
} ميونيــخ (ألمانيا) - كشـــفت أجـــواء مؤتمر 
ميونيـــخ لألمن عـــن تصاعد القلـــق األوروبي 
جـــراء تمســـك ألمانيـــا بقرارهـــا وقـــف بيع 
األســـلحة إلى الســـعودية. وعلى الرغم من أن 
وزيـــر الدولة الســـعودي للشـــؤون الخارجية 
عادل الجبير كان قـــد أكد في أكتوبر الماضي 
أن بـــالده ”توقفت منذ فترة طويلة عن شـــراء 
أسلحة من ألمانيا“، غير أن الخبراء يتحدثون 
عـــن أضرار أصيبـــت بها صناعـــات أوروبية 

جراء قرار برلين المنفرد.
وقال مســـؤول كبير في إيرباص، الجمعة، 
إن قـــرار ألمانيـــا بوقـــف صادرات الســـالح 
للسعودية يمنع بريطانيا من استكمال بيع 48 
مقاتلة من طـــراز يوروفايتر تايفون للرياض، 
وقد يؤجـــل صفقات لبيع أســـلحة أخرى مثل 
طائرة النقل العسكرية من طراز ”إيه 400 أم“.

وفيمـــا حرصـــت دول االتحـــاد األوروبي 
على تجنب إعطـــاء موقف من القرار األلماني، 
وتمســـك بعـــض أعضـــاء االتحـــاد، الســـيما 
فرنســـا، بمواصلة بيع األســـلحة للسعودية، 
اعتبـــر مراقبون أن إفصـــاح إيرباص عن هذا 
الموقف وإطالقها هذا التحذير يمثل اعتراضا 
سياســـيا أوروبيا على تدبير ألماني لم يأخذ 
باالعتبار مصالح الدول المشـــاركة في أنشطة 

صناعة الطيران األوروبي العمالقة.
واعتبر ديـــرك هوك رئيس وحـــدة الدفاع 
في إيربـــاص أن أجواء الغموض التي تكتنف 
الموقـــف، قوضت المصداقيـــة األلمانية، وقد 
تعرض مشـــروعات دفاعية مســـتقبلية واعدة 

بين فرنسا وألمانيا للخطر.
ولم تحظر برلين رسميا االتفاقات التي تم 
إقرارهـــا بالفعل، األمر الذي كان سيســـفر عن 
استحقاق الشـــركات لتعويضات، لكنها حثت 
الشركات العاملة في القطاع على اإلحجام عن 

إرسال شحنات من هذا النوع.
الفرنســـية  واتهمت صحيفة ”ال تريبيون“ 
الشـــهر الماضي ألمانيا بالنفاق بشأن مسألة 
بيع األسلحة للسعودية، مؤكدة في مقال نشر 
حول الموضوع أن شركات األسلحة األلمانية 

تواصل تزويد السعودية بالسالح.
ورأى مراقبـــون أن العواصـــم األوروبيـــة 
تنظر بعين الشـــك إلى السياســـة التي تعلنها 
برليـــن، فيما تســـعى قنوات خلفيـــة يقودها 
قطاع األعمال األلماني لاللتفاف على السياسة 

األلمانية الرسمية المعلنة.
وأعربت مصادر في باريس عن اســـتيائها 
من موقـــف برلين حيال الريـــاض لجهة كونه 
منفردا ال يتســـق مع بنود المعاهدة الفرنسية 
األلمانيـــة والتي تـــم التوقيع علـــى تطويرها 

مؤخرا.

الجمعي قاسمي

} تونــس - حـــذر قياديون في نداء تونس من 
أن تحويـــل الحزب إلى ميـــدان معركة لتثبيت 
نفـــوذ المدير التنفيذي حافظ قائد السبســـي 
قد يفـــرغ النداء مـــن قيادات مؤثـــرة كان لها 
دور كبيـــر فـــي حصوله علـــى المرتبة األولى 
في انتخابات 2014، وأن ”شـــخصنة المعركة“ 
قد تهدم آخر حجر في مســـاعي ترميم الحزب 
واستعادة عافيته قبيل االنتخابات التشريعية 

والرئاسية المقبلة.
وتعكس تطورات األوضاع في نداء تونس، 
والمواقف من الجهود الرامية إلى ترميم هذه 
الحركـــة، وإخراجهـــا من األزمـــة التي تعاني 
منها، حجـــم الخالفات التي تراكمت على وقع 
أهداف فرضتها حســـابات شخصية، وأخرى 
حزبية ضيقـــة، ال تأخذ بعين االعتبار الوقائع 

السياسية في البالد.

وال يتوقـــع أن الخالفـــات التـــي تعـــددت، 
ســـتهدأ قريبا، بالنظر إلى المســـتجدات التي 
كشـــفت أن مســـار ترميم جدران حركـــة نداء 
تونس، لم يتخلص بعد من حسابات التوازنات 
التنظيمية، التي يريد من خاللها، البعض في 
هـــذه الحركة، تحقيق مصالح شـــخصية، ولو 

على حساب موازين القوى في البالد.
وساهمت تلك الحسابات،في تحويل مسار 

الترميم إلى عملية معقدة وشائكة.
وفي ســـياق غيـــاب تلـــك اإلرادة الحزبية، 
يأتـــي القرار المفاجـــئ الذي اتخذتـــه الهيئة 
السياســـية لحركـــة نـــداء تونـــس، بتجميـــد 
عضويـــة رضا بالحاج المنســـق العـــام لهذه 
الحركـــة، وذلك فـــي خطوة أجمـــع المتابعون 
للشـــأن السياســـي، على أنهـــا ”تأجيج جديد 
لعوامـــل التفرقـــة“ يصب فـــي مصلحة حركة 
النهضة اإلســـالمية التي ال تخفي رهانها على 

استمرار تمزق نداء تونس.

وقالت الهيئة في بيان حمل توقيع المدير 
التنفيذي حافظ قائد السبســـي، نجل الرئيس 
الباجـــي قائد السبســـي، إنها اتخـــذت قرارا 
بتجميد عضوية ونشـــاط رضا بالحاج داخل 
الحزب، بعـــد ما توّفر مـــن ”إثباتات ال يرتقي 
إليها الشـــك حول تجاوزات قـــام بها في حق 

الحزب وهياكله وقياداته“.
ولم توضح طبيعـــة تلك التجاوزات، حيث 
اكتفت في بيانها باإلشـــارة إلـــى ”إحالة ملفه 
علـــى أنظار لجنـــة النظام بالحـــزب لتقرر في 

شأنه ما ترى مناسبا“.

وأمام هذا الوضع الـــذي جعل أزمة حركة 
نـــداء تونس تدخل اختبارا آخر أكثر خطورة، 
أكـــد رضا بالحـــاج أن قرار تجميـــد عضويته 
”غير قانوني ألنه صادر عن هيئة غير شـــرعية، 

وغير قانونية“.
ولم يتـــردد بالحـــاج في اتهام السبســـي 
االبن، وعـــدد من أعضـــاء التأسيســـية منهم 
ســـفيان طوبال رئيس الكتلة النيابية للحركة، 
والنائبة أنس الحطاب، ورجل األعمال رؤوف 
الخماسي، بأنهم ”يشـــكلون مجموعة تتحكم 
في مصير الحركة، وأن جل لقاءاتهم تدور في 

المقاهي والمطاعم ليال“، على حد قوله.
وتابع قائال إنه ”عـــاد إلى نداء تونس من 
أجل تنظيـــم مؤتمر حقيقي وديمقراطي، وذلك 
باالتفـــاق مع رئيـــس الجمهوريـــة لكنه تفاجأ 
بهـــدف هـــذه المجموعـــة الرامي إلـــى إجراء 
مؤتمر صغيـــر إلعادة إنتاج القيـــادة الحالية 
للحركـــة“، مؤكدا فـــي نفس الوقت ”تمســـكه 

بدوره كمنســـق عام للحركة، وكممثل قانوني 
لها“.

ويشـــاطر هذا الرأي، أغلب كوادر وأعضاء 
حركة نـــداء تونـــس، بمن فيهم أولئـــك الذين 
غادروها، حيث ال يترددون في اتهام السبسي 
االبن بالتســـبب فـــي حالة االنهيـــار والتمزق 
التي تشـــهدها حركة نداء تونس، وفي إفشال 
مختلف المحاوالت لترميم جدار هذه الحركة، 
حتـــى أن وليد جالد، النائـــب في البرلمان عن 
كتلة االئتالف الوطني المحسوبة على رئيس 
الحكومة يوســـف الشاهد، ذهب إلى حد اتهام 
على حركة نداء  السبســـي االبن بـ“الســـطو“ 

تونس.
واعتبر جالد في تصريحـــات إذاعية بثت 
الجمعـــة، أن السبســـي االبن ”هـــدم ما قام به 
السبســـي األب، وأن حركـــة نـــداء تونس في 
نســـخة حافظ قائـــد السبســـي أصبحت بناء 

فوضويا“.

توماس فرانك

} واشــنطن - أدانت مجموعة من أعضاء في 
الكونغرس ومســـؤولين أميركيين سلوك قطر، 
مستشـــهدة بدعم الدوحة إليـــران والجماعات 

اإلرهابية في المنطقة.
وحـــث مشـــّرعون، خـــالل مؤتمـــر ناقش 
العالقـــات األميركيـــة القطرية، علـــى وجوب 
عمـــل المســـؤولين األميركيين علـــى تقليص 
وجودهم في الدولة الخليجية الصغيرة، التي 
تستضيف 11 ألف جندي أميركي ومركز قيادة 

الجيش في الشرق األوسط بقاعدة العديد.
وتســـاءل روجـــر مارشـــال، وهـــو نائـــب 
جمهـــوري من كنســـاس، ما جدوى الشـــراكة 
العسكرية مع قطر إذا كانت تغض الطرف عن 
تمويل اإلرهاب الذي يهدد األمن األميركي؟

وقال، في إشارة إلى قطر دون أن يسميها، 
”بالنســـبة ألولئك الذين يستمرون في مساعدة 
الجهات السيئة، حان وقت إعادة تنظيم الدعم 
العســـكري. يواصلون غض الطرف عن تمويل 
اإلرهـــاب بما يهـــدد األمن األميركـــي، وهو ما 
يطرح تســـاؤالت حول الشـــراكة فـــي القاعدة 

التي تديرها الواليات المتحدة داخل البالد“.
وهاجـــم النائـــب وارين دافيدســـون، وهو 
جمهـــوري من واليـــة أوهايو وضابط ســـابق 
بالجيـــش األميركـــي، قطـــر لســـماحها لكبار 
قادة حمـــاس بالعمل فـــي الدوحـــة، وتمويل 
”اإلرهابييـــن والجماعات المتطرفـــة العنيفة، 
وخاصة اإلقليميـــة التابعة لتنظيـــم القاعدة، 

مثل جبهة النصرة“.
وعقد المؤتمر الذي نظمه منتدى الشـــرق 
األوســـط فـــي فيالدلفيـــا في وقت ســـابق من 
هذا الشـــهر، بعد أربعة أســـابيع من اجتماع 
كبار المســـؤولين األميركييـــن والقطريين في 

الدوحـــة وتوصلهم إلى اتفاق بشـــأن التعاون 
في القضايا العسكرية والدبلوماسية.

ووقعـــت وزارة الدفاع األميركية اتفاقا مع 
وزارة الدفاع القطرية حول أنشـــطة الواليات 
المتحـــدة في قاعـــدة العديـــد، الواقعة جنوب 
غـــرب العاصمة القطريـــة، وهي أكبـــر قاعدة 
عســـكرية أميركية في الشرق األوسط، وتضم 
القـــوات الجويـــة القطرية والقـــوات الجوية 

األميركية وسالح الجو الملكي البريطاني.
وتقلبت العالقات بين واشـــنطن والدوحة 
منـــذ يونيـــو 2017، عندما فرضت الســـعودية 
واإلمارات والبحرين ومصر مقاطعة اقتصادية 
علـــى قطر بســـبب دعمها للتطـــرف، وإثارتها 
الضطرابات إقليمية، وسماحها بتدفق األموال 

إلى الجماعات اإلرهابية.
وأدان الرئيـــس األميركـــي دونالـــد ترامب 
قطر في البداية، مشـــيرا إلى دعمها لإلرهاب، 
قبل أن يستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني، وتتحرك واشـــنطن بحثا عن وساطة 
لم تحقق أي نتائج بسبب استمرار الدوحة في 

نهجها المغامر.
ورغـــم التغير فـــي آراء ترامـــب، حافظت 
مجموعـــة هامة مـــن الشـــخصيات األميركية، 
بمن فـــي ذلك أعضاء فـــي الكونغرس وزعماء 
عســـكريون ســـابقون، على نظرتها الســـلبية 
إلى قطـــر المنبوذة. وقال الجنـــرال المتقاعد 
من سالح الجو تشـــارلز والد، الذي كان نائبا 
لقائد العمليات العسكرية في أوروبا، إن ”قطر 

ترتكب خطأ حين تتمسك بدعمها إليران“.
وأضـــاف ”أعتقـــد أنه يجب علـــى قطر أن 
تختـــار. يجب علـــى القطريين أن يقـــرروا ما 
إذا كانوا سينســـجمون مع التحالف التقليدي 
بين الـــدول الغربيـــة ودول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي، أو االنحياز إلى إيران. ال يمكن أن 
يكونـــوا داعمين لكال االتجاهين. ولن تســـمح 
لهم إيران بسياســـة اللعب على الحبلين. تلك 

هي المشـــكلة. عندما تبدأ في العمل مع إيران، 
فأنت ترقص مع الشيطان“.

وتابع ”إذا ما أرادوا أن يصبحوا معزولين 
أو داعمين إليران، فسيكون ذلك خطأ كبيرا من 

جهتهم“.
شـــمولي  اليهـــودي،  الحاخـــام  وشـــارك 
بوتيتـــش، وهو مؤلف ومتحـــدث أطلقت عليه 
مجلة التايم لقب ”واعظ السنة“ في سنة 2001، 
في توبيخ قطر. واشتبك بوتيتش علنا   مع البلد 
الخليجي بســـبب دعمه ألنشطة حركة حماس، 
وهاجمـــه مرة أخـــرى عند محاولتـــه تبييض 

صورة الحركة ذات الخلفية اإلخوانية.
وقـــال ”إذا كانـــت قطر تريد رســـم صورة 
أفضل لهـــا في الواليات المتحـــدة، فال يعتبر 
شـــراء حقول نفط ضخمة في تكساس الطريق 
الصحيـــح. عليهم إيقاف قتـــل الناس بمن في 
ذلـــك الشـــعب الفلســـطيني البـــريء. ذلك هو 

الطريق الصحيح“.
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} عمــان - أعلنـــت المتحدثة باســـم الحكومة 
األردنيـــة جمانـــة غنيمـــات الجمعـــة، عثـــور 
األجهـــزة األمنية علـــى مواد اســـتخدمت في 
تفجير بمنطقة الفحيص، شمال غرب العاصمة 

عمان، في أغسطس 2018.
كمـــا لفتت غنيمـــات في بيان إلـــى أن تلك 
المواد متطابقة أيضا مع تلك المستخدمة في 
تفجير مزدوج وقع الخميس، بمحافظة البلقاء 
(شمال غرب)، مما يشير إلى وجود عالقة بين 

الحادثين من حيث جهة التخطيط والتنفيذ.
وأوضـــح البيان، بحســـب وكالـــة األنباء 
الرســـمية ”بتـــرا“، أن العثـــور علـــى المـــواد 
المتفجـــرة جـــاء فـــي إطـــار مســـح أمني في 
المنطقـــة التي وقـــع فيها التفجيـــر المزدوج 
الخميـــس، وهي محلية الصنع وكانت مدفونة 
تحـــت األرض. وأضاف أن الفـــرق المختصة 
فّجرت المواد في الموقع، وأن عمليات التحري 

والتمشيط ال تزال مستمرة في المنطقة.
وشهدت منطقة الفحيص التابعة لمحافظة 
البلقـــاء والمحاذيـــة لعمان، العـــام الماضي، 
تفجيـــرا اســـتهدف دورية أمنية دون ســـقوط 
ضحايـــا، أعقبتـــه مواجهة مســـلحة مع خلية 
إرهابية بمدينة الســـلط مركز المحافظة، قتل 
فيها 5 عناصر أمن و3 مسلحين، والقبض على 

5 آخرين، فضال عن العشرات من المصابين.
والخميـــس، قتـــل مواطـــن جـــراء انفجار 
عبوة بمنطقـــة وادي األزرق جنوبي البلقاء، ثم 
انفجرت أخرى لدى وصول األمن إلى المنطقة، 
ممـــا أدى إلى مقتـــل عنصرين اثنيـــن وإصابة 

8آخرين.
وقال مصدر أمنـــي إن ”صاحب مزرعة في 
الســـلط لقي حتفه نتيجة انفجـــار لغم أرضي 
قديـــم بمزرعتـــه“، مضيفا أنه ”لـــدى حضور 
األجهـــزة األمنية لمعاينة الموقـــع انفجر لغم 
أرضـــي قديـــم ثان ممـــا أدى إلى مقتـــل ثالثة 
رجال أمن وإصابة ســـبعة آخريـــن بإصابات 

متوسطة“.
وأشار إلى أن أجهزة األمن أغلقت المنطقة 
”للمســـح والتحقيق“، ونقلـــت المصابين إلى 

مستشفى مدينة الحسين الطبية للعالج.

} ميونيــخ (ألمانيــا) - ينتظـــر العالم مفاجأة 
جديدة مـــن الرئيس األميركـــي دونالد ترامب 
الذي قـــال، الجمعةـ إنه ســـيكون هناك إعالن 
هام خالل الساعات األربع والعشرين المقبلة، 

حول األوضاع في سوريا.
قال الرئيـــس األميركي، في خطـــاب ألقاه 
بحديقـــة البيت األبيـــض، ”لدينـــا الكثير من 
اإلعالنـــات العظيمة التي لها عالقة بســـوريا 
ونجاحنـــا فـــي القضاء علـــى تنظيـــم الدولة 
اإلسالمية (داعش) وسيتم اإلعالن عنها خالل 
الســـاعات األربع والعشرين المقبلة“، بحسب 

قناة الحرة األميركية.
وجـــاء إعـــالن ترامب فـــي الوقـــت الذي، 
كان فيـــه، وزراء دفـــاع دول التحالـــف الدولي 
لمكافحة تنظيم الدولة اإلســـالمية، مجتمعين 
في ميونيخ لمناقشـــة كيفيـــة تنظيم صفوفهم 
بعـــد أن يتم طـــرد الجهاديين مـــن آخر جيب 
لهـــم في ســـوريا وتغـــادر القـــوات األميركية 

البالد. 

وجاء هذا االجتماع في وقت ضيق، يحاصر 
فيـــه مقاتلو التنظيم المتطـــرف من قبل قوات 
عربية-كردية مدعومة مـــن الواليات المتحدة، 
ما يجعل المتشـــددين يدافعون بشراســـة عن 
جيبهم األخير في شـــمال شـــرق سوريا بعدما 

تقلصت مساحة سيطرته إلى كيلومتر مربع.
ومـــع قرب إعـــالن انتهـــاء ”الخالفة“ التي 
أعلنهـــا تنظيم الدولة اإلســـالمية، فإن القوات 
األميركيـــة تســـتعد لالنســـحاب مـــن مناطق 
يســـيطر على األكراد، ما ســـيفضي إلى إعادة 

تموضع األطراف األخرى في المنطقة.
وجاءت هذه المفاوضات الجديدة بالتزامن 
مع إعـــالن ذكره مقاتلون ســـوريون مدعومون 
من الواليات المتحدة األميركية الجمعة، بأنهم 
عازمون على االستمرار في حملتهم ضد تنظيم 
الدولة اإلســـالمية في أحد جيوبه األخيرة في 
شرق ســـوريا، ونفوا التقارير التي تشير إلى 
أنهم يجرون مفاوضات مع الجماعة المسلحة 

هناك.

وحضر حوالي 20 وزيرا اجتماع ميونيخ، 
بحســـب ما أفاد أحد المصـــادر وبينهم وزراء 
دفاع الواليـــات المتحدة وفرنســـا وبريطانيا 

وألمانيا. 
وتعـــد القوات األميركية أكبر المشـــاركين 
في التحالف لمحاربة الجهاديين، وســـيؤدي 
انســـحابها بعـــد إعالن هزيمة تنظيـــم الدولة 
اإلسالمية إلى إعادة خلط األوراق بين مختلف 

الالعبين الرئيسيين في النزاع السوري.
وأعلن الرئيـــس األميركـــي دونالد ترامب 
في ديســـمبر 2018 عن سحب نحو ألفي جندي 
أميركي في قـــرار فاجأ حلفاء، فيما أعربت كل 
من فرنســـا وبريطانيـــا عـــن أن المعركة ضد 

الجهاديين لم تنته.
وقالـــت حينها وزيـــرة القوات المســـلحة 
الفرنسية فلورنس بارلي إن ”انسحاب القوات 
األميركية من ســـوريا سيكون حتما في صلب 
المحادثات“. وأضافـــت في بيان لوزارتها أنه 
”سيتعين على المجتمع الدولي عندما ال يعود 
لما يســـمى بالخالفـــة أي أراض، ضمان عدم 

عودة داعش إلى سوريا أو في مكان آخر“.
وتثيـــر اســـتعادة األراضي التي ســـيطر 
عليهـــا تنظيم الدولة اإلســـالمية في ســـوريا، 
القلـــق بشـــأن فـــرار المقاتلين المتمرســـين 
والمسلحين األجانب وتشكيلهم خاليا جديدة 

في سوريا أو أماكن أخرى.
أمـــا التحدي اآلخـــر فيكمن في مســـتقبل 
المناطـــق الخاضعـــة حاليـــا لســـيطرة قوات 
ســـوريا الديمقراطية، وهـــي تحالف لفصائل 
كرديـــة وعربية مدعومـــة من واشـــنطن، عند 

انسحاب القوات األميركية. 
وكان وزيـــر الدفـــاع األميركـــي بالوكالـــة 
باتريـــك شـــاناهان أعلن في وقت ســـابق أنه 
ضمـــن التحالف ”تجـــري محادثـــات لمعرفة 
كيفية ضمان االستقرار واألمن وبأي إمكانات 
بعد انسحاب الواليات المتحدة ومن سيساهم 

في تلك الجهود“.
وتفكر واشـــنطن في إنشاء ”قوة مراقبين“ 
تضم حلفاءها في منطقة عازلة في شمال شرق 

سوريا.

والهـــدف مـــن هـــذه الخطة مـــزدوج: أوال 
تجنب هجوم يمكن أن يشـــنه الجيش التركي 
ضـــد المقاتليـــن األكـــراد الســـوريين، وثانيا 
منـــع خاليـــا جهاديـــة من التشـــكل فـــي تلك 

المنطقة.
وتعتبر تركيا قوات ســـوريا الديمقراطية 

”مجموعة إرهابية“. 
وأضـــاف شـــاناهان أنـــه ”مـــن الواضح 
أن التحالـــف مـــع إمكاناتـــه وقدراته، يشـــكل 
خيارا“، ملخصـــا بذلك الموقف األميركي بأنه 
يمكن لحلفاء الواليـــات المتحدة أن يبقوا في 
المنطقـــة لتجنب تدهور الوضـــع بعد مغادرة 

الجنود األميركيين.
لكن هـــذه الفكـــرة تلقتها باريـــس بفتور. 
وتســـاهم فرنســـا في عمليات التحالف بنحو 
1200 عنصـــر من المدفعيـــة والقوات الخاصة 
وتشـــن ضربات جوية وتقوم بتدريب للجيش 

العراقي.
وكان وزير الخارجية الفرنســـي جان إيف 
لودريان قـــال األربعاء، ”نحن اليوم نتســـاءل 
حـــول هـــذه المنطقـــة العازلة: من ســـيتولى 
مراقبتها ومن سيكون الضامن لها وما ستكون 
حدودها، وأي ضمانات ستقدم لقوات سوريا 
الديمقراطيـــة واألكـــراد؟ لكن فـــي الكواليس، 
كان الموقف الفرنســـي أكثـــر وضوحا، حيث 
قـــال مصدر فرنســـي ”مـــن غير الـــوارد على 
اإلطـــالق نشـــر فرنســـيين علـــى األرض دون 

األميركيين“.

  

} الخرطــوم – تجـــددت احتجاجات الجمعة، 
فـــي أحيـــاء بالعاصمـــة الســـودانية، ومدينة 
خشم القربة (شـــرق)، تطالب باسقاط النظام، 
والقصـــاص لمعلـــم توفـــي أثنـــاء االحتجاز 
بحراســـة أمنيـــة شـــرقي البـــالد، فيمـــا ردت 
الحكومـــة الســـودانية علـــى هـــذه التطورات 
بالتلويـــح باســـتخدام ســـلطة القانـــون ضد 
المحتجين، مهددة باتخـــاذ إجراءات قانونية 
بحق منظمي التظاهـــرات المناهضة لحكومة 
الرئيـــس عمـــر البشـــير، واتهمتهـــم بالدعوة 

للعنف وتعريض ”أمن البالد للخطر“.
وشـــهد الســـودان فـــي األيـــام الماضيـــة 
احتجاجات مختلفة هذه المرة عن ســـابقاتها، 
حيـــث انضم إلـــى الحـــراك االحتجاجي الذي 
نظمه تجمع المهنيين السودانيين طيف آخر 
مـــن الغاضبيـــن والمتضررين من سياســـات 
النظـــام الســـوداني أال وهـــم القابعـــون فـــي 
مخيمـــات النازحين، والذين رفعوا شـــعارات 
تطالب بإســـقاط النظـــام دعمـــا للماليين من 
المتضررين من جـــراء النزاعات في هذا البلد 

العربي األفريقي.

وعالوة على إقدام أجهزة األمن السودانية 
على انتهاج نفس السياسات القمعية باعتقال 
الكثيـــر مـــن الشـــبان والشـــابات في وســـط 
الخرطوم، فإن الســـلطات الســـودانية مضت 
إلى أكثر من ذلـــك بكثير، حيث قالت الحكومة 
السودانية إنها ستتخذ إجراءات قانونية للرد 
علـــى مجموعة مـــن أحـــزاب المعارضة، دعت 
إلـــى ”تغيير النظـــام بالقوة، ونـــادت بالعنف 

واإلرهاب الفكري والسياسي“.
وناشـــد بيان الحكومـــة ”المواطنين عدم 
االنســـياق وراء دعـــوات العنـــف، والخـــروج 

علـــى اإلجماع الوطنـــي، وتعريض أمن البالد 
للخطر“.

ويرى مراقبون أن هـــذه الخطوة الجديدة 
التـــي يتبعهـــا النظـــام الســـوداني تأتي كرد 
إلدراكه أن حالة الغليان الشـــعبي ستتوســـع 
أكثـــر فأكثـــر خاصـــة بعدمـــا أعلـــن ”تجمع 
(نقابي غير حكومي)،  المهنيين السودانيين“ 
وأحزاب معارضة ومنظمات مدنية ســـودانية، 
فـــي مؤتمـــر صحافـــي، اتفاقها علـــى ”إعالن 
الحرية والتغيير، وتمســـكها بإســـقاط النظام 

وتصفية مؤسساته“.
والمؤتمر هو األول لقوى ”إعالن التغيير“ 
وتحالفات  التـــي تضـــم ”تجمـــع المهنييـــن“ 
المعارضة، أبرزها ”نداء السودان“، و“اإلجماع 

الوطني“، و“التجمع االتحادي المعارض“.
وتتعلـــل الســـلطات فـــي الســـودان رغـــم 
تعاملهـــا األمنـــي المحكـــم مـــع االحتجاجات 
التي راح ضحيتها العشـــرات من المواطنين 
باإلضافـــة إلى اعتقـــال المئات من الشـــباب، 
بـــأن األطـــراف التـــي تدفـــع إلـــى االحتجاج 
تتحّمل مسؤولية العنف وأنها أعلنت صراحة 
رفضهـــا للحـــوار بدعوتهـــا إلســـقاط النظام 

بالقوة.
ويقـــود ”تجمـــع المهنيين الســـودانيين“ 
حركـــة االحتجاجات التـــي تشـــهدها البالد، 
ويضـــم أســـاتذة جامعيين ومعلميـــن وأطباء 
وصحافييـــن، إضافة إلى صيادلـــة ومحامين 

وبياطرة انضموا إليه الحقا.
ويرّجـــح العديد مـــن المتابعيـــن لقضايا 
الســـودان منـــذ إمســـاك الرئيس حســـن عمر 
البشير بمقاليد الحكم في البالد عقب االنقالب 
العســـكري على الحكومة المنتخبة برئاســـة 
رئيـــس الـــوزراء المنتخـــب فـــي تلـــك الفترة 
الصادق المهدي وتوليه منصب رئيس مجلس 
قيادة ثورة اإلنقاذ الوطني في 30 يونيو 1989، 
أن السودانيين فقدوا الثقة تماما في السلطة 
ما ينذر بالمزيد من الغليان الذي قد يطيح في 

النهاية بأركان النظام.
ويقر جميع المتابعين بأن سياســـات عمر 
البشـــير المستفزة للسودانيين والذي يعترف 

هو نفسه بارتكاب أخطاء قاتلة، ستنتهي على 
األرجح بتغييره شعبيا، لكنه يتشبث في نفس 
الوقت بتجريم منافســـيه وبتحريم كل تحّرك 

احتجاجي يقوم ضّد سياساته.
الســـودان  يشـــهد  ديســـمبر،   19 ومنـــذ 
احتجاجـــات منّددة بالغـــالء ومطالبة بتنحي 

البشير، صاحبتها أعمال عنف.
وتحولـــت التظاهـــرات الحقا الـــى حركة 
احتجاج واســـعة على البشـــير الـــذي يحكم 

البالد منذ انقالب في 1989.
وبحســـب حصيلة رسمية ســـقط 30 قتيال 
منذ بداية التظاهـــرات، في حين تقول منظمة 
هيومن رايتس ووتـــش إن عدد القتلى بلغ 51 

قتيال.
وال تشـــي التطـــورات الميدانية الحاصلة 
فـــي الســـودان إال بالمزيد مـــن التطور حيث 
يتشبث منظمو احتجاجات السودان بعزمهم  

على مواصلة تحركاهم حتى اإلطاحة بالنظام 
مستبعدين كل حوار معه.

ولتأكيد هذا التمشـــي قال محمد يوســـف 
أحمـــد المصطفـــى، المتحـــدث باســـم تجمع 
الســـودانيين فـــي مؤتمر صحافي  المهنيين 
األربعاء، ”هذا النظام ال بد أن يرحل، ونواصل 
ثورتنا حتـــى نحقق هدفنا“، مشـــيرا إلى أنه 
حيـــن يرّدد أنصـــار االحتجاج شـــعارات ضد 
الحكومة خارج المبنى ”ما من ســـبيل للحوار 

مع هذا النظام“.
وتحدثـــت منظمـــات حقوقية عـــن توقيف 
مئات المحتجين بينهم قياديين في المعارضة 
وناشطون. وبحسب تقرير لمنظمة مراسلون 
بـــال حـــدود فقد تـــم توقيف ما ال يقـــل عن 79 

صحافيًا.
االعتقـــاالت  "هـــذه  إّن  المنظمـــة  وقالـــت 
المنهجيـــة لم تطـــل فقط صحافييـــن يغطون 

االحتجاجات بل ايضا صحافيين تجرأوا على 
التظاهر ضد سياسة النظام التعتيمية".

وتعهد حـــزب األمة الذي أيد االحتجاجات 
مواصلة دعـــم الحركة المعارضة المســـتمرة 

منذ سبعة أسابيع.
وقالت سارة نقدالله، األمينة العامة لحزب 
األمـــة، "ســـنواصل انتفاضتنا لحين ســـقوط 

النظام".
والشـــهر الماضي، أعلن الصادق المهدي، 
أبـــرز زعيم معـــارض فـــي الســـودان، تأييده 
"الحراك الشـــعبي" في البـــالد، مؤّكدًا أن نظام 

البشير "يجب أن يرحل".
والمهـــدي الذي يقود أحـــد أعرق األحزاب 
السياسية في السودان، كان آخر رئيس وزراء 
منتخـــب ديموقراطيـــًا. وقد طرد من الســـلطة 
بانقالب حمـــل الرئيس الحالي عمر البشـــير 

في 1989.

الحكومة السودانية تهدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد المحتجين

[ المتظاهرون مصممون على مواصلة تحركهم حتى اإلطاحة بالنظام  [ تعريض أمن البالد للخطر حجة السلطة لكبت االحتجاجات

[ ترامب يحضر العالم لمفاجأة جديدة: لدينا إعالن مهم بشأن سوريا خالل 24 ساعة

ما يحصل اليوم في الســــــودان، من ارتفاع لسقف االحتجاجات متعددة األبعاد واملطالبة 
بوجوب إسقاط النظام، أثبت أكثر من أي وقت مضى أن الرئيس عمر حسن البشير بات 
املتقن رقم واحد لفن احملافظة على كرســــــي احلكم مهما كانت النتائج. فمنذ 19 ديسمبر 
2018 لم يكّف الســــــودانيون مبختلف شرائحهم عن الدفع لتغيير النظام السوداني الذي 
تراكمت أخطاؤه وقضاياه وجرائمه القاتلة، إال أن كل الوقائع واخلطابات الرسمية للنظام 
السوداني املكّفرة للحراك االحتجاجي تثبت أن البشير وأذرعه مازاال لم يستوعبا الدرس 

ولم يتعظا من خطابات مشابهة أطاحت في عام 2011 برؤساء تونس ومصر وليبيا.

أخبار
«نحن اليوم نتساءل حول هذه المنطقة العازلة: من سيتولى مراقبتها ومن سيكون الضامن لها 

وما ستكون حدودها، وأي ضمانات ستقدم لقوات سوريا الديمقراطية واألكراد».

جان إيف لودريان
وزير اخلارجية الفرنسي

«المحتجون في شـــوارع الســـودان علـــى حق ويجب االســـتجابة إليهم، ونطالـــب بإلغاء اإلقصاء 

السياسي في السودان لكن مع التحذير من موجة الكراهية}.

أحمد بالل عثمان
وزير الداخلية السوداني

مواد متطابقة 

بني تفجيري الفحيص 

والبلقاء في األردن

التحالف الدولي يرص صفوفه تحسبا لالنسحاب األميركي من سوريا 

العصا الغليظة سالح البشير الدائم للبقاء في السلطة
الخطـــوة الجديـــدة التـــي تتبعهـــا 

الحكومة السودانية تأتي كرد على 

حالة الغليان الشـــعبي ستتوســـع 

أكثر فأكثر

◄

الواليات املتحـــدة تفكر في خطة 

تقضـــي بإنشـــاء {قـــوة مراقبـــني} 

تضم حلفاءها في منطقة عازلة في 

شمال شرق سوريا 

◄
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تنظيم الصفوف بعد مغادرة الجيش األميركي

خطوات تفصل عن املربع األخير 

للجهاديني في شرق سوريا

خ العمقفي 
ص7



صالح البيضاني

} عدن (اليمن) - وصف مراقبون سياســـيون 
حالة التوافق التي خـــرج بها اجتماع اللجنة 
الرباعيـــة حول اليمن في وارســـو مبشـــاركة 
وزراء خارجيـــة الواليات املتحـــدة وبريطانيا 
والســـعودية واإلمـــارات بأنها بدايـــة لبلورة 
موقـــف دولي موحد وأكثر وضوحا إزاء امللف 
اليمنـــي وصياغـــة رؤيـــة للتعامل مـــع حالة 
الرفـــض احلوثيـــة املزمنة لاللتـــزام باتفاقات 

السويد.
وأدلى وزير اخلارجية البريطاني جيرمي 
هنت بتصريحـــات في أعقـــاب االجتماع أملح 
فيها إلى ســـحب احلوثيني لقواتهم من مدينة 
احلديدة وموانئها، ملّوحا بنفاد صبر املجتمع 
الدولـــي وإمكانية اتخاذ موقـــف دولي صارم 

بحق الطرف املعرقل التفاقات ستوكهولم.
وتكتســـب التصريحات البريطانية أهمية 
خاصـــة بالنظر للـــدور احملوري الـــذي تلعبه 
لندن في إدارة ملف األزمة اليمنية واالتهامات 
املوّجهـــة لها باملســـؤولية عن نهج التســـاهل 
مع امليليشـــيات احلوثية عبـــر دورها الفاعل 
في االحتـــاد األوروبي أو من خـــالل مواطنها 
ودبلوماســـّيها الســـابق املبعوث األممي إلى 

اليمن مارتن غريفيث.

وجـــاء اجتماع الرباعيـــة الدولية اخلاص 
باليمـــن علـــى هامش مؤمتـــر وارســـو الذي 
متحـــور حول اخلـــروج مبوقـــف دولي موحد 
لتحجيـــم دور النظـــام اإليرانـــي في الشـــرق 
األوســـط، ومحاصـــرة نفوذ طهـــران في دول 
اإلقليـــم وفي مقدمتهـــا اليمن، وهـــو التطور 
الذي يســـهم، بحســـب مراقبني، في ردم الهوة 
بني االستراتيجيتني األميركية واألوروبية في 
طريقة التعاطي مع امللف اإليراني وأذرعه في 

املنطقة.
وفي انعـــكاس حلالة القلـــق احلوثية من 
نتائـــج هذا االجتماع الدولـــي وتداعياته على 
األزمة اليمنيـــة خالل الفتـــرة املقبلة، انخرط 
احلوثيـــون فـــي حملـــة اســـتباقية ملهاجمـــة 
االجتماع والدول املشـــاركة فيه وفي مقدمتها 
دول الرباعيـــة التي وصفها الناطق الرســـمي 
باســـم احلوثيني محمد عبدالسالم بـ“رباعية 
العدوان“ في معرض انتقاده لنتائج االجتماع 
وانعكاســـاته املنتظـــرة على مجريات جلســـة 
األمن الدولي حول اليمـــن التي تنعقد االثنني 
وتناقـــش مجريات تنفيذ االتفاقات املوقعة في 

السويد بني الفرقاء اليمنيني.
وفي بيان له حول مؤمتر وارسو ومشاركة 
وفد من احلكومة الشرعية فيه، قال عبدالسالم 
إنه مت تغييب احلكومة مـــن اجتماع الرباعية 
بينما لم يكن هناك ”أي مسوغ حلضور مؤمتر 
واملشـــاركة في ”أنشـــطة  وارســـو املشـــبوه“ 
سياســـية لها تداعياتها الكارثية على مصير 

األمة“.
وشـــهد املوقف األممـــي والدولي تصاعدا 
تدريجيـــا خـــالل الفتـــرة األخيرة فـــي إدانة 
اخلروقـــات احلوثيـــة، بعـــد أن كان يوصـــف 
بالضبابية واالكتفاء مبنح التبريرات للسلوك 
احلوثـــي، حيث صدرت ِعـــّدة بيانات وتقارير 

الرســـمية عن األمم املتحدة حّملت امليليشيات 
احلوثية مســـؤولية تدهور الوضع اإلنساني 

في احلديدة ونهب املساعدات اإلغاثية.
وفي أحدث موقف أممي اتهم تقرير حديث 
صادر عن فريق اخلبـــراء التابع ملجلس األمن 
الدولي، احلوثيني مبمارســـة االنتهاكات على 
نطـــاق واســـع وخـــرق القوانـــني الدولية من 
خالل جملة من املمارسات التي طالت املدنيني 
واألقليـــات الدينية والصحافيـــني واملنظمات 

املدنية.
وأفرد التقرير النهائي الصادر عن الفريق، 
مساحة واســـعة لرصد انتهاكات وممارسات 
امليليشـــيات احلوثيـــة التـــي قال إنهـــا تفاقم 
األزمة اإلنســـانية املتصاعدة فـــي اليمن، ومن 
ذلـــك نهب املســـاعدات واعتقـــال العاملني في 
املنظمـــات اإلنســـانية والتدخـــل فـــي توزيع 
املســـاعدات اإلغاثيـــة ووضـــع العراقيل أمام 

وصولها إلى احملتاجني.
يلـــزم  قـــرار  بإصـــدار  التقريـــر  وطالـــب 
احلوثيني باحتـــرام االتفاقات الدولية واتخاذ 
جملة من اإلجراءات لعكس نتائج الضرر الذي 

تلحقه املمارسات احلوثية.
ويأمل مراقبـــون أن تنعكس حالة التوافق 
الدولـــي حـــول اليمن في اتخـــاذ مواقف أكثر 
وضوحـــا وصرامة في مجلـــس األمن الدولي 
لتضييـــق هامش املنـــاورة أمام امليليشـــيات 
احلوثية ووضعها أمام اســـتحقاقات اتفاقات 

ستوكهولم وفق جدول زمني محدد.
ولـــّوح رئيس بعثة املراقبـــني الدوليني في 
مدينـــة احلديدة مايكل لوليســـغارد، في وقت 
ســـابق بتحول قد يطرأ علـــى طريقة التعاطي 
الدولـــي واألممـــي مـــع آليـــة تنفيـــذ اتفاقات 
ســـتوكهولم وتصاعد الضغـــط الدولي لتنفيذ 
تلـــك االتفاقـــات وخصوصـــا اجلـــزء املتعلق 
باحلديدة، في ســـياق إشـــارته إلى االجتماع 
املرتقـــب ملجلس األمـــن الدولي الذي ســـيعقد 

االثنني في نيويورك.
وفـــي األثناء واصلـــت احلكومـــة اليمنية 
والتحالف العربي إرســـال إشارات االمتعاض 
من عدم التقدم في املســـار السياســـي بسبب 

التعنت احلوثي والتساهل األممي.
وشدد التحالف العربي لدعم الشرعية في 
اليمـــن، في بيـــان صادر عنـــه، اخلميس، على 
استمرار امليليشيات احلوثية في املماطلة في 
تطبيق اتفاق احلديدة بهـــدف تعزيز قدراتها 

العسكرية في املدينة.
ولفت البيان إلى أن انتهاكات امليليشـــيات 
فـــي املدينة اليمنيـــة بلغـــت 1400 انتهاك منذ 
دخـــول وقف إطالق النار حيـــز التنفيذ في 18 
ديسمبر املاضي، محّمال امليليشيات مسؤولية 

فشل تطبيق االتفاق.
وجـــّدد التحالـــف حرصه على اســـتمرار 
جناح اتفاقات ســـتوكهولم واستعداده إلعادة 
االنتشـــار داعيا األمم املتحـــدة ومبعوثها إلى 
اليمـــن للضغـــط علـــى امليليشـــيات احلوثية 
لتنفيذ االتفاقات وحتميلها مســـؤولية فشـــل 

هذه االتفاقات.
ويـــرى العديـــد مـــن اخلبـــراء أن تنفيـــذ 
مخرجـــات الســـويد بـــات الفرصـــة األخيرة 
لوقف احلرب في اليمن والذهاب نحو تسوية 
سياســـية حتت رقابة دولية صارمة وهو األمر 
الذي تتهدده املواقف احلوثية الرافضة لتنفيذ 
االتفـــاق ويتطلب موقفـــا دوليا أكثـــر فاعلية 
إلنقاذ الهدنة الهشـــة في احلديـــدة التي يأمل 
املجتمـــع الدولـــي أن تكون حجـــر الزاوية في 
اتفاق أشـــمل لوقف إطالق النـــار في مختلف 

مناطق اليمن.

} بغــداد - تواتـــر فـــي العراق خـــالل الفترة 
األخيـــرة، اإلعالن عـــن غلق ”مقـــرات وهمية“ 
ينتحل القائمون عليها صفة االنتماء إلى هيئة 
احلشـــد الشـــعبي، في ظاهرة أثارت تساؤالت 
املالحظـــني، وفضـــول أهالي عدد مـــن أحياء 
العاصمة بغداد وتساؤالتهم بشأن ”االكتشاف 
املفاجئ“ لتلك املقّرات املعروفة من ِقَبل اجلميع 
منذ سنوات، ويرتادها أشخاص بأزياء مدنية 
وأخرى عسكرية، وميارسون جميع أنشطتهم 
مبـــا فـــي ذلـــك مـــا يتعّلـــق بجلب األســـلحة 
والذخائر إلى املقرات ونقلها منها حتت مرأى 
اجلميع مبا في ذلك القوات األمنية التي كانت 
تعاملهـــم بتبجيل واحترام وتفســـح الطريق 
لعرباتهـــم رغم أّن جّلها ال يحمـــل أرقاما، عدا 
بعـــض الكتابـــات والرمـــوز التي تشـــير إلى 

تبعيتها للحشد.
وحاولت جهـــات عراقية ربط خطوة إقفال 
”املقّرات الوهمية“ بضبط فوضى الســـالح في 
البلـــد وحصره بيد الهيئات الرســـمية للدولة 
ومؤسساتها األمنية مبا في ذلك هيئة احلشد 
الشعبي التي ّمت ترســـيمها شكليا باعتبارها 
جـــزءا من القـــوات املســـّلحة اخلاضعة إلمرة 
القائد العام الذي هو رئيس احلكومة نفســـه، 
لكّن مصادر عراقيـــة متعّددة نفت ذلك وربطت 
الظاهرة بعملية تطهير واسعة النطاق للحشد 
الشـــعبي مـــن الّداخل بعد ظهـــور تيار ضمنه 
يدعـــو إلـــى ربط هـــذه القّوة التي نشـــأت في 
األصـــل ملواجهة تنظيم داعـــش حني غزا ثلث 
مســـاحة العراق ســـنة 2014، بالدولة العراقية 
وفّك ارتباطها بإيران وإنهاء خضوعها ألوامر 
قائـــد فيلـــق القدس ضمـــن احلـــرس الثوري 

اإليراني قاسم سليماني.
وتأّســـس احلشـــد الشـــعبي فـــي الســـنة 
املذكورة اســـتنادا إلى فتـــوى دينية أصدرها 
املرجـــع الشـــيعي األعلـــى فـــي العـــراق علي 
السيســـتاني، ويتأّلـــف بشـــكل أساســـي من 
عشـــرات اآلالف من املقاتلني الشـــيعة، ومتّثل 

أقوى امليليشيات الشيعية نواته الصلبة.
وســـاهم احلشـــد بفاعلية فـــي احلرب على 
تنظيـــم داعش وإنهاء ســـيطرته علـــى املناطق 
التي احتلها في شـــمال وغرب العراق، إضافة 
إلى مساحات محدودة بجنوب العاصمة بغداد.
وأصبح احلشـــد بفعل مـــا حصل عليه من 
تسليح ومتويل وما اكتسبه من خبرات قتالية، 
قّوة وازنة ليس فقط جلهة السيطرة على األرض 
ولكن أيضا جلهة التأثير السياســـي والضغط 
لتوجيه القرار العراقـــي، إذ أّن كتلة كبيرة من 
النـــواب متّثله اليوم حتت قّبة البرملان، بعد أن 
كان أعضاؤهـــا قد خاضوا انتخابات مايو من 
العـــام املاضي كممثلني للحشـــد ضمن ائتالف 

عرف باسم ”حتالف الفتح“.

ورغـــم صـــدور تشـــريع ُيلحـــق احلشـــد 
مبؤسســـات الدولة العراقيـــة، إّال أّن األمر بدا 
شـــكليا ألغلب املّطلعني على الشـــأن العراقي، 
إذ ليـــس من املعقـــول أن تفّك ميليشـــيا كبرى 
ارتباطها بزعيمهـــا القوي هادي  مثل ”بـــدر“ 
لباقـــي  بالنســـبة  األمـــر  وكذلـــك  العامـــري، 
التي  امليليشـــيات مثل ”عصائب أهـــل احلق“ 
يقودها قيس اخلزعلي، أو ”ســـرايا الســـالم“ 

التابعة لرجل الدين النافذ مقتدى الصدر.
ومعروف عن أغلب كبار قادة امليليشـــيات 
الشـــيعية فـــي العـــراق ارتباطهـــم العضوي 
عقائديا وسياسيا، بإيران، وهم بذلك يعتبرون 
حّراســـا لنفوذها ورعاة ملصاحلهـــا في البلد 
بـــكل الوســـائل، وأقواها في الوقـــت احلالي 
احلشـــد الشـــعبي الذي أصبـــح مبثابة جيش 
رديف حتتـــاج إليه طهران أكثـــر من أي وقت 
مضـــى مع اشـــتداد الضغوط عليهـــا من قبل 
الواليات املتحدة وعدد من حلفائها اإلقليميني 

والدوليني.

وال يخلو الوسط الشـــيعي في العراق من 
تيار سياســـي يرفع شعارات استقاللية القرار 
العراقي، ويوّســـع مطالباته لتشمل االستقالل 
عن دائرة التأثير اإليراني، ويعتبر الصدر من 

رموز ذلك التيار.
وظهر فـــي اآلونة األخيرة أّن امليليشـــيات 
املســـّلحة نفســـها بـــدأت تـــرّدد أصـــداء تلك 
املطالبـــات، وهو مـــا اّتضح مـــع تفّجر قضّية 
أوس اخلفاجـــي الذي ُقبض عليه ضمن عملية 
ومعاقبـــة ”منتحلي  غلق ”املقـــرات الوهمية“ 

صفة احلشد“.
األوســـاط التي تابعت القضية،  وأجمعت 
علـــى ارتباطها بانتقـــادات مباشـــرة وّجهها 
اخلفاجـــي إليـــران وبعـــض املوالـــني لها في 
العـــراق. وأّكـــد احمللـــل السياســـي حســـني 
املوسوي وجود ”إرادة متنفذة ضمن تشكيالت 
احلشـــد الشـــعبي لها ارتباط خارجي بإيران 
وحتاول على الدوام إضعاف وتقليص اإلرادة 

الداخلية“.
وقال في تصريح نقلته عنه شبكة رووداو 
اإلعالمية إّن قادة احلشـــد ”في حال انتقادهم 
لواقعه ســـيواجهون التهميـــش واإلبعاد عن 

صفوفه وسُتغلق مقراتهم“.
وكان املوســـوي يتحّدث معلقا على قضية 
اخلفاجي قائال ”داخل احلشـــد الشعبي توجد 

إرادتان، األولى وطنية بحتة والتي جاءت على 
أســـاس فتوى املرجعية في النجف أما اإلرادة 
الثانيـــة فتنتمـــي ملـــا وراء احلـــدود وترتبط 
بفتـــوى خارجية مـــن إيران“، مبينـــا أن ”هذا 
الواقع ينعكس حتى على تشـــكيالت احلشـــد 
الشـــعبي. واجلهـــة األخرى التي لهـــا ارتباط 
خارجـــي هي اجلهـــة املتنفذة أكثـــر وحتاول 

تقليص حجم اجلهة الداخلية“.
وأوضح املتحّدث ذاته أن ”بعض األســـماء 
أو بعض التشكيالت بدأت تنتقد واقع احلشد 
الشـــعبي وحتى قيـــادات متنفذة فيـــه. وهذه 
االنتقادات تســـاهم في تهميشـــها وإضعافها 
وإبعادهـــا عـــن احلشـــد الشـــعبي كما حصل 
مؤخـــرا مـــع أوس اخلفاجـــي، حيـــث أنه من 
الواضـــح أن التصريحـــات واملواقف األخيرة 
التي تبناها هي التي دفعت باجتاه استهدافه 

سياسيا وأمنيا“.
ولـــم يشـــفع للخفاجي وجـــوده على رأس 
أحد أبرز الفصائل الشـــيعية املســـلحة ”لواء 
أبوالفضل العباس“ وقتاله في سوريا املجاورة 
لسنوات عديدة، حيث داهمت قوة أمنية تابعة 
للحشـــد الشـــعبي مقره األســـبوع املاضي في 
منطقـــة الكـــرادة ببغداد وعبثـــت مبحتوياته 

واعتقلته من داخله.
وتقـــول مصادر عراقيـــة إّن خالفات طرأت 
بـــني اخلفاجـــي وقائـــد فيلـــق القدس قاســـم 
ســـليماني املشـــرف الفعلي على امليليشـــيات 

الشيعية املقاتلة في سوريا والعراق.
وُقبيل اعتقالـــه ظهر اخلفاجي على إحدى 
الفضائيات معّلقا علـــى اغتيال الروائي عالء 
مشـــذوب في مدينة كربالء، قائال إّن القتيل من 
أقربائـــه وإّنه جرت تصفيتـــه ”إكراما إليران“ 

ألنه كان ينتقد نفوذها في العراق.
وبـــدا أن قائد لـــواء أبوالفضل العباس قد 
جتاوز كل اخلطوط احلمر اإليرانية حني اعتبر 
أن ســـلوكا مثل قتل مشـــذوب يدفع العراقيني 
الى االصطفاف بجانب القوات األميركية التي 
يثار في الوقت الراهن جدل حاّد بشأن شرعية 

وجودها في العراق وبقائها على أراضيه.
ورغـــم أن خالف اخلفاجي مع إيران وكبار 
حلفائها في العراق، بدا سياسيا هذه املّرة، إّال 
أّن أوســـاطا عراقية تنّبه إلى أّن اخلالفات بني 
قادة الفصائل الشـــيعية في العراق ال تنفصل 
فـــي كثير من األحيان عن التنافس على النفوذ 
واملكاســـب املاديـــة، ومن ضمنها فـــي الوقت 
احلالـــي تصنيفـــات قادة احلشـــد ورتبهم في 
ســـّلم القيادة وهي مهّمة في حتديد من يتحّكم 
فـــي األموال املخصصة من قبـــل الدولة لهيئة 

احلشد الشعبي وتوزيعها.
وقـــال نائب ســـابق في البرملـــان العراقي 
إّن امليليشـــيات الشـــيعية، حققـــت مـــن خالل 
انتمائها إلى احلشـــد الشعبي ومشاركتها في 
احلرب ضّد داعش مكاسب عسكرية وسياسية 
كبيـــرة، فاقت تصّورات قادتهـــا وطموحاتهم، 
وإّن ما يجري اليوم وســـيتعاظم في املستقبل 
هو صراع حتمي على ”مغامن احلرب“ بشّقيها 

املادي واملعنوي.

ثارات وتصفية حسابات داخل الحشد الشعبي
[ عملية تطهير للحشد من العناصر المناوئة إليران
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أخبار

ــــــع أحدا إذ أّن  ”اكتشــــــاف“ مقرات أمنية ”وهمية“ بشــــــكل ”مفاجــــــئ“ في العراق ال يكاد يقن
تلك املقّرات موجودة منذ ســــــنوات وينشــــــط املشرفون عليها بشكل علني، كما أّن إغالقها 
ومصادرة محتوياتها واعتقال بعض املشرفني عليها، ال صلة لها بضبط الفوضى األمنية 
وبسط سلطة الدولة، لكن األمر على صلة بتصفية حسابات على خلفيات بعضها سياسي 

والبعض اآلخر ماّدي.

«هناك حاجة إلى املزيد من العمل الجماعي ملنع انتشـــار الصواريخ البالســـتية والتصدي لخطر 

اإلرهاب، وكذلك ملن يلجأ إلى استخدام القوى التي تعمل بالوكالة وتنتهج العنف}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
وزير اخلارجية والتعاون الدولي اإلماراتي

«حضرت مؤتمر وارسو حول مستقبل السالم واألمن في الشرق األوسط، وأجمع الجميع على أن 

التحديات التي تواجهنا يتصدرها الدور اإليراني في زعزعة أمن واستقرار املنطقة}.

عادل اجلبير
وزير الدولة السعودي للشؤون اخلارجية

} أربيل (العراق) - توصل الحزبان الحاكمان 
فـــي إقليم كردســـتان العـــراق، الجمعـــة، إلى 
مســـودة اتفاق الختيار الرئاسات الثالث في 

اإلقليم، على أن يتم التوقيع عليها السبت.
وجـــرى اإلعـــالن عـــن التوصل لمســـودة 
االتفاق خالل مؤتمـــر صحافي عقد بمحافظة 
السليمانية عقب اجتماع بين أعضاء وفدي 

حزب االتحاد الوطني الكردســـتاني والحزب 
الديمقراطي الكردستاني.

وبالنظـــر إلـــى تصـــدر الحزبيـــن لنتائج 
االنتخابات التي جرت في ســـبتمبر الماضي، 
فإنهما سيواصالن قيادة اإلقليم في السنوات 
األربـــع المقبلـــة. وتشـــكل عدة ملفـــات نقاط 
خـــالف بين الحزبين، منهـــا توزيع المناصب 

الســـيادية في حكومة اإلقليـــم ومنصب وزير 
العدل في الحكومة االتحادية. وخالل المؤتمر 
الصحافـــي، قـــال محمـــود محمـــد المتحدث 
باســـم الحزب الديمقراطي ”جميع الخالفات 
والمشاكل عالجناها بالتوافق ومسألة تشكيل 
الحكومة الجديدة ورئاســـة اإلقليم، ورئاســـة 

البرلمان سيتم حلها بالتوافق أيضا“.

ل في الموقف الدولي 
ّ
بوادر تحو

دي اليمن
ّ

المهادن لمتمر

أكراد العراق يتفقون على اختيار رئاساتهم

من بدأ المأساة ال يرغب في أن ينهيها

{أبو الفضل العباس} القتال الشديد ضمن {محور المقاومة} لم يشفع لـ

اجتمـــاع الرباعية في وارســـو بداية 

لبلـــورة موقـــف واضـــح مـــن عرقلة 

الحوثيني التفاق الســـويد وصياغة 

رؤية للتعامل مع ذلك

◄

حسين الموسوي:

إرادتان داخل الحشد، 

واحدة مرتبطة بالنجف 

والثانية مرتبطة بإيران



منى المحروقي

} اســـتغلت ميليشـــيات طرابلـــس التطورات 
العســـكرية في الجنـــوب وما يتـــردد من أنباء 
بشأن قرب دخول الجيش الليبي إلى العاصمة، 
لتعـــرض خدماتهـــا على حكومـــة الوفاق التي 
تشـــن عليها ”حربا“ غير مسبوقة منذ سبتمبر 
الماضـــي، زادت حدتهـــا منـــذ تعييـــن فتحي 

باشاغا وزيرا للداخلية.
طرابلـــس�  حمايـــة  ”قـــوة  واســـتنكرت 
العملية العســـكرية التي أطلقهـــا القائد العام 
للجيش المشـــير خليفة حفتر لتطهير الجنوب 
الليبـــي. واتهمت القوة في بيـــان أصدرته ليلة 
الخميـــس المشـــير خليفة حفتر بالســـعي إلى 
”تدمير الجنـــوب ومقدراته وثرواته ونســـيجه 

االجتماعي“.
وعّبرت عـــن ”اســـتعدادها التـــام للوقوف 
والتصدي لمن يحاول المس بزعزعة واستقرار 
وطننـــا الغالي“، في إشـــارة إلى قوات الجيش 

وتصاعد الحديث عن قربها من العاصمة.
ويدحض البيان ما راج من أنباء مؤخرا عن 
استمالة خليفة حفتر لتلك المجموعات، تمهيدا 

لدخول طرابلس.
ويأتي موقف هذه القوة المشـــكلة من أربع 
ميليشـــيات بـــارزة فـــي العاصمة (قـــوة الردع 
الخاصـــة، النواطـــي، كتيبـــة ثـــوار طرابلس، 
واألمن المركزي أبوسليم) بينما يشتد الخناق 
عليها من قبل وزارة الداخلية التي شـــرعت في 

تنفيذ الترتيبات األمنية.
وتحالفت تلك الميليشـــيات خـــالل الحرب 
التـــي شـــهدتها العاصمة طرابلـــس في صيف 
العام الماضـــي، عقب تحرك ”اللواء الســـابع� 
أو ما يســـّمى محليا بـ“الكانيات“ تحت شـــعار 

”تطهير العاصمة من دواعش المال العام“.
ونجحـــت بعثة األمـــم المتحـــدة في فرض 
اتفاق لوقف إطالق النار في ســـبتمبر، لتتجدد 

االشـــتباكات بين الطرفين فـــي منتصف يناير 
الماضـــي، وهو ما دفع ”قـــوة حماية طرابلس� 
إلـــى إعـــالن تمردها عـــن المجلس الرئاســـي. 
وأعلنـــت القـــوة في بيـــان الخروج عـــن طاعة 
المجلس الرئاســـي، إال عندمـــا ”يكون مجتمعا 

وتصدر قراراته بكامل أعضائه التسعة“.
وجـــاء تجـــّدد االشـــتباكات بيـــن الطرفين 
عقب تراشـــق بين الميليشيات ووزير الداخلية 
فتحي باشـــاغا الذي حّملها مسؤولية الهجوم 
الذي استهدف وزارة الخارجية نهاية ديسمبر 

الماضي.
وفـــي المقابل، اتهم القيادي في كتيبة ثوار 
طرابلس والذي يشـــغل منصب القنصل الليبي 
لدى تونس محمد شـــعبان المرداس، باشـــاغا 
بالوقـــوف وراء الحرب األخيرة التي شـــهدتها 

العاصمة بين كتائب طرابلس واللواء الســـابع 
القادم من مدينة ترهونة، معتبرا أن تلك الحرب 

هي التي أتت به إلى وزارة الداخلية.
وتشـــير تقارير إعالمية محلية إلى ارتفاع 
منســـوب االحتقان بين ”قـــوة حماية طرابلس� 
وفتحي باشـــاغا، غير مستبعدة إمكانية إقالته 
خالل األيام القليلة القادمة. ويعمل باشاغا ومن 
ورائه تيار اإلسالم السياسي على التخّلص من 
الميليشـــيات أو على األقل قصقصة أجنحتها 
وإعادة هيبة القوات النظامية في العاصمة ولو 
مؤقتا لقطـــع الطريق على دخول الجيش تحت 
شعار ”تخليصها من الميليشيات والفوضى“.

وبلغ التوتر بيـــن حكومة الوفاق والجيش 
ذروتـــه األســـبوع الماضي، بلغ حـــد التصادم 
المسلح، قرب حقلي الشرارة والفيل النفطيين 

جنوب البالد. وجاءت االشتباكات بعيد تعيين 
المجلس الرئاســـي للفريق علي كنة، وهو أحد 
رجـــاالت العقيـــد الراحل معمـــر القذافي، آمرا 
للمنطقـــة العســـكرية الجنوبيـــة عقب ضغوط 
مارســـها تيار اإلســـالم السياســـي عن طريق 

ممثله خالد المشري رئيس مجلس الدولة.
وعّرت تلك االشتباكات العلنية بين الطرفين 
واألولـــى من نوعها انحيـــاز حكومة الوفاق أو 
تبعيتها لتيار اإلســـالم السياسي، ما يخرجها 
فعليـــا عن دائرة الحياد الـــذي ادعته على مدى 

نحو ثالث سنوات.
وفي خطوة تعكس التخّبط الذي باتت عليه 
حكومـــة الوفـــاق مع تقدم الجيـــش، قام رئيس 
المجلس الرئاســـي فايز السراج بتغيير رئيس 
أركان جيشـــه العميد ركن عبدالرحمن الطويل 
واســـتبدله  بالفريـــق ركن محمـــد علي محمد 
المهـــدي الشـــريف المنحدر من بلدة الشـــاطئ 
جنـــوب البـــالد. كما عّيـــن الفريق ركن ســـالم 
جحا المنحـــدر من مدينة مصراتـــة ذات الثقل 

السياسي والعسكري الكبير نائبا للشريف.
وتحمـــل تلـــك التعيينات وخاصـــة تعيين 
ســـالم جحا، رســـالة للجيش مفادهـــا إمكانية 
االستعانة بالمجموعات المسلحة في مصراتة 
للتصدي لمحاوالت تمدده غربا وحتى جنوبا.

وســـبق ذلـــك التصادم العســـكري، تصاعد 
بيانـــات التأييد للجيش فـــي المنطقة الغربية 
والمدن القريبة من طرابلس، إضافة إلى إطالق 
القوات المسلحة  لعملية ”طوق الحمادة“ التي 
قالـــت إنها تهدف لمحاصـــرة الفلول اإلرهابية 

الفارة من العملية العسكرية في الجنوب.
وأشرفت على عملية ”طوق الحمادة“ الغرفة 
العســـكرية بالمنطقة الغربيـــة التابعة للقيادة 
العامـــة للجيـــش. وقالـــت الغرفـــة إن العملية 
تهدف إلى ”تأميـــن وحماية المنطقة الجنوبية 
من القريات شـــرقا حتى غدامس غربا والمثلث 
الحدودي الذي يربط ليبيا بتونس والجزائر“.

لكـــن المتمّعـــن في توزيـــع تلـــك المناطق 
طبوغرافيـــا ســـيالحظ أنها تشـــكل طوقا على 
العاصمـــة طرابلـــس مـــن جهـــة الجنـــوب، ما 
يعزز الشـــكوك بشـــأن نية الجيش التقدم نحو 

العاصمة.
وتزداد تلك الشـــكوك مع إعالن تشـــكيالت 
عســـكرية في بعض المدن في المنطقة الغربية 

دعمها للجيش.
وأصدرت كتيبة 54 للمساندة واالستطالع، 
ومكتـــب تحـــري الشـــرطة والســـجون بمدينة 
صرمان، غرب  العاصمة طرابلس، مطلع فبراير 
الجـــاري، بيانـــا قالت فيه إنها تبـــارك العملية 

التي أطلقها الجيش في الجنوب.
وتواترت أنباء مؤخرا مفادها وصول قوات 
تابعـــة للجيش إلى مدينة صرمـــان، وتمركزت 
فـــي معســـكر 604 بطريق المصيـــف،  في إطار 
اســـتعدادات لتحرير مدينـــة الزاوية من قبضة 

الجماعات اإلرهابية.
وقبـــل ذلك بأيام، أعلنـــت قبيلة أوالد صقر، 
وهي مـــن أقـــوى القبائل المســـلحة بالمدينة، 

دعمها لعملية الجيش في الجنوب.
وفي نهاية يناير الماضي أعلن آمر الشرطة 
العسكرية والسجون بالمنطقة الغربية العميد 
المختـــار فرنانة عن تدشـــين مكتب للشـــرطة 
العســـكرية فـــي مدينـــة الرياينـــة الواقعة بين 
الرجبان ويفرن إلى الشـــمال من الزنتان ليكون 
بذلـــك مكتبا مفعال تابعا للقيادة العامة للقوات 

المسلحة .

 

صابر بليدي

} الجزائــر - يعتزم التكتل النقابي المســـتقل 
لقطـــاع التربية، الدخول فـــي حركة احتجاجية 
مع نهاية الشـــهر الجاري، للتنديد بعدم التزام 
الحكومـــة بتعهداتها تجـــاه االتفاقات المهنية 
وزارة  وبيـــن  بينهـــا  المبرمـــة  واالجتماعيـــة 
التربيـــة، إلى جانـــب عدم الترخيـــص لها من 
طرف وزارة العمل بتكوين كونفيدرالية نقابية 

مستقلة.
وتزعـــج هذه االحتجاجات الســـلطات التي 
سعت خالل األشـــهر الماضية إلى توفير مناخ 
هادئ يمهد األجواء للوالية الرئاسية الخامسة 

للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
الجزائـــر  إلـــى أن  أشـــاروا  خبـــراء  وكان 
تراجعت عـــن بعض اإلصالحـــات االقتصادية 
مثل خفض الدعم المكلف، وذلك بهدف التقليل 
من مخاطر خروج احتجاجات قبل االنتخابات 

الرئاسية من شأنها رفع نسبة العزوف.
وأعلن التكتل المســـتقل لنقابـــات التربية، 
الذي يضم ســـت نقابات، الدخـــول في إضراب 
شامل في الـ26 و27 من الشهر الجاري، والقيام 
بأربـــع وقفـــات احتجاجية جهوية فـــي أربعة 

واليات أمام مقرات مديريات التربية.
ويأتـــي تصاعـــد الحـــراك النقابي، عشـــية 
الذهاب إلـــى انتخابات رئاســـية مثيرة للجدل 
في شـــهر أبريل القادم، ويعكـــس حالة الغليان 
االجتماعي الذي تعيشـــه البالد في الســـنوات 
األخيرة، ما يوحي بحجم التحديات االقتصادية 
واالجتماعيـــة التي تعترض طريق الســـلطات 
السياســـية، ويضع ورقة االستقرار على حافة 
االنفجـــار في ظـــل االختـــالالت الكبيـــرة التي 
تعرفها التوازنات االقتصادية والمالية للبالد.

وذكـــر بيـــان التكتـــل النقابـــي أن ”نقابات 
التكتل المســـتقل قـــررت الدخول فـــي إضراب 
وطني يومـــي الثالثاء واألربعاء الموافق لـ-26

27 فبراير الجـــاري، وتنظيم وقفات احتجاجية 
جهويـــة في كل من محافظـــات باتنة، األغواط، 
غليزان، والبليدة، أمـــام مقار مديريات التربية 

للمطالبة بتحقيق المطالب المرفوعة“. وصّرح 
النائب البرلماني والناشـــط النقابي الســـابق 
مسعود عمرواي، بأن ”التكتل المستقل استنفد 
جميـــع الحلول والمقترحـــات الودية، ولم يبق 
أمامه سوى تصعيد اللهجة والذهاب إلى خيار 
للضغـــط على الحكومة  واالحتجاج،  اإلضراب 
من أجل االستجابة للمطالب المرفوعة واحترام 

االلتزامات السابقة“.
وحّمـــل المتحدث، حكومة أحمـــد أويحيى 
مســـؤولية حالة التعليق والتلكؤ في تجســـيد 
التعهدات الســـابقة، المتعلقـــة بتراجع القدرة 
الشرائية، والقانون األساسي للعمل واألسالك 

المشتركة ومنح الجنوب، وسن التقاعد.
واعتبـــرت المضامين النهائيـــة للمحاضر 
المبرمـــة بين نقابات التكتل المســـتقل ووزارة 
التربية، القطـــرة التي أفاضت الكأس، وأعادت 
الوضع االجتماعي في قطاع التربية إلى مربع 
الصفر، بســـبب ما وصـــف بـ“تغييـــر الوزارة 
لالتفاقـــات المتوصـــل إليها بيـــن الطرفين في 

مفاوضات سابقة“.
وكانـــت النقابـــات نفذت إضرابـــا مفتوحا 
مطلـــع العام الماضي، انتهـــى بتدخل الرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وأكدت الســـلطات حينئذ أن ”طلبا أرسلته 
رئاســـة الجمهورية إلـــى مكتـــب النقابة، يفيد 

بتوقيـــف اإلضراب لبـــدء جولة حـــوار جديدة 
مـــع الوزيـــرة نوريـــة بـــن غبريط بعـــد توقف 

المفاوضات لمدة شهر“.
وقال بيان للتكتل إنه ”بعد إطالع كل نقابة 
على حدة على نسخة مشروع المحضر الخاص 
بها، تبّين أن محتوى مشــــاريع هذه المحاضر 
جاءت مختلفة تماما عن مضمون النقاش الذي 
دار خالل الجلســـات مع ممثلي الوزارة، وهذا 
في أغلب الملفات التي تم التداول بشأنها، وأن 
المصالح الوزارية التي قامت بتحـرير مشاريع 
المحاضر لم تكن هي نفسها التي اجتمعت مع 

النقابات“.
وأضـــاف ”أمام هذا الوضـــع، فإن النقابات 
المســـتقلة لقطـــاع التربية ترفـــض المحاضر 
بمضامينها الحالية، وقد قامت بإبالغ الوزارة 
بجـــل مالحظاتهـــا، وإن نقابـــات التكتل تدعو 
الـــوزارة إلـــى انتهاج أســـلوب حـــوار حقيقي 
وجـــاد يفضي إلى حلول للملفـــات العالقة، كما 
تدعـــو المصالح المختصة إلى عـــدم االنجرار 
وراء محاوالت زرع الريبة والشـــك في صفوفها 
بينهـــا وبيـــن نقاباتها عن طريق التســـريبات 

المتتالية“.
والضمـــان  العمـــل  وزارة  قـــرار  وشـــكل 
االجتماعـــي، القاضي بعـــدم الترخيص للتكتل 
المســـتقل بتكوين كونفيدرالية نقابية مستقلة، 

فتيال إضافيا في إشـــعال الغليـــان االجتماعي 
داخـــل القطاع الذي يؤطر نحـــو نصف مليون 
موظف وزهاء عشـــرة مالييـــن تلميذ، ووصفه 
الناشـــط النقابـــي صـــادق دزيـــري بـ“الحلقة 
الجديدة من مسلســـل التضييق على الحريات 

والعمل النقابي“.
واســـتهجنت النقابـــات المســـتقلة، طريقة 
تعامـــل وزارة التربيـــة مـــع النقابـــات محليا 
ووطنيـــا، وصنفتهـــا فـــي خانـــة ”التنافي مع 

الشراكة االجتماعية الحقيقية“.
ونددت بفرض المزيد من أساليب التضييق 
على حريـــة ممارســـة العمل النقابـــي، وإلغاء 
العمل بمحاضـــر االجتماعـــات الثنائية وعدم 
توفير المقرات للنقابات، وعرقلة حق تأســـيس 
الفروع النقابية واللجوء إلى المحاكم في حالة 

النزاعات.
وتلجـــأ المصالـــح والجهـــات الوصية في 
غالـــب األحيان، إلـــى القضاء إلبطال شـــرعية 
االحتجاجـــات العماليـــة، وتأتي األحـــكام في 
معظمها في غير صالح العمال، األمر الذي كان 
محـــل اســـتهجان من طرف منظمـــات ونقابات 
دوليـــة، اســـتنكرت توظيف القضـــاء في خنق 
الحقوق النقابية والتضييق على االنشـــغاالت 
المهنيـــة واالجتماعيـــة للطبقـــة الشـــغيلة في 

البالد.

احتجاجات المدرسين تشوش على حراك الرئاسيات بالجزائر
ح باإلضراب

ّ
[ التكتل النقابي المستقل لقطاع التربية يلو

تنسف احتجاجات املدرسني املساعي التي 
تبذلها السلطات خالل األشهر املاضية وفي 
مقدمتها التراجع عــــــن تنفيذ اإلصالحات 
ــــــة، لتوفير مناخ هادئ يســــــبق  االقتصادي
االنتخابات الرئاسية، وتهّدد بارتفاع نسبة 

املقاطعة والعزوف عن التصويت.

أخبار
«القوات المســـلحة ســـتتواجد فـــي أي منطقة تتخذها الجماعـــات اإلرهابية مـــالذا لها، ومهمة 

الجيش استعادة كرامة الليبيين وهيبة البالد».

أحمد املسماري
الناطق باسم اجليش الليبي

«الحكومة وبقية المكونات السياســـية منشـــغلة باالنتخابات الرئاســـية والتشريعية القادمة، 

وهي فترة يمكن أن تستغلها الجماعات اإلرهابية في نشاطها}.

ناجي جلول
رئيس املعهد التونسي للدراسات االستراتيجية

فتحي باشـــاغا يســـعى إلعادة هيبة 

الطريق  النظاميـــة، لقطع  القوات 

للعاصمـــة  الجيـــش  دخـــول  علـــى 

{تخليصها من امليليشيات} لـ

◄

ميليشيات طرابلس تستغل تأزم العالقة بني حفتر والسراج للعودة إلى الواجهة

غضب يحرج السلطة

الجزائر تتراجع عن بعض اإلصالحات 

االقتصاديـــة مثـــل خفـــض الدعـــم 

املكلـــف، تجنبا لخـــروج احتجاجات 

قبل االنتخابات

◄
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صراع النفوذ ال ينتهي بني امليليشيات

} تونس - أطلقت وزارة الشـــؤون الدينية في 
تونـــس اجلمعـــة، ميثاق شـــرف لألئمة، ينأى 
بعملهم عـــن اخلطابات السياســـية والدعاية 

احلزبية.
وجاء ذلك فـــي مؤمتر صحافي عقده وزير 
الشؤون الدينية أحمد عظوم في مقر احلكومة 

بالعاصمة تونس.
وخالل كلمته، قال عظوم إن ”ميثاق شرف 
اإلمـــام اخلطيب ينـــص على إرســـاء عناصر 
اخلطاب الديني املتوازن الداعي إلى التسامح 
والتراحـــم، وعـــدم توظيف املســـاجد للدعاية 

احلزبية واألغراض التجارية والربحية“.
وأضـــاف أنـــه ينبغـــي جتنـــب اخلطابات 
الدينيـــة القائمة علـــى التشـــهير والتجريح، 
وهتـــك األعراض واإلســـاءة إلى األشـــخاص 

واملؤسسات.
وتابع عظوم  ”كما ينبغي على األئمة البعد 
التام عن تكفير أي شـــخص آخر أو اإلســـاءة 
إليه، اتســـاقا مـــع تعاليـــم الدين اإلســـالمي 

ودستور البالد“.
وبحسب وزير الشؤون الدينية، ينتشر في 
عمـــوم تونس 4 آالف و719 مســـجدا تقام فيها 

خطب اجلمعة.
وأوضـــح الوزير أنه مت العمل على امليثاق 
مـــع عـــدد مـــن اجلمعيـــات والنقابـــة العامة 
للشـــؤون الدينيـــة، باإلضافـــة إلى عـــدد أئمة 

وخطباء موثوق في كفاءتهم.
وتأتـــي هذه اخلطوة، عقـــب تلقي الوزارة 
خـــالل الســـنوات املاضية بالغـــات عن بعض 
األئمة يدعون في خطبهم إلى نوع من التشّدد 
ومن ثم مت إنهاء عملهم. كما تتزامن مع اقتراب 
موعد االنتخابات الرئاسية والتشريعية املزمع 

إجراؤها في خريف هذا العام.
وتبذل احلكومة التونســـية جهودا حثيثة 
للســـيطرة على كافة املســـاجد املنتشـــرة في 
البـــالد، ملنـــع الســـيطرة على وعي الشـــباب 

وتوجيههم في مسارات متشددة.
وألقـــت وحـــدة أمنية تابعـــة ملنطقة األمن 
الوطنـــي في محافظـــة بنزرت شـــمال البالد، 
اخلميـــس، القبـــض علـــى الداعيـــة الســـلفي 
خميـــس املاجـــري وإيداعـــه الســـجن املدني 
باجلهـــة، تنفيذا حلكم قضائي بالســـجن مدة 
شهرين بســـبب تهمة مخالفة قانون املساجد، 
وفق ما أفاد به مصدر أمني مســـؤول للوكالة 

األنباء الرسمية.
وأوضح املصدر أن الوحدة األمنية وخالل 
تنفيذ حملة أمنية شـــملت محيـــط الفضاءات 
العامـــة ومحطـــات النقـــل متكّنـــت مـــن إلقاء 
القبض علـــى املتهم مبحطة النقـــل البري في 
مدينـــة جرزونـــة بعـــد أن تبّني صـــدور برقية 
تفتيش بشأنه لفائدة اجلهات السجنية تنفيذا 
حلكم صادر ضّده في 2014 والقاضي بســـجنه 
مدة شـــهرين مخالفة قانون املساجد منذ سنة 

.2014

تونس تواصل جهود 

تحييد المساجد

عن السياسة



وجـــود  } باريــس - تبـــرز مؤشـــرات علـــى 
محـــاوالت من الجانبين الفرنســـي واإليطالي 
لـــرأب الصدع في العالقة بيـــن البلدين، حيث 
عـــاد الجمعة ســـفير باريس لـــدى روما الذي 
تـــم اســـتدعاؤه قبـــل أســـبوع احتجاجا على 
تصريحات اعتبرت مسيئة للرئيس إيمانويل 
ماكـــرون، وقبـــل ذلك تـــّم التاكيد علـــى متانة 
العالقـــة بيـــن البلدين خالل محادثـــة هاتفية 
بيـــن الرئيســـين اإليطالي والفرنســـي وإبداء 
وزير الداخلية ماتيو سلفيني استعداده للقاء 
نظيره الفرنسي كريستوف كاستنير سواء في 

باريس أو روما لحل األزمة بين البلدين.
للشـــؤون  الفرنســـية  الوزيـــرة  وأكـــدت 
األوروبية ناتالي لوازو عودة ســـفير فرنســـا 
لدى إيطاليا الجمعة إلى روما، في تصريحات 

اإلذاعية. نقلتها محطة ”آر.تي.أل“ 
ووفق مـــا أوضحت لوازو، فقد اســـتدعت 
باريـــس ســـفيرها لدى رومـــا للتشـــاور، بعد 
تكثيـــف نائـــب رئيـــس الحكومـــة اإليطاليـــة 
الشـــعبوية لويجي دي مايـــو ووزير الداخلية 
ماتيـــو ســـالفيني هجماتهمـــا الكالمية على 
الرئيس الفرنسي إلى حد مطالبته باالستقالة.

وفـــي ينايـــر الماضـــي اتهـــم ســـالفيني 
ماكـــرون بأنه يحكم ”ضد شـــعبه“. ولعب لقاء 
نائب رئيـــس الوزراء اإليطالـــي وزعيم حركة 

خمس نجـــوم لويجي دي مايو مع ناشـــطين 
من ”الســـترات الصفراء“ في باريس األسبوع 
الماضـــي دورا كبيرا في تدهـــور العالقة أكثر 
بيـــن البلديـــن وتصعيـــد األزمة بينهمـــا، إذ 
اعتبـــرت باريس خطوة دي مايو ”اســـتفزازا 

إضافيا وغير مقبول“. وتســـعى كل من فرنسا 
وإيطاليا إلى تخفيف التوتـــرات بينهما، منذ 

ذلك الحين.
وقال وزير الخارجية الفرنســـي جان-إيف 
لـــو دريان إن التعاون الثنائـــي بين البلدين ال 

يزال ثابتا، مشيرا إلى التعاون الحدودي بين 
البلدين بشأن قضايا الهجرة أو طلبات تسليم 
رعايـــا إيطالييـــن الجئيـــن في فرنســـا لكنهم 

مدانون في إيطاليا بأعمال إرهابية.
وأكد ماكرون ونظيره اإليطالي ســـيرجيو 
ماتاريـــال خالل محادثة هاتفيـــة، أعلنت عنها 
”فرنســـا  أن  الثالثـــاء،  الفرنســـية  الرئاســـة 
وإيطاليا اللتين أسستا معا االتحاد األوروبي، 
لديهما مســـؤولية خاصة للعمل بشكل مشترك 

من أجل الدفاع عن االتحاد وإعادة إحيائه“.
وكانت المحادثة الهاتفية فرصة للرئيسين 
ليعيـــدا تأكيدهمـــا علـــى ”أهميـــة العالقـــات 
الثنائية بيـــن روما وباريس“، وفق الرئاســـة 
الفرنســـية التي أكدت أّن العالقات الفرنسية- 
اإليطاليـــة ”غذتها روابط تاريخية واقتصادية 

وثقافية وإنسانية استثنائية“.
من جهته، ســـعى ســـالفيني إلـــى تخفيف 
التوتـــر مـــع فرنســـا، حيـــث قـــال االثنين إن 
”اســـتعادة العالقات (مع فرنسا) أمر جوهري، 

وكلما أسرعنا في ذلك كان أفضل“.
وأبـــدى اســـتعداده ”لزيـــارة باريس هذا 
من أجل ”عالقات جيدة من جديد“  األســـبوع“ 
مع فرنســـا. كما أكد ســـالفيني أنه ”مستعد“ 
الســـتقبال نظيـــره الفرنســـي ”فـــي روما أو 

الذهاب إلى باريس“.

{قرار ســـحب جزء من القوات األميركية بأفغانســـتان ال يرتبط بجهود السالم، بل جزء من جهود أخبار
الجنرال سكوت ميلر لتحقيق استفادة أكبر من الموارد األميركية}.

اجلنرال جوزيف فوتيل
قائد القيادة املركزية باجليش األميركي

{ال نعتزم إجراء حوار بشـــأن المجموعات السياســـية في البرلمان األوروبي مع نشطاء {السترات 
الصفراء} الذين يتحدثون عن حرب أهلية وعن تمرد مسلح}.

لويجي دي مايو
اإليطالي زعيم حزب ”حركة خمس جنوم“ 
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} إســطنبول (تركيــا) - تزيـــد أنقرة الضغوط 
على األحزاب التركية املعارضة خاصة املوالية 
لألكراد قبل إجـــراء االنتخابات احمللية املقررة 
فـــي مارس املقبل، وبعد محاوالت إضعاف هذه 
األحـــزاب عمـــدت احلكومة إلى منع مســـيرات 
سلمية كانت مقررة اجلمعة للتضامن مع النائبة 
ليلى جوفن عن حزب ”الشـــعوب الدميقراطي“ 
املضربـــة عـــن الطعـــام، وأيضا إلحيـــاء ذكرى 
سجن زعيم حزب العمال الكردستاني احملظور 
عبدالله أوجالن الذي تنفذ جوفن إضرابها عن 

الطعام احتجاجا على سجنه.
ويأتي قمع الشرطة ملسيرات حزب الشعوب 
الدميقراطي في سياق السياسة التي تعتمدها 
حكومـــة حـــزب العدالـــة والتنميـــة والقائمـــة 
على اعتماد األســـاليب األمنية في اســـتهداف 
معارضيها ومنعهم من حشد األنصار من خالل 

ترويع الناخبني.

وقالـــت متحدثـــة باســـم حـــزب الشـــعوب 
الدميقراطـــي املعـــارض واملوالي لألكـــراد إن 
الشـــرطة قامت في املنطقة اجلنوبية الشـــرقية 
مـــن تركيا، مبنع سلســـلة من املســـيرات التي 
كانت مقررة اجلمعة، إلحياء الذكرى العشـــرين 

لسجن أوجالن.
ويتمتـــع أوجالن بتأثير ونفـــوذ كبيرين إذ 
يعد العبا أساسيا في أي اتفاق سالم مستقبلي 
بني تركيا وحزب العمال الكردستاني احملظور، 

رغم أنه مسجون منذ عقدين من الزمن.
ويعتبـــر أوجالن رغم عزلتـــه التامة تقريبا 
شـــخصية مرجعية بالنســـبة للقضية الكردية 
ليس في تركيا فحســـب بل في املنطقة بأكملها.
وقال ديالن ديرايت تسدميير عضو البرملان عن 

حزب الشـــعوب الدميقراطي فـــي محافظة ديار 
بكـــر، اجلمعـــة، إن ”رفع العزلة (عـــن أوجالن) 
ســـيعني وضع الســـالم واحللول مـــرة أخرى 

ضمن جدول األعمال“.
وبشكل منفصل قال بيرفني بولدان الرئيس 
املشـــارك للحـــزب اجلمعـــة في إســـطنبول إن 
إنهاء العزلة ”أمر ضـــروري للعودة إلى عملية 

دميقراطية“.
وصرحت املتحدثة لوكالـــة األنباء األملانية 
كان يخطط  بأن ”حزب الشـــعوب الدميقراطي“ 
لتنظيم مسيرات تصل إلى محافظة ديار بكر في 
جنوب شرقي تركيا منطلقة من املدن املجاورة، 

غير أن الشرطة قامت بإغالق الطرقات.
كمـــا تهـــدف املســـيرات إلـــى التضامن مع 
النائبـــة ليلـــى جوفـــن عن حـــزب ”الشـــعوب 
املضربة عن الطعام، مبناســـبة  الدميقراطـــي“ 
مـــرور 100 يوم على بدء إضرابهـــا عن الطعام 
داخل زنزانتها بالســـجن احتجاجا على توقيع 

عقوبة احلبس االنفرادي على أوجالن.
ومنعت الشـــرطة فـــي ديار بكـــر جتمعات 
صغيـــرة مؤيدة لغوفني من االقتراب من منزلها 

بغية التجّمع كما كان مقررا.
وقد دعـــا حزب الشـــعوب الدميقراطي إلى 
هـــذا التحرك، لكن لم يســـمح ســـوى ملجموعة 
صغيرة من نوابه باالقتراب من احلواجز التي 

أقامتها الشرطة.
ومت اإلفراج عن جوفن من محبسها في ديار 
بكر الشهر املاضي، بعد مرور عام على سجنها، 
وبـــث ”حزب الشـــعوب الدميقراطـــي“ اجلمعة 
رســـالة عبر مقطع فيديو علـــى موقع ”تويتر“، 
يظهر جوفـــن راقدة على فـــراش داخل منزلها 
فـــي ديار بكر وهـــي تتحدث بصعوبـــة، وتردد 

”سننتصر بالتأكيد“.
وقال بولدان إنه يوجد حاليا ”أكثر من 300 
شـــخص“، بينهم ســـجناء في تركيا ومؤيدون 
في اخلارج، مضربون عـــن الطعام تضامنا مع 

جوفن.
وصـــدر حكم باإلعدام بحق أوجالن في عام 
1999 بعـــد أن ألقت قوات األمن التركية القبض 

عليه في كينيا وأعادته إلى تركيا ليحاكم هناك، 
ثـــم مت تخفيف احلكـــم عليه وإبداله بالســـجن 

املؤبد.
إن  تاشـــدميير  دياريـــت  النائبـــة  وقالـــت 
”حتدَينـــا األكبـــر اليـــوم (اجلمعة) هـــو فعل ما 
أمكـــن لدعم هذه اإلضرابات عن الطعام الهادفة 
الـــذي يخضع لـــه عبدالله  إلى كســـر العـــزل“ 

أوجالن.
وبـــدأت غوفـــني (55 عامـــا) إضرابهـــا عن 
الطعام عندما كانت في السجن بعد توقيفها في 
يناير 2018 بســـبب انتقادها للعملية العسكرية 
التركية في منطقة عفرين ذات الغالبية الكردية 
في شمال سوريا. وأطلق سراحها في 25 يناير، 
لكنها قررت مواصلـــة اإلضراب عن الطعام في 

منزلها في ديار بكر.
وبعد فرار أوجالن مـــن تركيا لوقت طويل، 
عثرت عليه االستخبارات التركية بكينيا في 15 

فبراير 1999 أمام السفارة اليونانية في نيروبي 
فقبضـــت عليه. ثم مت نقله إلـــى تركيا بعد ذلك 
حيـــث يقضـــي حكما ملـــدى احلياة في ســـجن 

جزيرة إميرالي القريبة من إسطنبول.
ورغـــم العزلة الشـــبه تامة، يبقـــى أوجالن 
رمزا ليس فقط للتمـــّرد الكردي في تركيا فقثط 
حيث أســـفر النزاع مع الدولة عـــن أكثر من 40 
ألف قتيال منذ عام 1984، ولكن أيضا بالنســـبة 
للحركات الكردية فـــي املنطقة، وخصوصا في 

سوريا.
ومتـــارس احلكومـــة التركيـــة الكثيـــر من 
الضغوط على األحزاب التركية املعارضة بهدف 
إضعافها وتشـــتيت أنصارها قبل االنتخابات 

احمللية في مارس املقبل.
الشـــعوب  حـــزب  اشـــتكى  واخلميـــس، 
الدميقراطي مـــن الصعوبات التي تواجهه قبل 

االنتخابات احمللية.

واّتهـــم احلـــزب حكومـــة حـــزب العدالـــة 
والتنمية بتزويـــر قوائم االنتخابات، حيث قال 
أحد مســـؤوليه إن الناخبني األشباح يظهرون 
مرة أخرى في ســـجالت االنتخابات احمللية، ما 
يعكـــس مخاوف من تزويـــر محتمل على نطاق 

واسع.
واعتبرت الرئيســـة املشاركة للحزب بروين 

بولدان أنها حملة انتخابية غير متكافئة.
وقالـــت بولـــدان إن وتيـــرة الهجمات على 
احلـــزب ومؤيديه تزايدت، كما مير ”الشـــعوب 

الدميقراطي“ بوقت عصيب.
وقـــال ســـيزاي متللـــي، الرئيس املشـــارك 
للحـــزب، إن حوالي 7 آالف مـــن أنصار احلزب 

وأعضائه في السجن وحوالي ألفني باملنفى.
وأضاف متللي أن ما يطلق عليهم الناخبون 
األشـــباح يظهـــرون مـــرة أخرى في ســـجالت 

االنتخابات.

الحكومة التركية تضّيق الخناق على األحزاب املعارضة
[ إنهاء الحبس االنفرادي ألوجالن شرط لعودة محادثات السالم  [ الشرطة تمنع مسيرات مؤيدة لزعيم حزب العمال الكردستاني

ــــــد حكومة حزب العدالة والتنمية كل إمكانياتها من أجل قمع املعارضة الســــــيما تلك  جتن
ــــــة لألكراد، حيث منعت اجلمعة أنصار حزب ”الشــــــعوب الدميقراطي“ من اخلروج  املوالي
في مسيرات إلحياء ذكرى سجن زعيم حزب العمال الكردستاني احملظور عبدالله أوجالن. 
كما منعت الشرطة املسيرات التي خرجت من أجل التضامن مع النائبة عن حزب الشعوب 
الدميقراطي ليلى جوفن التي تنفذ إضرابا عن الطعام احتجاجا على سجن أوجالن الذي 

يعد العبا أساسيا في أي اتفاق سالم مع حزب العمال الكردستاني.

 تأثير أوجالن بارز

فرنسا تعيد سفيرها إلى إيطاليا لرأب الصدع بين البلدين

 في اتجاه خفض التوتر مع روما

} كــراكاس - ارتســـمت معالـــم عملية تنظيم 
المساعدات للشـــعب الفنزويلي من قبل الدول 
المعارضة لنظام كاراكاس الخميس مع إعالن 
جمع مئة مليون دوالر ومشـــروع إحياء حفلة 

موسيقية في كولومبيا ألغراض إنسانية.
وكتب جـــون بولتـــون مستشـــار الرئيس 
األميركي دونالد ترامب لألمن القومي في ختام 
اجتماع لمنظمة الدول األميركية في واشنطن، 
في تغريـــدة على تويتـــر ”اليـــوم (الخميس) 
وعدت 25 دولة خالل المؤتمر حول المساعدة 
اإلنسانية لفنزويال التي تنظمها منظمة الدول 

األميركية بتقديم مئة مليون دوالر“.
وســـتخصص هذه األموال مباشرة لمراكز 
جمع المساعدات قرب الحدود مع فنزويال في 
البرازيـــل وكولومبيا وعلى جزيرة كوراســـاو 
الهولندية كما قال ديفيد سموالنســـكي منسق 
مجموعـــة العمل في منظمة الـــدول األميركية 

حول المهاجرين والالجئين في فنزويال.
وفـــي وقت ســـابق، أعلنـــت هولنـــدا عبر 
تغريدة لوزيـــر خارجيتها ســـتيف بلوك أنها 
قررت ”تسهيل إنشـــاء مركز مساعدة إنسانية 
في كوراساو بتعاون وثيق مع رئيس فنزويال 

االنتقالي والواليات المتحدة“.
وتقع الجزيرة في الكاريبي قبالة ســـواحل 
فنزويـــال. وهولندا من الدول الخمســـين التي 
اعترفـــت بالمعارض خـــوان غوايدو رئيســـا 

انتقاليا لفنزويال ودعمه.
ويرفـــض نيكـــوالس مـــادورو حاليـــا أي 
مساعدة. ويرى االشتراكي مادورو الذي تولى 
الرئاسة خلفا لهوغو تشافيز (1999-2013) في 
الخطـــاب اإلنســـاني حجة للتحضيـــر لتدخل 
عســـكري أميركي، وهو يعتبر غوايدو ”دمية“ 

بأيدي واشنطن.
وأكـــد غوايدو مـــن جهته أن المســـاعدات 
اإلنسانية ستدخل إلى فنزويال في 23 فبراير. 
ومنـــذ 7 فبراير تخزن عـــدة أطنان من األغذية 
واألدوية المرســـلة من واشـــنطن فـــي مدينة 

كوكوتا الكولومبية على الحدود مع فنزويال.
وأعلــــن وزيــــر الخارجية خورخــــي أريازا 
محاطا بدبلوماسيين من 15 بلدا منها روسيا 
وكوريا الشــــمالية وإيران الخميس أن ”هناك 
حكومة واحــــدة في فنزويــــال وال يمكن إمالء 

ُمهل عليها“.

مساعدات إنسانية 
دولية لفنزويال

} لندن - وصفت الحكومة البريطانية الجمعة 
الهزيمة التي منيت بها الخميس في تصويت 
بمجلس العموم على اســـتراتيجيتها بشـــأن 
بريكست، بـ“الحادث“ العرضي، حتى وإن كان 
ذلك يضعف محاولتها للحصول من بروكســـل 
علـــى تعديـــل التفـــاق الطالق الـــذي يتعرض 

النتقادات كبيرة في المملكة.
وقبل ســـتة أســـابيع من التاريـــخ المقرر 
لخروج المملكة المتحدة من االتحاد األوروبي 
فـــي 29 مارس، رفض أعضـــاء مجلس العموم 
بـ303 أصوات مقابل 258 المذكرة التي فسرت 
فيها الحكومة كيف ســـتعيد التفاوض بشـــأن 

اتفاق بريكســـت المبرم مع االتحاد األوروبي 
الذي رفضـــه البرلمان فـــي تصويت منتصف 

يناير الماضي.
وقالـــت أندريا ليدســـوم الوزيـــرة المكلفة 
بالعالقات مـــع البرلمان، فـــي تصريح إلذاعة 
مســـاء  األمـــر  مبينـــة ”كان  ”بي.بي.ســـي4“، 
الخميس أقرب لحادث عرضي منه إلى الكارثة 

الصحافة. التي تحدثت عنها“ 
وأكـــدت الحكومة في مذكرتهـــا أنها تعمل 
لتحقيـــق هدف مـــزدوج وهو الحصـــول على 
”تســـويات بديلة“ لـ“شـــبكة األمـــان“ الهادفة 
إلى إبقاء الحدود مفتوحة بين شطري جزيرة 

أيرلندا بعد بريكســـت وإبعاد سيناريو خروج 
من دون اتفاق الذي تخشـــاه أوســـاط األعمال 

على غرار قسم من النواب.
للفكـــرة  المناهضيـــن  النـــواب  أن  بيـــد 
األوروبيـــة فـــي حـــزب المحافظيـــن الحاكم، 
رفضوا التصديق على التخلي عن ســـيناريو 
خروج من دون اتفاق وامتنعوا عن التصويت 

وهو ما أثر على نتيجة التصويت الخميس.
بدوره قال ســـتيف بيكر عضـــو مجموعة 
للفكـــرة  المناهضيـــن  المحافظيـــن  النـــواب 
األوروبية ”كل هذه الفوضى هي مجرد عاصفة 

في فنجان“.

وأضـــاف ”نرغب في إبـــرام اتفاق“ محذرا 
من أنـــه إذا تم التصديق علـــى اتفاق الطالق 
مع االتحـــاد األوروبي كما هـــو اآلن بدعم من 

المعارضة العمالية، فإن الحكومة ”ستنهار“.
وتحـــاول مـــاي أن تحصـــل مـــن االتحاد 
األوروبي على تعديالت بشـــأن ”شبكة األمان“ 
األيرلنديـــة لكـــن بروكســـل ال تبدو مســـتعدة 
لتغيير موقفهـــا وقالت إنها تنتظر ”مقترحات 
ملموسة للخروج من المأزق“. وعلقت ليدسوم 
”المشكلة أن التصويت يتيح لالتحاد األوروبي 
االســـتمرار في القول إنه ال يعرف ما نريد، رغم 

أنه في الواقع يعرف ما نريد“.

حكومة تيريزا ماي ال تبالي بهزيمتها الثانية في البرلمان

حـــزب الشـــعوب الديمقراطي كان 
يخطـــط لتنظيـــم مســـيرات تصل 
إلى محافظة ديار بكر منطلقة من 

املدن املجاورة

◄



أصبـــح الحديـــث عـــن الـــدور  } القاهــرة – 
اإلقليمـــي لمصر محـــل نقاش واســـع، داخل 
مصـــر وخارجهـــا. وحظي باهتمـــام كبير مع 
بداية الفترة الثانية لحكم الرئيس عبدالفتاح 

السيسي منذ حوالي عام. 
بدأ الـــكالم يتزايـــد ويســـتعيد زخمه مع 
الحفاوة السياسية واإلعالمية لتولي القاهرة 
رئاســـة االتحـــاد األفريقـــي، والتـــي صورها 
البعـــض علـــى أنها تدشـــين لمرحلـــة جديدة 

لمصر على مستوى الحضور الخارجي.
ينقســـم الحوار الجاري حول القضية إلى 
قســـمين، أحدهما يـــرى ضرورة فـــي التفاعل 
المصـــري مع المعطيـــات اإلقليميـــة، والقيام 
بأدوار مؤثرة في القضايا المتنوعة، اتســـاقا 
مع متطلبات األمـــن القومي التاريخية، وتبدأ 
من خـــارج الحدود. واآلخر يعتقـــد في أهمية 
مواصلة االنكفـــاء على الداخـــل، ألن األزمات 
متفاقمـــة  والتحديـــات  ومتشـــعبة،  مركبـــة 
ومتغيرة، وتستوجب الحذر والتريث، والبالد 
لن تســـتطيع تحمـــل ضربة تغرقهـــا في بحر 

جديد من المشكالت.
لـــم يكن التقســـيم الســـابق مطروحا على 
مدار الســـنوات التالية لثـــورة 25 يناير 2011، 
بحكم التطورات القلقـــة التي مرت بها مصر، 
وبدا هنـــاك توافق ضمني حـــول منح أولوية 
لترتيب البيت من الداخل، وتجاوز جزء معتبر 
من المصاعب التي مرت بها البالد، من أزمات 

سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية.

حركة إقليمية

تـــرى فئة كبيرة من المصرييـــن أن الدولة 
تخطت اآلن مجموعة من األزمات، وعلى درجة 
عاليـــة من العافية والتماســـك بما يمكنها من 
زيـــادة الـــدوران والحركـــة اإلقليمية، بشـــكل 
يفـــوق فكرة االكتفاء بالدفاع عن األمن القومي 
في أبعاده القريبـــة، أو االنخراط في الملفات 
التـــي لهـــا تأثيـــر مباشـــر، مثـــل األحـــداث 
المتصاعـــدة في قطـــاع غزة واألزمـــة الليبية 
المتشابكة، والقضايا المعقدة مع دول حوض 

مياه النيل.
يستند هؤالء في حججهم على تعافي مصر 
أمنيا اآلن واستقرارها سياسيا، والتخلص من 
أعباء كبيرة في ملف مكافحة اإلرهاب وروافده، 
وقطع شـــوط في مجال تثبيـــت أركان النظام 
الحاكـــم، ومواصلة اإلصالحـــات االقتصادية 
واالجتماعية، ومراعاة طبيعة مصر التاريخية 
التي تســـتوجب الدفاع عـــن مصالحها خارج 

الحدود، وهي سمة األمم التي لديها طموحات 
كبيرة في القيادة والزعامة.

بينمـــا يـــرى الفريق المقابـــل أن الحيوية 
اإلقليميـــة الزائـــدة عـــن الحد خلفـــت وراءها 
كوارث سياسية في عهد الرئيس الراحل جمال 
عبدالناصر، ومصر لن تســـتطيع تحمل ضربة 
قوية يمكن أن تكبدها خســـائر فادحة، في ظل 
انتشـــار الصراعات والتوتـــرات في المنطقة، 

وتغير أنماط التوازنات والتحالفات.
يقـــدم هـــذا الفريـــق مبـــررات لهـــا عالقة 
باألزمات االقتصادية واالجتماعية المتراكمة، 
والتـــي يمكـــن أن تنفجـــر في وجه الســـلطة 
الحاكمـــة، وتتولد عنها مشـــكالت من الصعب 
إيجاد حلول ســـريعة لها، وستقف عاجزة عن 
مواجهة العراقيل القادمـــة إليها من الخارج، 
مع التحـــوالت التـــي صاحبتها فـــي الخطط 
والترتيبات، فغالبية التحديات لم تعد ظاهرة، 
ويمكن أن تأخذ أشـــكاال وألوانـــا متعددة بما 

يجعلها عصية عن الحد من سلبياتها.

رؤية مختلطة

يعتمل النقاش بشـــأن الـــدور اإلقليمي في 
أروقـــة ومســـتويات سياســـية مختلفـــة، ولم 
يأخذ شـــكال عمليا، في تبني طـــرح المؤيدين 
والرافضين، ألن نمط اإلدارة المصرية الحالية 
يتبنى رؤية ال تؤمـــن باالنحياز نحو القضايا 
الملّحة وفقا لنظريـــة حدية، وتريد خليطا من 
هـــذا وذاك، وتراعي التطـــورات التي تمر بها 

المنطقة وحسابات القوى الفاعلة.
ظهـــر جـــدل مـــع بدايـــة عهـــد الرئيـــس 
عبدالفتاح السيسي حول توجهاته السياسية 

وأي طريقة يفضل. 
وبـــدا في أحيـــان كثيـــرة كأنه يميـــل إلى 
تبّني أفكار تتماشـــى مع طموحات عصر جمال 
عبدالناصر، بكل مـــا تنطوي عليه من رغبة في 
التمـــدد والتغول واالنتشـــار، ثم تـــوارت هذه 
التوجهات مع كثافـــة األزمات، والمطبات التي 

تقف أمام نمو القدرة على التعامل معها.
أكـــد التراجع عن المضي فـــي هذا الطريق 
واالســـتغراق طويال في الهمـــوم الداخلية، أن 
السيســـي لن يرتدي جلباب عبدالناصر، بحكم 
التبايـــن في الشـــخصية والتكوين السياســـي 
والدولية،  اإلقليمية  واألجواء  واإلســـتراتيجي 
وما إلى ذلك من فروق شاسعة في األزمنة وكل 

ما تحمله من اختالفات.
ميل السيســـي إلى االهتمام بإيجاد حلول 
للمشكالت الداخلية وتثبيت حكمه، والنأي عن 
االنخراط في األزمـــات والصراعات الخارجية، 
جعـــل البعض يحســـبه على معســـكر الرئيس 
المصري الراحـــل أنور الســـادات، الذي جذب 
بالده نحو االنكفاء على نفســـها وتوفير درجة 

من الرفاهية واالســـتقرار للشعب، وكان مقتنعا 
بعدم جـــدوى التطلع إلى القيام بأدوار إقليمية 
مؤثرة، رغبة في تجنب ما جلبته من أزمات في 

عهد سلفه جمال عبدالناصر.
حاول الرئيس السيســـي أن يختط لنفســـه 
طريقا وســـطا، بيـــن عبدالناصر والســـادات، 
ويبـــدو أحيانا كمن ينحاز إلـــى هذا تارة وإلى 
ذاك تـــارة أخرى، وإن كانـــت غالبية التوجهات 
تميـــل إلى منـــح األولوية للقضايـــا الداخلية، 

ومنها تأتي بعض التحركات الخارجية.
فرضـــت النزاعـــات الكثيـــرة فـــي المنطقة 
نمطـــا يعزز فكرة االنكفاء، خوفا من التورط في 
أزمات ترخي بظالل سلبية على الداخل، وسط 
التشابكات التي تحملها التوترات، والجماعات 
العابـــرة للدول، وباتت عمليـــة تأمين الحدود، 
البريـــة والبحريـــة، تحتـــل مكانـــة متقدمة في 
جدول األولويات، ألن معظم مشـــكالت اإلرهاب 

والعنف تأتي منها.
لعبت التنظيمات الصغيرة والهامشية دورا 
مهما فـــي التأثير على ملفات كبيـــرة، ولم تعد 
فكـــرة التحكم في مســـاراتها مجدية، بل أصبح 
فـــي مقـــدور قوة معارضـــة صغيـــرة أو فصيل 
مســـلح محدود قلب بعض المعادالت التقليدية، 
لما يملكه من أدوات تســـاعد على تغيير مســـار 
بعـــض األحداث، ناهيـــك عن انتشـــار الكتائب 
المسلحة والميليشـــيات والعصابات وتحولها 
إلى أداة في أيدي قوى متباينة لحسم أو توجيه 
بعض الصراعـــات، وهو ما يفقد المؤسســـات 

النظامية القدرة على التأثير الكبير.
وفرضـــت الســـيولة المفرطة فـــي النظام 
الدولي وتعـــدد جوانب القـــوى المؤثرة فيه، 

درجــــة عاليــــة من االنفتــــاح على قــــوى تبدو 
متصادمــــة، وتمــــددت عالقــــات القاهــــرة مع 
الشرق والغرب، وتم عقد اتفاقيات اقتصادية، 
وتوقيع صفقات عســــكرية والتسلح بمعدات 
متطورة، وتدشــــين مواءمات سياسية دقيقة، 
شملت دوال متفرقة، نجحت القاهرة في كسب 
ودهــــا، أو علــــى األقل عدم الدخــــول معها في 

خصومات متجذرة.
يأخذ بعــــض أصدقاء وحلفاء مصر عليها 
هذه المســــألة، وتصمم قيادتها على التحرك 
بديناميكيــــة تؤكد عدم اإلحجــــام عن التمادي 
فــــي خصومتهــــا واالحتفاظ بخطــــوط خفية 
للرجعة، وتزايدت هــــذه العالمة في العالقات 
الدولية عموما، مع ارتفاع حجم التغيرات في 
التفاعــــالت وافتقاد القدرة على حســــم األمور 
بالضربــــات القاضيــــة، ووجود فــــرص كبيرة 
للمراجعــــة، وهو ما ينتــــج عنه إعادة نظر في 

قضايا كانت تأخذ شكل المسلمات.
ربمــــا تكــــون المرونــــة -أو عــــدم تصعيد 
الخالفــــات إلى الذروة التــــي تتبناها القاهرة 
في إدارة العالقات اإلقليمية والدولية- واحدة 
من المزايا التي ســــاعدتها علــــى تقليل حجم 
الخســــائر في بعــــض الملفــــات، ألنها جنبت 
البالد الوقــــوع في فخاخ بعض المشــــكالت، 
ومنحتهــــا فرصــــة إلعــــادة تصويــــب مســــار 

العالقات.
وحتــــى التوترات المنتشــــرة في المنطقة 
والتي لها انعكاســــات على مصــــر، لم يفضل 
التــــورط فيهــــا، وفي الحــــاالت النــــادرة التي 
اقتربــــت فيهــــا القاهرة لــــدواع معينــــة، كان 
الحرص ظاهرا على االحتفاظ بمسافة بعيدة 
عنها، وهو ما دفع أحيانــــا إلى االنفتاح على 
جهــــات محليــــة مختلفة، لتعويــــض ما يمكن 

فهمه على أنه انحياز إلى طرف ضد آخر.
ولعبت الدبلوماســــية الســــرية دورا مهما 
في ترطيب ما ينجم عن االتصاالت السياسية 
المباشــــرة، وهي مــــن األدوات الجديدة التي 
تلجــــأ إليها القاهــــرة وغيرها مــــن العواصم 
لضمــــان ضبــــط العالقات فــــي منطقــــة قلقة، 

وتشهد تحوالت متسارعة.
كما أن تبني أسلوب التسويات السياسية 
ورفــــض الحلول العســــكرية وعدم المســــاس 
بالوحــــدة الترابية للدول، بــــّدد بعض الغيوم 
حــــول الرغبــــة في التمــــدد الخارجــــي، وفتح 
لمصــــر طاقة جديــــدة للقيام بــــأدوار إقليمية 
منضبطة، أوجدت لها مكانــــة كقوة إيجابية، 
وظهرت هذه المالمح في اتفاقيات الهدنة بين 
الحكومة الســــورية وقوى معارضة لها، وهو 
ما تــــم من خالل التفاهم مع قــــوى كبرى مثل 

روسيا، ومباركة الواليات المتحدة.

أصداء ونتائج

وجـــد هـــذا المنهـــج المتـــوازن صدى في 
خفض نســـبة الممانعـــات للكثير مـــن أدوار 
القاهرة اإلقليمية، حتى لو بدت هامشـــية في 
بعض األوقات، ووفر لها فرصة للمشـــاركة في 
بعض المقاربـــات، وقلل من حجـــم العداوات 
مع الـــدول التـــي ال ترتاح لتوجهـــات النظام 
المصـــري، األمـــر الذي عـــزز تبنـــي المواقف 

المعتدلة في بعض القضايا المصيرية.
ولعـــل النتائج التي حققها التعامل الناعم 
مع أزمة سد النهضة تشجع القيادة المصرية 
على االســـتمرار في هذا الطريـــق، ألنه يؤدي 
إلـــى دور إقليمي فاعل ونســـبة منخفضة من 
المشـــكالت، ومـــع ربطه بمشـــروعات تنموية 

تؤدي إلى شـــراكات إقليمية يمكـــن أن يتعزز 
دور القاهرة.

وساهم دخول مصر في األزمة الليبية وفقا 
لخطوط متوازية، في االحتفاظ بعالقات جيدة 
مـــع قوى دوليـــة منخرطة في األزمـــة، وأخرى 
محلية سياســـية وعسكرية على عالقة مباشرة 
بها، ناهيك عن القوى المجتمعية، وفي بعض 
األحيان تم اللجوء إلى القوة الخشـــنة، وقد ال 
تســـتطيع القاهرة حل األزمة، لكن دورها مهم 
لدى أي جهة راغبة في التسوية، ولديها أدوات 
تمكنها من وقـــف الحلول المناوئة لمصالحها 

اإلستراتيجية.

حققــــت هذه النماذج لمصــــر دورا إقليميا 
مختلفا، يراعي التطورات المتشابكة، لكنها قد 
ال تضمن قيادة قوية على المستوى اإلقليمي، 
إذ يمكنها أن تتحاشى تكبد الخسائر، لكن من 
الصعــــب أن تنجح في تعظيم المكاســــب، ألن 
كل دور إقليمي مؤثر يســــتلزم قدرة على تبني 
أطروحات مستقلة وليست تابعة، أو تستفيد 

بالصدمة من روافد األزمات في المنطقة.
يمكن أن تشجع النتائج التي وصلت إليها 
مصر وحافظت على مصالحها بنعومة، أو مع 
قــــدر ضئيل مــــن القوة، على ضبــــط البوصلة 
بالصــــورة التي تجعلها أكثــــر جرأة في تبني 
مبادرات طموحة، وليس البناء على معطيات 
الواقــــع، وما تخلفــــه من إيجابيات تســــتفيد 
منهــــا، وتوظفهــــا بطريقة تجني مــــن ورائها 

بعض المكاسب.
يؤكــــد خبراء العالقــــات الدولية أن حدود 
الدور اإلقليمي يتوقف على ســــقف التوقعات، 
وتبنــــى رؤى ومناهــــج عمليــــة تــــدرك أهمية 
المكونــــات التي تحتفظ بها الدولة والخبرات 
المتراكمــــة، ومصــــر تنهــــض تاريخيا بحجم 
قدرتها على التمدد خارجيا، ودروس الماضي 
كفيلة بتجنب المشــــكالت، ولذلك من المرجح 
أن تتبلور رؤيــــة جديدة تضاعف من خطوات 
مصــــر اإلقليميــــة، قبل أن تجد نفســــها تتآكل 
لصالح قــــوى ترتاح إلى حالــــة االنكفاء التي 

بدت عليها فترًة طويلة.
ويبقى ربط الدور بالقدرة على المساهمة 
في تهدئة بعض الصراعــــات، رهينا بإرادات 
اآلخرين، ما يفــــرض رعاية حلول إبداعية من 
وحــــي الوعي المصــــري بحقائــــق الجغرافيا 
والتاريخ، وحتى لو أن هناك مستجدات تلعب 
دورا في رسم معالم الدور في النظام اإلقليمي 
الحالي، فهي بحاجة إلــــى تصورات متقدمة، 
تراعــــي متطلبــــات األمن بمعنــــاه البعيد، ألن 
هناك إجــــراءات غير مباشــــرة يمكن اتخاذها 
وتضمن تأثيرات مباشــــرة، والمهم أن يمتلك 
صانع القرار رؤية شــــاملة يستطيع تنفيذها 

على األرض.

مصر قوة إقليمية بأدوار منضبطة

رئاسة االتحاد األفريقي.. النجاح رهني رؤية واقعية

[ السيسي يختّط طريقا وسطا بين عبدالناصر والسادات  [ االستقرار الداخلي يرتبط بالقدرة على ضبط التوترات في المحيط اإلقليمي

في 
العمق

{مصـــر تواصـــل جهودها اإلقليميـــة والدولية في مجال حفظ وبناء الســـالم بغيـــة الوصول إلى 
الهدف األشمل وهو استدامة السالم على الصعيد العالمي}.

سامح شكري
وزير اخلارجية املصري

{الثقـــة األفريقية، مـــع قدرة مصر على قيادة االتحاد األفريقي، تتعاظـــم بعد الدور الذي لعبته 
القاهرة في مجلس األمن، خالل عضويتها التي مثلت فيها أفريقيا العام قبل الماضي}.

أماني الطويل
خبيرة في الشؤون األفريقية

ــــــة عقود، إال أنه عند  رغم أن الرئيس املصري األســــــبق حســــــني مبارك حكم حوالي ثالث
احلديث عن السياســــــة اخلارجية ملصر ودورها اإلقليمي، يأتي اســــــما الرئيســــــان جمال 
عبدالناصــــــر وأنور الســــــادات، باعتبارهما عّراَبْي هذا الدور، الذي ورث حســــــني مبارك 
ــــــه، مثلما ورثها الرئيس احلالي عبدالفتاح السيســــــي لكن مع اختالف واضح في  تداعيات
طريقة التعامل مع هذا اإلرث، حيث اختار طريقا وسطا. لم ينكفئ السيسي على الداخل 
املصــــــري، لكنه في الوقت نفســــــه لم يقدم مصــــــر في صورة ”البطل“ القــــــادر على إدارة 

األزمات اإلقليمية.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

الدبلوماسية السرية تلعب دورا مهما 
في ترطيب ما ينجم عن االتصاالت 

السياسية المباشرة، وهي من األدوات 
الجديدة التي تلجأ إليها القاهرة وغيرها 

من العواصم لضمان ضبط العالقات 
في منطقة قلقة، وتشهد تحوالت 

متسارعة

} واشــنطن – بعد ســـنوات من التركيز على 
الداخل من أجل حتقيق اســـتقرار اقتصادها 
ووضعها السياســـي الداخلي، تشـــعر مصر 
بثقة كافية لتسترجع منصبها كفاعل إقليمي 
احلفاظ  على  أساسي  بشكل  وتركز  أقـــوى. 
على قيادتها في منطقة حوض النيل والبحر 
والصحراء  املتوسط  البحر  وشرق  األحمر 
القوى  مع  تنافســـها  يـــزداد  أيـــن  الشرقية، 

اإلقليمية األخرى.
وتشـــير إميلي هوثورن، محللة الشـــرق 
األوسط وشـــمال أفريقيا في مركز ستراتفور 

واإلســـتراتيجية،  األميركي لألبحاث األمنية 
إلى أن أهمية مصر كقوة إقليمية إستراتيجية 
تـــزداد أمام تصاعد عدد القوى التي تتنافس 

على حتقيق أهدافها في الشرق األوسط.
وتعتبـــر الباحثـــة األميركيـــة أن مصـــر 
-بعد أن اســـتقرت سياساتها الداخلية عقب 
ســـنوات من الفوضى السياسية منذ الربيع 
العربـــي- مطالبة بأن تعيد رســـم دورها في 
املنطقة، مشـــيرة إلى أن القاهرة بعد سنوات 
من االضطراب بدأت تخرج من تركيزها على 
الداخل، وهو ما مكنها من العمل بشكل أكثر 

حزما في محيطها املجـــاور، وأن البالد اآلن 
فـــي وضـــع ميّكنها مـــن العودة إلـــى دورها 
التاريخي كقوة إقليمية، لكن عليها أن متسك 
العصا من الوســـط حتـــى تنجح في ذلك، في 
ظـــل املتغيـــرات الدوليـــة، وتعـــدد الالعبني 

املؤثرين.
لئن كان مـــن احملتمل أن تبرز مصر كقوة 
إقليميـــة أكثر صالبة في الشـــرق األوســـط، 
فإن املعارضة السياســـية احمللية والهشاشة 
االقتصاديـــة مـــا زالتـــا متثـــالن حتديـــات 
مستمرة. وحتذر إميلي هوثورن من أنه كلما 
تدخلت مصـــر خارج حدودهـــا، ازداد تعقيد 
عالقاتها مع القـــوى اإلقليمية والعاملية التي 

ال تشاركها أولوياتها. 
وتذكر مثاال علـــى ذلك اعتراض الواليات 
املتحـــدة علـــى العالقـــة الوثيقة بـــني مصر 
وروســـيا، حيث عـــارض الكونغرس بشـــكل 
خاص شراء القاهرة لألسلحة الروسية. كما 
ستصبح زيادة التعاون االقتصادي املصري 
مع الصني مشـــكلة في واشـــنطن، خاصة إذا 
زادت مصـــر مشـــترياتها مـــن التكنولوجيا 

الصينية.

مصر تستأنف دورها اإلقليمي بعد عقد صعب
إميلي هوثورن:

القاهرة بعد سنوات من 
االضطراب بدأت تخرج من 

تركيزها على الداخل

تنويع الحلفاء جزء من استراتيجية املرحلة الجديدة
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في 
العمق

{منطقـــة الخليج تعرف تحوالت على المســـتوى الداخلي وبين الـــدول، ولها تأثير على العالقات 
الخارجية بما فيها مع المغرب}.

ناصر بوريطة
وزير اخلارجية املغربي

{بقـــاء المغرب في التحالف الذي تقوده الســـعودية باليمن، أصبح مـــن دون معنى، خصوصا أن 
أطراف النزاع في مراحل متقدمة من النزاع المباشر}.

خالد الشيات
باحث مغربي في العالقات الدولية

} تعطي الرياض والرباط دروســـا هذه األيام 
فـــي فـــن الدبلوماســـية. ترســـم العاصمتـــان 
بحرفيـــة عالية خرائط إدارة ما قيل إنه خالف 
بين الســـعودية والمغرب. وفيما تتبرع منابر 
اإلعالم فـــي رّش بهارات علـــى طبق مفترض، 
وصـــّب الزيت على نار متخيلـــة يبرع البلدان 
في مواراة أي جلبة وتغييب ما يمكن أن ُيفهم 

منه وميض لتباين رسمي بين المملكتين.
تندرج عالقات الســـعودية والمغرب ضمن 
ما هو استراتيجي تاريخي عتيق. للمملكتين 
رؤية واحدة في طبيعة النظام الحاكم كما في 
مقاربة شؤون العالم. ترافق البلدان منذ عقود 
في مســـار واحد، اخترقا، فـــي إحدى مراحله، 
عقودا طويلة صعبة من الحرب الباردة، وبقيا 
داخل خنـــدق واحد حين انبرت الجمهوريات، 
الســـيما ”الثوريـــة“ منها، في العالـــم العربي 
تناطـــح تيـــارا محافظـــا مّثلـــت الســـعودية 

والمغرب أقوى أركانه.

وفـــي مقارنـــة طبيعـــة العالقـــات الحالية 
المتوترة بيـــن االتحاد األوروبـــي والواليات 
المتحـــدة وما يمثالنـــه من تحالف أطلســـي 
غربي متجذر في ماضيـــه وعقائده مع طبيعة 
عالقات الريـــاض بالرباط هـــذه األيام، يظهر 
أن أمـــر ذلك بين الســـعودية والمغرب ال يعدو 
كونه ”سحابة صيف“، على حد تعبير السفير 
المغربي لدى الرياض. وفيما يجهد البلدان في 
نفي الخالف وإنكار أعراضه، يبدو واضحا أن 
عالمات التباين تراكمت على النحو الذي بات 

ظهورها ال يخفى عن عين المراقب.
دّور المغـــرب زوايا الحدث وأدارها بروية 
وأعاد ســـفيره إلى الرياض بعد أن نفى وزير 

الخارجيـــة المغربـــي ناصـــر بوريطـــة أنباء 
اســـتدعائه وســـفير الرباط لدى اإلمارات. قال 
بوريطـــة، الخميـــس، إن ســـفيرْي بـــالده في 
الســـعودية واإلمـــارات ”تركا بلـــدْي عملهما 
للحضور للرباط مـــن أجل اجتماعات طبيعية 
لدراســـة التحـــوالت التـــي تعرفهـــا منطقـــة 

الخليج“.
قبل ذلك بأيام، كان الســـفير المغربي لدى 
الســـعودية، مصطفى المنصوري، قد شـــرح، 
وفـــق منابـــر إعالمية، أن ”ســـبب اســـتدعائه 
يتعلق بالمســـتجدات التي طـــرأت أخيرا على 
مستوى العالقات بين البلدين، خاصة بعد بث 
قناة العربية، المقربة من الدوائر الحاكمة في 
السعودية، لتقرير مصور ضد الوحدة الترابية 
للمملكـــة المغربية، والذي اعتبر كرّد فعل على 
مرور وزير الخارجية والتعاون الدولي ناصر 
بوريطة فـــي برنامج حواري مع قناة الجزيرة 

القطرية“.
تكشـــف التقارير اإلعالمية أنه بعد مقابلة 
وزير الخارجية المغربي بوريطة مباشـــرة مع 
القناة القطرية، بثت قناة العربية الســـعودية، 
فيلما وثائقيا حول الصحراء المغربية، تحدث 
عن أن ”المغرب غزا تلك المنطقة، عقب مغادرة 
المستعمرين اإلسبان لها في عام 1975“، وهو 
ما يرفضـــه المغرب الـــذي يعتبـــر الصحراء 
جزءا من أراضيـــه الجنوبية. غير أن للحكاية 

مقدمات أخرى.
لـــم يكن مفاجئـــا موقف المغـــرب من قرار 
المقاطعـــة الـــذي اتخذته الســـعودية ومصر 
واإلمـــارات والبحريـــن ضـــد قطر فـــي يونيو 
2017. حافظـــت الرباط دوما علـــى نقطة حياد 
وتوازن في عالقاتها العربية. وتمسك المغرب 
بسياســـة خارجية تظهره مستقال في قراراته 
وتوجهاته وخياراته الخارجية. ومع ذلك فإن 
الحيـــاد، وإن كان موقفـــا اتخذتـــه دول كثيرة 
حيال نزاع الرباعية العربية مع قطر، قد ُألحق 
بقـــرار مغربي بإرســـال مســـاعدات للدوحة ال 

يمكن إال أن يفوح منه عبق االنحياز.
بالمنطـــق ال تحتـــاج قطر إلى مســـاعدات 
مـــن المغرب. قطر دولة ثرية وتحظى بعالقات 
دوليـــة وشـــبكات تواصـــل ومواصـــالت عبر 
العالم لم توقفها قرارات المقاطعة. وعلى ذلك 
فإن لقرار المغرب بإرســـال مســـاعدات لقطر، 
رسائل مرّمزة ال يمكن إّال أن تفهمها جيدا دول 

المقاطعة كما دولة قطر.
ربما أن للمغرب أســـبابه واستراتيجياته 
في إدارة عالقاته مع السعودية، لكن بالمقابل 
ال يمكـــن للريـــاض إال أن تأخذ علمـــا بتباين 

الموقف المغربي ونزوعه إلى تظهير اختالف 
ال يمكـــن اعتبـــاره حياديا في مســـألة النزاع 
القطري. وفيما قارب البلدان هذا ”اإلشـــكال“ 
بالصمـــت، فإن ملفـــات عديـــدة تراكمت، وبدا 
أن أمـــر مقابلة وزيـــر الخارجية المغربي على 
قناة الجزيرة وتقرير قناة العربية حول مسألة 
الصحـــراء معطوفا على اســـتثناء ولي العهد 
الســـعودي األمير محمد بن ســـلمان المغرب 
من جولتـــه المغاربية في نوفمبر- ديســـمبر 
الماضيين، هو تعبير عن فشـــل دبلوماســـية 

الصمت.
ال يقـــوى البلـــدان علـــى فضيلـــة الصمت 
لكنهمـــا، وكمـــا بـــدا مـــن خـــالل حكمتهمـــا 
الدبلوماســـية في األيـــام األخيرة، ال يتحمالن 
الضجيج. بدا أن ما ُســـمّي اســـتدعاء للسفير 
المغربـــي فـــي الريـــاض للتشـــاور يعكس رد 
فعل على ما ال يمكن الســـكوت عنه في مسائل 
الموقـــف البنيوي من قضيـــة الصحراء. قد ال 
يمكـــن التعويـــل علـــى برنامج قنـــاة العربية 
بصفته موقفا رســـميا يمثل الدولة السعودية، 
المغـــرب بشـــأن ”الوحـــدة  لكـــن حساســـية 
الترابية“ ال تحتمل سكوتا عما هو حّق يسعى 
المغرب، منذ المسيرة الخضراء للملك الراحل 
الحســـن الثاني في نوفمبر 1975، إلى تأكيده 

والدفاع عنه لدى محافل العالم أجمع.
الســـعودية  موقـــف  أن  الربـــاط  تعـــرف 
التعـــاون  مجلـــس  موقـــف  كمـــا  التاريخـــي 
الخليجـــي كان متضامنـــا مع المغـــرب داعما 

لـــه، متماهيا مع نهجه في مســـألة الصحراء. 
وتعـــرف الرياض أن العالقة مـــع المغرب، في 
حميميتهـــا وإشـــكاالتها، ال يمكـــن أن تمـــّس 
الموقف الســـعودي من مسألة اســـتراتيجية 
بالنســـبة للمغرب يمكن اعتبارها مســـألة كل 
المغاربة، قصرا وحكومة وشـــعبا. وعلى هذا 
أخمد البلـــدان بحنكة أعـــراض عتب ال يمكن 

السماح بتحّوله إلى خالف.
علــــى أن إنــــكار التبايــــن ووأد عالماته ال 
يمكن أن يكون ســــبيال ناجعــــا لبناء عالقات 
بيــــن  عتيقــــة  اســــتراتيجية  أنهــــا  يفتــــرض 
الســــعودية والمغــــرب. صحيــــح أن المنابــــر 
الرســــمية نجحت في تبريد األزمة وحتى نفي 
وجودهــــا أصال، إال أن األمــــر بات يحتاج إلى 
االنكباب على ورشة جادة لنزع األلغام وتبديد 
تلك الضبابية التي تخّيم على بعض الملفات 
المشــــتركة. فإذا ما كان الـ“ال قول“ هو فلسفة 
مشتركة لطالما تنتهجها الملكيات المحافظة 
في المنطقة والعالم، وإذا ما كان الـ“ال خبر هو 
خبر جيد“، كما يقول المثل اإلنكلوسكسوني، 
فإن أمر العالقة بين المملكتين اللتين تشكالن 
قطبي المســــافة بين المحيــــط والخليج، بات 
يتطلــــب نهجا آخر خالقــــا، فيه مــــن العلنية 
ما يعيد ترتيب الملفــــات ويصّوب التموضع 

حولها.
تطــــّور موقــــف المغرب من حــــرب اليمن، 
وقال وزير الخارجية المغربي إن المشــــاركة 
المغربية ”تغّيرت“، وإن المغرب لم يعد يشارك 

فــــي المنــــاورات العســــكرية، واالجتماعــــات 
الوزارية لقــــوات التحالف. في ذلك أن الرباط 
ترسل رسائل امتعاض وتحّفظ ال بد للرياض 
أن تفهمهــــا وتتفهمها. أمر اليمن يخضع هذه 
األيام لحسابات دولية تشارك فيها دول العالم 
الكبــــرى. وموقف المغرب في شــــكله لن يؤثر 
على المســــارات الدولية في هذا الشأن، لكنه 
فــــي مضمونه يعبــــر عن ارتباك في ســــياقات 
التنســــيق والتشــــاور والتكامــــل في ســــيرة 

البلدين وحكاية عالقاتهما.
“ أزمــــة قطــــر مســــألة صغيرة جــــدا جدا“ 
وفــــق تصريحات ولــــي العهد الســــعودي في 
أكتوبر 2017. بالمقابل فإن الصحراء بالنسبة 
للمغرب هي مســــألة كبيرة جدا جدا. وعليه ال 
يمكن االســــتخفاف في استخدام أدوات الفعل 
ورد الفعل في أبجديات العالقات الســــعودية 
المغربيــــة. فال يخفــــى علــــى الخليجيين أنه 
جرى ترشــــيح المغــــرب واألردن ليكونا جزءا 
من مجلس التعاون الخليجي من خارج الحّيز 
الجغرافي لدول الخليج، وال يخفى أن المغرب 
يمثــــل ضفــــة خليجية أخــــرى على شــــواطئ 
األطلســــي. ولقد بدا أن طنجــــة التي اعتادت 
أن تســــتضيف ملوك السعودية صيفا صارت 
عاصمــــة ســــعودية أخرى تجري مــــن داخلها 
إدارة الدولــــة وشــــؤون الرياض مــــع العالم. 
صحيح أنه ”إذا كان الكالم من فضة فالصمت 
من ذهب“، إال أن أمر العالقة بين الســــعودية 

والرياض لم يعد يحتمل الصمت والسكون.

} حقل العمر النفطي (سوريا) - تعيق األلغام 
الكثيفة والخاليا النائمة واألنفاق التي حفرها 
تنظيـــم الدولة اإلســـالمية في شـــرق ســـوريا، 
اســـتكمال قوات ســـوريا الديمقراطية تقدمها 
إلى البقعة األخيرة تحت ســـيطرة الجهاديين، 

تمهيدا إلعالن انتهاء ”الخالفة“.
وبعد نحو أســـبوع من إطالق هذه القوات 
المرحلـــة األخيرة مـــن هجومها، بـــات مقاتلو 
التنظيم يتحصنون في مساحة كيلومتر مربع، 
يشـــمل جزءا من بلـــدة الباغوز في أقصى ريف 

دير الزور الشرقي مع مخيم جنوب البلدة.
وأفـــاد قـــادة ميدانيـــون في قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة عن ”استشـــراس مـــن تبقى من 
مقاتلـــي التنظيم في الدفاع“ عن البقعة األخيرة 
تحت ســـيطرتهم. وقال المتحدث باســـم حملة 
قوات سوريا الديمقراطية في دير الزور، عدنان 
عفرين، إن ”مقاتلي داعش يرفضون االستسالم 
ومـــا زالوا يقاتلون“، مضيفـــا ”ال نعرف ما هو 

هدف هذه المقاومة“.
ولجأ التنظيم خالل األيـــام الماضية، وفق 
عفرين إلـــى ”اســـتخدام الخاليا التـــي زرعها 
خلفـــه باإلضافة إلـــى الدراجـــات النارية“، ما 
دفـــع قـــوات ســـوريا الديمقراطية إلـــى القيام 
بعمليـــات تمشـــيط للمناطـــق التي ســـيطرت 
عليها مع محاولة التنظيم ”أن يمارس الضغط 
علـــى قواتنا عبر تحريـــك الخاليا في المناطق 
المحـــررة“. وأوضح عفرين ”نحـــن مضطرون 
ألخذ حذرنا.. إنها مرحلة حساســـة جدا كونها 
تمثل نهايـــة التنظيم ولوجود مدنيين من ذوي 

داعش في الداخل“. وبحسب المرصد السوري 
لحقوق اإلنســـان، تنهمك هـــذه القوات المؤلفة 
من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، في 
”تفكيك األلغـــام الكثيفة التي زرعهـــا التنظيم، 
يتحصن  والبحث عن عناصر متوارية وأنفاق“ 

فيها الجهاديون ويشنون منها هجمات.
وقـــال مدير المرصد رامـــي عبدالرحمن إن 
”وجود األلغـــام واألنفـــاق بكثـــرة يعرقل تقدم 
قوات سوريا الديمقراطية الستكمال سيطرتها 

بالكامل على المنطقة“.
وغالبا مـــا يعتمد التنظيـــم على الهجمات 
االنتحارية والمفخخـــات إلعاقة تقدم خصومه 
وإيقاع أكبر عدد من الخســـائر البشرية في كل 

مرة يحاصر فيها داخل معاقله.

ودفعت العمليـــات العســـكرية منذ مطلع 
ديســـمبر نحـــو أربعيـــن ألـــف شـــخص إلى 
الخـــروج مـــن مناطق كانـــت تحت ســـيطرة 
التنظيم، غالبيتهم نســـاء وأطفال من عائالت 

الجهاديين.
ويخـــوض الفارون رحلة صعبة، ويصلون 
إلـــى نقـــاط قـــوات ســـوريا الديمقراطية وقد 
ســـيطر عليهم اإلرهاق، أطفال يبكون ونســـاء 
يســـألن عن موعـــد الوصول إلـــى المخيمات. 
وقال جـــان نيكوالس باكيه رولـــو من اللجنة 
الدوليـــة للصليب األحمر ”لـــم يأكل هؤالء أي 
طعام مناسب منذ أسابيع (…) سمعت عن 
أشـــخاص يطبخون شـــيئًا 
ما، يشـــبه الحســـاء من 

العشـــب“. ويتم نقل المدنييـــن وبينهم الكثير 
من زوجات وأطفـــال الجهاديين إلى مخيمات 
في شـــمال البالد، بعد التدقيـــق في هوياتهم 
وجمـــع معلومـــات أولية في منطقـــة فرز قرب 
بلدة الباغـــوز، فيما يجري توقيف المشـــتبه 

بانتمائهم للتنظيم المتطرف.
وتنتقـــد اإلدارة الذاتيـــة الكرديـــة غيـــاب 
المنظمـــات الدوليـــة واإلنســـانية عـــن إغاثة 

النازحين. 
ويقـــول رئيس مكتب العالقـــات الخارجية 
تقـــوم  ال  ”لألســـف  عمـــر  عبدالكريـــم  فيهـــا 
المنظمات الدوليـــة والمجتمع الدولي وحتى 
دول التحالـــف الدولـــي بواجبهـــا وال تتحمل 
مســـؤوليتها تجاه هؤالء النازحين“، موضحًا 
أن ”مـــا يقدمونـــه ال يشـــكل 5 بالمئـــة مـــن 

احتياجاتهم“.
وجـــدد عمـــر مناشـــدة المجتمـــع الدولي 
وخصوصًا منظمات األمـــم المتحدة أن ”تقدم 
المســـاندة لهؤالء النازحين والالجئين“، فيما 
تبقـــى إمكانيات اإلدارة الذاتيـــة الكردية أمام 

تدفق النازحين محدودة.
وبين الفارين من جيب التنظيم مشتبه بهم 
باالنتماء للتنظيم المتطرف، ومنهم من ســـّلم 

نفسه لقوات سوريا الديمقراطية. 
ويوضـــح عمر أنهـــم ”يفضلـــون المجيء 
إلـــى منطقتنا (…) ألنهم يعرفـــون أننا نتعامل 
معهـــم وفق المواثيـــق الدولية“، مشـــيرًا إلى 
أنهم ”حتى لـــو حوكموا في يوم من األيام في 
هذه المنطقـــة فيعرفون أنه ليـــس لدينا حكم 

اإلعـــدام“، بخـــالف حكومتي دمشـــق وبغداد.  
ويشكل مصير المئات من الجهاديين األجانب 
عبئـــا على اإلدارة الذاتيـــة التي تطالب الدول 

المعنية باستعادة مواطنيها.
وُمنـــي التنظيم الذي أعلـــن في العام 2014 
على مســـاحات  إقامـــة ”الخالفة اإلســـالمية“ 
واســـعة ســـيطر عليها فـــي ســـوريا والعراق 
المجاور تقدر بمســـاحة بريطانيا، بخســـائر 

ميدانية كبرى.

وجـــددت واشـــنطن التي تخطط لســـحب 
قواتها من ســـوريا، التأكيد علـــى أن القضاء 
على ”الخالفة“ شـــارف علـــى االنتهاء. ويمهد 
إعـــالن االنتصـــا الطريق أمام ترامـــب لتنفيذ 
قراره باالنسحاب، والذي جاء مفاجئا لحلفائه 
الغربييـــن والمقاتليـــن األكـــراد الذيـــن أبدوا 
خشـــيتهم من أن يســـمح القرار ألنقرة بتنفيذ 
تهديداتها بشن هجوم ضد مناطق سيطرتهم.

السعودية - المغرب: عن أزمة ال يمكن للصمت عالجها

خطوات تفصل قوات سوريا الديمقراطية عن المربع األخير للجهاديين

عالقة تقدم دروسا في فن الدبلوماسية

انتهاء املعركة ضد داعش قد يكون بداية أخرى مع تركيا بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية 

[ إنكار التباين ال يبدد ضبابية تخّيم على بعض الملفات المشتركة  

[ ما تبقى من داعش يلجأ إلى األنفاق في مواجهة المعركة األخيرة

يرصد العارفون بتاريخ العالقات بني الســــــعودية واملغرب مبالغة في األحاديث اإلعالمية 
ــــــني البلدين، انطالقا مــــــن بعض التطورات  التي رســــــمت ”مســــــاحة رمادية“ في العالقة ب
املنفصلة في ســــــياقاتها العامة، كعرض قناة العربية لبرنامج عن الصحراء املغربية، زعم 
البعض أنه أغضب املغرب. وجاءت محاولة اســــــتغالل هذا املوضوع بالتزامن مع إعالن 
املغــــــرب مراجعــــــة دوره في التحالف العربي باليمن في ظل التطورات التي شــــــهدها هذا 
امللف. مع ذلك، ال ينفي اخلبراء أن هذا اجلدل يفرض على الرياض والرباط إعادة ترتيب 
امللفات وتصويب التموضع حولها، وأن النجاح في إخماد أعراض عتب ال ميكن السماح 
ــــــه إلى خالف، ال يخفي ضرورة  احلديث بصراحة والقطع مع أي محاولة تســــــعى  بتحّول

للمرور عبر ثغرات الصمت أو الرد الدبلوماسي الكالسيكي.

محمد قواص
صحافي وكاتب سياسي لبناني

المنابر الرسمية نجحت في تبريد األزمة 
وحتى نفي وجودها، إال أن األمر بات 

يحتاج إلى االنكباب على ورشة جادة 
لنزع األلغام وتبديد الضبابية التي تخّيم 

على بعض الملفات المشتركة

غالبا ما يعتمد تنظيم داعش على 
الهجمات االنتحارية والمفخخات إلعاقة 

تقدم خصومه وإيقاع أكبر عدد من 
الخسائر البشرية في كل مرة يحاصر 

فيها داخل معاقله

وغالبا مـــا يعتمد التنظيـــم على الهجمات 
االنتحارية والمفخخـــات إلعاقة تقدم خصومه 
وإيقاع أكبر عدد من الخســـائر البشرية في كل 

مرة يحاصر فيها داخل معاقله.

”لـــم يأكل هؤالء أي األحمر الدوليـــة للصليب
طعام مناسب منذ أسابيع (…) سمعت عن
أشـــخاص يطبخون شـــيئًا
ن ( ) نبيع

ما، يشـــبه الحســـاء من



} دار التاريخ دوراته في القرن العشرين 
الذي تخللته حربان عامليتان، ومتخض 

عنهما نظام دولي يتعرض اآلن الختبارات 
صعبة مع الفوضى السائدة على الدرب 

نحو تعددية قطبية عسيرة املنال في ظل 
تصدع العوملة، مع ارتسام سباق جديد 

للتسلح وحروب جتارية وإلكترونية وحروب 
بالوكالة وصعود النزعات القومية والدينية.

في هذا اإلطار شهد األسبوع الثاني 
من فبراير احلالي انعقاد ثالثة مؤمترات 

دولية لها صلة بقضايا األمن والسالم 
واحلرب، وآخرها مؤمتر ميونيخ لألمن في 

نسخته اخلامسة واخلمسني، وقبل ذلك 
كان مؤمتر وارسو عن ”األمن والسالم في 
الشرق األوسط“، بالتوازي مع مؤمتر في 

سوتشي مخصص للمسألة السورية. وكل 
هذا احلراك لن ينتج على األرجح انفراجًا 

في عالقات الكبار أو في حل القضايا امللحة 
واملشكالت املزمنة، بل يبدو كأن هدفه 

التفتيش عن األمن الدولي الضائع كمن 
يبحث عن إبرة في كومة قش.

يصر البعض على أن املستحيل ممكن 
لتحقيق انفراجات واختراقات في حقبة 

الفوضى االستراتيجية التي ميكننا أن 
نحدد انطالقتها مع قرار القيادة الروسية 

ضم شبه جزيرة القرم في 2014، وتواصلت 
مع البريكست في 2016 وتأكدت مع وصول 
الرئيس دونالد ترامب إلى البيت األبيض 

بداية 2017. وساد االعتقاد بأن حجم 
تشابك املصالح في الشمولية االقتصادية 

واحتماالت تقاسم النفوذ في مناطق 
حساسة، ميكن أن يلجم التوتر املتصاعد ما 

بني بعض أطراف احلرب الباردة السابقة، 
أو بعض القوى اإلقليمية املسكونة بحنني 

عودة اإلمبراطوريات.
بيد أن أحداث السنوات األخيرة تدل 

على مخاطر الذاكرة االنتقائية وكيف ميكن 
لعثرات التاريخ أن تتكرر ولو بأساليب 

أخرى. واألدهى أن تداعي النظام العاملي 
املرتسم بعد احلرب العاملية الثانية ال 

يتعرض فقط لنقض االتفاقيات الدولية 
واحلروب التجارية والسيبرانية وحروب 

املناطق الساخنة والعودة إلى ”لعنة القوة“، 
بل وصل إلى نقطة حساسة جدا مع قرار 

موسكو تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة 
الصواريخ النووية املتوسطة املدى، وذلك 

بعد ثالثة أيام من االنسحاب األميركي 
من املعاهدة املوقعة في العام 1987 بني 

ميخائيل غورباتشوف ورونالد ريغان والتي 
مهدت لنهاية احلرب الباردة وتعتبر ركنًا 
أساسيًا لنزع التسلح إلى جانب معاهدة 

األسلحة االستراتيجية البعيدة املدى التي 
ينتهي العمل بها في 2021.

وأمام هذا املأزق ودخول الصني الند 
املستقبلي للواليات املتحدة على اخلط، 

يزداد القلق من سباق تسلح جديد يخرج 
عن السيطرة. ويبدو أن الكبار حتركوا 

بسرعة إذ أعلن الكرملني عن تطوير صاروخ 
جديد يزيد مداه عن 500 كيلومتر، كان 

محظورًا وفق معاهدة الصواريخ النووية 
املتوسطة املدى، وهذا الصاروخ البري من 

نوع كروز هو محاكاة لنسخة الصاروخ 
البحري كاليبر الذي جرى جتربته في 

سوريا خالل خريف 2015، وسيتمكن من 
الوصول إلى كل أوروبا ويعطي اجليش 

الروسي نفسه عامني لتطوير هذا السالح 
اجلديد.

في املقابل تعمل واشنطن على إنتاج 
أسلحة مماثلة وأخطر في سباق حاد مع 

الوقت. ومن املالحظ أن الصني تبدو وكأنها 
غير معنية باملسرح األوروبي وتتفرغ 

ملسارح آسيا واحمليط الهادي، أما أوروبا 
فتوجد في أسوأ وضع من االنكشاف 

االستراتيجي ألنه في مرحلة الثمانينات 
من القرن املاضي شكل سماح األوروبيني 

بنشر صواريخ بيرشينغ األميركية ردًا 
على صواريخ أس.أس 20- السوفياتية 

عامًال حاسمًا في التفوق الغربي. لكن هذه 
املرة في ظل تدهور العالقات عبر األطلسي 

والشكوك املتبادلة يجرأ وزير خارجية 
أملانيا ويصرح أن ”األميركيني لن ميروا 

فوق رؤوسنا“، وليس من األكيد أن تتحمس 
برلني لنشر القدرات الصاروخية األميركية 

اجلديدة على أراضيها خاصة مع تقاطع 
مصاحلها مع روسيا اقتصاديا وتأييدها 
خط أنابيب الغاز ”سيل الشمال 2“ الذي 

مير عبر البلطيق وتعارضه واشنطن 
وتتحفظ عليه عدة عواصم أوروبية.

وسط هذا املناخ املتلبد بني أعداء 
املاضي وداخل املعسكر الغربي وبني 

األوروبيني، بدأ مؤمتر ميونيخ أعماله وهو 
مبثابة ”دافوس األمن والسياسة“ بحضور 
قياسي ألربعني رئيس دولة وحكومة، ويعج 

بالكثير من القضايا األمنية، على رأسها 
شجون النظام العاملي. ويركز املؤمتر على 

التوترات بني الواليات املتحدة وروسيا 
والعالقات عبر األطلسي ومستقبل االحتاد 

األوروبي.
وأصدر املؤمتر تقريره السنوي حتت 

عنوان ”اللغز العظيم: من يجمع القطع 

املتناثرة“ الذي يتناول في مئة صفحة 
املوضوعات املتعلقة بالوضع العاملي. 

ونقرأ فيه أن ”عهدا جديدا من املواجهة بدأ 
بني الواليات املتحدة األميركية والصني 
وروسيا“، ويتزامن مع فراغ في السلطة 

بالنسبة للنظام العاملي.
والواليات املتحدة األميركية في ظل 

رئاسة ترامب ال تبدي اهتماما كبيرا 
باالتفاقيات الدولية، وتضع عالمة استفهام 

على منظمات مثل حلف الناتو واألمم 
املتحدة. وبالفعل هناك حالة من القلق 
تهيمن على قادة الناتو بشأن احتمال 

انسحاب الواليات املتحدة من أحد املبادئ 
التأسيسية للمنظمة، وهي املادة 5 التي 

تتمثل في الدفاع اجلماعي.
ميثل التنافس املتصاعد بني القوى 

الثالث عامل قلق دولي قوي يهيمن على 
القمة. فالتوترات تتأجج بني واشنطن 

وبكني حاليا فيما يرتبط بقضايا االقتصاد 
والتجارة. فيما تعتبر الصني وروسيا 
في حتالفهما خصما للغرب، إال أنهما 

تراقبان أيضًا بعضهما البعض في منافسة 
جيوسياسية. وبني روسيا والواليات 

املتحدة تبقى املنافسة على التسلح هي 
األخطر. يعلل املنظمون اآلمال بأن يكون 

هذا املؤمتر- املنتدى التشاوري فرصة 
للمسؤولني في الواليات املتحدة وروسيا 
إلجراء محادثات حول مستقبل منظومة 

نزع التسلح وبعض األزمات الشائكة. 
لكن التجارب السابقة ال تدلل على حتقيق 

حصاد إيجابي للعديد من األسباب الداخلية 
في واشنطن أو للتوتر املستجد من فنزويال 

إلى ملفي إيران وروسيا.
وما ينطبق على مؤمتر ميونيخ 

وحصاده احملدود املنتظر، تأكد مع مؤمتر 
وارسو املخصص في األساس للتهديد 

اإليراني حسب رؤية واشنطن وحلفائها 
املقربني. لكن غياب روسيا والصني عنه، 

والتناقض بني واشنطن وكبرى العواصم 
األوروبية غّلب الطابع االستعراضي على 
اجلانب العملي، لكنه شّكل دفعًا ملساعي 

إدارة ترامب في ترتيب توازن جيوسياسي 
جديد في الشرق األوسط واخلليج.

بالنسبة ملؤمتر سوتشي لم يكن احلال 
أفضل لشركاء مسار أستانة حول املسألة 
السورية مع بروز تباينات في ملفي إدلب 

وشرق الفرات وتأكد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان أن الضوء األخضر األميركي 
الروسي غير متوفر لبلورة املنطقة اآلمنة. 

وتبقى املسألة السورية أيضًا رهينة 
احلسابات اإلقليمية والعاملية والبحث 

الشاق عن األمن الدولي الضائع بني مراكز 
قرار الكبار وعلى حساب الصغار في 

تيتانيك عاملي من دون ربان.
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{ندعو صناع السياســـة في االتحـــاد األوروبي إلى الحفاظ على نظام عالمي ليبرالي. والترســـانة 
النووية الفرنسية ينبغي أن تهدف إلى حماية االتحاد األوروبي وليس فرنسا وحدها}.

فولفجاجن إيشنجر
رئيس مؤمتر ميونيخ لألمن

} احلديث عن املجهول في اجلزائر هذه 
األيام أكثر من املعلوم، ذلك أنه على غرابة 

املشهد السياسي لدولة مرضت مبرض 
رئيسها، فأّثر هذا بشكل واضح على املواقف 

وعلى أساليب قيادة الدولة، ُحتاول جاهدة 
فّك طالسم الفعل السياسي في زمن حتكمه 

قوانني ومؤسسات على مستوى دول العالم، 
يأتي رد فعل السلطات- خاصة القضائية- 

ًال بتطويع للقانون وللعدالة لصالح  ُمحمَّ
صانع القرار السياسي على النحو الذي 

رأيناه في محاكمة، كل من الشباب املدونني 
ِكي مواقع التواصل  اب، وُمحرِّ يي الرَّ وُمَغنِّ

االجتماعي، ومع هذا كله، بل وانتظارا 
حتميا لألسوأ على الصعيد السياسي في 

انتخابات ُملغمة، هي بنت شرعية للتيه 
الفكري وللضياع الوطني وللعجز الواضح 
للمعارضة، ولتعفن سلطة تراكمت شهوات 

أصحابها حتى غدت مرضا يسري في 
جسم الدولة واملجتمع، فإن هناك مفاجآت 

ُمتّوقع حدوثها قريبا، حسب نظر الكثير من 
املراقبني، ومنها ما هو تعويل غير مبرر على 
القدر، ومنها ما هو نتيجة حتمية للتغيير قد 
تكون مصحوبة بعنف يصعب حتمل نتائجه 

على الصعيدين احمللي واإلقليمي.
اجلزائر إذن، ومهما بدت اليوم ُمتأَّملة 
من وضعها املتأزم، بل وذاهبة نحو كارثة 

حقيقية تتعلق بنظام احلكم، فإنها بحمولة 
ماضيها التاريخي تصنع مستقبلها، ما 

يعني أنها اليوم على مشارف تغيير أصبح 
وشيكا، قد تكون تبعاته مدمرة ومكلفة على 

جميع الصعد، ولكنه سيتحقق ال محالة، 
فمرحلة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة انتهت 

حتى لو بقي حيا في قادم األيام وفاز في 
االنتخابات، وهذا شبه مؤكد، ذلك أن ما ُيقدم 
عليه عناصر احلكم هو كيد سياسيني باتوا 
في نظر عامة الشعب عصابة لن تفلح أبدًا، 
رغم أن ما يحدث اليوم في اجلزائر، ُيشير 

بعض من شواهده إلى حاالت كبرى للصراع 
لها أسسها التاريخية، أصبح من الضروري 

احلسم فيها وإال ستؤدي إلى انهيار كامل 

للدولة، نذكر هنا ثالثًا منها على سبيل 
املثال:

أوال، حالة ”ذات طابع ديني تصوري 
وعملي“، حيث مقتضيات الفهم القائم اليوم 

توظف الدين لصالح الفعل السياسي من 
السلطة ومن املعارضة، ومن املؤسسات 

اخليرية، وفي كل هذا يشكل املسجد قطب 
الرحى، والدين في اللحظة الراهنة، عبر 
املسجد، مالذا آمنا للمؤسسات الرسمية 
عبر وزارة الشؤون الدينية، واستنجادا 

للمعارضة من خالل دور الزوايا، وانطالقا 
جلماعات اإلسالم السياسي، السلمية 

والعنفية واإلرهابية، وهذا يعني أن 
اإلسالم الشعبي للجزائريني هو اجلامع، 

بل واملعارض لإلسالم الرسمي والسياسي، 
لهذا ُيتوقع قيام ثورة جديدة الستعادة 

اإلسالم من اجلماعات السياسية، مبا فيها 
املؤسسات الرسمية، خاصة وأن التوصيف 
احلالي للجزائر، هي، ورغم مظاهر املدنية 

واحلداثة التي تتميز بها، أقرب لدولة 
دينية، منها إلى دولة مدنية، على الرغم من 

أن سلوك قادتها يبدو ظاهريّا، ُمعبرا عن 
عصرنة ذات طابع ”عالم ثالثي“.

ثانيا، حالة ”التعبئة العامة حملاربة 
أطراف داخلية وخارجية تريد جعل اجلزائر 
رهينة ملصاحلها الضيقة“، كما جاء في كلمة 

نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان 
اجليش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد 
صالح خالل زيارته إلى الناحية العسكرية 

اخلامسة في األيام املاضية، ما يعني وجود 
شعور مبخاطر حقيقية هي حكر جلهة الفهم 

على املؤسسة العسكرية، وقد يكون هذا 
نوعًا من الوهم، وعلى اعتبار أنه حقيقة، 

أليست شروط التعبئة تتطلب معرفة العدو، 
ثم من هم أعداء الداخل، ومن هم أعداء 
اخلارج؟ وأنَّى لنا معرفتهما أو التمييز 

بينهما؟
ال يقدم الفريق قايد صالح إجابة قاطعة 
ودالة، ولكنه يضع اجلزائريني جميعهم في 

حيرة من أمرهم، بقوله ”أؤكد هنا على عبارة 

أعداء الداخل واخلارج، الذين يريدون أن 
يجعلوا من اجلزائر وشعبها، الذي ال يزال 

وسيبقى، يعتبر روح نوفمبر مبثابة املصدر 
امللهم فكرا وعقيدة، رهينة ملصاحلهم الضيقة 

وطموحاتهم الزائفة“. هنا يزيدنا غموضا 
ويتركنا جميعا فريسة للشك والريبة، فتلك 
الصيغة املبهمة للتعبير عن أعداء وهميني 

أو حقيقيني، غير معلومني لدى اجلزائريني، 
هي عبارة عن خطاب استهالكي ينطلق من 

منجز ثوري حتقق منذ ستة عقود تقريبا، لم 
يعد مؤثرا في األجيال اجلديدة.

ومع أن غالبية اجلزائريني تؤمن بالدور 
الفاعل للجيش في حماية الدولة، لكنها 

أيضا في الوقت احلالي حتمله مسؤولية 
الرداءة السياسية لدعمه أو تغاضيه عن 
ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة خامسة، 

مع عجزه املرضي وشغور منصب الرئاسة 
منذ بداية العهدة الرابعة، لهذا يتساءل 

كثير من اجلزائريني عن التطبيقات العملية 
لقول الفريق قايد صالح ”اجلزائر في حاجة 

أكيدة إلى نوعية من الرجال الذين كانوا، 
وسيبقون يعتبرون الثورة التحريرية 

املجيدة حضنا مباركا لقيم نبيلة، ويعتبرون 
أن من آمـن بها وتشبع مببادئها، يستطيع 

دون شك تكريس كل جهوده، بل وحياته في 
خدمة اجلزائر“.

ثالثا، حالة ”املراجعات العميقة“، وهي 
تخصُّ مناهج عمل وأفكار قوى املعارضة 
الراغبة في تغيير النظام القائم، كما ذهب 
إلى ذلك سعيد سعدي، رئيس التجمع من 

أجل الثقافة والدميقراطية السابق، في مقال 
له نشره على فيسبوك اخلميس 14 فبراير 

اجلاري، وحمل عنوان ”حتدي احلقيقة“، ذكر 
فيه ما يلي ”اآلن بعد اإلهانات التي تعرضنا 

لها، والتي قليل من الشعوب من يقبل 
بتحملها -أي العهدة اخلامسة- وبعد ذوبان 

مواد التجميل التي غطينا بها تفاهاتنا، 
وبعد أن أصبح الفخر املختلط بالعنصرية 

الذي نقابل به إخواننا من جنوب الصحراء 
ممنوعا علينا، علينا أن ننظر إلى أنفسنا 

قبل مواجهة نظرات أوالدنا، أي نظرات اللوم 
واالحتقار“، وال يكتفي سعدي بتشخيص 

املشكلة بل يسعى لتقدمي حل نظري، 
يتضمنه قوله التالي ”ال خيار لدينا سوى 

إعادة التفكير في قيم جديدة، وميكانيزمات 
عملياتية بعيدا عن املفردات السياسية 

للنظام.. املعركة ستكون قاسية، وهذا ال 
يعني أنها ستكون بطرق غير عادلة إذا 

أعددنا لها بوضوح ومنهجية“.
سعيد سعدي يلتقي مع الفريق قايد 

صالح في مسألة التأصيل للفعل السياسي 
اجلزائري الراهن انطالقًا من ثورة التاريخ، 

ما يعني استحضار التاريخ، وإن كان 
يختلف معه في أفق التغيير، وكيفية 

هم سعدي  اخلروج من األزمة احلالية، وقد اتَّ
الرئيس بوتفليقة بالسطو على مقترحات 
املعارضة، بقوله ”لتبرير ترشح مهني له 

ولألمة، لم يجد شيئا سوى االنخراط في 
فكرة إطالق إصالحات اقترحتها املعارضة 

الدميقراطية التي حاربها خالل عشرين 
سنة من احلكم، والتي سيدفع ثمنها جيالن 
أو ثالثة أجيال على األقل“، كما شبه وضع 
اجلزائر بفنزويال التي ميسك فيها رئيسها 
باحلكم ضد رغبة شعبه ليضع بالده حتت 

الوصاية، معتبرا أن كثرة الترشيحات بيان 
على ”حالة التفكك السياسي اجلزائري“.

القراءة التي قدمها سعيد سعدي للحالة 
اجلزائرية عبر مراجعات يراها ضرورية، 

تبدو مخيفة جلهة الصراع داخل اجلزائر، 
انطالقًا من سؤاله، غير العفوي، هل تعتبر 

مصادفة أن يقف التجمع من أجل الثقافة 
والدميقراطية وجبهة القوى االشتراكية 

على نفس املسافة من االنتخابات الرئاسية، 
أي إعالن مقاطعة هذه االنتخابات؟ بالطبع 

ليس مصادفة، وقد تعني املقاطعة غياب 
قوى مناطقية وثقافية فاعلة، وهذه يهدد 

ل  الوحدة الوطنية واالجتماعية، وُيحوِّ
التنوع الثقافي واللغوي إلى مدخل للتصادم 
وقد ُيعزز من ظهور تراكمات متعلقة بحقوق 
كثيرة، ستعجل بالتغيير، الذي أصبح قريبًا.

{المجهول الجزائري} الذي أصبح قريبا

الجزائر مهما بدت متألمة من وضعها 
المتأزم، وذاهبة نحو كارثة تتعلق 

بنظام الحكم، فإنها بحمولة ماضيها 
تصنع مستقبلها، ما يعني أنها على 

مشارف تغيير أصبح وشيكا قد تكون 
تبعاته مدمرة على جميع الصعد

األمن الدولي الضائع بين مؤتمرات ميونيخ ووارسو وسوتشي

حجم تشابك المصالح االقتصادية 
واحتماالت تقاسم النفوذ في مناطق 

حساسة، يمكن أن يلجم التوتر بين 
بعض أطراف الحرب الباردة السابقة، 
أو بعض القوى اإلقليمية المسكونة 

بحنين عودة اإلمبراطوريات

{العهدة الخامسة ليست للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وإنما هي عهدة لقوى غير دستورية التي 
سيطرت على مقاليد وزمام األمور في الجزائر وهذا أمر خطير}.

على بن فليس
رئيس حزب طالئع احلريات في اجلزائر

خالد عمر بن ققه
كاتب وصحفي جزائري

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس
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إلهان عمر ومحاكم التفتيش في الواليات المتحدة

} تتواصل حملة االنتقادات األميركية ضد 
النائبة في الكونغرس األميركي، إلهان عمر، 

على خلفية التغريدة التي نشرتها والتي 
تعتبر أن الدعم األميركي إلسرائيل تقف 

وراءه أموال ”جلنة الشؤون العامة األميركية 
اإلسرائيلية“ (إيباك). االنتقادات أتت من 

قبل املعسكر الداعم إلسرائيل، وهو معسكر 
واسع وعابر للخالفات األيديولوجية بني 
احلزبني الدميقراطي واجلمهوري. اعتبر 
هذا املعسكر أن تلميحات عمر لقوة ”املال 

اليهودي“ هي جزء من اخلطاب املعادي 
للسامية. اضطرت تلك االنتقادات عمر 

لالعتذار، مع التمسك بالتأكيد على إشكالية 
الدور الذي تلعبه مجموعات الضغط بصورة 

عامة في الواليات املتحدة، ويشمل ذلك 
منظمة ”إيباك“.

هكذا، حاولت عمر، محقة، التراجع عن 
ربط عمليات الضغط  وابتزاز السياسيني 
األميركيني ودفعهم التخاذ مواقف داعمة 
للكيان الصهيوني باليهود بصورة عامة 

مدركة أن اخلطابات املعادية للسامية تنطلق 
من أسطورة القوة االستثنائية واخلبيثة 

للمال اليهودي، ولليهود أنفسهم، الذي 
يسيطر ليس على الواليات املتحدة فقط بل 

على العالم.
واحلال أن العامل األبرز للربط بني 
الكيان االستيطاني العنصري واليهود 
بصورة عامة ليس النائبة عمر بل دولة 

إسرائيل وحكوماتها املتعاقبة. نحن أمام 
دولة تصف نفسها بأنها دولة الشعب 

اليهودي، وحكومة تدعي أنها متثل كافة 
اليهود في العالم. عندما يسقط ضحايا يهود 

في هجمات إرهابية في مدن أوروبية وفي 
الواليات املتحدة، تهرع احلكومة اإلسرائيلية 

إليفاد من ميثل أولئك الضحايا ويدافع 
عنهم مبجرد كونهم يهودا، وحتى من دون 

أن يحملوا اجلنسية اإلسرائيلية. وفوق ذلك 
تواصل تلك الدولة ارتكاب أبشع اجلرائم 
بحق الفلسطينيني وهي االحتالل الوحيد 

املتبقي في هذا العصر. 
هنالك أعداء كثيرون إلسرائيل ليس 
في الوطن العربي فقط بل في كل أنحاء 
العالم، وهنالك من يعمل باستمرار على 

إبراز إسرائيل كممثل لليهود حول العالم 

مساهما بنشر معاداة السامية. وفي 
نفس الوقت، أكدت عمر، محقة أيضا، على 

دور منظمة ”إيباك“ في دعم إسرائيل إذ 
تنفق املنظمة مئات املاليني من الدوالرات 

لشراء السياسيني ومترير قرارات تدعم 
إسرائيل وتشدد اخلناق على الناشطني 

الداعمني للقضية الفلسطينية، فضال عن 
الضغوط التي متارسها على وسائل اإلعالم 

واملؤسسات األكادميية.
ومع ذلك، تكمن إشكالية ربط السياسة 

األميركية الداعمة إلسرائيل بفعالية منظمة 
”إيباك“، كما فعلت عمر، بأننا سنكون إزاء 
حالة يحرك فيها ذيل الكلب الكلب نفسه، 

وهو أمر غير ممكن على اإلطالق. فال 
ميكن للمال الذي تقدمه ”إيباك“ أو أٍي من 
مجموعات الضغط أن يخلق هذا اإلجماع 
شبه التام حول دعم إسرائيل وحمايتها.
هنالك عوامل كثيرة تعزز من الربط 

البنيوي والعضوي بني الواليات املتحدة 
والدولة الصهيونية. العامل األهم هو 

املصالح السياسية واالقتصادية للدول 
اإلمبريالية، بريطانيا أوال والواليات 

املتحدة الحقا، والتي ساهمت بإنشاء 
الدولة الصهيونية كقاعدة عسكرية متقدمة 
لتلك املصالح وكشرطي في الشرق األوسط 
يواصل شن العدوان العسكري متى تطلب 

األمر، ويساهم في زيادة التطرف الديني 
الذي تسهل مواجهته.

ولكن هذا العامل ال يكفي لتفسير 
التغاضي األميركي عن ممارسات إسرائيل 

اإلجرامية واستمرار مشروعها االستيطاني 
وإنشاء دولة ”أبارتهايد“ ورفض أي 

شكل من أشكال السالم مبا يشكل حرجا 

متزايدا للواليات املتحدة وال يتفق متاما 
مع مصاحلها القومية. وهنا تبرز أهمية 

العامل اآلخر املتعلق بقوة تيار املسيحية-
الصهيونية في الواليات املتحدة والذي 

ينتمي إليه عدد كبير جدا من السياسيني في 
احلزبني الدميقراطي واجلمهوري، وهو تيار 
يستند لقاعدة شعبية شديدة التدين وتعمل 

على دعم إسرائيل التزاما بتعليمات الرب 
والتي تقضي بضرورة ”إنشاء وطن قومي 

لليهود في أرض امليعاد“. 
ويرتبط هذا بعامل آخر هو العنصرية 

البنيوية التي تهيمن على مؤسسات 
السلطة في الواليات املتحدة والتي تعتبر 

أن املسيحيني واليهود يتشاركون قيما عليا 
مضادة للقيم ”البربرية“ التي تسود في 

العالم العربي واإلسالمي، وهو ما يجعل 
للواليات املتحدة.  إسرائيل ”حليفًا طبيعيا“ 

وأخيرا بالطبع، ليست لالحتالل اإلسرائيلي 
تكلفة حقيقية، إذ يغيب أي مشروع مقاومة 
عربي يعقد من حسابات الطبقة السياسية 

األميركية.
تقلل كلمات عمر من شبكة العوامل آنفة 
الذكر، والتي تشكل أساس الدعم األميركي 

إلسرائيل، وتركز بدال من ذلك على أموال 
”إيباك“ املؤثرة بالفعل، ولكن غير الكافية 

أبدا لتفسير العالقة األميركية اإلسرائيلية. 
على النائبة عمر أن تكون أكثر حذرا ووعيا 

بالطبيعة املركبة للعالقات اإلسرائيلية-
األميركية وحلساسية وخطورة احلديث أو 

التلميح حول ”املال اليهودي“ الذي يجعلها 
صيدا سهال لداعمي إسرائيل.

ولكن، وعلى الرغم مما ميكن توجيهه من 
مالحظات نقدية لعمر، يجب رفض محاوالت 
إدراج تصريحاتها النقدية حتت بند معاداة 

السامية. لطاملا استخدمت تهمة ”معاداة 
السامية“ كسالح إلسكات األصوات الناقدة 

للسياسات اإلسرائيلية في داخل وخارج 
الواليات املتحدة. 

إن هذا السالح الذي يهدف إلى كبت 
حرية الرأي والتفكير هو سالح رجعي ال 

ينتمي إلى العصر احلديث بل إلى العصور 
الوسطى. ويا له من أمر محزن بالفعل 

أن ترى أعضاء دميقراطيني انتخبوا من 
أجل ”متثيل الشعب“ على أساس دستور 
حديث يحمي احلريات، يطالبون بإسكات 

حرية التعبير ومعاقبة وإبعاد من ينتقد، ال 
الدولة األميركية، بل دولة أجنبية هي دولة 

إسرائيل. يوضح ذلك مدى الرجعية التي 

بلغتها تلك الدولة العنصرية، وكيف أنها 
باتت تشد العالم للوراء، نحو عصر محاكم 

التفتيش، حيث ميكن إحراق إلهان عمر 
بتهمة معاداة السامية.

9السبت 2019/02/16 - السنة 41 العدد 11261
{هنالك قضايا يشـــاطر االتحاد األوروبي الرأي فيها مع الواليات المتحدة، وقضايا أخرى يختلفان 

عليها. لدى االتحاد األوروبي آراء مختلفة عن الواليات المتحدة حيال إيران}.

فيديريكا موغيريني
ممثلة االحتاد األوروبي للشؤون اخلارجية

حكام العراق.. الحب إليران والخوف من أميركا

} ما كان يبعث على خيبة األمل في نفوس 
أهل العراق أن اإلرهاب اإليراني الذي بدأ 
منذ وصول اخلميني إلى السلطة، قبل 40 

سنة، وكان موجها ضد وطنهم ووجودهم، لم 
يستشعر حينها به الكثيرون بل ذهبوا إلى 
تأييد الثورة ألسباب عديدة أهمها طابعها 

اإلسالمي وملسات مبقاييس متباعدة في 
الظاهر لكنها اجتمعت على عناصر خارجة 

عن املألوف متثلت في املوقف الفرنسي 
وبخلفية قناعة أميركية جيوسياسية أملتها 

تطورات األحداث والعالقة مع االحتاد 
السوفييتي.

مبعث األمل اآلن في وضوح صورة 
اإلرهاب بهيئة والية الفقيه للمجتمع الدولي 

وللواليات املتحدة وللعرب في املقام األول، 
ألن اإلرهاب اإليراني ُوِضع أخيرا على 

طاولة االهتمامات اجلادة في رؤية جديدة 
وفاعلة تعيد إلى األذهان معاناة العراقيني 
وتعايشهم مع هذا اإلرهاب عمليا بحدوده 

القصوى في إشعال فتيل حرب الثماني 
سنوات بفيض من الدماء واملآسي، وكذلك 
بتناسي العالم لها في نظام دولي يفيض 
هو اآلخر برموز السياسات التي طحنت 

بني فكيها شعب العراق والشعوب اإليرانية، 
ومازالت رغم نهاية حقبة االحتاد السوفييتي 

وصوال لبداية صعود طموحات االحتاد 
الروسي.

الواليات املتحدة، برعايتها للتجمع 
الدولي في العاصمة البولندية وارسو، 

تثبت حقيقة اإلحباط من املنظمة األممية 
وحتديدا مجلس األمن في استمرار غياب 

التوافقات والتفاهمات بني األعضاء الدائمني 
إلصدار ما ميكن أن يكون قرارات ملزمة حلل 
األزمات البالغة اخلطورة في منطقة الشرق 
األوسط التي عصف بها إرهاب التنظيمات 

املتطرفة، وما ارتكبته من جرائم وحشية 
ومتدد إرهاب تنظيم الدولة اإليرانية الذي 

فاق كل التصورات في تقمص منهجية 
العصور املظلمة من تاريخ البشرية بسلوكه 

ومخططاته التي سخر لها معظم موارده 
تصديرا لنزاعاته اإلمبراطورية واختالالته 

الفكرية الغابرة.

الواليات املتحدة باحتاللها العراق في 
أبريل 2003 وما سبق ذلك التاريخ من دعم ملا 
يسمى باملعارضة، وهي في معظمها أحزاب 

طائفية وبقيادات ميليشياوية خاضعة 
إليران، ال ميكنها أن تتجاهل بعد 16 سنة من 

االحتالل طبيعة انتماءات السلطة احلاكمة 
في العراق وميولها العقائدية املُلِزمة أكثر 

من السياسة بالوالء إلى سلطة الولي الفقيه 
املرشد علي خامنئي.

لذلك فإن التغييرات اجلوهرية في 
العالقة بني إدارة الرئيس دونالد ترامب 

والنظام اإليراني تطرح العديد من األسئلة 
عن واقع السياسة األميركية وما يشاع 

عن الدولة العميقة التي وجدت لها مبررا 
الحتالل العراق كحماقة أو ردة فعل لدولة 

عظمى أصيبت بجروح غائرة في 11 سبتمبر 
2001 بإسقاط برجي التجارة العاملي في 

نيويورك في عهد الرئيس جورج بوش االبن 
الذي عثر على ضالته في األحزاب الطائفية 

وقادة امليليشيات من العراقيني الذين خانوا 
وطنهم ألسباب مذهبية، وقاتلوا في احلرب 
مع اخلميني ضد جيش بالدهم، وبسلوكهم 

املشني في معاملة األسرى وبتفجيراتهم 
وعبواتهم وعملياتهم التي أرخت لإلرهاب 

في العراق واملنطقة.
أثناء زيارة وزير الدفاع األميركي 

بالوكالة باتريك شانهان إلى العراق ولقائه 
رئيس الوزراء عادل عبداملهدي، صدرت 
تصريحات تؤكد احترام سيادة العراق 

واستقالله وبقاء القوات األميركية بطلب 
من حكومة العراق ملجابهة التحديات التي 

وصفتها اخلارجية األميركية بعد اللقاء 
بأنها تستجيب ملعلومات استخباراتية عن 
وجود 18 ألف مقاتل من تنظيم داعش في 
العراق وسوريا، وبتأكيد من األمني العام 
لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش وحتت 
سقف توقعات يشير إلى تواجد غالبيتهم 

في العراق، إضافة إلى انتقال أفراد التنظيم 
احملتمل من سوريا إلى العراق بعد الهجمات 

على معاقل التنظيم األخيرة.
سبب رئيسي آخر في توضيحات 

وزارة اخلارجية األميركية ملسألة البقاء 
في العراق يقوم على مواجهة امليليشيات 
ومراقبة أنشطة إيران اخلبيثة والهدامة، 

على حد وصفها، وهو ما قاله الرئيس 
ترامب وأثار ردودا غاضبة يبدو أنها عجلت 

بزيارة الوزير شانهان لالطالع على واقع 
التصريحات ومبا انتهت إليه من دعوة 
عبداملهدي لبرملان العراق بإعداد رؤية 

متكاملة حول الوجود األجنبي.
ولكل الواهمني مبفاهيم السيادة 

واالستقالل في العراق، خاصة لدى الالعبني 
على حبل الوطنية من الذين يخضعون 

باملطلق في والئهم العقائدي لوالية 
خامنئي وينفذون حلمه اإلمبراطوري في 

العراق، نقول إن الواليات املتحدة هي دولة 
االحتالل التي ضحت باآلالف من مقاتليها 
وبالتريليونات من الدوالرات، فهل كان ذلك 
فقط إلسقاط النظام ولتتسلم تلك األحزاب 

الطائفية وميليشياتها حكم العراق؟
خروج القوات األميركية من العراق 

باالتفاقية األمنية بني إدارة الرئيس باراك 
أوباما ورئيس الوزراء األسبق نوري املالكي، 

يراه الرئيس ترامب وإدارته بعضا من تهم 
دعم اإلرهاب اإليراني ومتدده متهيدا إلبرام 

صفقة االتفاق النووي وتسليمه املليارات من 
الدوالرات في شحنات مشبوهة وبخدمات 

مسبقة تسيد فيها نوري املالكي املشهد 
بفتح أبواب السجون واحلدود إلطالق 

إرهاب تنظيم الدولة ومبررات تدمير املدن 
وتهجير املواطنني في عمليات تطهير مذهبي 

ممنهجة.
عدم حضور العراق مؤمتر وارسو 

يأتي منسجما مع الوالء العقائدي لوالية 
املرشد، لكن ذلك ال مينع من إيجاد مخرج 

لتواجد القوات األميركية في العراق حتت 
حجة التدريب واإلسناد اجلوي واملعلومات 

االستخباراتية، مبا سعت إلى تصديره 
لإلعالم قيادات احلشد الشعبي وأيضا 

مبا توجهت إليه من غلق بعض املقار التي 
وصفتها بالوهمية وغير اخلاضعة لهيئة 

احلشد رغم أنها متارس منذ سنوات مهام 
القرصنة والسرقات والتهديد وفرض 

اإلتاوات، فلماذا هذا التوقيت؟
العراق ال يحتاج إلى قواعد عسكرية 

أميركية ليتأكد العراقيون أن االحتالل 
حقيقة واقعة على أراضيهم، فآثار االحتالل 
ال ميكن إزالتها باتفاقيات أمنية أو بالوالء 

حملتل آخر، إنها في االنقسام املجتمعي الذي 
فرضته احلكومات واألحزاب وامليليشيات 

في طريقة إدارة الدولة والوزارات واملوازنات 
االحتادية وحصص احملافظات بأثر سياسي 

أو توافقات أو أفضليات طائفية وعرقية. 
دولة العراق هي نتاج االحتالل التي بذخت 

على الشعب الطائفية واإلرهاب وامليليشيات 
والصراعات والتلوث على عموم العراقيني، 

ومنعت عنهم اخلدمات والسلم األهلي 
والتعليم واألمن والصحة واألمل باحلياة 

املستقرة الكرمية.

الواليات املتحدة باقية وتتمدد في 
سفارتها العمالقة في املنطقة اخلضراء 

بواجباتها التي تتعدى واجبات القواعد 
العسكرية ومبا تهيئ له من توسعة 

لقنصليتها في أربيل التي تتجه إلى أن 
تكون ”سفارة“ أكبر من سفارتها في بغداد، 
ومبطارات محكمة في قواعد جوية ومهمات 

مراقبة وعمليات هجومية بال حدود ضد 
اإلرهاب الذي بات يعني أوال الدولة الراعية 

لإلرهاب في العالم كما يعني التنظيمات 
املتطرفة.

مؤمتر وارسو ترافق مع فعاليات 
وتصريحات وزيارات وجلسة ملجلس األمن 

أكدت فيها املبعوثة األممية إلى العراق 
جينني هينيس على ما يعانيه العراقيون 

من إرهاب متعدد مينع مكافحة الفساد 
وامليليشيات ونقص اخلدمات، واضعة 
النقاط على احلروف في مرحلة أقل ما 

توصف به أنها مرحلة تبعث على األمل عند 
العراقيني الذين ترسخت لديهم القناعة خالل 
40 سنة املاضية أن ال شفاء ألمراض وطنهم 
املزمنة إال بسقوط ونهاية النظام اإلرهابي 

في إيران.

كفاءات عراقية تواجه 

تحديات المستقبل

} يلتئم في الثاني من الشهر املقبل في مدينة 
إسطنبول التركية شمل النخب والكفاءات 

العراقية باجتماع يعقده لها املنتدى العراقي 
للنخب والكفاءات على مدى يومني.

واملنتدى هو مؤسسة شعبية وطنية 
عراقية تأسست سنة 2014 تسعى إلى إعادة 

االعتبار للعقل العراقي، بعد أن انحدرت 
العملية التعليمية في البالد ووصلت 

مبستوياتها الدراسية وحلقاتها العلمية 
كافة إلى احلضيض، إذ أن تخريب التعليم 

واإلجهاز على مؤسساته األكادميية كانا 
الهدف املركزي لالحتالل األميركي واملستوطنة 

اخلضراء، ومصداق ما نقول أن احلكومات 
املتعاقبة واصلت نهجا تخريبيا متعمدا جتاه 

العملية التعليمية وصل إلى حد اإلهمال 
املطلق، وما يحدث في التعليم من تزييف 

وتزوير يحدث أيضا في مجال البحث العلمي، 
فقد انتهى زمن اجلودة والرصانة، ودخلت 
األحزاب الدينية طرفا رئيسيا في تخريب 

التعليم، إذ أقامت هذه األحزاب وميليشياتها 
جامعات وكليات ومعاهد وهمية، وبدأت متنح 

شهاداتها لقاء مبالغ مالية.
وأحزاب األرصفة التي تتحكم مبصائر 

العراقيني ومقدرات العراق، جيش من اجلهلة 
واملزورين واألميني واللصوص في التعليم، 
يشرف على العملية العلمية في البالد، ولم 

يبق في العراق من مجموع علمائه وخبرائه 
وباحثيه أكثر من 25 باملئة.

وال جتد عناء في العثور على العقول 
العراقية، التي قام على خبراتها بناء البالد 

إذا ما زرت املقاهي والكافيهات املوجودة في 
لندن وعمان والقاهرة والشارقة وأبوظبي 

ودبي واملنامة وباريس وجنيف وفيينا 
وغيرها، ولكنك ستجدها طاقات معطلة، وإذا 
كان في نية من جاء مع احملتلني إلى العراق، 

بناء البلد، فلماذا استهدف هذه العقول 
باالغتياالت واالعتقال والتشريد؟

واجهت النخب العراقية وضعا استثنائيا 
بعد كارثة االحتالل وتدمير بنى الدولة 

الوطنية، وما اصطفافها في إطار املنتدى إال 
للمحافظة على أداء دورها في مستقبل البالد 

إذا ما أتيحت لها فرصة إعادة البناء بعد 
اخلراب الذي عّم أرجاء البالد بفعل االحتالل 

والتدخالت األجنبية وانتشار امليليشيات 
املنفلتة التي حتارب أي مظهر حضاري وفقا 

ألجندتها اإليرانية، التي تريد العراق تبعا 
لبالد فارس، وتتجلى في اجتماع احلزمة 

الفاعلة من النخب العراقية في مقابل حالة 
التداعي والتدهور، حالة منيرة، عبر صيغ 
تنظيمية حضارية فاعلة، من خالل تنظيم 

املؤمترات وورش العمل لتشخيص املشكالت 
ودراستها واقتراح احللول واإلجابات 

الفاعلة لها، وهذه الصيغة العملية تتحقق 
باجتماع تلك النخب لتبادل اخلبرات ومناقشة 

املقترحات ووضع برامج اإلصالح والبناء.
انطلقت اللجان التخصصية للمنتدى، 
منذ تأسيسه، لعقد املؤمترات التي جمعت 

خبرات العراق وكفاءاته املوجودة داخل 
البالد وخارجها على منصة واحدة، وتصدت 

مبسؤولية للمشكالت القائمة، وخرجت 
بقرارات وتوصيات عملية وشاملة، مثلت 

حلوال جذرية للمشكالت القائمة في العراق 
اليوم، وتصدت بشجاعة بحكم ما حتمله 

من خبرة ميدانية متراكمة، للمعضالت 
واملشكالت املتراكمة كلها، ورسمت خارطة 

الطريق إلعادة إعمار العراق وبنائه. وتشكل 
الدراسات والبحوث، املقدمة إلى املؤمترات 

التخصصية وورش العمل، ذخيرة لكل البناة 
واملجددين في ميادين العمل املختلفة في 

احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية 
والثقافية واإلعالمية في العراق، إذ لم تذهب 

تلك الدراسات والبحوث إلى مجرد إطفاء 
احلرائق للمشكالت الراهنة، التي شهدها 

العراق منذ االحتالل إلى هذا اليوم، بل 
وضعت اخلطط املستقبلية إلجناز برنامج 

شامل إلعمار مناحي احلياة كلها في العراق، 
واإلنسان في مقدمة ذلك. تتجاوز هذه النخب 
والكفاءات املصطفة في خلية العمل الوطنية 

(املنتدى العراقي للنخب والكفاءات) العناوين 
الفرعية التي جاء بها االحتالل بعد سنة 2003 
مثل الطائفية واملناطقية والعشائرية وغيرها، 

فهي متثل التكوينات والتيارات الفكرية 
واالجتماعية املجتمعية كلها، وترتبط بصفة 

وثيقة بأهداف التنمية البشرية اإلنسانية 
واملستدامة، وهذا االرتباط الوثيق يؤكد 

هويتها الوطنية، ويضعها في املكان الفاعل 
الصحيح في مسيرة البناء والتغيير.

لكن يتعني على املنتدى أن يدخل فورا 
إلى املعاجلات الواقعية ويعمل على تنظيم 

الكفاءات العراقية املهاجرة واستثمارها، 
وأن يسعى إلى إيجاد مؤسسة تنسق العمل 

بني الداخل واخلارج ملصلحه البالد، وأن 
يجد التمويل الالزم لبناء مشاريع تعمل فيها 
هذه الكفاءات كمصانع األدوية واملستشفيات 

واجلامعات واملعامل واملصانع بشتى 
أنواعها، لكي ال تبقى هذه الطاقات معطلة.

العنصرية البنيوية التي تهيمن على 

مؤسسات السلطة في الواليات 

المتحدة تعتبر أن المسيحيين واليهود 

يتشاركون قيما عليا مضادة للقيم 

{البربرية} التي تسود في العالم العربي 

واإلسالمي، وهو ما يجعل إسرائيل 

حليفا طبيعيا للواليات المتحدة

العراق ال يحتاج إلى قواعد عسكرية 

أميركية ليتأكد العراقيون أن االحتالل 

حقيقة واقعة على أراضيهم، فآثار 

االحتالل ال يمكن إزالتها باتفاقيات 

أمنية أو بالوالء لمحتل آخر، إنها في 

االنقسام المجتمعي الذي فرضته 

الحكومات والميليشيات في طريقة 

إدارة الدولة

سالم السعدي
كاتب فلسطيني سوري

حامد الكيالني
كاتب عراقي

د. باهرة الشيخلي

تحديات

كاتبة عراقية



السبت 2019/02/16 - السنة 41 العدد 11261 10

اقتصاد
{علـــى البريطانييـــن أن يقرروا ما ســـيفعلونه بشـــأن الخروج مـــن االتحاد األوروبي بأســـرع وقت 

ممكن. القرار لهم بين االنسحاب على أسس ودية أم بشكل فوضوي ومفاجئ}.

ناتالي لوازو
وزيرة الشؤون األوروبية في فرنسا

{الحكومة البريطانية مســـتعدة للخروج من االتحاد األوروبي دون اتفاق إذا لم يصوت البرلمان 

بالموافقة على خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لالنسحاب من التكتل}.

أندريا ليدسوم
وزيرة الدولة البريطانية لشؤون البرملان

} سوســة (ليبيا) - كشف مســـؤولون ليبيون 
أمس عـــن احزاز تقدم كبير فـــي محادثات مع 
شـــركة أميركية لبنـــاء أكبر ميناء في شـــمال 

أفريقيا قرب مدينة سوسة في شرق البالد.
ومثل هذا االستثمار األجنبي الكبير البالغ 
قيمته 1.5 مليـــار دوالر أمر نادر بالبالد، التي 
تشـــهد حالة من الفوضى منذ اإلطاحة مبعمر 

القذافي قبل ثماني سنوات.
ويشـــكك محللون في جدوى إنشـــاء ميناء 
عمالق ينافس حجم ميناء طنجة املتوسط في 
املغرب وبورســـعيد في مصر، في ظل أفضلية 
امليناءين من حيث املوضع بالنســـبة للمالحة 

العاملية.
وأكدت شـــركة غيدري غـــروب لألمن، التي 
تتخـــذ مـــن والية تكســـاس مقرا لهـــا، لوكالة 
رويتـــرز بعد أيام مـــن زيارة وفدهـــا للمنطقة 
أنهـــا تخطط لتوقيع اتفاق مدته 35 عاما لبناء 
وتشـــغيل هذا املشـــروع الضخم فـــي منطقة 
احتلهـــا يومـــا اإلغريـــق، قبل أن تســـلمه إلى 

السلطات احمللية.
وكان وفـــد من الشـــركة األميركيـــة قد زار 
في الثالث من الشـــهر احلالي املوقع الذي من 
املفتـــرض أن يقـــام عليه املينـــاء اجلديد، كما 
التقى باملســـؤولني الليبيني الذي سيشـــرفون 

عن املشروع.
وبنبرة متحمسة، قال صالح احلاسي أحد 
مهندســـي املشـــروع الرئيســـيني ورئيس فرع 
مصلحة املوانئ والنقل البحري بشـــرق البالد 
في فيلته املتواضعـــة التي حتّولت إلى مكتب 
إن ”أكبر ســـفن احلاويات ســـيكون مبقدورها 

الرسو“.
وفي املقابل، قال عبدالله احلاسي، مستشار 
الشركة األميركية، إن ”عمق البحر الذي يصل 
إلى حوالي 40 مترا سيتيح للحاويات حتميل 
الســـلع والبضائـــع التـــي ســـيتم تصديرها 
وتويردها على منت سفن أصغر تتجه إلى مدن 
ليبية أخـــرى وكذلك دول مجـــاورة مثل مصر 

وتونس ال حتوي موانئ مماثلة“.
وحتتاج ليبيا بشـــكل عاجـــل إلى وظائف 
للشـــبان الذيـــن يتطلعون إّما إلـــى االنضمام 
للقطـــاع العـــام املتضخم وإّما حمل الســـالح 
لكســـب قوت يومهـــم. وتضـــررت ليبيا جراء 

القتال بني املجموعات املسلحة واالنقسام بني 
حكومتني.

وبخـــالف النفـــط، لم حتقـــق ليبيا جناحا 
يذكـــر في النشـــاط االقتصادي، ولكـــن امليناء 
اجلديد قد يساعد في النهوض من تلك الكبوة 
خاصة وأنه ســـيوظف حوالي 2500 شـــخص 

بشكل مباشر.
ويؤكد مستشـــار غيدري إن الشـــركة تريد 
الفوز باستثمار محلي وأجنبي للمساعدة في 
التمويل وإنها ترغب في بدء البناء في أكتوبر 

املقبل.
وتتوقع الشركة املتخصصة عادة بتسوية 
حاالت اخلطف وطلب الفدية، أن يأتي التمويل 
من مصادر متنوعة، مبا في ذلك وكاالت دولية 
متعـــددة األطـــراف، ومؤسســـات مالية كبرى 

ومستثمرين في متويل املشاريع العاملية.
وبخـــالف التمويل، هنـــاك حتديات أخرى 
كبيـــرة، فليبيا مـــا زالت بحاجـــة إلى إصالح 
طرقهـــا التي تنتشـــر فيها احلفـــر وبناء بنية 

حتتية للسكك احلديدية.
وعلـــي ســـبيل املثال، الطريق من سوســـة 
إلـــى املدينة التاليـــة الكبيرة وهـــي البيضاء 
غير مناســـب للشاحنات، حيث أنه يلتف حول 
منحدرات حادة مع مناظر خالبة ملقابر صخرية 
رومانية لكن دون ســـياج. كما يخشى البعض 
احتمال أن يدمر امليناء مواقع تاريخية قدمية.
وسوسة، مبيناء الصيد اخلامل بها بجوار 
أعمدة معبـــد تاريخي وأيضا بعـــض املواقع 
األثريـــة التي تغمرها امليـــاه، قريبة من مدينة 

القيروان اجلبلية التي أنشأها اإلغريق.
ويقول أحمد حسني يونس رئيس مصلحة 
اآلثار بشـــرق البالد إن لديه خوفا حقيقيا من 

هذا املشروع الذي ُيبنى بالقرب من سوسة.
ويخشـــى يونس من احتمـــال أن تتعّرض 
آثـــار تعود لعصـــر البطاملة إلـــى التدمير، إذا 

أدى امليناء إلى طريق ســـاحلي جديد ميتد من 
سوسة إلى بنغازي.

وللتغلـــب علـــى بعـــض املخـــاوف، يقول 
مخططو املشـــروع إن امليناء سُيشيد على بعد 

خمسة كيلومترات خارج سوسة.
ويؤكد رئيس جلنة إنشـــاء ميناء ورئيس 
فرع مصلحة املوانئ والنقل البحري، أن ميناء 
سوســـة ســـيكون مبقدوره مناولة بضائع من 

شرق آسيا وأوروبا وأميركا إلى أفريقيا.
وقـــال إن ”املوانئ احملورية بعـــد ما تنزل 
فيهـــا البضائـــع عن طريق الســـفن تنتقل إلى 
موانـــئ جافـــة“، في إشـــارة إلى املســـاحات 
الكبيـــرة في الصحـــراء الليبية تتـــداول فيها 
البضائع القادمة من الشمال إلى اجلنوب ومن 

اجلنوب إلى الشمال.
ودشـــن مسؤولون فكرة املشـــروع في عام 
2012 حني بدت ليبيا متأهبة إلجراء انتخابات 

ســـلمية. ومنذ ذلك احلني، بدأ الوضع األمني 
يتدهور رغم أن شرق البالد أكثر استقرارا من 

الغرب.
وتدير حكومتان متنافســـان شـــرق البالد 
وغربهـــا، رغم وجود اتفاق على احلاجة مليناء 
كبيـــر بالنظر إلـــى احلالـــة الباليـــة للموانئ 

القائمة.
وســـيكون ميناء سوســـة أعمق من ميناء 
مصراتـــة أكبر موانئ ليبيـــا في منطقة جتارة 

حرة في الغرب. 
وسيتولى اجليش الوطني الليبي املتمركز 
في الشـــرق والذي يقـــوده القائد العســـكري 
خليفة حفتر توفير األمن في البداية لتشـــييد 

املشروع.
ودافع رئيس جلنة بناء املشـــروع بشـــغف 
عـــن رؤيتـــه فـــي مواجهـــة املخاوف مـــن أن 
امليناء قد يكون مشـــروعا آخـــر مرتفع التكلفة 

دون اســـتخدام من بني الكثير من املشروعات 
املماثلة حـــول القارة األفريقيـــة. وقال لوكالة 
رويتـــرز إن هذا ”االســـتثمار ســـيغير العقلية 

الليبية“.

ومييل بعـــض املواطنـــني إلى املشـــروع. 
ونســـبت رويترز لسفيان العبيدي وهو صياد 
وطالـــب يدرس الصيدلـــة قوله إنـــه يأمل في 
أن يوفـــر له مشـــروع امليناء مســـتقبال مهنيا 
ألن الكثير من الشـــبان فـــي املنطقة ال ميلكون 

وظيفة.

ليبيا تسعى لبناء أحد أكبر موانئ شمال أفريقيا
[ مجموعة غيدري األميركية تؤكد اقترابها من الفوز بالصفقة  [ ترجيح انطالق البناء في أكتوبر المقبل باستثمار 1.5 مليار دوالر

طموحات مشروعة لكنها غير واقعية

أعلنت الســــــلطات الليبية في املنطقة الشــــــرقية عن تفاصيل بناء ما تقول إنه أكبر موانئ 
شــــــمال أفريقيا، في أول اســــــتثمار أجنبي كبير، في ظل آمال بفتح أبواب تعزيز املبادالت 
التجارية، وذلك بعد تأجيل لسنوات بسبب االنقسامات السياسية والنزاع العسكري بني 

الشرق والغرب.

} بعد أن وصف وزير املالية التركي براءت 
البيرق ارتفاع أسعار الغذاء في اآلونة 

األخيرة بأنها ”إرهاب غذائي“، أعلن الرئيس 
رجب طيب أردوغان أن احلكومة سوف تبيع 
مجموعة من السلع الغذائية الرئيسية مثل 

الطماطم والفلفل بأسعار مخفضة.
ويسلط نهج حكومة العدالة والتنمية 

اإلسالمية جتاه أزمة األسعار الضوء على 
تقاليد الدولة التركية، والضعف املتوّطن في 

االقتصاد منذ زمن بعيد.

وبإلقاء نظرة عامة على تقاليد الدولة 
التركية منذ احلقبة العثمانية، سيتبني لنا 

أنها لم ُتقر أبدًا بأن االقتصاد مجال مستقٌل 
بذاته وله ديناميكياته اخلاصة، بل إن 

الدولة كانت تنظر في الغالب إلى االقتصاد 
على أنه مجال آخر من مجاالت اإلدارة التي 

يجب أن تتصرف فيها.
وتبّنت الدول التركية القدمية، 

كالسالجقة والعثمانيني، أنظمة اقتصادية 
معّقدة شملت الضرائب واإلنتاج والتجارة 

وغيرها. 
وما زالت النظرة اإلدارية لالقتصاد 

التركي حتى اآلن هي السائدة باعتبارها 
النموذج الرئيسي، على الرغم من أنه كانت 

هناك بعض الفترات االستثنائية في السابق 
وحتى قبل تولي أردوغان السلطة.

وإلى جانب النظرة اإلدارية لالقتصاد 
التركي منذ زمن، لم َتقَبل الدولة التركية 

أبدًا بفكرة أن النشاط االقتصادي يستلزم 
بعض إجراءات احلماية والقواعد؛ بل كان 
ُينظر إلى مسألة اإلقرار مبثل هذا املجال 

االقتصادي املستقّل باعتبارها مشكلة تتعلق 
بسيادة الدولة.

وعلى سبيل املثال، باتت تدخالت 
الدولة املتكررة في األسعار مشكلة سياسية 

لألطراف الفاعلة في السوق. 
وقد احتجت مجموعة من جتار 

إسطنبول على مدققي احلسابات الرسميني 

الذين أرسلتهم احلكومة، قائلة إنهم يضرون 
بأنشطة بائعي اخلضروات.

ولم ينتظر أردوغان كثيرا ليصفهم 
بأنهم ”إرهابيون“ ويِعد بأن الدولة 

ستقضي عليهم في أسواقهم كما قضت على 
اإلرهابيني في كهوفهم.

وقد حالت احلساسية التاريخية للدولة 
جتاه االستقالل االقتصادي دون تراكم 
الثروة، وتوفير حماية قوية لألطراف 

الفاعلة في السوق.
والكثير من مدن غربي األناضول ُتَعّد من 

أفضل األماكن التي ميكننا أن نالحظ فيها 
التداعيات اجللية ألوجه اخللل تلك، حيث 
ال ميكن للمرء أن يرى أبدا مشهدا معماريا 

يتسم باألصالة والتاريخ، على عكس 
الكثير من البلدات الصغيرة 

الواقعة في أي بلد في أوروبا 
الغربية.

وهذا اجلزء من 
األناضول ظل حتت احلكم 

التركي لنحو ألف عام، 
وقد يتوّقع أحدنا وجود 

عالمات حتمل عبق التاريخ. 
غير أن الفكرة اإلدارية عن 
االقتصاد حالت دون تراكم 
رأس املال وظهور القواعد 

األساسية حلماية ممتلكات الوكالء 
االقتصاديني.

ولكون تقاليد الدولة التركية بها الكثير 
من التحفظات بشأن السوق، فإنها لم 

حتتضن أبدا نظرة اشتراكية في الفترة 
احلديثة. ومن ثّم، ال ينبغي اخللط بني 

النظرة اإلدارية املتأصلة في تقاليد الدولة 
التركية، وبني التخطيط االشتراكي.

وميكن أيضا مالحظة االنعكاسات 
االجتماعية لتحفظات الدولة على كل من 

الليبرالية واالشتراكية. على سبيل املثال، 
فإّن اخلصائص السياسية املرتبطة بالبنية 

التحتية، أي الليبرالية والشيوعية، هي 
ازدرائية في أغلبها.

وفي املقابل جند أن اخلصائص 
السياسية املرتبطة بالبنية الفوقية أي 

القومية والدينية في البالد تكون إطرائية 
في أغلبها.

وحتّذر الدولة التركية دائما من أي نظرة 
اقتصادية عاملية، وتصّر على ثقافة إدارية 

صارمة ال يخرج فيها أّي مجال عن السيطرة 
السياسية. 

وبناء على ذلك فإن أّي رجل أعمال 
تركي ليس برجوازيا ِصرفا، متاما، كما 

أن أّي عامل تركي ال ميثل الطبقة العاملة 
بحذافيرها.

وكدليل دامغ على ذلك، تتساوى جمعيات 
األعمال في تركيا مع االحتادات العمالية في 

السلبية والتبعية إلرادة احلكومة.
وفي املاضي كان العثمانيون واألنظمة 
اجلمهورية يتبنون الكثير من اإلصالحات 
االقتصادية من أجل وضع إطار اقتصادي 

حديث على النمط الغربي. 
غير أن تلك اإلصالحات 

املتتالية فشلت بشكل كبير 
في فصل الدولة التركية 

عن نظرتها التقليدية 
لالقتصاد، والتي تعود إلى 

القرون الوسطى.
وفرضت الضرورة 
الكثير من اإلصالحات 

املهمة، ومن بينها إعالن 
نظام السوق اُحلر في يناير 

عام 1980 وإصالحات كمال 
درويش فترة توليه وزارة الشؤون 
االقتصادية واملالية بني مارس 2001 

وأغسطس 2002 في القطاع املصرفي بعد 
األزمة االقتصادية الذي ضربت البالد في 

عام 2001.
وما زالت عقلية االقتصاد اإلداري قائمة 

في تركيا، وكثيرا ما كان يتم إحياؤها من 
جديد، ومثال على ذلك قيام حكومة أردوغان 
بتدمير اللوائح املالية التي فرضها درويش 

بالكامل تقريبًا.
وفي ظل هذه الرؤية، فإن عودة الدولة 

ملمارسة دور بائع اخلضروات من أجل كبح 
جماح التضخم، ما هي إال أحياء للعقلية 

التقليدية. 
وتعد دعوة أردوغان املواطنني األسبوع 

املاضي بأن يقارنوا بني أسعار الطماطم 
والرصاصات هي مثال واضح على النظرة 

التركية إلى االقتصاد.

ل الدولة التركية إلى بائع خضروات
ّ
أردوغان يحو

االستبداد في فرض األسعار يربك السوق

غوكهان باجيك
كاتب في موقع أحوال تركية

تدمير أردوغان لكافة 

اإلصالحات تدريجيا يؤكد 

رسوخ عقلية التحكم 

المستبد باالقتصاد لدى 

الحكومة التركية
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{على زعماء االتحاد األوروبي مضاعفة جهودهم لرفع مستوى المعيشة في أنحاء القارة لمواجهة 

تمدد الحركات الشـــعبوية التي تشـــكك في مزايا الوحدة األوروبية}.

كريستني الغارد
مديرة صندوق النقد الدولي

{تحديد هوامش الربح في أســـعار الوقود لن يؤدي إلى حماية المســـتهلك والحفاظ على قدرته 

الشرائية لكن ينبغي تحديد إجراءات لفائدة الشركات والمستهلكين}.

إدريس الكراوي
رئيس مجلس املنافسة املغربي

} لندن – فوجئت األوساط االقتصادية بإعالن 
وزير النفط العراقي ثامر عباس الغضبان بأن 
معدالت استثمار الغاز املصاحب قاربت نسبة 
60 باملئة بعد تنفيذ عدد من املشـــاريع الكبيرة 
الســـتثمار الغـــاز املصاحـــب باالعتمـــاد على 

الكوادر احمللية.
وأكـــد أن زيادة معدالت االســـتثمار األمثل 
للغاز املصاحب لعمليات اســـتخراج النفط في 
قمة أولويـــات الوزارة من أجل تأمني إمدادات 
حملطات توليـــد الطاقة الكهربائيـــة وصناعة 
البتروكيمياويـــات واألســـمدة وغيرهـــا مـــن 

حاجات الطلب احمللي.
لكـــن محللـــني يشـــككون في حتقيـــق تلك 
النســـبة الكبيرة في ظل الكميات الهائلة للغاز 
املصاحـــب، خاصة فـــي ظل اســـتمرار تهرب 
بغداد من الضغوط األميركية لوقف اســـتيراد 

الغاز من إيران.
ويشـــير تقرير ملعهد واشـــنطن لسياسات 
الشـــرق األدنى إلى أن العـــراق يواصل تبديد 
حاليـــا ما يقرب مـــن 2.5 مليار دوالر ســـنويا 
نتيجـــة حـــرق ما يصل إلـــى 1.55 مليـــار قدم 
مكعـــب يوميا من الغاز املصاحب أي ما يعادل 

10 أضعاف الكمية املستوردة من إيران.
وشـــدد الغضبـــان علـــى ضـــرورة بنـــاء 
منشـــآت جديـــدة الســـتثمار الغاز وتوســـيع 
مســـاحة وعمليات العمل واإلنتـــاج بالتعاون 
مع الشـــركات العامليـــة الرصينـــة، والتفاعل 
اإليجابـــي معهـــا للقضاء علـــى عمليات حرق 
الغـــاز إلى احلـــد األدنـــى وحتويلهـــا لتلبية 

حاجات املواطنني.
وقال إن تعزيز إنتاج الغاز ســـيؤمن حاجة 
محطات الكهرباء وإيقاف االســـتيراد، إضافة 
إلى تنشـــيط صناعـــات أخـــرى متوقفة حاليا 
مثـــل صناعـــة البتروكيمياويات. وكشـــف أن 

الوزارة تخطط حاليا لتنفيذ مشروع ”نبراس� 
للبتروكيمياويات بالتعاون مع وزارة الصناعة 

واملعادن.
وكانت الوزارة قد اتخذت خطوات لتمهيد 
الطريق لتشغيل حقل عكاز في محافظة األنبار 
وهو أكبر حقل للغاز فـــي العراق، إضافة إلى 
مضاعفة حفر اآلبار في حقل مجنون العمالق 

الذي تتداخل احتياطاته مع حقول إيرانية.
وتتقاطع تلك التحركات مع استمرار تهرب 
بغداد من الضغـــوط األميركية لوقف االعتماد 
علـــى الغاز اإليراني، في ظل انقســـام البرملان 
بـــني موالـــني لطهـــران ومعارضـــني لنفوذها 

الكبير في العراق.
ويرى محللون أن احلكومة في وضع حرج 
بسبب ذلك االنقســـام، في وقت تدرك فيه أنها 
ال تستطيع انتهاك العقوبات األميركية خاصة 

في ما يتعلق مبدفوعات الدوالر إلى إيران.
وتشير البيانات الرســـمية إلى أن العراق 
اســـتورد من إيران في العام املاضي ما يصل 
إلـــى 154 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، 

إضافة إلى نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء.
وتظهر البيانات أن العراق يشـــتري الغاز 
اإليرانـــي بســـعر 11.23 دوالر لـــكل ألـــف قدم 
مكعب، مقارنة بنحو 5.42 دوالر تدفعها أملانيا 
لشراء الغاز الروسي ونحو 6.49 دوالر تدفعها 

الكويت لشراء الغاز املسال.
في هذه األثناء أعلنت شـــركة غاز البصرة 
هذا األســـبوع أن الشـــركات الثالث املساهمة 
فيها وهي غاز اجلنوب وشـــل وميتسوبيشي 
قـــررت إنشـــاء مصنع جديـــد ملعاجلـــة الغاز 
الطبيعي املصاحب لعمليات استخراج النفط.

اجلديـــدة  ”املنشـــأة  إن  الشـــركة  وقالـــت 
ســـتكون فـــي موقـــع أرطـــاوي، وتتألـــف من 
وحدتني تنتجان 400 مليون قدم مكعب يوميا، 
وميكن إضافة املزيد من الوحدات إلى املنشأة 

في املستقبل.
وأضافت أن ”شـــركة غـــاز البصرة أحرزت 
تقدمًا فـــي خطتهـــا التنموية التـــي أدت إلى 

مضاعفة إنتاج الغـــاز أكثر من 3 مرات ليصل 
إلى 1035 مليون قدم مكعب يوميا.

وأكـــدت أن مصنع البصرة اجلديد ســـوف 
يلعب دورًا حاســـمًا في احلد مـــن حرق الغاز 
املصاحـــب فـــي احلقـــول الثالثة التـــي تعمل 
فيها وزيـــادة إمدادات الغـــاز اجلاف وقدرات 
التصديـــر. وقـــال مدير شـــركة غـــاز اجلنوب 
حيان عبدالغني إن ”املشـــروع ســـيدعم شركة 

غاز البصرة لتكون في الطليعة من أجل تأمني 
املزيد من إمدادات الغاز واحلفاظ على البيئة“، 
وأكد أن الهدف هو الوصول إلى 1.4 مليار قدم 
مكعب قياسي من حقول الرميلة وغرب القرنة 

والزبير.
وتتســـارع خطوات إعـــادة هيكلـــة وزارة 
النفـــط العراقيـــة لزيادة طاقات إنتـــاج النفط 
والغـــاز والتكرير. وقد أعلـــن الغضبان أمس 
عـــدة تغييرات فـــي مناصب رئيســـية لوكالء 
الوزارة في إطار تعهدات بإصالح نشاطاتها.

وجرى تعيني فيـــاض نعمة مبنصب وكيل 
الوزارة لشؤون االستخراج بعد أن كان يشغل 
منصب وكيل الوزارة لشـــؤون املصافي، الذي 
سيشـــغله اآلن حامد يونس صالح، الذي كان 

يتولى منصب وكيل الوزارة لشؤون الغاز.

وكان الغضبـــان قد تســـلم منصـــب وزير 
النفط في أكتوبر املاضي بعد إقرار تعيينه من 
قبل البرملان ليحل محل الوزير الســـابق جبار 
اللعيبـــي، الذي يتولى منذ ذلك احلني رئاســـة 

شركة النفط الوطنية اجلديدة.
وســـاهم الغضبان في إحيـــاء قطاع النفط 
املهـــم بعـــد الغـــزو األميركي للعـــراق في عام 
2003. وتولـــى منصب وزيـــر النفط املؤقت من 
عـام 2004 إلى 2005 وتولى في السابق منصب 
مستشار الطاقة لرئيس الوزراء السابق حيدر 

العبادي.
ويـــرى محللون أن الـــوزارة تتجه إلحداث 
طفرة نوعية في نشـــاطاتها لكنها قد تصطدم 
بتقاطع املواقف السياســـية فـــي البرملان حني 

تصطدم باملصالح اإليرانية.

شــــــكك محللون في إعالن وزارة النفط العراقية عن بلوغ نسبة استثمار الغاز املصاحب 
إلنتاج النفط في ظل اســــــتمرار اعتماد بغداد على الغاز اإليراني، رغم ضغوط واشــــــنطن 

لوقف تلك اإلمدادات مبوجب العقوبات األميركية على طهران.

بغداد تقول إن استثمار الغاز المصاحب بلغ 60 بالمئة

[ تشكيك في دقة األرقام في ظل استمرار االعتماد على الغاز اإليراني  [ تعديالت واسعة في المناصب العليا في وزارة النفط العراقية

شاهد على استمرار إهدار الثروات العراقية

سالم سرحان

مب إل و

كاتب عراقي

جتمـــع األوســـاط االقتصاديـــة  } الربــاط – 
املغربيـــة علـــى أن الشـــركات الصغيـــرة تعد 
ســـالحا ضد البطالـــة والفقر واســـتراتيجية 
مهمة لزيادة مســـتويات التنمية بالبالد، رغم 

بعض الصعوبات التي تعترض نشاطها.
وأكـــد محمد بنشـــعبون وزيـــر االقتصاد 
واملاليـــة خـــالل ملتقـــى ”املقاولـــة الصغرى“ 

املنظم من طرف التجاري وفا بنك األربعاء، في 
الدار البيضاء أن املشـــاريع الصغيرة تســـهم 
فـــي الدفع بعجلة النمو املســـتدام وحتســـني 
املستوى املعيشي للمغاربة فضال عن االندماج 

االجتماعي.
ولفـــت إلى أن احلكومـــة ووزارة االقتصاد 
واملاليـــة، تعتبران تنمية املشـــاريع الصغيرة 
وشـــقا مهمـــا جـــدا فـــي  ”أولويـــة وطنيـــة“ 

استراتيجيات التنمية في املغرب.
وتظهـــر البيانات أن الشـــركات الصغيرة 
تشكل 95 باملئة من مجموع الشركات في البالد 

برقم معامالت يقترب من حاجز 3 ماليني درهم 
(278.5 ألف دوالر)، حيث أنها توفر فرص عمل 

مبعدالت كبيرة وبتكلفة مالية قليلة.
وباشـــرت احلكومة عدة إصالحات شملت 
اجلوانـــب املرتبطة مبواكبة ومتويل أنشـــطة 
هـــذا النوع مـــن املشـــاريع، مع وضـــع خطة 
متكاملـــة لتســـهيل حصـــول أصحابهـــا على 

التمويالت املصرفية.
وهناك توجه رسمي من احلكومة لتشجيع 
التمويالت املخصصة للشـــركات الناشئة، إلى 
جانب وضع آليات قانونية وتنظيمية لتحفيز 
املصـــارف احمللية وصناديق االســـتثمار على 

متويل مشاريع الشركات الصغيرة.
والصناعـــة  التجـــارة  وزيـــر  وقـــال 
والتكنولوجيـــات احلديثة حفيـــظ العلمي إن 
”هناك مشـــروع ميثاق اســـتثماري جديدا لدى 

األمانـــة العامـــة للحكومة، يتضمن تشـــجيعا 
كبيـــرا للشـــركات الصغيرة واملقـــاول الذاتي 
اجلوانـــب  يتضمـــن  الصاعـــدة،  واملقـــاوالت 
التمويلية من جهة، وتخصيص نســـب معينة 

من الصفقات العمومية لفائدتها“.
وكخطوة عملية في هـــذا االجتاه، يتم في 
الوقت احلالي اإلعداد إلطالق عرض ”ضمان“ 
اخلاص بالتمويل األصغر، والذي ســـيزيد من 
مســـتوى متويالت جمعيات القروض لصالح 
املشـــاريع الصغيـــرة جدا، إضافة إلى إنشـــاء 
خـــط متويل ملنـــح القروض املشـــتركة بفائدة 

تفضيلية.
ويرى صالح الدين مـــزوار رئيس االحتاد 
العام ملقاوالت املغرب أن الشـــركات الصغيرة 
هـــي األكثـــر تضـــررا من طـــول آجـــال األداء 
ومـــن الصعوبـــات املتعلقـــة باحلصـــول على 

التمويالت.
وتعتـــزم احلكومة املصادقة على مرســـوم 
الصفقات العمومية إلتاحة الفرصة للمقاوالت 
الذاتيـــة للمشـــاركة فيهـــا، بهدف تشـــجيعها  

للمساهمة في تعزيز دينامية التشغيل.
ومبوجـــب املرســـوم ســـتخضع الصفقات 
ملبـــدأ التحصيص بهـــدف الســـماح للمقاول 
الذاتـــي بالدخول واملشـــاركة فـــي املناقصات 

العمومية.
ويؤكـــد العلمـــي أن العمل منصـــب حاليا 
على تشجيع الشركات الصغيرة، وفتح املجال 
أمامها للمشـــاركة فـــي الصفقـــات العمومية 

بشكل أكبر، إلى جانب التمويالت املصرفية.
لكن وبسبب ما تعيشه الشركات الصغيرة 
من مشـــاكل مرتبطة بالتمويل والضريبة على 
القيمة املضافة، يعتقد مزوار أن هذه الشركات 
قد ُمتثل خطرا يهدد االقتصاد احمللي، مشـــيرا 
إلى أن حل إشـــكال النهوض بهذه املشـــاريع 
ال يكمـــن فـــي احللـــول املوجـــودة، وإمنا في 

االنسجام بني كافة األطراف.
ودعا عبداإلله حفظي، رئيس فريق االحتاد 
العـــام ملقاوالت املغرب مبجلس املستشـــارين، 

إلـــى مراجعة النظـــام الضريبـــي، باعتباره ال 
يزال في مســـتويات مرتفعة مقارنة مع بعض 
الدول، وهو ما يدفع الشـــركات الصغيرة إلى 

االنزالق نحو السوق املوازية.
وحتى ال يتسبب ارتفاع الضرائب في إعاقة 
تطور الشركات الصغيرة شدد محمد الكتاني 
الرئيـــس املدير العام ملجموعـــة التجاري وفا 
بنك، على أن تأهيل ودعم الشـــركات الصغيرة 
والصغيرة جدا ميثالن أولوية حتظى باهتمام 
بالنظر إلى دورها في تعزيز مبادرات التشغيل 
الذاتـــي، وتوفير آليات جديدة إلدماج جزء من 

السوق املوازية في االقتصاد الرسمي.
ويعتقد مـــزوار بأن تقدمي حتفيـــز لفائدة 
الشركات الصغيرة من شـــأنه أن يعطي دفعة 
حقيقيـــة لالقتصـــاد الوطني، خاصـــة في ما 

يتعلق بتوفير فرص العمل.
وأشـــار إلى ضرورة تكثيـــف التعاون بني 
احلكومة والقطاع املصرفي حتى ال يبقى هناك 
تشتت في اإلجراءات، وقال ”إننا في حاجة إلى 
فعاليـــة من أجل توجيه العمل إلى عمل فاعلي 

وتأثير مباشر على املقاوالت الصغيرة“.
ويرى مزوار أنـــه إذا ما مت العمل جماعيا 
بني احلكومة وأرباب العمل بشـــكل تشـــاوري 
مـــن أجل بلـــورة هـــذه التدابير بشـــكل ناجح 
ســـيتم جتاوز األزمة في أفق الشهرين املقبلني 
وســـنربح رهان املستقبل املتمثل في التشغيل 

والتكوين واالستثمار.
وحســـب خبـــراء فـــي االقتصـــاد حتتـــل 
مكانـــة  واملتوســـطة  الصغيـــرة  الشـــركات 
اســـتراتيجية في عمليـــة التنمية، حيث متثل 
اجلـــزء األكبر من النســـيج الصناعي، وتؤمن 
قســـطا وفيرا من فرص العمل، كما تشارك في 

إنتاج القيمة املضافة.
وحتتـــل التجـــارة الداخلية املركـــز الرابع 
على ســـلم صناعة الثروات في البالد بحوالي 
8 باملئـــة، إذ ســـّجلت قيمة مضافـــة بقيمة 84 
مليار درهم (8.8 مليار دوالر) في 2017، بحسب 
األرقام الرســـمية، كما حتتل املركز الثاني من 

حيث توفير فرص عمل للشباب املغربي.

يراهن املغرب على املشاريع الصغيرة ملواجهة حتديات البطالة وتعزيز آفاق النمو املستدام 
لالقتصاد، في ظل مناخ األعمال املســــــتقر وحزم الدعم التي تقدمها احلكومة للخريجني 

ورواد األعمال لتأسيس شركاتهم في كافة القطاعات.

رهان مغربي على دور المشاريع الصغيرة في مواجهة البطالة

[ الدعم الحكومي لرواد األعمال تعزز آفاق النمو المستدام  [ مراجعة النظام الضريبي تحفز الشركات على االبتعاد عن السوق السوداء

محركات عميقة لتعزيز االقتصاد

محمد بنشعبون:

المشاريع الصغيرة تسهم 

في تحسن مستويات 

المعيشة واالندماج االجتماعي

ثامر الغضبان:

ضرورة بناء منشآت جديدة 

لوقف عمليات حرق الغاز 

المصاحب للحد األدنى

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

عـــرض  إلطـــالق  تتأهـــب  الحكومـــة 

{ضمـــان} الخـــاص بالتمويـــل األصغر 

وإنشـــاء خـــط تمويل ملنـــح القروض 

املشتركة بفائدة تفضيلية
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} الجوالت المكوكية للمبعوث األممي الجديد 
للملـــف الســـوري النرويجـــي غير بيدرســـن 
تنبـــئ أن هناك مـــا يجري التحضيـــر له على 
األقـــل في ذهـــن الرجـــل. وقد طاف بيدرســـن 
على كل مـــن برلين وباريـــس وقبلهما طهران 
وأنقرة والقاهرة وموســـكو والرياض، بهدف 
الحصـــول على دعـــم تلك العواصـــم لجهوده 
إلحـــداث انطالقة جديـــدة في عملية تســـوية 
الملف الســـوري الذي يوشـــك أن يدخل عامه 
الثامـــن دون التوصل إلى حـــل ينهي النزاع، 
رغم تعاقـــب أربعـــة مبعوثين دولييـــن عليه، 
كان أولهم السوداني محمد الدابي ثم الراحل 
كوفـــي عنان الذي خلفه األخضـــر اإلبراهيمي 
وســـتيفان دي ميستورا قبل أن يصل بيدرسن 

أخيرا.
وفـــي برلين عقد بيدرســـن هذا األســـبوع 
اجتماعـــات مع وزير الخارجية األلماني هيكو 
ماس الذي أكد أن بالده ترى أن ”تكوين لجنة 
دســـتورية متوازنة وشـــاملة شـــرط أساسي 
لنجاحها“ بينما قال بيدرسن إن ”انطالق عمل 
اللجنة الدســـتورية ســـيؤدي دورا رئيسا في 
دفع العملية السياسية“، مضيفا أنه ”ال تزال 

هناك بعض القضايا التي يجب حلها“. 

كيف ترك دي ميستورا سوريا

ســـيصعب على متابعي الشـــأن السوري 
دي  المســـتقيل  األممـــي  المبعـــوث  نســـيان 
المســـألة  فـــي  تغلغـــل  فالرجـــل  ميســـتورا. 
الســـورية بصـــورة كبيرة، وعبـــر بقائه لفترة 
طويلة امتدت ألربع ســـنوات ونصف الســـنة، 
بحيث أن آثاره باتت في كل مكان، ســـواء في 
الجانب السياسي، وما آلت إليه حكاية سالله 
الشـــهيرة التـــي لم يبـــق منها ســـوى اللجنة 
الدســـتورية المتعثرة التشـــكيل اليوم، أو ما 
يتصل بالجوانب اإلنسانية واإلنمائية أو ملف 
المعتقلين المغلق أو ملف المهجرين المعقد. 
ما يضع خلفه بيدرســـن فـــي حيرة كبيرة، هل 
يبدأ في كل تلك الخرائط من جديد، أم يواصل 
خطة دي ميستورا التي لن تفضي إلى شيء؟

 في العـــام 1993 كان بيدرســـن عضوا في 
الفريـــق النرويجـــي فـــي مفاوضات أوســـلو 
الســـرّية، التي انتهت بتوقيـــع إعالن المبادئ 
واالعتـــراف المتبـــادل بين منظمـــة التحرير 
الفلسطينية وإســـرائيل. ليعمل بعدها سفيرا 
للنرويج في رام الله. غير أن معرفة بيدرســـن 
بالشـــرق األوســـط وقضاياه توثقـــت أكثر من 

خـــالل عمله منســـقا خاصـــا للبنـــان ووكيال 
لألمين العام لألمم المتحدة بين العامين 2005 
و2008. وفيمـــا تنتهـــي أعمـــال قمتين تبدوان 
كحجري رحـــى، يدور أحدهما في سوتشـــي، 
واآلخر في وارسو، بوضع خطوط عمل ما بين 
جميع المحاور الفاعلة في القضية الســـورية 
حتى اآلن، بما فيها اإليراني الذي تم عقد قمة 
وارسو من أجل مواجهته، يبدو بيدرسن كمن 
ينتظر عودة المســـافرين من كبار المسؤولين 
في القمتين إلى ديارهم كي يقلع في مشروعه.
لكـــن الوقت يمر، وفي تلـــك األثناء يحاول 
طرفـــان تغييـــر الواقع في خطوط االشـــتباك، 
جيش نظام األســـد الذي يقصف يوميا حدود 
المناطق المتفق علـــى وقف إطالق النار فيها 
موقعا المزيد من القتلى والجرحى، وأبومحمد 
الجوالنـــي زعيم جبهة النصرة الذي تســـيطر 
قواته على مناطق فـــي إدلب وليس على كافة 
المناطق في الشـــمال السوري، والذي يحاول 
بســـط نفوذه على أكبر مســـاحة ممكنة حتى 
يفرض نفســـه في الحل القـــادم أو في الحرب 

القادمة.
كل ما سبق يؤشر على أن أي تقدم ال يحدث 
منـــذ خريف العـــام الماضي 2018، باســـتثناء 
مساعي بيدرسن لســـبر مواقف كل من النظام 

والهيئة العليا للمفاوضات المعارضة. 
يقول بيدرســـن إن ”المشـــاورات المكثفة 
والخطوات الملموســـة والدعم الدولي عوامل 
ضرورية. وفي ضوء المشـــاورات مع الطرفين 
الســـوريين، ســـأعمل علـــى تعزيز القواســـم 
المشتركة وبناء الثقة ودفع العملية السياسية 
فـــي جنيف“، لكن هذا ال يختلف كثيرا عن نغم 
دي ميســـتورا الذي ترك ســـوريا بالفعل، كما 
يرى كثيرون، عبارة عن مناطق نفوذ متقاسمة 
ما بين األطراف الدولية واإلقليمية المتنازعة 

عليها.

وصفة الدستور

أعلنـــت  بدورهـــا  الســـورية  المعارضـــة 
اســـتعداد هيئة المفاوضات لمتابعة التفاعل 
اإليجابـــي مـــع المبعـــوث الدولـــي الجديـــد، 
باإلضافـــة إلى العمل، برعايـــة األمم المتحدة 
ووفق بيان جنيف 1 وكافة القرارات والبيانات 
الدولية ذات الصلة بالمسألة السورية، السيما 
القرار الدولي 2254 الذي يعتبر برنامج العمل 

المتفق عليه إلنتاج الحل السياسي. 
حكايـــة اللجنة الدســـتورية باختصار هي 
أن تنشـــئ األمم المتحدة فريق عمل مشـــترك 
مـــن ســـوريين موالين للنظـــام ومعارضين له 
يضعون مســـودة للدســـتور ثم تتم مناقشتها 
والتصويت عليها في مجلس الشعب السوري 
الذي يدين بالوالء الكامل لألسد، ويتم اختيار 
أعضائه حســـب مؤهالتهم التي تســـمح لهم 
باجتياز حواجز المخابرات الســـورية، وبعد 
أن يعـــّدل هـــؤالء مســـودة الدســـتور تعتمـــد 
وتصبح دستورا سوريا ينظم الحل السياسي 

للمستقبل السوري.
ولكن ومـــع أن هذه الوصفـــة تعتبر حتى 
اآلن فـــي صالح األســـد، إال أن وزير الخارجية 
الســـوري وليد المعلم أبلغ بيدرسن أن دمشق 
ال ترى أن األمم المتحـــدة يجب أن تتدخل في 
صياغة دستور للســـوريين، وأن هذه المسألة 

مسألة محلية ينجزها السوريون بأنفسهم.
المعلم ذاته هو صاحب نظرية ”سنغرقهم 
فـــي التفاصيـــل“. وبالتالي تصبـــح المرحلة 
الحاليـــة مرحلة تفاصيل لتزجية الوقت ريثما 
يتم إنهـــاء المهمات العســـكرية في الشـــمال 

والشـــمال الشـــرقي. من تلك التفاصيل 
الخـــالف القائـــم اليـــوم علـــى تشـــكيل 
أعضائها،  وأســـماء  الدستورية،  اللجنة 
ومواعيد انطـــالق أعمالها. وفي الوقت 

الذي يبحث فيه بيدرســـن عن مساعدة 
من الروس فـــي الضغط على النظام 
لدفع مهمة اللجنة الدستورية، تبدو 

دمشق غير مستعجلة على ذلك.
لكن بيدرســـن يدرك هـــذا جيدا. 

ويـــدرك معه أنه ال بـــد من خرق على 
مســـتوى بعيد عن األيدي العابثة يمكنه 

من تحريك الملف قدما. 

نصائح روسية وسورية

بيدرســـن الذي ال تنقصه الحنكة يفاجأ 
برسائل تصله باستمرار من دمشق وموسكو 
ناصحة إياه بالتعقل وعدم الســـير على خطى 
من ســـبقه من المبعوثين األممين إلى الملف 
الســـوري. المعلم يقول له بالحـــرف الواحد 

”إن ســـوريا، وكما تعاونت مع المبعوثين 
الخاصيـــن الســـابقين، ســـتتعاون مع 

بيدرسن، بشرط أن يبتعد عن أساليب 
من ســـبقه، وأن يعلن والءه لوحدة 
أرض وشعب سوريا، وأال يقف إلى 
جانب اإلرهابيين كما وقف ســـلفه، 
وأن يدافـــع عن المثل والقيم العليا 
التي يتبناهـــا ميثاق األمم المتحدة 

من أجل حرية الشـــعوب في 
إطار مكافحة اإلرهاب“.

نيبينزيا  فاســـيلي  أما 
األمم  لـــدى  روســـيا  منـــدوب 

هـــو  نصـــح  فقـــد  المتحـــدة 
اآلخـــر بيدرســـن باالعتماد على 

االتفاقيات التي تم التوصل إليها 
ســـابقا، وبعدم التخلي عن أي أمر 

تم تحقيقه. وقال نيبينزيا ”أعتقد أن 
بيدرســـن ال ينبغي أن يتخلى عن أي شيء 

تـــم تحقيقه قبل تعيينـــه، لدينا القـــرار 2254 
الذي هو أساس التســـوية السياسية، ولدينا 
عملية أســـتانة، وسوتشي، وإنجازات إلنشاء 
اللجنة الدســـتورية. ومن غيـــر المهم ما نفكر 
به بشأن المبعوث الجديد، المهم أن الحكومة 
الســـورية مســـتعدة للعمـــل معـــه، وأن يكون 
محايـــدا ونزيها، وموضوعيا، ودبلوماســـيا، 

وأن يحاول الدفع قدما بعملية السالم“.
علـــى األرجح فـــإن بيدرســـن ال يعير كبير 
اهتمـــام لتلك النصائح، فهو من خالل تجربته 
في اتفاقية أوســـلو كان يبقي نفســـه دوما في 
الصف الخلفي من الفرق العاملة على إنضاج 
االتفاق، وفي الوقت الذي حصلت فيه منى يول 
سفيرة النرويج بإسرائيل الحقا وزوجها تيري 
رود الرسن اللذان كانا من أبرز أعضاء الفريق 
النرويجـــي في محادثات أوســـلو، على جائزة 
بمئة ألـــف دوالر من معهد بيريز للســـالم عام 
1996 نظرا لجهودهما لصالح اإلســـرائيليين، 
وتحملهما لتوبيخ رسمي صدر بحقهما بسبب 
قبولهما لتلك الهبة، فإن بيدرســـن بقي بعيدا 
عن األنظار، بعيدا عن أي تورط شـــخصي، ما 

يعكس طبيعة شخصيته الحذرة.
الناطق الرســــمي باسم هيئة المفاوضات 
الســــورية المعارضة يحيــــى العريضي يقول 
إن بيدرســــن، وبعد تجربة طويلة  لـ”العرب“ 
مع كثير مــــن القضايا الحساســــة والحامية 
في العالــــم ”يبدو شــــخصية مختلفة عن كل 
الســــابقين المكلفين  الدولييــــن  المبعوثيــــن 
بالمســــألة الســــورية“. ويضيــــف العريضي 

”بيدرســــن فــــي أوســــلو الصــــراع العربــــي 
الصهيوني المســــتعصي كانت لــــه يد فاعلة 
جــــدا، هذا من جانب، ومــــن جانب آخر، أثبت 
الرجــــل في قضايــــا عالمية حساســــة أخرى، 
أنه غاية فــــي العمق والعمــــل بالعقل البارد، 
بالنســــبة للقضية الســــورية هــــو ال يتحدث 
كثيــــرًا حتــــى اآلن إال مــــا نــــدر. وأعتقــــد أن 
هــــذا ملمح يوحي بأنــــه يؤمــــن بالعمل أكثر 
من  االســــتعراضات، شأن دي ميستورا الذي 
لعب بالقضية الســــورية بمهارة شديدة، ليس 
لصالح القضية وجوهرها، وإنما لصالح دي 
ميســــتورا ذاته، مستغًال رغبة روسيا وإيران 
ومعهمــــا نظام األســــد، كي تطــــول مهمته، ما 

تسبب بأذى كبير للسوريين“. 

كيف يفكر بيدرسن

 خمســـة ملفـــات تواجـــه بيدرســـن اليوم، 
تبـــدأ بإنهاء عقبـــة اللجنة الدســـتورية، ومن 
خالل نجاحه في ذلك ســـيكون قـــد أعاد عملية 
المفاوضات إلى جنيف وهـــي المهمة الثانية. 
وســـيكون عليـــه أن يواجه من أجلهـــا التعنت 
الروســـي اإليراني الذي يرغب بالمحافظة على 
مسارات أستانة وسوتشي ويبقي مسار جنيف 
في الثالجة، لكن المجتمع الدولي وعلى رأســـه 
واالتحـــاد األوروبي يصر  الواليات المتحـــدة 

على جنيف كمسار رئيسي ووحيد.
أمـــا المهمـــة الثالثـــة فســـتكون أصعـــب، 
مـــن  األجنبيـــة  القـــوات  بإخـــراج  وتتجســـد 
سوريا، وستشـــمل القوات الروسية واإليرانية 
والميليشـــيات العراقيـــة وميليشـــيات حـــزب 
اللـــه اللبنانـــي، فضـــال عـــن القـــوات التركية 
والمجموعـــات الفرنســـية والبريطانيـــة دون 
الحديث عن القوات األميركية التي قرر الرئيس 
دونالد ترامب إخراجها من سوريا وهي عمليا 
بدأت باالستعداد للرحيل، لكن األتراك يصرون 
على ملء الفراغ بعد خروجها بالزج بجيشـــهم 

ومعه قوات من الجيش السوري الحر. 
هذا عدا عن قوات سوريا الديمقراطية التي 
تشـــكل عمادها قوات  الحمايـــة الكردية وهي 
ميليشـــيات عقائدية متعددة الجنســـيات، تدار 
عمليـــا من جبال قنديل عبر قيادة حزب العمال 

الكردستاني الموالية إليران.
المهمـــة الرابعـــة في أجندة بيدرســـن هي 
منع تقســـيم ســـوريا، وهو أمر قائم اليوم لكن 
بشـــكل غير رســـمي، إذ تتـــوازع النفـــوذ على 
الخارطة السورية كل من إيران وتركيا وروسيا 
والواليـــات المتحدة واألكـــراد والمعارضة. ما 
يجعل احتمـــاالت تصادم تلك القـــوى وتحول 
خطـــوط الفصل الحاليـــة الهادئـــة إلى حدود 
نهائية أمرا قابال للحدوث في أي لحظة. فكيف 
ســـيعيد بيدرســـن تلصيق األجزاء الســـورية 
وتحـــت أي ســـيادة ســـتعود تلك األجـــزاء في 

المستقبل؟

وســــتكون مهمة إعــــادة اإلعمار في 
ذيل قائمة مهمات بيدرسن، وهو الملف 
الذي يســــيل لعاب العديد من الجهات 
اإلقليمية والدولية التي ترى أن حجم 
الطاولة  المتوفرة على  االستثمارات 
السورية ال يمكن أن يذهب بعيدا. 

هــــو  اإلعمــــار  إعــــادة  ملــــف 
مــــا تعمــــل الواليــــات المتحدة 
واالتحــــاد األوروبــــي معهــــا 
لبرمجــــة  توظيفــــه  علــــى 
مــــن  الســــابقة،  المهمــــات 
خــــالل ربطه بحصــــول اتفاق 
سياســــي وانتقال تام للســــلطة 
وفق قرارات األمم المتحدة. وقد 
رســــم الطرفان حدود الحركة في 
هــــذا الملــــف من خالل زيــــارة وزير 
الخارجية األميركية مايــــك بومبيو إلى 
الشرق األوســــط يناير الماضي، ومن خالل 
االجتماع الوزاري المشترك ما بين دول عربية 
وأوروبية يوم 4 من فبراير الجاري. وبالتالي 
ســــيكون على أي طرف يحــــاول التواصل مع 
نظام األســــد سياســــيا بهدف المشــــاركة في 
إعــــادة إعمار ســــوريا، أن يمر قبــــل ذلك من 
خالل النســــق األممــــي الخــــاص بقرارات 
األمــــم المتحــــدة. وهذا ال يمكــــن حصوله 
دون تغيير النظام في دمشق بنظام جديد. 
ما يجعل الطريق شــــبه ممهد أمام بيدرســــن 

لالنطالق.

أي صفقة ممكنة

تبــــدو بعــــض القضايــــا مغلقة 
تمامــــا، بحيث يصعب العثور على ثغرات 
تمّكــــن من إيجاد بصيص أمل فيها، وتبرز 
المسألة السورية كواحدة من تلك القضايا، 
لكنها ليســــت معقدة بدرجــــة تعقيد القضية 
الفلسطينية، التي كان نقلها من طور الجمود 
التــــام إلى طور مفاوضات بــــال نهاية إنجازا 
بحد ذاتــــه، لكنه تكّلــــف منح الفلســــطينيين 
سلطة حكم ذاتي واعترافا دوليا والكثير مما 
كان يعــــد ضربا من األحالم. فمــــا الذي يمكن 
أن يقدمه بيدرســــن للمعارضة الســــورية في 
ظل الشــــبكة القائمة من التعقيدات السياسية 

واألمنية التي تطوق الملف السوري؟
يدور في األروقة حديث عن ”غزة ثانية“ في 
إدلب السورية، وعن مناطق حكم ذاتي كردية 
في الشــــمال ما بين منطقة تركيا اآلمنة التي 
تبدو أنقــــرة مصرة على اتنزاعها لمنع ظهور 
كيان كردي يعزلها عــــن العالم العربي ويهدد 
جنوبها ويصبح كردســــتان عــــراق جديد في 
شمال ســــوريا، لكن هذا ال يبدو كافيا فاألسد 
بحاجة لبسط سلطته بشكل كامل حتى يتمكن 
من فرض عودته إلى األســــرة الدولية بشروط 
جديدة، وهو ما تقف أمامه دول عربية وغربية 

تقودها الواليات المتحدة.
ويفتقر بيدرسن إلى أطراف سورية، سواء 
كانت معارضة أو حاكمة، ذات شــــعبية كافية 
لفرض إرادتها على الشــــعب السوري، مثلما 
كان الحــــال مــــع الرئيس ياســــر عرفات وقت 
محادثات أوســــلو. صحيح أن كثيرين حينها 
رفضــــوا االتفاقية وأن عددا من الشــــخصيات 
الفلســــطينية المرموقة استقالت من المجلس 
الوطنــــي الفلســــطيني إثر إعــــالن االتفاقية، 
لكــــن كاريزمــــا عرفــــات كانــــت كفيلــــة بإقناع 
الفلســــطينيين بها، سيما وأنه كان سيحصل 
علــــى قطعة من أرض فلســــطين. األمر الذي ال 
يتوافــــر أيضا في اللعبة الســــورية، فالخالف 
ليس على األرض هذه المرة بل على المستقبل 

السياسي للبالد.
يملـــك المبعوث الدولي أن يطرح تشـــاركا 
فـــي الحكـــم، بمثابـــة تقدمـــة تحـــاول إطفاء 
الحرائـــق الســـورية، لكن حتى هـــذه التقدمة 
ســـتكون عصية على القبول لـــدى اإليرانيين 
المهيمنين علـــى قرار األســـد والذين رفضوا 
مثل هذه الحلول فـــي اليمن وبعده لبنان كما 
رأى الجميع أخيرا مع حكومة سعد الحريري. 
فأي تشـــارك فـــي حكومـــة وحـــدة وطنية لن 
تعتبره األطراف الســـورية ذا قيمة، والمسافة 
ال تـــزال بعيدة جدا ما بين النظام والمعارضة 
التـــي ال تزال تصفه بالنظـــام المجرم، وهو ال 
يـــزال يصفهـــا باإلرهابيـــة. وقائمـــة اإلرهاب 
التـــي أصدرتهـــا وزارة الداخليـــة الســـورية 
مؤخـــرا خيـــر دليل علـــى ذلك. وربمـــا يكون 
على بيدرســـن أن يبتدع ”اتفاق طائف“ جديد 
للســـوريين، يطبخ على نار هادئـــة بعيدا عن 
األضواء، ليرّســـخ ديمقراطيـــة توافقية تنهي 
عهد االســـتبداد وتنهـــي مطالبـــة المعارضة 
السورية بديمقراطية موسعة. وتطوي صفحة 
االتهامـــات المتبادلـــة. وربمـــا يخـــرج منها 
الجميع كما خرج زعماء الميليشيات اللبنانية 
قادة سياســـيين نظيفـــي األيدي ســـرعان ما 

وصل من تبقى منهم إلى طريق مسدود.

ر خطته الجديدة
ّ

الداهية املحنك مهندس اتفاق أوسلو يحض
غير بيدرسن

ما الذي يدور تحت الطاوالت في الملف السوري؟
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الناطق الرسمي باسم هيئة املفاوضات السورية املعارضة يحيى العريضي يقول لـ {العرب} إن بيدرسن، وبعد تجربة طويلة مع كثير من القضايا الحساسة والحامية في العالم 
{يبدو شخصية مختلفة عن كل املبعوثني الدوليني السابقني. فقد أثبت الرجل في تلك امللفات أنه يعمل بعقل بارد}.

إبراهيم الجبين

[ العديد من العقبات تواجه بيدرســـن، ومن خالل جتاوزه لها ســـيكون قد أعاد املفاوضات إلى جنيف. وعليه أن يواجه من أجل ذلك التعنت الروسي 
اإليراني الذي يصر على مسارات أستانة وسوتشي ليبقي مسار جنيف في الثالجة.

الخالف القائم اليوم هو على تشكيل 
اللجنة الدستورية، وأسماء أعضائها، 

ومواعيد انطالق أعمالها. وفي الوقت 
الذي يبحث فيه بيدرسن عن مساعدة 

من الروس في الضغط على النظام 
لدفع مهمة اللجنة الدستورية، تبدو 

دمشق غير مستعجلة على ذلك
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والشـــمال الشـــرقي. من تلك التفاصيل
الخـــالف القائـــم اليـــوم علـــى تشـــكيل 
أعضائها،  وأســـماء  الدستورية،  اللجنة 
ومواعيد انطـــالق أعمالها. وفي الوقت
الذي يبحث فيه بيدرســـن عن مساعدة
من الروس فـــي الضغط على النظام 
لدفع مهمة اللجنة الدستورية، تبدو 

ذلك. مستعجلة على غير دمشق
لكن بيدرســـن يدرك هـــذا جيدا.

ويـــدرك معه أنه ال بـــد من خرق على 
العابثة يمكنه  مســـتوى بعيد عن األيدي

من تحريك الملف قدما. 

نصائح روسية وسورية

بيدرســـن الذي ال تنقصه الحنكة يفاجأ
برسائل تصله باستمرار من دمشق وموسكو 
ناصحة إياه بالتعقل وعدم الســـير على خطى 
من ســـبقه من المبعوثين األممين إلى الملف 
الســـوري. المعلم يقول له بالحـــرف الواحد

”إن ســـوريا، وكما تعاونت مع المبعوثين 
الخاصيـــن الســـابقين، ســـتتعاون مع 
بيدرسن، بشرط أن يبتعد عن أساليب
من ســـبقه، وأن يعلن والءه لوحدة 
أرض وشعب سوريا، وأال يقف إلى
جانب اإلرهابيين كما وقف ســـلفه،

وأن يدافـــع عن المثل والقيم العليا 
التي يتبناهـــا ميثاق األمم المتحدة

من أجل حرية الشـــعوب في 
إطار مكافحة اإلرهاب“.

نيبينزيا فاســـيلي  أما 
األمم  لـــدى  روســـيا  منـــدوب 
هـــو نصـــح  فقـــد  المتحـــدة 

اآلخـــر بيدرســـن باالعتماد على 
االتفاقيات التي تم التوصل إليها

ســـابقا، وبعدم التخلي عن أي أمر 
تحقيقه. وقال نيبينزيا ”أعتقد أن  ”تم

بيدرســـن ال ينبغي أن يتخلى عن أي شيء 
”

وســــتكون مهمة إعــــادة اإلعمار في
الملف ذيل قائمة مهمات بيدرسن، وهو
الذي يســــيل لعاب العديد من الجهات
اإلقليمية والدولية التي ترى أن حجم
الطاولة المتوفرة على  االستثمارات 
السورية ال يمكن أن يذهب بعيدا.
هــــو اإلعمــــار  إعــــادة  ملــــف 
مــــا تعمــــل الواليــــات المتحدة
وووووووواالتحــــاد األوروبــــي معهــــا
لبرمجــــة توظيفــــه  علــــى 
مــــن الســــابقة،  المهمــــات 
خــــالل ربطه بحصــــول اتفاق
سياســــي وانتقال تام للســــلطة
وفق قرارات األمم المتحدة. وقد
رســــم الطرفان حدود الحركة في
هــــذا الملــــف من خالل زيــــارة وزير
الخارجية األميركية مايــــك بومبيو إلى
الشرق األوســــط يناير الماضي، ومن خالل
االجتماع الوزاري المشترك ما بين دول عربية
من فبراير الجاري. وبالتالي وأوروبية يوم 4
ســــيكون على أي طرف يحــــاول التواصل مع
نظام األســــد سياســــيا بهدف المشــــاركة في
إعــــادة إعمار ســــوريا، أن يمر قبــــل ذلك من
خالل النســــق األممــــي الخــــاص بقرارات
األمــــم المتحــــدة. وهذا ال يمكــــن حصوله
دون تغيير النظام في دمشق بنظام جديد.
ما يجعل الطريق شــــبه ممهد أمام بيدرســــن

لالنطالق.

أي صفقة ممكنة

بعــــض القضايــــا مغلقة تبــــدو
تمامــــا، بحيث يصعب العثور على ثغرات
تمّكــــن من إيجاد بصيص أمل فيها، وتبرز

ب

المسألة السورية كواحدة من تلك القضايا،
لكنها ليســــت معقدة بدرجــــة تعقيد القضية
الفلسطينية، التي كان نقلها من طور الجمود
التــــام إلى طور مفاوضات بــــال نهاية إنجازا

ّ
ز ج إ ي ب و ور ى إ وم



محمد الحمامصي

} الشارقة – احتضن قصر الثقافة بالشارقة، 
مســــاء الخميــــس، افتتــــاح فعاليــــات الدورة 
الثالثة لمهرجان الشــــارقة للمسرح الخليجي 
في تظاهرة فنية كبرى جمعت صناع المسرح 
فــــي دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي مــــن 
مخرجيــــن وممثلين ونقــــاد وفنيين، وذلك في 
حضرة الشــــيخ ســــلطان بن محمد القاسمي، 

عضو المجلس األعلى حاكم الشارقة.
والمهرجان الذي يقام مرة كل عامين أتت 
دورتــــه الثالثــــة التي تتواصل حتى التاســــع 
عشــــر من فبرايــــر الحالي، كعادتهــــا احتفاء 
بجديد المســــارح في دول الخليج وبالمتجدد 
واألصيل من الــــرؤى والمفاهيم المســــرحية 
واألفكار والمظاهر الفنية من مختلف األجيال، 
مع إتاحة تبادل للخبرات من الملتقي الفكري 
الذي يصاحب المهرجــــان ويقدم إضاءة فنية 
ونقدية موازية للعــــروض المقدمة، فضال عن 
”مجلس المســــرح الخليجي“، الذي يجمع ثلة 
من المســــرحيين للحديث عن راهن ومستقبل 

الممارسة المسرحية في الخليج.
وتشــــارك دولة اإلمارات العربية المتحدة 
فــــي المهرجــــان، الــــذي يعــــد األضخــــم فــــي 
المنطقة، بمســــرحية ”ســــيمفونية بال أوتار“ 
كتبهــــا إســــماعيل عبداللــــه ويخرجها محمد 

العامــــري لفرقــــة مســــرح الشــــارقة الوطني، 
وتأتــــي الكويت ممثلة بمســــرحية ”الصبخة“ 
من تأليــــف وإخراج عبداللــــه العابر عن فرقة 
مســــرح الخليــــج العربي، وتشــــارك البحرين 
من تأليــــف جمال  بمســــرحية ”نوح العيــــن“ 
صقــــر وإخــــراج أنــــور أحمــــد لفرقة مســــرح 
أوال، فيما تحضر ســــلطنة عمان بمســــرحية 
”مــــدق الحنــــاء“ مــــن تأليــــف عبــــاس الحايك 
وإخراج يوســــف البلوشــــي عن فرقة مســــرح 
مــــزون، أما الســــعودية التي توجــــت بجائزة 
أفضــــل عرض فــــي الدورة الماضية فتشــــارك 
مــــن تأليــــف صالح آل  بمســــرحية ”حبوس“ 
زمانــــان وإخراج نوح الجمعان لفرقة مســــرح 

الوطن.

موروث شعبي

يــــرأس لجنة تحكيــــم  المهرجان المخرج 
المصري عصام الســــيد وتضم في عضويتها 
الكاتبــــة الجزائرية ليلى بن عائشــــة ومصمم 
الزعابــــي  وليــــد  اإلماراتــــي  الســــينوغرافيا 
والمخــــرج العراقي رياض موســــى ســــكران 

والناقد المغربي محمد لعزيز.
المصاحــــب  الفكــــري  الملتقــــى  ويأتــــي 
للمهرجــــان تحت عنوان ”المســــرح الخليجي 
والمــــوروث الشــــعبي“، بمشــــاركة اإلماراتي 
مرعي الحليان، والســــعودي سامي الجمعان، 
والعماني جاسم البطاشي، وعبدالله يوسف، 
ويوســــف الحمــــدان، وعبداللــــه ســــويد مــــن 
البحرين، وســــكينة مــــراد وفيصل القحطاني 

من الكويت.

وافتتـــح المهرجـــان في نســـخته الثالثة 
كتبهـــا  التـــي  الحنـــاء“  ”مـــدق  بمســـرحية 
الســـعودي عباس الحايك وأخرجها العماني 
يوســـف البلوشـــي وقدمتهـــا فرقـــة مـــزون 
العمانيـــة، وتنـــاول العـــرض قضيـــة مدينة 
تعيش تحت ســـطوة ما أطلق عليه ”الوجيه“ 
الذي تولى أمرها بعد اختفاء وجيهها األسبق 
”برهان“ وعـــدم عودته، يرى هـــذا الوجيه أن 
المدينة ومـــا عليها من بشـــر وبحر ومزارع 
وأرزاق وقوانيـــن ملك خاص له يتصرف فيه 
كما يشـــاء، ويمارس هذه السطوة المستبدة 
بحماية مســـلحة ال تتوانى لحظة عن الدفاع 
عنـــه والتصـــدي لمن يحاول الخـــروج عليه، 
فيمـــا أهل المدينـــة من البحـــارة خائفون ال 
يســـتطيعون مواجهتـــه، يأمرهم باســـتكمال 
ســـفينة، هم يرون أنهم أحق بالســـفينة وما 
يمنحهم البحر من أرزاق منه، وهو يرى أنها 
ملكه وأنهم ما لم يســـتكملوها سوف يكملها 

ويبحر بها مع الغرباء.
نحـــن أمام ثالثة أطـــراف متصارعة تريد 
امتالك السفينة، الوجيه وعصابته المسلحة 
البحارة البســـطاء  وأهل المدينة ”أم الخير“ 
الخائفـــون ممثلـــون فـــي العـــراف األعمـــى 
وابنته وبائعـــة الحناء وولديها اللذين يعمل 
أحدهما ساعدا أيمن للوجيه وجانب من أهل 
المدينـــة، والطرف الثالـــث المجهول الهوية، 
لكنـــه الغائب الحاضر، والفاعل لدى الجميع، 
خاصة الوجيه الكثير التهديد باالستعانة به.
الوجيـــه  العـــارف  العـــراف أو  يتحـــدى 
ويضحـــي ”صخر“ أحد أبناء المدينة بحياته 
فـــي مواجهتـــه رافضـــا أن تكون الســـفينة 

للوجيـــه وغربائه، لكن ”هجـــرس“ ابن بائعة 
الحنـــاء ومســـاعد الوجيـــه والطامـــح إلـــى 
الوجاهة يقتله، وذلك في خيار صعب، فإما أن 
يقتل برصاصة الوجيه نفســـه أو يقتل صخر 
صديقه وجـــاره، لذا فـــإن القاتـــل والمقتول 
ضحيتان، يندم هجرس ندما يدفعه للتخلص 
من يده التي داست على الزناد ويتحول حزنه 
إلى هلوسات، خاصة بعد موقف أمه، لينتهي 

األمر بموته وانفجار أمه حزنا عليه.
ويسرق الغرباء الســـفينة ويبحرون بها، 
فيما ينـــادي الوجيه أهل مدينتـــه لينقذوها، 
لكن دون جدوى ليغرق في الهلوســـات، على 
وقـــع مدقات الحناء التـــي تتعالى معبرة عن 

انتهائه.
مرونـــة المخرج يوســـف البلوشـــي على 
خشبة المسرح واســـتغالله لفضائه بحرفية 
عاليـــة لم يتركا فيه أي مســـاحة لم تســـتغل، 
ما أكسب المشـــاهد قدرة فائقة على التعبير. 
الفضـــاء لم يكن محايدا، بل حمل طاقة داللية 
مجازيـــة، وجـــاء ذلـــك متوافقا، بـــل ملتحما 
مـــع جماليات اســـتخدام الموروث الشـــعبي 

العماني، موسيقاه وأغانيه وطقوسه.

٦٠ ممثال

تمكـــن البلوشـــي من العرض لـــم يكن فقط 
لتشـــكله عناصـــر ســـينوغرافيا مـــن إضـــاءة 
وديكور وموســـيقى ومالبـــس وأدوات كالمدق 
والهـــون، إنما أيضا فـــي تحكمه في هذا العدد 
الضخـــم مـــن الممثليـــن (60 ممثال) بسالســـة 
وليونـــة حركتهـــم وأدائهـــم علـــى الخشـــبة. 

قـــد تكون هناك بعض االنفعاالت المفتعلة، لكن 
ال يمكـــن أن ننكر أنـــه قدم ممثليـــن نظن أنهم 
ســـيكونون في الغد القريب نجوما، مثل زينب 
البلوشـــي التـــي لعبت دور األم باقتـــدار بارع، 
وبلقيـــس البلوشـــى التـــي لعبـــت دور الطفلة 
المتطلعـــة مع والدهـــا عيســـى الصبحي إلى 
مســـتقبل يمأله هـــواء الحريـــة، وعبدالحكيم 
الصالحـــي الذي قام بـــدور هجرس وهو الدور 

األكثر صعوبة في العرض، وغيرهم.

لكـــن ما الرســـالة التـــي يحملهـــا العرض 
ويســـتهدف بهـــا جمهـــوره؟ إنها التـــوق إلى 
الحريـــة بعيـــدا عـــن الـــدم، وأن هنـــاك دائما 
الغرباء المجهولين الذيـــن يتربصون بالحاكم 
والمحكـــوم معا، ومن ثم عليهما معا أن ينتبها 
لخطـــورة ذلك، ولكي ينتبـــه كل منهما لآلخر ال 
بد أن يكون ثمة متنفـــس وقبول للحوار بعيدا 
عن االســـتبداد والقمع والســـالح واالستقواء 

بالغرباء.
يقول المخرج العماني يوسف البلوشي في 
تصريحه حول عرضه إنه ”يجســـد التوق إلى 
الحرية بوصفها غاية فطرية لدى اإلنسان الذي 
لطالما غالب وصـــارع حتى يتحرر من كل قيد، 

ساعيا إلى السلم والسعادة في مجتمعه“.

شريف الشافعي
تصوير: محمد حسنين

تعتمـــد عـــروض المونودراما  } القاهــرة – 
على أداء فردي متفوق لممثل واحد، لكن ذلك 
لم يمنع المســـرحيات العربية التي شـــهدها 
مهرجـــان ”أيام القاهرة الدولي للمونودراما“ 
لفـــرق من مصـــر واإلمـــارات واألردن وليبيا 
والجزائر واليمن والســـعودية، من أن تكون 
والسياســـية  بالقضايـــا االجتماعية  مثقلـــة 

واإلنسانية الشائكة والملّحة.
على الصعيد الفني، فّجرت هذه العروض 
العديد من اإلشـــكاالت الجمالية والتعبيرية، 
ومن بينها العرض المصري ”لقطة من عمري“ 
الذي ناقش بوعي في قالب فني متطور أزمات 
اإلنسان المعاصر في زمن التسليع وسيطرة 
اآللة والقيم المادية. حينما تتحول النبضات 
القلبيـــة إلـــى أرقـــام، فـــإن اإلنســـان يصير 
بدوره قاطرة بشـــرية، تتحـــرك وفق معطيات 
حســـابية، هذا ما وصل إليه عرض ”لقطة من 
مـــن تمثيل وائل زكـــي وإخراج نور،  عمري“ 
فالمجتمع المتشـــرذم المبرمج ينفي البشـــر 
خارج ذواتهم الحـــرة البريئة، ويحولهم إلى 
دمى خرساء تحركها الحبال في أيدي القوى 

المهيمنة.
العالـــم  صـــورة  المســـرحية  طرحـــت 
الســـوداوية القاتمة من خلف ستارة سوداء 

شـــغلت فضاء المسرح، فكأنها بداية الحياة، 
ونهايتهـــا، ومـــا بينهمـــا.. وجـــاءت قضايا 
المصير اإلنســـاني البائس فـــي العرض من 
خالل لعبة صراع األجيال، حيث يســـلم الجد 
ميراث البؤس والتحجر لألب، الذي يســـلمه 
بـــدوره لالبـــن، وهكذا تســـتمر سلســـلة من 

المآسي المتوالدة، وتتكرر النسخ المّيتة.
هـــؤالء البشـــر/ اآلالت، المنســـلخون من 
جلودهم وأرواحهم، يمثلهم جميعا شـــخص 
واحد، هو ممثل العرض المونودرامي، الذي 
تمكن من تغيير جلده وتنويع أدائه ومالبسه 
ببراعـــة، فهـــو الفرد وهـــو الكل معـــا، وهو 
الماضي والحاضر والمســـتقبل، وهو بداية 

رحلة الشقاء ومنتهاها.
وجـــاء الكبـــت والعزلة والعجـــز وفقدان 
فـــي  واالنخـــراط  الهويـــة  وضيـــاع  اإلرادة 
قائمـــة  رأس  علـــى  والهـــالوس  التغييـــب 
المشـــكالت والمكابدات التي وصلت بهؤالء 
البشـــر (الصـــور المتكـــررة) إلـــى التنميـــط 

والتحنيـــط، فهـــم متشـــابهون فـــي الغياب 
والغيبوبة، منفيون خارج المكان والزمن.

العيون البشـــرية هـــي مجـــرد زجاجات 
ونظارات، والتبعية واالنقياد من ســـمات كل 
فرد يبحث عن مرجعية وال يجدها، والسلطة 
األبويـــة ربما تبـــدو قطبا مركزيـــا أوليا ”أنا 
مجرد ظل لك، ملكيتك الخاصة يا أبي“، لكنها 

خاضعة لمركزيات أخرى فوقية.
وعـــرف الممثـــل الفردي كيـــف يمأل فراغ 
المســـرح بحضـــوره الواثـــق المتنـــوع في 
الشخصيات المتعددة، ذات المالمح واألزياء 
واللغات (القواميس) المتباينة بحسب طبيعة 
السينوغرافيا  وانســـجمت  والعصر،  المكان 
التي حّولت الدنيا إلى صندوق غامض مظلم 
مع أجواء العرض القاتمة نفســـيا، وتناغمت 
واالســـتعراضات  واالنطالقـــات  الحركـــة 
الجســـدية مع روح كل شـــخصية، بمصاحبة 
موســـيقى تعزفهـــا الوتريـــات والنايات في 
طقـــس كامل من الوجع والنزيف المشـــع دما 

ونورا وإحساسا.
والرهافـــة  اإلنســـانية  الهشاشـــة  هـــذه 
الشـــعورية والفيوضات الداخليـــة المتدفقة 
علـــى خشـــبة المســـرح، مـــن خالل الســـرد 
والحوار واإلشـــارات والترميزات الجسدية، 
شـــكلت نقيضا للتعّنت والقســـوة والتحجر 
والغلظة، وهي صفات جســـدتها المســـرحية 
في بعـــض اآلباء (القوى الســـلطوية)، ومثل 
هذه القوى التي ال قلب لها تراها المســـرحية 
هي المســـؤولة عن ضياع الناشئة واتجاهها 
إلى العنف والتطرف واإلدمان، فقد ربى اآلباء 
األبناء من أجل ”زمـــان ال يأتي“، ومن ثم فإن 

الفقدان هو مصيرهم.

واشـــتمل الديكور الذكي علـــى نماذج من 
صور هؤالء اآلباء والجدود، مع إتاحة إمكانية 
تعديل األبناء لهذه الصور الموروثة، ليكونوا 

هم بدورهم نســـخا منهـــا، بما يعني أن 
المأساة قابلة للتكرر، طالما أن الهواء 

”المتنفس“ لم يتجدد بعد.
ناقشت المسرحية كذلك 

قضايا ومفاهيم عالقة أخرى، على 
رأسها المعنى الحقيقي للحرية 

المسؤولة، وكيف أنها 
تبدو لدى البعض 
بالخطأ على أنها 
انفالت جنسي أو 

شذوذ، في حين أن 
هذا الجموح يقود 
إلى الشطط وإلى 

المزيد من التدمير.
كذلك، فإن المعنى 

الحقيقي للرجولة 
ليس مجرد الفحولة أو 
االستقالل عن اآلخرين، 
وإنما القدرة على قيادة 

الذات بحكمة وتوجيهها 
إلى المسار الصحيح، 

في زمن كل ما فيه يرقص 
ويهتز ويجري في أي 

اتجاه دون وعي، أمال في 
بلوغ الهدف بغير جهد 

واستعداد ”آه لو لعبت يا 
زهر.. واتبدلت األحوال“.

واتخذ العرض من 
العشق نقطة انطالق لبلوغ 

سائر اآلمال اإلنسانية األخرى، ومنها الحرية 
واإلرادة والتحقـــق والكرامـــة ”أحبـــِك أيتها 
اإلنسانة التي غيرتني، قريبا سأتخرج وأعمل 
وأحّقق إنجـــازا، انتظريني يا مهجة الروح، 

تحدثي، هل فقدِت صوتِك؟“.
وعلى الرغم من عدم اكتمال دائرة 
هذه العالقة العاطفية وبقائها 
معلقة، فإنها تظل باعثا أبدّيا 
لألمل والحلم والرغبة في 
التغيير، وهذا يكفي كخيط 
نور مبدئي في الظالم 
الدامس الذي اختفت فيه 
مالمح اإلنسانية، فحالة 
الحب تعني أن يظل 
الفرد دائما ”مرفوع 
الرأس“، قادرا على 

الصمود والمقاومة.
ومن بين ما أثاره 
العرض المسرحي كذلك، 
سطوة التكنولوجيا على 
عالمنا المعاصر، خصوصا 
الموبايل ووسائل 
التواصل االجتماعي، 
ومواقع اإلنترنت 
الغرائزية، األمر الذي 
أدى إلى المزيد من 
االغتراب والخواء 
والتدمير والتغييب، 
وموت أسمى ما في 
اإلنسان وهو الحوار من 
خالل التواصل الفعلي 

المباشر.
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{لقطة من عمري} يناقش بوعي في 

قالب فنـــي متطور أزمات اإلنســـان 

المعاصر في زمن التسليع وسيطرة 

اآللة والقيم المادية

 ◄

يوسف البلوشي تميز في 

المسرحية باستخدامه 

المتقن لجماليات الموروث 

الشعبي العماني

وافق فاروق الفيشـــاوي على املشـــاركة في بطولة مســـرحية {امللك لير} أمام يحيى الفخراني، مسرح

وبذلك يعود النجم املصري للوقوف على الخشبة بعد غياب 18 عاما.

تحتضـــن قاعة {الفن الرابـــع} بالعاصمة تونس، الســـبت، أول عروض مســـرحية }هوامش على 

شريط الذاكرة} للمخرج املسرحي التونسي أنور الشعافي. 

المســـرحية العمانية تجسد التوق 

إلـــى الحرية بوصفهـــا غاية فطرية 

لدى اإلنســـان الـــذي لطالما صارع 

حتى يتحرر من كل قيد

c

خمــــــس مســــــرحيات خليجية مــــــن عمان 
والكويت والسعودية والبحرين واإلمارات 
ــــــدورة الثالثة من  ــــــى جوائز ال تتنافس عل
مهرجان املسرح اخلليجي املقام حاليا في 
الشارقة، والذي ينتظم مرة كل عامني حتت 
رعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي 
ــــــس األعلى حاكم الشــــــارقة،  عضو املجل
وبتنظيم من إدارة املسرح بدائرة الثقافة.

أثارت عروض مهرجان ”أيام القاهرة الدولي للمونودراما“، الذي اختتم أخيرا على مسرح 
ــــــة والفنية الراهنة، ومنها  ــــــرا املصرية، الكثير من القضايا االجتماعي الهناجر بدار األوب
العرض املصري ”لقطة من عمري“ الذي قدم قراءة للواقع احملبط من خلف ستارة سوداء.

العرض العماني {مدق الحناء} يفتتح مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي

{لقطة من عمري} مونودراما مصرية ترصد عزلة البشر في مجتمع مفكك

[ خمس مسرحيات تتنافس على جوائز المهرجان في دورته الثالثة  [ العرض العماني ينتصر للحرية بعيدا عن الدماء وتدخل الغرباء

ال بديل عن الحوار

اآلباء والجدود، مع إتاحة إمكانية 
ء لهذه الصور الموروثة، ليكونوا 
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} أبوظبــي – أعلنت دائرة الثقافة والســـياحة 
في أبوظبي اختيار روسيا لتكون ضيفة شرف 
الدورة الـ30 لمعرض أبوظبـــي الدولي للكتاب 
عام 2020. ومن المتوقع أن تســـتقطب مشاركة 
روســـيا عددًا كبيرًا من الـــزوار، إلى المعرض 
الذي يسلط الضوء على النتاج الثقافي واألدبي 

والفني العالمي في كل دورة من دوراته.
وُتنظـــم في هذه الـــدورة باقة واســـعة من 
الفعاليـــات واألنشـــطة المتنوعـــة طـــوال مدة 
المعـــرض، والتي ســـتغطي جوانـــب مختلفة 
تشـــمل األدب والثقافة والفن والموســـيقى في 
روســـيا، وقد وقعت دائرة الثقافة والسياحة – 
أبوظبي مذكـــرة تفاهم مع الوكالـــة الفيدرالية 
للصحافـــة واالتصـــال الجماهيري بموســـكو، 
لتنسيق مشاركة الجانب الروسي في المعرض.

ووقع االتفاقية سيف ســـعيد غباش، وكيل 
أبوظبي، وفالديمير  دائرة الثقافة والسياحة – 
جريجوريـــف، نائب رئيس الوكالـــة الفيدرالية 

للصحافة واالتصال الجماهيري – موسكو.

وتوفر المشـــاركة االســـتثنائية لروسيا في 
معـــرض أبوظبي الدولي للكتـــاب فرصة فريدة 
للمســـتثمرين في الدولـــة الذين يســـعون إلى 
اغتنـــام الفرص التـــي توفرها شـــركات ودور 
نشـــٍر روسية موجودة في دول مجلس التعاون 

الخليجي العربي.
وقال ســـيف ســـعيد غبـــاش، وكيـــل دائرة 
الثقافـــة والســـياحة – أبوظبـــي ”يؤّكد اختيار 
روســـيا كضيفة الشـــرف فـــي دورة عـــام 2020 
لمعـــرض أبوظبـــي الدولي للكتـــاب على عمق 
الروابط التي تجمعهـــا بالعالم العربي، وعلى 
قـــوة العالقـــة الراســـخة بينهـــا وبيـــن دولة 
اإلمـــارات. واســـتنادًا إلى العالقـــات التجارية 
والتقـــارب الـــذي يجمـــع البلديـــن في شـــتى 
المجـــاالت، فقد امتـــدت هذه الروابـــط لتغطي 
النتاجات الثقافية واألدبية واإلنجازات العلمية 
والفنيـــة التي قدمتهـــا دولٌة تعتبـــر األكبر في 
العالم وتمتلك ثقافًة عريقة وتاريخًا موغًال في 

القدم“.

وتابـــع ”ال تســـتند مكانـــة روســـيا إلـــى 
اقتصادها وأدبها الشـــهير عالميًا فحسب، بل 
تمتّد لتشـــمل ِثَقل نتاجها الثقافي أيضًا؛ حيث 
تحتضن آالف دور النشـــر“، مضيفـــا ”وإننا ال 
نألو جهدًا لدعم المساعي الرامية إلى االنفتاح 
الثقافي واالحتفـــاء بالثقافـــات األخرى، وذلك 
في إطار هدفنا لتعزيـــز توجهات التحول نحو 
اقتصـــاد قائم علـــى المعرفة والتشـــجيع على 

السياحة الثقافية والنهوض بها“.
وقـــال عبداللـــه ماجـــد آل علـــي، المديـــر 
التنفيـــذي باإلنابة لقطـــاع دار الكتب في دائرة 
أبوظبـــي ومدير معرض  الثقافة والســـياحة – 
أبوظبي الدولي للكتاب ”ستحتفي الدورة الـ30 
من معـــرض أبوظبي الدولي للكتاب بروســـيا، 
والتي تتميز بثقافتها الفريدة وفنونها وإرثها 
الغنييـــن عـــالوًة علـــى تقاليدهـــا القائمة على 
المعرفة. وتتوغل مالمحهـــا الفريدة عميقًا في 
التاريـــخ، قدمت خاللـــه مجموعًة واســـعة من 
األعمـــال الثقافية واإلبداعيـــة في مجاالت الفن 
والتأليف والنشـــر والمعرفة. ومن جهٍة أخرى، 
ترسخ استضافتنا لروسيا الرؤية طويلة األمد 
في مّد جســـور التواصل مع الثقافات العالمية 

األخرى“.
وأضـــاف ”مـــن المتوقع أن يكـــون معرض 
أبوظبـــي الدولـــي للكتاب 2020 فعاليـــًة ثقافيًة 
نابضًة بالحياة بفضل مشـــاركة روســـيا، التي 
ستســـّلط الضـــوء علـــى لغاتهـــا ونتاجاتهـــا 
اإلبداعيـــة ومالمـــح قطاع النشـــر فيهـــا. كما 
نتطلـــع إلـــى الترحيـــب بالفنانيـــن والعقـــول 
اإلبداعيـــة والكّتاب المؤثرين المشـــهورين من 
روســـيا. ونأمل أن يؤدي هـــذا التجمع الثقافي 
إلى النهوض بقطاع نشـــر مشترك يستفيد من 
أسواق النشر في كال البلدين، عبر توفير فرص 
التطوير المهني والنتاجات الفريدة المستندة 
اب في كال البلدين“. إلى المعرفة للمثقفين والُكتَّ

يذكـــر أن الهند هي ضيف شـــرف دورة هذا 
العام من معرض أبوظبي الدولي للكتاب والذي 
يعقد في الفترة من 24 إلى 30 أبريل القادم، في 

مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

حاتم الجوهري

} احتفـــت القاهـــرة بإصـــدار جديـــد للناقـــد 
العراقي حاتم الصكر هو ”نقد الحداثة: قراءات 
اســـتعادية فـــي الخطـــاب النقـــدي وتنويعاته 
المعاصـــرة“، حيـــث قدمت اإلصدار مؤسســـة 
أروقة للدراسات والترجمة والنشر، التي عقدت 
ندوة تدشين الكتاب في مقرها بوسط القاهرة. 
وأثار الكتاب العديد من القضايا ذات الشجون 
لصلتها بالمســـتقبل وليس فقط لحضورها في 

الذاكرة العربية ومعارك القرن الماضي.

تقييم الحداثة

اســـتعاد الصكـــر فـــي كتابـــه العديـــد من 
اللحظـــات والمعارك المؤسســـة أو على األقل 
المحفورة فـــي الذاكرة العربية ووعيها، وطرح 
عدة إشـــكاليات في الوقت نفســـه، منها عالقة 
لحظـــة الحداثة العربية بمثيلتهـــا الغربية في 
ظل تجليات ما بعـــد الحداثة في أوروبا وأزمة 
البحـــث عن نمـــوذج جديـــد، يتجـــاوز خطاب 
الحداثـــة وما بعدها معا في قـــرن جديد تلونه 
الصيـــن بطالئها على مهـــل وتنتقل فيه عدوى 
الثـــورات العربيـــة إلـــى الجانـــب اآلخـــر من 
المتوسط، كان سؤال المستقبل حاضرا بشدة 
في الندوة ومن خالل محطات الكتاب وعالقتها 

باآلني والمستقبلي في واقع الثقافة العربية.
المقاربة األساســـية في كتـــاب الصكر لتلك 
اللحظـــات المحفورة والمؤسســـة فـــي ذاكرة 
الحداثـــة العربية، تقوم علـــى منهج خاص به 
أســـماه ”القراءة االســـتعادية“ أو محاولة عمل 
تقييم جديد لتلك المعـــارك والكتابات العربية 

شكال ومضمونا، فكرته الستعادة تلك الكتابات 
ومقاربتها على مســـتوى المضمون تقوم على 
معيار ســـياق النص ودوافع إنتاجه وتشكيله 
وهل كانت في حالة اتســـاق وتوحد مع ظرفها 

أم ماذا؟
أما مقاربته على مستوى الشكل واألسلوب 
فتقـــوم علـــى معيار األثـــر أو نتيجـــة توظيف 

مجموعـــة مـــن اآلليـــات الجمالية أو 
الفنيـــة علـــى المتلقي وصـــداه في 
ســـياقه  أو  االجتماعـــي  محيطـــه 
أيضا، فيبـــدو أن الصكر يؤكد على 
فكرة السياق ودوافع إنتاج النص 
بالنســـبة للكاتب ويؤكد كذلك على 
الســـياق وأثر النص عند المتلقي 

أيضا.
التطبيـــق  مســـتوى  علـــى 
توقف الصكـــر عند مجموعة من 
أهـــم محطات الحداثـــة العربية 
ومحكاتهـــا، منهـــا طه حســـين 

في كتابه ”في الشـــعر الجاهلـــي“، وأدونيس 
في ”الثابـــت والمتحول“، وإدوارد ســـعيد في 
”االستشـــراق“، والمعركـــة بين جابـــر عصفور 
وعبدالعزيز حمودة فـــي المرايا، وغيرهم ممن 

حفر في الذاكرة.

ثالثة رموز

عند تطبيق منهجه االســـتعادي في معركة 
طه حسين وكتابه في الشـــعر الجاهلي، ولكي 
يرصد مؤثرات ودوافـــع إنتاج مضمون النص 
أو الكتـــاب قال إن طه حســـين تأثر في منهجه 
داخـــل الكتاب بعامليـــن، األول هو ابن خلدون 
ورفضه لفكـــرة التأريخ والتدويـــن القائم على 
الســـرد أو الرصـــد دون حضـــور للتمحيـــص 
والـــرأي والمراجعـــة، والثانـــي هـــو ديكارت 
وتأثر طه حســـين بفكرة الشـــك كآلية أساسية 
للوصـــول إلى الحقيقة واليقيـــن، ونقد الصكر 
تحول الشـــك من آلية إلى غايـــة بدرجة ما عند 

طه حسين.

وفي تناول الصكر لكتاب الثابت والمتحول 
ألدونيـــس يـــزداد وضوح منهجه االســـتعادي 
القائـــم علـــى رصـــد مســـببات إنتـــاج النص 
ودوافعـــه من ناحية وعلى تلقيه واســـتجابته 
لهذا التلقي من ناحية أخرى، فيقول إن الفكرة 
المؤسســـة ألطروحة أدونيس عـــن االتباع أو 
اإلبـــداع، أو الثابت والمتحول، هى وصوله أو 
اتـــكاؤه على أن الذات العربيـــة القديمة تؤمن 
بفكرة النموذج الطارد لما عداه، وهذا النموذج 
المطلق في الحالة العربيـــة هو األصل القديم 
الثابت الُمتبع، وأصبـــح المطرود والمرفوض 
هـــو كل جديد ومســـتحدث وطـــارئ، وقال إن 
أدونيس وصل إلى فكرته المؤسسة عبر عرض 
بانورامي للثقافة العربية في تمثالتها 
السياســـية والدينية والفلســـفية 

واألدبية وحتى الثورية.
عنـــد تطبيـــق فكـــرة التلقـــي 
واالســـتعادة في حالة كتاب الثابت 
والمتحـــول يرصد الصكر سلســـلة 
بمكتبـــة  ألدونيـــس  محاضـــرات 
فرضيـــة  حـــول   2006 اإلســـكندرية 
إعادة كتابة كتابه الثابت والمتحول، 
حيـــث تحـــدث أدونيس عن الســـياق 
االســـتقطابي الشـــديد الذي ظهر فيه 
الكتاب بين دعاة التجديد العرب ودعاة 
استمرار القديم، وأثر ذلك على األحكام 
(النيات) المســـبقة التي اســـتقبل بها الكتاب، 
ثـــم رصد الصكر ما قالـــه أدونيس عن أثر ذلك 
التلقي عليه في حالة كتابة الكتاب مرة أخرى، 
بـــأن قـــال أدونيس إنـــه ســـيحتفظ بمصطلح 
الثابت والمتحول في إشارة الستبعاد ما أثاره 
التلقـــي في حينه، وهـــو العنوان التفســـيري 
”بحث فـــي االتباع واإلبداع عنـــد العرب“ الذي 
اصطـــدم بحالة االســـتقطاب وســـياقها القائم 

بالفعل.
أمـــا النمـــوذج الثالث من داخـــل كتاب نقد 
الحداثـــة لحاتـــم الصكـــر فهو إدوارد ســـعيد 
فـــي كتابه الشـــهير االستشـــراق، وفي منهجه 
االستعادي وبحثا عن المكونات والدوافع التي 
أنتجت الكتاب عند إدوارد ســـعيد يســـتعرض 
الصكر عـــدة عوامـــل محتملة ومتجـــاورة تم 
رصدهـــا، منهـــا كشـــف إدوارد عـــن الحقيقـــة 
المعرفيـــة لالستشـــراق ودوره ربمـــا باعتبار 
إدوارد ســـعيد ُمطلعـــا ومنتميـــا إلـــى الذات 
العربيـــة واألميركيـــة في الوقت ذاتـــه، فامتلك 

الوعي بالـــذات والوعي باآلخر من داخل بنيته 
ذاتها، وكشـــف الصكـــر عن أهم أبنيـــة إدوارد 
ســـعيد الغربية التي وظفها لفهم االستشـــراق 
وتفكيكه، وهو اعتبار االستشراق حسب مفهوم 
فوكو الذي تبناه إدوارد خطابا ذا سلطة، ينتج 

صورة نمطية ويؤكد عليها.
وعند إعمال فكرة االســـتعادة والتلقي وأثر 
النـــص أو كتاب ســـعيد في محيطه وســـياقه، 
سنجد أن الصكر يقاربها من زاوية مغايرة عند 
سعيد، ألن سعيد نجح في تقديم نموذج مغاير 
للحداثة يختلف عن طه حســـين وعن أدونيس، 
هي حداثة قائمة علـــى الوعي بالذات والتأكيد 
عليها من خـــالل خطاب ومنهج تفكيكي للحالة 

المعرفية لالستشراق بأكمله في الغرب.

يبقـــى القـــول إن اعمـــال منهـــج القـــراءة 
االســـتعادية ذاتـــه علـــى كتاب حاتـــم الصكر 
عـــن الحداثة في ســـياقها العربـــي، به الكثير 
من المســـكوت عنـــه الذي يحتـــاج إلى جهود 
لحظـــة  الحداثـــة  فهـــل  عربيـــة،  ودراســـات 
مفصليـــة ثابتة يمكـــن استنســـاخها وإعادة 
إنتاجهـــا فـــي أي مـــكان وزمـــان، أم أن لـــكل 
ســـياق لحظة مفصلية خاصـــة يمكن أن تنتج 
حداثـــة خاصـــة بـــه؟ وأيـــن هـــي اللحظـــات 
المفصليـــة العربية التي يمكـــن االتكاء عليها 
لمحاولة الخروج من استقطاب القرن الماضي 
بيـــن دعاة الحداثة في ســـياقها المســـتجلب، 
ودعـــاة االتـــكاء علـــى المـــوروث في شـــكله 

الجامد؟
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ان صدر أخيرا للشاعر العماني سيف الرحبي كتاب شعري بعنوان 
ّ
عن اآلن ناشرون وموزعون بعم

{صالة استقبال الضواري}.

قدم الشـــاعر واألديب التونســـي عاللة الحواشي كتابه الجديد {أســـفار أبي األحناش املفقودة 

سيرة ومسيرة} بفضاء املكتة املغاربية بمحافظة بن عروس.

الصكـــر توقـــف عنـــد مجموعة من 

العربيـــة  الحداثـــة  أهـــم محطـــات 

حســـين  طـــه  منهـــا  ومحكاتهـــا، 

وأدونيس وإدوارد سعيد

 ◄

قراءات استعادية في الخطاب النقدي 

عند طه حسين وأدونيس وإدوارد سعيد
[ حاتم الصكر يقدم مقاربات جديدة في مفاهيم الحداثة

إن تفكيك مفهوم احلداثة يحتاج إلى رؤية شاملة ومتحركة حركة هذا املفهوم الذي ال ميثل 
معطــــــى ثابتا، بل منه تتولد العديد من املفاهيم األخرى، وهذا ما تصدى له الباحث والناقد 
العراقي حامت الصكر في كتابه اجلديد الذي يقارب من خالله أهم الرموز األدبية والفكرية 

العربية.

الحداثة لها ما قبلها وما بعدها (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

المعرض يواصل انفتاحه على ثقافات العالم

كتب

اإلنسان بني اإليجابية والسلبية

} بات من املعروف أن ذاكرة اإلنسان ليست 
حيادية، مبعنى أنها ال تنقل ما كان وما 

حدث نقًال موضوعيًا، بل تتدخل في مجرى 
األحداث فتضيف ما تضيف وُتسِقُط ما 

ُتسقط. غير أن علم النفس يوسع مساحة 
احلواس التي ال تتسم باملوضوعية، فيقول 

بعض علماء النفس: إن النظر، عبر ما 
تنقله العني إلى الدماغ، رمبا اختلف بني 
شخص وآخر، ويكون هذا االختالف في 

إطار الشخصية اإليجابية، حني ترى شيئًا 
ما، مشهدًا أو شخصًا أو صورًة، فإنها ترى 

اجلمال في ما ترى، بينما ترى الشخصية 
السلبية، نواقصه وما تراه فيه قبيحًا وقد 

يكون الشعر العربي سبق علم النفس في ما 
ذهب إليه، حني قال اإلمام الشافعي:

وعني الرضا عن كل عيب كليلة
ولكن عني السخط تبدي املساويا

حدثني مسؤول عربي فقال: شغلت إحدى 
املسؤوليات الرسمية، زمنًا غير قصير، وكما 
هي العادة في املكاتب الرسمية، حيث تعلق 

صورة املسؤول األول والثاني في الدولة، 
وهكذا كان مكتبي، ورغم طول املدة كنت أرى 

الصورتني يوميًا من دون أن أالحظ خلًال، 
وكنت أعرف أن الصورتني التقطتا بعدسة 

مصور واحد وطبعتا في معمل واحد.
ثم أكمل حديثه قائًال: استقبلت في أحد 

األيام صحافيًا أوروبيًا، أعرف ميوله املعادية 
للعرب، وفي الوقت الذي صافحته فيه، حتى 
قبل أن يجلس، نظر إلى الصورتني املعلقتني 
في املكتب وقال لي: أظن أنك تفضل املسؤول 

الثاني على املسؤول األول، ومن دون أن 
ينتظر إجابتي، واصل القول: أال تالحظ أن 
املسؤول الثاني يظهر كامًال داخل اإلطار، 

بينما يحجب اإلطار جزًءا من كتف املسؤول 
األول؟!

وبقدر ما فاجأتني املالحظة، فقد 
أزعجتني، لكنني أجبته بهدوء، يقول شاعر 

عربي معاصر: كن جميًال ترى الوجود جميال
فأجابني: لم أفهم قصدك.

فقلت له: ليس اخللل في الصورة، وإمنا 
في النظر إليها، وال بد أنك تعلم بأن علم 

النفس يذهب إلى أن عيون إنسان غير محب 
تنتقص ما هو كامل وتبشع ما هو جميل، 

بينما عيون احملب تكمل ما هو ناقص وترى 
اجلمال في ما تنظر إليه.

وهنا ميكننا أن نقول: إن الفرق بني 
اإلنسان اإليجابي واإلنسان السلبي ال 

يكمن فقط في ما يرى هذا ويرى ذاك، بل 
يظهر في مفردات حياتية أخرى، فاإلنسان 

السلبي مييل مثًال إلى األخبار السيئة 
ويتبناها من دون متحيص، أما اإلنسان 

اإليجابي، فيحاول أال يصدقها، ويعلل النفس 
في تكذيبها، وهنا ميكن أن نتذكر موقف 
املتنبي حني جاءه خبر وفاة خولة، أخت 

سيف الدولة احلمداني، وهو في الكوفة، فلم 
يجد وسيلة للتعبير عن حبه لسيف الدولة 

وأسرته وخلولة على وجه خاص، سوى 
اللجوء إلى تكذيب اخلبر حيث قال:

طوى اجلزيرَة حتى جاءني خبٌر         
فزعت فيه بآمالي إلى الكذِب

كما يظهر االختالف بني القطبني السلبي 
واإليجابي في مواقف الناس مبفردات 

حياتية أخرى، في احلاجة واألمل والعسر 
واملرض وغيرها، ومما يروى على هذا 

الصعيد، أن قرحة خرجت في يد العارف 
بالله محمد بن واسع، فصار الذين حوله 

يقولون له: إنا نشفق عليك ونرحمك، 
فأجابهم: وأنا أشكر الله تعالى، أنها لم 

تخرج في عيني.
إن الشخصية اإليجابية قوية ومستقرة 

ومتفائلة وهي أقرب إلى السعادة من 
نقيضتها، الشخصية السلبية، التي تتميز 

بالضعف والتطير والهلع، وامليل إلى تعذيب 
النفس، فحني يستمع أحدهم إلى خبر مفرح 

يتجاوزه وال يتوقف عنده وال يتفاعل معه، 
أما إذا جاءه خبر محزن، تراه في حالة 
قصوى من االستجابة له، فيتحدث عنه 

وينشره على أوسع نطاق.

حميد سعيد
كاتب عراقي

روسيا ضيفة شرف دورة ٢٠٢٠ ملعرض 

أبوظبي الدولي للكتاب



} ميالنــو (إيطاليــا) - يأتي كتـــاب ”فتن كاتب 
عربي فـــي باريس“، مـــن ســـيرة ذات، للكاتب 
المغربـــي أحمـــد المديني في قالـــب يوميات، 
منها ما يتسلسل زمنيا، ومنها ما يتباعد، فيما 
أغلبهـــا يأتي في ســـياق مثل ســـكة حديد يمر 

عليها قطار الحياة بعرباته، داخل كل 
عربة مســـافرون، يقـــرأون ويحلمون 
ويحكون. ويبقـــى الحكي عماد هذا 

الكتاب السير- ذاتي.
فـــي هذا الكتـــاب تعتبر اإلقامة 
في باريس عنوانـــا كبيرا تنضوي 
بداخلـــه عناويـــن متفـــردة ألعالم 
ومعالـــم وأزمنة مرصودة، محكية 
وموصوفة من بؤرة ذات الكاتب، 
فهـــي جزء مـــن ســـيرة المديني. 
يدخلنـــا إليها بـــال أقنعة، وإنما 
بأضعـــاف هويـــات، فـــي قلبها 

هويـــة باريســـية، فباريـــس هنا هـــي باريس 
الكاتـــب التي يعيش فيها وجغرافيته وناســـه 
ورؤيتـــه وإحساســـه بها، وإال كيـــف يمكن أن 

توصف مدينة بأنها تختصر العالم.
وتمثـــل الكتابة مـــن عاصمـــة العالم حيث 
تقلـــب عمالقة األدب والفن ضربـــا من التحدي 

واإلعجاز فـــي وجه كل حامل قلـــم. عليه، وهو 
يرســـم العالمـــي الخارجي، أن يعـــي بأن قيمة 
الكاتـــب أو الكتابة تكمن فـــي التجربة والرؤية 
الفرديـــة، وال تتأتى إال من ذات؛ بعض ســـيرة 
ذات خصوصيـــة، يهديها الكاتـــب لنا في هذا 

الكتاب بسخاء.
ونذكـــر أن كتاب ”فتـــن كاتب 
عربي في باريس“ صدر حديثا عن 
أما  بإيطاليا.  المتوسط  منشورات 
أحمد المديني فهو قاص وروائي، 
باحـــث جامعـــي وناقد أدبـــي، من 
الســـوربون  جامعة  خريج  المغرب. 
بدرجـــة دكتـــوراه دولة فـــي اآلداب 
والعلوم اإلنسانية 1990. عمل أستاذا 
في جامعات مغربية وفرنسية. صدرت 
له أعمـــال عديدة قصصيـــة وروائية، 
ورحالت، ودواوين شـــعرية، ودراسات 
جامعيـــة ونقدية وترجمـــات أدبية، عن 

دور نشر عربية وأجنبية.
وســـيكون المؤلـــف حاضـــرا فـــي جنـــاح 
منشورات المتوســـط بالمعرض الدولي للنشر 
والكتـــاب في الدار البيضاء، الجمعة 15 فبراير 

2019 لتوقيع كتابه الجديد.

} تونــس - تصـــور روايـــة ”مرايـــا نـــوران“ 
للشـــاعرة والكاتبة التونسية بسمة المرواني، 
رحلة بحـــث األنثى عن ذاتها، وســـط تنازعات 
مربكة تعيشها داخلها بين النموذج االجتماعي 

العربي واآلخر الغربي.
بطلـــة الرواية نـــوران مثقفة لم 
اليومية  رحلتهـــا  تخوض  تتزوج، 
بحثـــا عـــن كيانهـــا، فيمـــا تعتمل 
داخلها مشاعر وأحاسيس تتشكل 
وتتغيـــر حســـب المواقـــف التي 
تعيشـــها، وكأننا بصدد يوميات 
امرأة عربية بـــكل ما تحمله من 

تشظ اليوم.
تتنقـــل نوران بيـــن األماكن 
التونســـية بـــكل مـــا فيها من 
مظاهـــر صراع خفي أو ظاهر، 
تســـاؤلها  ذلك  فـــي  يقودهـــا 

الدائـــم عن قيمة األنثى كإنســـان، 
في ظـــل كل هذه التجاذبات التـــي تعاني منها 
المـــرأة العربيـــة كل يـــوم، فهي الكائـــن الذي 
يتجاذبـــه الديـــن من جهة، السياســـة من جهة 
أخـــرى، والرجـــل ورحلـــة الحـــب المجنـــون، 
وهـــي الكائـــن المثقـــل بالمشـــاعر وهواجس 

واالنعتاق وأشياء أخرى تخشى أن تبوح بها.
الكل في هذه الرواية، الصادرة عن دار فضاءات 
للنشر والتوزيع باألردن، عابر في أرواٍح عابرة 
بتصـــورات خاصة ومخالفة للخطاب الظاهري 
الذي ينتجـــه المجتمع، خاصة فـــي ما يتعلق 

بالحب.
فالبطلـــة تخرج عـــن تصورات 
المرأة الظاهرية، وتحكمها الرغبات 
التي ال تخشـــى من االنســـياق فيها 

بجرأة.
الرواية، الواقعة في 402 صفحة، 
مـــن الحجـــم المتوســـط، في شـــكل 
ســـيرة ذاتية، هي يوميات للشخصية 
المفتونة بالفلسفة، والمتسائلة بجرأة 
حـــول اإليمـــان والديـــن واإللـــه واألنا 
واآلخـــر ودور المرأة فـــي المجتمعات، 
أســـئلة كثيرة تطرح من خاللها الكاتبة 
قضايا اإلنســـان اليوم، خاصة ما يتعلق 
بالقوميـــة، التي ال تخـــص مجتمعا بعينه، كما 
تضيء على قضايا االنعتاق وتحرر المجتمعات 
العربية التي تراها البطلة مرتبطة في جوهرها 
بتحرر طاقـــات المرأة وإقـــرار الرجل بقيمتها 

الذهنية اإلبداعية وإشراكها في الحياة.

صدر حديثا عن منشـــورات املتوسط بإيطاليا ودار الســـويدي باإلمارات، كتاب جديد للكاتب 

ر في فلسطني}.
ِّ

فك
ُ
والشاعر املغربي عبدالله صديق وحمل عنوان {أن ت

صدرت عن دار نينوى للدراسات والنشر رواية جديدة للكاتب اإلسباني مانويل ريفاس بعنوان 

{الصمت في كل شيء} بترجمة أكرم سعيد. كتب
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باريس مغربية في كتاب سيرة ذاتية يوميات امرأة تونسية حالمة 

} قبيل وفاته في خريف عام 1989، 
تحدث الراحل الكبير كاتب ياسين وهو 
على فراش المرض بحوار ُمْسَهب إلى 
مجلة فرنسية عّما سّماه بـ“المقاومة 

الثقافية“. وموضحا ذلك قال بأن 
الجزائريين أخرجوا المستعمرين 

الفرنسيين بفضل المقاومة المسلحة. 
أما وهم مستقلون فإنه يتحتم عليهم 

أن يبتكروا أدوات ثقافية جديدة 
تساعدهم على مواجهة ”الظالمية 

الزاحفة“ التي تنذر بـ“خراب مخيف“. 
ولم يكن قبر صاحب رائعة ”نجمة“ 

قد جّف بعد، لما شهدت الجزائر 
أكبر انتفاضة شعبية بعد حصولها 

على استقاللها عام 1962، أعني بذلك 
”انتفاضة الخبز“ التي مهدت لبروز 

الجماعات اإلسالمية المتطرفة.
ومع حلول التسعينات، أغرقت 

تلك الجماعات البالد في حرب أهلية 
مدمرة. وكان المثقفون والفنانون 
والمبدعون من أبرز ضحايا تلك 

الحرب القذرة. فقد تم قتلهم برصاصة 
في القلب أو في الرأس وهم يقودون 

سياراتهم في زحام المدينة مثل 
الطاهر جاعوت،  أو وهم يلعبون الكرة 

مع فتيان الحي مثل بختي بن عودة، 
أو وهم  يذبحون أمام أفراد عائالتهم، 

أو هم ينهون كتابة قصيدة في فجر 
ليل بّيضه السهاد…

وفي هذا الزمن األغبر،  يجدر بنا 
أن نعيد االعتبار لـ“ثقافة المقاومة“ 

لمواجهة الظالمية التي بسطت 
نفوذها على العديد من البلدان 

العربية واإلسالمية، مهددة حرية 
الكلمة والخيال. ويمكن القول إن 

إيران كانت سّباقة في هذا المجال، أي 
ثقافة المقاومة. فعلى مدى األربعين 
سنة الماضية، استعمل اإليرانيون 

وسائل مختلفة لمواجهة القمع الرهيب 
المسلط عليهم من قبل نظام الماللي. 

وفي النهاية اكتشفوا أن أفضل 
الوسائل هي الثقافة. فمن خالل األفالم 
السينمائية مثال، نجح المخرجون في 

التحرر من العزلة المفروضة عليهم 
لتصبح السينما اإليرانية مشهورة 

في العالم بأسره، ناقلة طموح وتوق 
اإليرانيين إلى التحرر من القيود التي 

تكبل خيالهم، وتخنق أصواتهم. 
وخالل السنوات األخيرة، شرع 
شبان وشابات من األجيال الجديدة 
في تحدي فقهاء الظالم وحراسهم، 

مقيمين حفالت موسيقية في شوارع 
وساحات طهران، ومعارض للفنون 

التشكيلية في نواد خاصة. ويوما بعد 
آخر، تشهد حركة المقاومة الثقافية 

في إيران انتشارا في أوساط الشباب 
بالخصوص، مشيعة األمل في الخالص 

الذي يتطلع إليه المجتمع اإليراني.
وفي العراق حيث يسعى 

الظالميون إلى فرض سيطرتهم 
المطلقة على المجتمع، مبيحين 

ألنفسهم ترويع المثقفين والفنانين 
والمبدعين وقتلهم مثلما فعلوا مؤخرا 
مع الروائي عالء مشذوب، بدأت تظهر 

في بغداد، وفي البصرة، وفي مدن 
أخرى ظواهر تعكس بروز ”ثقافة 

المقاومة“. 
وهذا ما يعكسه المهرجان الفني 
الذي انتظم مطلع العام الحالي في 
مدينة بوزنسون الفرنسية احتفاء 

بالمسرح العراقي الجديد، وبظواهر 
فنية أخرى. وخالل أيام المهرجان، 

قرأت الشاعرة آيا منصور البالغة من 
العمر26 عاما البعض من قصائدها 

المترجمة إلى لغة موليير، والتي 
تعكس رغبتها في ”أن تتذوق من 

الحياة ما  ألذ وأجمل“. 
وقام الفنان لطيف العاني البالغ 

من العمر 86 سنة، بعرض صوره 
الفتوغرافية التي تعكس زمن بغداد 
الجميل الخالي من األحقاد القبلية 

والطائفية الشائعة راهنا. وأما 
المخرج المسرحي  أنس عبدالصامد 

فقد قدم مسرحية بعنوان ”نعم يا 
غودو“. وهي مستوحاة من المسرحية 

الشهيرة ”في انتظارغودو“. 
وفيها نرى على الحائط صورة 

ضخمة لبيكت وهو يبكي بدموع 
سوداء ترمز للبترول الذي بسببه 

دمرت بغداد والعراق برمته…
ظواهر المقاومة الثقافية في كل من 

إيران والعراق تذكرنا بما قاله الفنان 
الفرنسي الكبير جان موّنيه ”إذا ما 

كانت علينا إعادة بناء كل شيء، فإنه 
يتحتم علينا أن نبدأ بالثقافة“.

المقاومة الثقافية

ممدوح فراج النابي

}  كتـــب ذات مـــرة الناقد شـــكري عياد، وهو 
يعرض لرواية الحرام عن ”أســـطورة يوســـف 
إدريـــس“، وأرجعهـــا وقتهـــا ال لطفولتـــه أو 
حتى لنموذج عام كأســـطورة أوديـــب، وإنما 
استقرأها من أعماله األدبية. وفي الحقيقة كان 
وصـــف عياد دقيقا ألبعد حد؛ فأعمال يوســـف 
إدريس، تكشـــف عن موهبة فذة، جعلته ُملهما 

للُكتاب والنقاد على حد سواء.
ومـــع التأثيـــر اإليجابي لهذه األســـطورة 
التي طاردت نداهتها المستشـــرقة الروســـية 
فالريا كربيشنكو، منذ أن قدمت إلى مصر أول 
مرة عام 1955، لدراســـة اللغة العربية، وانتهى 
بها األمر إلـــى إعداد رســـالة علمية عنه وعن 
أعمالـــه، في عام 1970 وطبعتها عام 1980. وها 
هي ترجمتها العربية تصدر مؤخًرا عن المركز 
القومـــي للترجمة، بعنوان ”يوســـف إدريس: 
خفايا اإلبداع�، بتوقيع الدكتورة إيمان يحيى، 

ومقدمة للدكتور خيري دومة.

 منابع اإلبداع

 يتـــوزع الكتـــاب علـــى أحد عشـــر فصًال، 
تبـــدأ بتمهيد أشـــبه بجـــزء من ســـيرتها مع 
يوســـف إدريس وكيف بـــدأت عالقتها به منذ 
أن وقعت عـــام 1956 على روايـــة ”قصة حب“ 
وكيف جذبتها الحكايـــة لخلوها من النمطية 
التي كانت ســـائدة فـــي األدب العربي في تلك 
الحقبـــة، ومن أســـطورة االنجذاب إلى َأْســـِر 
الحكاية لها، جـــاءت الرغبة في التعرف عليه، 
وبدأت اللقاءات التي أخذت في اطراد منذ عام 
1960. ثـــم كانـــت نقطة التحـــول، بتحولها من 
عالقة إعجاب بأدبه، إلى إخضاع أدبه للَدْرِس 

والتحليل وتم هذا عام 1965.
وقد أدركت فالريا كربيشنكو كم التحوالت 
فـــي إبداعه وهي تقرأ ”العســـكري األســـود“، 
الســـخرية  ُروح  فتالشـــت  أي“،  اآلي  و“لغـــة 
والدعابة، وتسربت نبرة االكتئاب واالنقباض. 
حتى األبطال صاروا بال أسماء يتخبطون في 
الحياة دون أن يعثروا على إجابات ألسئلتهم. 
ومن هنا جاءت الحاجة لدراسة التغيرات التي 
حلت بيوســـف إدريس وانعكست على أبطال 

قصصه.
ومـــن ثم كانـــت الضـــرورة الُملحـــة لهذا 
الفصـــل التمهيدي بعنوان ”هذه األمة القديمة 
الشـــابة“، حيث تربط فيـــه الباحثة بين يقظة 
هـــذه األمة التـــي ترجعها لثمـــرة بعثة رفاعة 
الطهطـــاوي إلـــى باريـــس، مـــن خـــالل كتاب 
”تخليـــص اإلبريـــز في تلخيـــص باريس“ عام 
1837، ونشـــوء يقظة ثقافية في مصر، إال أنها 
تنتهـــي إلى نتيجة غاية في األهمية تتمثل في 
أن البعَث الثقافي لمصـــر، وتطور األدب فيها 
كان نتيجة لتميز المصريين كأمة عن الجامعة 
العربية – اإلســـالمية، مـــن ناحية ومن ناحية 

ثانية، نتيجة للمواجهة مع المستعمرين.

ومن ثم َتتتبـــع تطور مفهوم الوطنية عبر 
اإلبداع مقارنة بالظروف السياسية، وإن كانت 
َترى أنه مع تطـــور مفهوم الواقعية في األدب 
العربي نشـــأ مفهوم جديـــد للوحدة الوطنية، 
فلـــم َتُعد مجرد تلك الرْوح الجامحة الغاضبة، 
كمـــا عند توفيـــق الحكيـــم، وإنمـــا هي روح 
جماعية مـــع اختالفها، تعمل مـــن أجل هدٍف 
وحيٍد هو التحرر الوطني. وعندما تفســـخت 
هذه الشعارات وصارت أشبه بقشرة، بافتراق 
المثقفين عن الشـــعب الذين كانـــوا يعتبرون 
أنفســـهم طليعته، وهـــو ما كان أثـــره فادًحا 
على يوســـف إدريس، الذي لم يستطع أن يرى 
هذه الحقيقة على نحو ما فعل نجيب محفوظ 
في ”ثرثـــرة فوق النيـــل“. فتحولت عنده هذه 

المأساة إلى تراجيديا إبداعية.
 تمـــزج الباحثـــة بين الحياة الشـــخصية 
وإبـــداع إدريس علـــى أكثر من مســـتوى، في 
المستوى األول تبحث عبر سيرة إدريس التي 
سجلها بصوتها وأرســـلها لها، وعن المنابع 
األولى التي تشـــرب منها إدريس فنه. فتسرد 
عن عالقته بأبيه، وعن تأثير الحكاية الشعبية 
التـــي نشـــأ عليها بحكم نشـــأته فـــي الريف 
وأثرها على فنه. وتسرد عن التكوين الوراثي 

الذي اكتسبه من األم ذات األصول التركية.
 وتتوقـــف الناقدة عند أعماله فتبدأ بأولى 
مجموعاتـــه ”أرخـــص ليالـــي“. الالفـــت أنها 
تتكئ على الســـياقات الخارجية في تحليلها، 
فتفكك العمل والشخصيات الرئيسية فيه، بل 
تلجأ في بعضها إلى الكشـــف عن مرجعيتها 
الواقعيـــة كمـــا فعلت فـــي روايـــة البيضاء، 

فربطت بين يوسف إدريس وبطله.
وتذهـــب بعيـــًدا حيـــث تفـــكك النصوص 
القصصيـــة؛ باحثة عـــن المادة الخـــام لفنه. 
وتكشـــف أن إدريـــس أظهر مأســـاوية الحياة 
من زاويـــة مختلفة عن ُكتـــاب الواقعية الذين 
انشغلوا بإبراز مآســـيها عبر انتحار األبطال 
والموت والقتل وغيره، أما هو فانتحى زاوية 
خاصـــة به حيـــث رأى مأســـاوية الحياة عبر 
حقـــارة الحياة اليومية لبســـطاء الناس، كأن 

ُيصبح كوب الشاي رفاهية.
وتؤكـــد على أن عالقـــة إدريـــس بالكتابة 
ليســـت كامنة في تأثره بنصوص تشـــيخوف 
كما كان عند محمود طاهر الشـــين، وإنما عبر 
استلهام أشياء عادية وجعلها مادة إلبداعاته. 
ومع مرور الزمن يتضاءل الحس التشيخوفي 

داخل أعماله، وتتسرب أجواء وعوالم 
ديستوفســـكي، وهـــو يصـــور عظمة 

الناس الصغار الضعفاء.
 تنطلق الباحثـــة في تحليالتها 
ألعمـــال إدريـــس، أوًال مـــن تصور 
إدريـــس لواقعـــه وجدليـــة الفـــرد 
والمجتمع، كما أنهـــا تتوقف عند 
اســـتخراج الســـمات العامة التي 
ال تشـــكل فقط مالمـــح النصوص 
منفـــردة، بل فـــي كليتهـــا، فثمة 
مراوحـــة بيـــن أعمـــال إدريـــس 
كلها، تســـتقرئ الفكرة في عمل 
ما، وتربطهـــا بأعمال أخرى، تم 

تستكشـــف مدى تطور هـــذه الفكرة في بعض 
األعمـــال أو حتى تناقضها عن ســـابقها، كما 
حدث في فكـــرة القتل التي بنى عليها إدريس 
عمله ”رجـــال وثيران“، وصراعـــه ضد القتل، 

ودفاعه عن حياة اإلنسان.

كمـــا تتطرق إلـــى رؤية إدريـــس عبر هذه 
الشـــخصيات أو وضعهـــا في هـــذه المواقف 
المختلفة، فتكشف عن انحياز تام لهذه الفئات 
المهمشـــة التي ترددت عبـــر تمثيالت مختلفة 
دون تكـــرار في أعمالـــه. فأبطاله طيبون، وإن 
انحرفوا وتلوثـــوا، فليس نتيجـــة لطبائعهم 
الداخلية وإنما تأثًرا بظروف الحياة القاسية، 

التي أجبرتهم على فعل النقيض لذواتهم.

 إحباط اآلمال الكبيرة

تصعد   في فصل ”أعوام اآلمـــال الكبيرة“ 
بنا الباحثة إلـــى ذروة األحداث التي كان لها 
بالـــغ األثر على أعمـــال إدريس، 
الذي وصل إلـــى مرحلة االتزان 
في إدارة الصـــراع الجدلي بين 
اإلنســـان ومجتمعه، دون أن يقع 
فـــي فـــخ التبســـيط أو التهويل 
بعبارة خيـــري دومة في المقدمة. 
حيـــث برز حضور تيـــار الواقعية 
الجديـــدة بمـــا يحملـــه مـــن رؤى 
حملها لـــألدب، تتمثل فـــي اعتبار 
األدَب وسيلة هامة للنضال من أجل 

بناء المجتمع.
 ال تقـــف الباحثـــة عنـــد تحليـــل 
أعمال إدريـــس القصصية والروائية 
فقـــط، وإنمـــا تتنـــاول مســـرحياته ومقاالته، 
وتـــزاوج بينهم في روابط عجيبة تكشـــف عن 
رؤى إدريـــس التي ال تختلـــف من جنس أدبي 

إلى آخر.

وفي تحليلها ال تقف في ظالل دائرة يوسف 
إدريـــس، وإنمـــا تضعه في مقارنـــة مع قامات 
كتشيخوف ودويستوفســـكي ومحفوظ، فترى 
مثًال أن الجانب الديني لم يشـــغل إدريس على 
نحو ما كان عند نجيب محفوظ ملتبًسا بوعي 
شـــخصياته. كمـــا أنها ترصـــد التقنيات التي 
يتســـخدمها في الكتابة، ســـواء على مستوى 
اللغـــة التـــي صارت توســـم باســـمه، وهو ما 
كان ســـبًبا لخالف حاد بينه وبين طه حسين، 
أو باســـتخدامه للضميـــر الثالث فـــي الروي. 
أو حتـــى باعتماده علـــى المحفز فـــي تطوير 
مســـار القصة، وتقاطع المالمح الخارجية مع 

النفسية للشخصيات وغيرها من التقنيات.
وأيًضا ترصد، تطور الوطنية في إبداعه في 
مقابل تطور إبداعه مع تنامي الزمن، فتكتسب 
الوطنيـــة على حد قولها في أعوام -1957 1958 
ظالًال جديدة، متأثرة باألحداث كجالء اإلنكليز 
وتأميـــم القناة وصد العدوان الثالثي. وبصفة 
عامـــة يحدث التغيير على شـــخصيات أعماله 
التـــي كانت من قبل مليئـــة بالحيوية، فصارت 

غريبة األطوار، وتتضخم فرديتها.
ترى المؤلفـــة أن ما قاد إدريـــس إلى هذا، 
هـــو انشـــغاله بقضيـــة اإلنســـان والمجتمع 
ومدى تغيير الفرد تحت تأثير القيم األخالقية 
الســـائدة فـــي المجتمع. وهو مـــا يتحول إلى 
تمييز اجتماعـــي يأخذ صـــوًرا متعددة داخل 
نصوص إدريس، كوضعية الجلوس، أو مناظر 
الشـــوارع، أو حتى عبر النطق المغاير لنفس 
الكلمة من مختلف الشـــخصيات، وهو ما يقود 

إلى السقوط في ”قاع المدينة“.

 أسطورة تنبع من استلهام األشياء العادية
[ مستشرقة روسية تكشف خفايا اإلبداع عند يوسف إدريس

ــــــه موهبته في كتابة الســــــرد روائيا أو  مّثل يوســــــف إدريس ظاهــــــرة أدبية الفتة، ملا قدمت
قصصيا، من صور مختلفة عن مجايليه، حيث كان قلمه طريقا إلى الواقع، بشكل مغاير، 
وهــــــو ما دعــــــا الكثير من الباحثني العرب وحتى املستشــــــرقني إلى احلفر في منت الكاتب 

لقراءة مسالكه التي صارت راسخة في فن السرد العربي.

عالقـــة إدريـــس بالكتابـــة ليســـت 

كامنة في تأثره بنصوص تشيخوف 

وإنمـــا عبر اســـتلهام أشـــياء عادية 

وجعلها مادة إلبداعاته

 ◄

كاتب أدار الصراع الجدلي بني اإلنسان ومجتمعه

حسونة المصباحي
كاتب تونسي



طاهر علوان

} إذا مضينـــا فـــي التركيـــز علـــى المدخـــل 
المكانـــي لفيلـــم ”األرض“ والقـــراءة المكانية 
ألحداثه فإننا نجد أن الشـــخصيات الرئيسية 
ابتداء من محمد أبوســـويلم (قام بأداء الدور 
محمـــد المليجي) ومـــرورا بعبدالهادي (عزت 
العاليلـــي) ومحمـــد أفنـــدي (حمـــدي أحمد) 
وعلواني (صالح السعدني) ووصيفة (نجوى 
إبراهيـــم) ودياب (علـــي الشـــريف) وغيرهم، 
كلهـــم قد غـــادروا المكان األكثـــر ارتباطا بهم 
وانصرفوا إلى المـــكان العام وهو األرض، إذ 
ســـرعان ما يلتحمون ويتواجدون على أرض 
مشـــتركة وقلمـــا ظهروا فـــي أماكنهـــم األكثر 
خصوصية، وهو تمايز مهم في هذا الفيلم ما 

بين المكان الخاص والعام.
ولعل من المعطيـــات األخرى التي منحت 
الفيلـــم تلـــك القـــوة التعبيريـــة هـــي العناية 
بتفاصيـــل المـــكان واســـتخداماته كاألنهـــار 
واألراضي المزروعة ودكان الشـــيخ يوســـف 
والترعة التي تشهد سقوط البقرة ثم إنقاذها، 
وكذلك تشهد اغتيال خضرة كما تشهد اإلجهاز 
علـــى مشـــروع الحكومة بســـد الترعـــة بقطع 

الحديد.

وإذا راجعنـــا متانـــة الســـرد الفيلمي فإن 
تلـــك المراجعـــة ســـوف تحيلنا إلـــى الرواية 
البارعة التي كتبها المؤلـــف المصري القدير 
عبدالرحمن الشـــرقاوي (ولد فـــي العام 1921 
وتوفـــي عـــام 1987)، وهـــو الروائـــي والناقد 
والمســـرحي الذي أتحف المكتبـــة المصرية 
والعربيـــة بأعمـــال خالـــدة مثـــل ”الشـــوارع 
ومســـرحيات  و“القلـــوب الخالية“  الخلفيـــة“ 
والنســـر  مهـــران  والفتـــى  جميلـــة  مأســـاة 
األحمـــر وأحمـــد عرابـــي والحســـين ثائـــرا 
والحســـين شـــهيدا، وهو باإلضافـــة إلى ذلك 
مـــن المشـــاركين فـــي كتابـــة ســـيناريو فيلم 
”الرســـالة“ للمخرج الراحل مصطفـــى العقاد 
إلى جانـــب توفيق الحكيم وعبدالحميد جودة 

السحار.
أمـــا رائعته رواية ”األرض“ فقد بدأ نشـــر 
فصولهـــا فـــي صحيفـــة المصري فـــي مطلع 
الخمســـينات، ثم نشرها كاملة في كتاب صدر 
في العام 1954 وتعد واحدة من أرفع ما أنتجه 
األدب المصـــري الحديث مـــن روايات تناقش 

قضية األرض واإلنســـان وصـــورة الفالح في 
األدب.

قام الراحل حسن فتحي بكتابة السيناريو، 
وتحســــب له إعادة تركيب الرواية ســــينمائيا 
وبنائها سرديا بشــــكل منح لشخصية محمد 
أبوســــويلم ثقال دراميا كبيرا من خالل تفعيل 
شــــخصية الفــــالح الثائــــر الــــذي ال يجد حال 
فــــي مواجهة اآلخــــر، وخاصة الســــلطات، إال 

المواجهة.
برزت شخصية محمد أبوسويلم لتتكامل 
مع شخصيات رئيســــية ويتفرع بموجب ذلك 
السرد الفيلمي بحسب موقع كل شخصية في 
البناء الدرامي، ومن ذلــــك العالقة الطيبة مع 
عبدالهادي ومع دياب ومع علواني ومع جميع 
”الحمائــــم“ التي تتماهى مــــع طبعه المتفجر. 
لكن تلك العالقة ســــتتحول إلى سجال شرس 
الذين يمثلون رموزا في القرية  مع ”الصقور“ 
كالشــــيخ حســــونة وحمودة والشيخ يوسف 
والعمــــدة، وتجلى حضورهم في مشــــهد ألقى 
فيه أبوســــويلم خطبة عصماء وحوارا وضع 
فيه النقاط على الحروف ووضع كل شخصية 

متخاذلة في مكانها.
مــــن  الرواية/الفيلــــم  حكايــــة  تختصــــر 
خالل ســــطوة نظــــام الحكــــم المســــتبد على 
مقــــدرات النــــاس ويتجلى ذلــــك هرميا حتى 
نصل مــــن أعلى هرم الســــلطة إلى مســــتوى 
القريــــة الصغيــــرة النائيــــة التــــي يطالها ما 
يطال قرى أخرى وحواضر ومدنا من تعســــف 

وتسلط.
والشــــرارة البسيطة التي تشــــعل كل تلك 
الدراما هي عمليات الســــقي كل خمســــة أيام 
لحقول القطن التي تمّدها السلطات إلى عشرة 
أيام تعســــفيا، تمهيدا لتمدد مشاريع اإلقطاع 
والبورجوازيــــة الصغيرة وتاليا االســــتحواذ 
علــــى أراضــــي الفالحين بعد ســــحقها وتمدد 
اإلقطــــاع عليها وذلك هو محــــور قصة الفيلم 

األساسية.
على هــــذه األرضية ســــتبرز الشــــخصية 
الثائــــرة ممثلــــة فــــي محمد أبوســــويلم الذي 
يكمله في ذات الشراســــة الثورية عبدالهادي 
الذي يعشــــق ابنته ويجمع بينهما ما يشــــبه 

الحب العذري للثوار.
وبســــبب الزخم الذي امتلكته شــــخصية 
الفالح الثائر فقد اتضحت ســــريعا فضائحية 
االنتهازية السياسية في تخلي الرجل القدوة، 
الشيخ حسونة (قام بأداء الدور الممثل يحيى 
شاهين) وتآمره على قضية سبق وأن تعرض 

إلى السجن بسببها.
وكذلك تخلي الشــــيخ يوســــف وانتهازية 
محمد أفنــــدي والعمدة (الممثــــل عبدالوارث 
عســــر)، لنصل إلــــى محمود بيه الــــذي يمثل 
تلك الطفيليــــة النفعية التي تتكئ على النظام 
الجائر وتســــتثمر فيه وهو الذي سوف يحرك 
بطش الحكومة وقوتها الغاشمة لسحق إرادة 

الفالحين وزعيمهم أبوسويلم.
القمــــة الدراميــــة التي نحــــن بصددها في 
هــــذا الفيلــــم تتمثل في قدرة أبوســــويلم على 
استحضار قيم رفيعة وســــامية ورموز تمس 
أنه  إذ  الشــــخصية،  الكرامــــة 
وهــــو المشــــارك في ثــــورات 
المصري  الشعب  وانتفاضات 
االعتقــــال  مــــرارة  وذاق 
حقيقة  اكتشــــف  والتعذيــــب، 
تلك الســــلطة الغاشمة وتمثل 
بعيدة  بمصداقية  الرموز  تلك 
واالنتهازية  الشــــعاراتية  عن 
وهــــو مــــرض الثــــوار في كل 

زمان ومكان.
وإذا عدنــــا إلــــى هيكليــــة 
البناء الدرامي ورمزية األرض 
فإننــــا ســــوف نجد تأسيســــا 
متميزا لتلك العالقة اإلشكالية 
إلــــى  األرض  تتحــــول  حتــــى 
فــــي  أساســــيتين  وظيفتيــــن 
هــــذه الدراما. الوظيفة األولى 
هــــي كونهــــا حاضنــــة لمــــن 
يحمــــل راية التمــــرد والثورة 
واالنتفاضــــة على الســــلطات 
الغاشــــمة والمتســــلطة. 

والوظيفة الثانية كونها سببا ودافعا للثورة، 
ويغدو الدفاع عنها مهمة وأولوية.

ولنعد إلى األســــلوب الذي تــــم من خالله 
بنــــاء تلــــك الوحــــدات الدرامية التــــي أججت 
األحداث، فمما ال شــــك فيه أننا أمام استمرار 
متين للواقعية التي سادت أفالم الخمسينات 
والستينات مع صعود المد القومي والتشبع 
بالشــــعارات القوميــــة وعلى خلفيــــة الصراع 
العربي- اإلسرائيلي الذي يشكل الصراع على 

األرض المحتلة محوره األساس.
الواقعيــــة التي طبعت فيلم األرض تميزت 
بكثافــــة درامية وصعود مطرد لقوى الصراع، 
وصوال للمواجهــــات الدامية وبما فيه هجوم 
أجهزة الشــــرطة علــــى الســــكان المدنيين من 
الفالحين البســــطاء وترويعهــــم، وصوال إلى 
الــــذروة الدرامية الفريدة الممثلة في ســــحل 
محمد أبوســــويلم في واحد من أكثر المشاهد 
قوة وتأثيرا في مسار المخرج يوسف شاهين 
ومســــار الســــينما المصرية والعربية بشكل 

عام.
كانت تلك الواقعية امتدادا لمسار يوسف 
شاهين (1926-2008) بعد أن كان قد أنجز أكثر 
من عشرين فيلما روائيا قبل فيلم األرض، من 
أبرزهــــا أفالم ”صراع في الــــوادي“ عام 1954 
و“صــــراع في الميناء“ 1956 و“جميلة“ و“باب 
الحديد“ 1958 و“الناس والنيل“ 1968، وغيرها 
من األفالم التي تشبع من خاللها شاهين بذلك 
النوع من المعالجات الدرامية الواقعية التي 
تعطي أهمية للشــــخصية الدرامية وللنسيج 
االجتماعــــي وللتكامل في عناصــــر ومكونات 

المكان.
ويلفت النظر خالل ذلك إشــــباع الَمشاهد 
بكــــم وافــــر مــــن التفاصيــــل، إذ جرى مســــح 
المكان وبناؤه بصريا بشكل لم يغادر الطابع 
الواقعي، وفي الوقت نفســــه تــــم التوقف عند 
كل مفردة من مفردات المكان ومنحها مساحة 

كافية في النسيج البصري للفيلم.
ويبــــرز هنــــا دور مدير التصويــــر المبدع 
محمــــد بكر الــــذي أجــــاد إدارة ذلــــك التنوع 
البصري والمكاني وواكب التحّوالت الدرامية 

بإتقان.
وال شــــك أن هــــذا النوع مــــن الغوص في 
المكان هو الذي منح ذلك اإلحســــاس العميق 
والمؤلــــم بالتمايز الطبقي مــــا بين الفالحين 
واألثريــــاء، وخاصــــة حيــــاة محمــــود أفندي 

التــــي تزخر بالرفاهية وهــــو يقيم على تخوم 
مساحات العطش والحرمان.

هذا التمايز الطبقي على الرغم من سكونه 
وعدم مالقاة أبوســــويلم لــــرأس البرجوازية 
االنتهازيــــة والطفيليــــة، إال أن تأثيراته بدت 
واضحــــة من خالل تخاذل الشــــيخ حســــونة 
والمشــــاهد التــــي جمعــــت محمــــود بيــــه مع 

العمدة.
وإذا مضينا في هذه الخالصات التعبيرية 
التــــي حفــــل بهــــا الفيلم فســــوف نحلــــل ولو 
بإيجاز صورة المدينة فــــي مقابل تلك القرية 
المضطهدة الثائرة. فالمدينة لم تكن بالنسبة 
لرمــــوز القرية إال مخادعة كبرى، فقد تم خداع 
محمــــد أفنــــدي بجمــــع التواقيع التــــي تتيح 
للســــلطات الســــيطرة على أراضي الفالحين، 
ومن جانب آخــــر كانت المدينة هي الســــجن 
الكبيــــر الــــذي يبتلــــع المنتفضيــــن ويجري 
تعذيبهــــم وإذالل كرامتهم كما جرى في واقعة 
سجن وتعذيب أبوسويلم ودياب وعبدالهادي.
ومــــا عدا ذلك فإن المدينــــة مجهولة تماما 
والقوى الفاعلة فيها منقسمة ما بين سلطات 
غاشــــمة وبين منتفضين، وهــــو ما تجلى من 
خالل الزيارة الهامشــــية لمحمد أفندي لخاله 
حيــــث وجــــد نفســــه فــــي وســــط المظاهرات 

والضرب بالعصي.
أمــــا إذا عدنا إلى صورة اإلذالل والتصدي 
للفالحيــــن فــــال شــــك أن زج الهجانــــة الذين 
يتعاملون بقســــوة مــــع الفالحيــــن من خالل 
مشــــاهد الِجمال التي يمتطيهــــا رجال النظام 
والســــلطة أشــــعر اآلخريــــن بصــــورة أخرى 
من صــــور البطش الــــذي يمكــــن أن يمتد من 
العاصمة إلى أقصى نقطة في الريف، وهو ما 
زاد من ســــخط السكان ورفضهم اإلسراف في 

الظلم الذي ظلوا يتعرضون له.
وعلى صعيد العالقات اإلنســــانية، برزت 
عالقــــة عبدالهــــادي مــــع وصيفــــة، فاالثنــــان 
يرتبطــــان بشــــخصية أبوســــويلم وكل منهم 
أن  حتــــى  مــــا،  بشــــكل  شــــخصيته  يتمثــــل 
عبدالهادي مع فرط تعلقه بوصيفة إال أنه بقي 
محافظا على مسافة معها لكي ال يخدش أصل 

عالقته مع رمزه أبوسويلم.
وفي المقابل تم رســــم شــــخصية وصيفة 
بعناية لمنح الشخصيات النسائية، باإلضافة 
إلــــى خضرة واألخريــــات، بعدا إنســــانيا في 
ظل أنوثة مســــحوقة في مقابل رجولة تواجه 
تحديات الســــلطة، ومثال ذلك تراجيديا مقتل 
خضــــرة التــــي قدمــــت صــــورة تمايــــز طبقي 
وإنساني داخل المجتمع الريفي نفسه برفض 
دفن خضرة في مدافن القرية بســــبب اتهامها 

بسوء الخلق.
ومما يتداول عــــن خلفيات هذا الفيلم دور 
الراحل كرم مطاوع فيه، فقد عرف عنه مواكبة 

اإلعــــداد للفيلم منذ المراحــــل األولى وأنه هو 
صاحب فكرة سحل محمد أبوسويلم في ختام 
الفيلم وأنه انســــحب من الفيلم بعد أن رفض 
أن يســــند إليه موقع مخرج منفذ للفيلم، وهو 
الذي كان يريد لنفســــه دور مخرج الفيلم إلى 

جانب يوسف شاهين.
والحــــوار  الصوتــــي  الجانــــب  وفــــي 
والموســــيقى فــــال شــــك أن مشــــاهد حوارية 
مهمة بقيت راســــخة في أذهان الجمهور مثل 
حوار أبوسويلم مع وجوه القرية وفضح أهم 
رموزهــــم، بــــل إن مجمل حوارات أبوســــويلم 
والشــــيخ حســــونة والشيخ يوســــف تميزت 

بالتماسك وقوة التعبير.

وأمــــا علــــى صعيد الموســــيقى فقــــد كان 
توظيف الفرقة الســــيمفونية المصرية بقيادة 
علي ســــالم قد أعطى زخمــــا تعبيريا إضافيا 
للفيلم باإلضافة إلى الالزمة الممتعة ”أرضنا 

العطشانة، نرويها بدمانا“.
أن  يســــتحق  األرض  فيلــــم  أن  شــــك  ال 
يحتــــل موقعه في صــــدارة أهــــم 100 فيلم في 
تاريــــخ الســــينما المصرية كمــــا يجمع على 
ذلك العديــــد من النقاد والمؤرخين للســــينما 
المصريــــة، فهــــو فيلــــم تكاملت فيــــه عناصر 
النص المحكم والمعالجة السينمائية والبناء 
الدرامي والســــردي فضال عن تجسيد أدواره 
من خــــالل نخبــــة من أهــــم ممثلي الســــينما 

المصرية.

أفالم ال تموت..

[ غوص في املكان وفر إحساسا عميقا بالتمايز الطبقي  [ يوسف شاهني قدم معالجة درامية لألرض وللنسيج االجتماعي

فيلم األرض.. واقعية تعبيرية تحتفي بالمكان وبالفالح الثائر

رواية {األرض} لعبدالرحمن الشرقاوي بدأ نشر فصولها في صحيفة املصري في مطلع الخمسينات، ثم نشرها كاملة في كتاب صدر عام 
1954 وتعد واحدة من أرفع ما أنتجه األدب املصري الحديث.

السبت 2019/02/16 - السنة 41 العدد 11261 16

نحن أمام استمرار للواقعية التي سادت 
أفالم الخمسينات والستينات مع صعود 

المد القومي على خلفية الصراع العربي 
اإلسرائيلي الذي يشكل الصراع على 

األرض محوره األساس

عمـــل يحتـــل صـــدارة أهـــم 100 
فيلم في تاريخ السينما المصرية، 
المحكـــم  النـــص  فيـــه  تكامـــل 

بالمعالجة السينمائية

�

هي ســــــيرة األرض واإلنسان، تلك العالقة اإلشكالية املعقدة، ومبا في ذلك 
التمســــــك باجلذور وبالنشــــــأة األولى. من هنا ميكن أن ننطلق في قراءة تلك 
ــــــي ينطوي عليها الصراع على األرض حتى تكتســــــب قيمة  ــــــا الت التراجيدي
رمزية وجمالية وسيتفرع عنها نوعان من الثقافات هما ثقافة الزمان وثقافة 

املكان.
واقعيا، وبحســــــب العالم املكاني الشــــــهير إدوارد هال، فإنه يحيل ثقافة 
املــــــكان إلى القرية ويحيل ثقافة الزمان إلى املدينة بســــــبب دخول الســــــاعة 

وســــــيطرة الزمن واآللة واملاكنة والتطور الصناعي وما إلى ذلك من عالمات 
بارزة. من هنا، نتوقف عند محــــــور ثقافة األرض فإن هنالك دائرة متكاملة 
ــــــدأ من العالقة باملكان وكيف تبدو ظاهريا وعمليا، وإلى أي مدى يتفاعل  تب

الكائن جغرافيا ويهندس بيئته املكانية.
فــــــي فيلم ”األرض“ للمخرج املصري يوســــــف شــــــاهني الذي مت إنتاجه 
فــــــي العــــــام 1970 هنالك غزارة في مجمل هذه الثقافــــــة املكانية ووجدنا أن 
تفســــــيرها وقراءتها والعيش فيها تتباين بني الشخصيات ما بني االجنذاب 

وبني احليادية أو الســــــلبية. وميكن أن نقّســــــم الشــــــخصيات الرئيسية في 
هذا الفيلم وفق هذه املعطيات في تبســــــيط دال على اإلشــــــكالية التي نحن 
بصددها، والتي يحتل فيها املكان محورا أساســــــيا ابتداء من اســــــم الفيلم 

وانتهاء باجلغرافيا املسيطرة على أحداثه. 
وال تبقــــــى للمكان في هــــــذا الفيلم قيمته الرمزية املجــــــردة بالتوازي مع 
اســــــتخدام الشــــــعارات واألناشــــــيد احلماســــــية، بل تتعدى ذلك إلى قيمة 

الصراع التي يشهدها.

تختصر حكاية الفيلم من خالل سطوة الحكم المستبد على 
مقدرات الناس وتتجلى من أعلى هرم السلطة إلى مستوى القرية 

النائية التي يطالها ما يطال قرى أخرى من تعسف وتسلط

cc

عمل زاخر بقضايا األرض والثورة والحب



رغم صعود عائدات صادرات الســـودان من الصمغ العربي إال أن هذا القطاع الزراعي مازال يواجه 

التهريب وعدم توفير األسعار المجزية للمزارعين.

ســـكان مناطق الشـــرق الجزائري يهتمون بزراعة التين الشوكي بعد أن زاد االهتمام به في سائر 

أنحاء العالم كمكون لمستحضرات التجميل والمنتجات الغذائية. تحقيق

} ســيدي فــرج (الجزائــر) – يؤكـــد المزارع 
فتحي غلداسمي من ســـيدي فرج أن مستقبله 
في مســـقط رأســـه وال جدوى من السفر، فهذه 
البلدة الساحلية الواقعة شمال الجزائر تزدهر 
بفضل انتشار زراعة الصبار التي أعادت األمل 

والرزق للسكان.
وقـــد انتشـــر هـــذا النـــوع مـــن النبـــات 
المعـــروف أيضـــا بالتين الشـــوكي واســـمه 
وأصله من  العلمي ”أوبونتيا فيكوس إنديكا“ 
المكسيك، في 26 دولة منها دول حوض البحر 
المتوسط، بعد اكتشاف األميركيتين في القرن 

الخامس عشر.
الذهـــب األخضر هو االســـم الـــذي يطلقه 
علماء الزراعة على التين الشوكي أو ما يعرف 
في الجزائر  أيضا بثمار الصبار أو ”الهندي“ 
في المغرب، ويســـمى  وتونس و“الكرموص“ 
أيضا بســـلطان الغالل حيث يمكن االستفادة 
مـــن كل أجزائه باســـتثناء األشـــواك لتحقيق 

فوائد غذائية وطبية.
أوراق النبتـــة مفلطحـــة كبيـــرة مغطـــاة 
باألشـــواك، وهي جزء من المناظـــر الطبيعية 
في المناطـــق الريفية القاحلـــة بالجزائر منذ 
عـــدة قرون، لكـــن ثمار التين الشـــوكي لم تكن 
يومـــا مصـــدر رزق لعيـــش رغيد، رغـــم أنها 
كانت مصدرا أساســـيا لتغذية سكان المنطقة 
وخاصـــة الفقـــراء منهـــم والعلـــف الخـــاص 
بالحيوانـــات أنقذهـــم مـــرات مـــن المجاعات 

خاصة في فترة االستعمار الفرنسي.
وكما قال يوســـف غلداســـمي والد فتحي، 
ففي السوق المحلية، تباع حبة الصبار بسعر 
بخـــس ال يتخطى عشـــرة دنانيـــر، أي ثمانية 
ســـنتات من الـــدوالر تقريبا، مـــا دفع مزارعي 

ســـيدي فرج إلى ترك جزء من المنتوج يتعفن 
أو علفا للحيوانات.

ولكن في الســـنوات األخيرة، زاد االهتمام 
في سائر أنحاء العالم بمستحضرات التجميل 
أو المنتجـــات الغذائية المشـــتقة مـــن التين 

الشوكي.
وقد كشـــفت دراســـات علميـــة خصائص 
غذائية وطبية كثيـــرة لهذا النبات الذي يمكن 

االستفادة من كل مكوناته ما عدا الشوك.
وكثيـــرة هي المجالت في أوروبا وآســـيا 
والواليـــات المتحدة التي تحدثـــت عن مزايا 
زيت الصبار المســـتخرج من البذور، كمضاد 
للشـــيخوخة وهو بات يلقـــى رواجا كبيرا في 
صناعـــة مســـتحضرات التجميـــل، حتـــى أن 
خصائصه كمضاد لألكســـدة تبـــدو أقوى من 

زيت األرغان الشهير بمنافعه.
وتســـتهلك زهـــور التين الشـــوكي الغني 
والكالســـيوم  بالفيتامين ”ســـي“  خصوصـــا 
والمغنيســـيوم منقوعة في شـــراب ســـاخن، 
بينمـــا يســـتخدم لـــب الفاكهة بكثـــرة كمربى 

وعصير أو حتى لصنع الخل.
وقـــد دفع هذا الرواج غرفة الزراعة بمدينة 
ســـوق أهراس في عام 2013 الســـتحداث فرع 
يهتم فقط بالتين الشـــوكي تكون قرية سيدي 

فرج رمزا له.
وجذبت هـــذه التجربة انتبـــاه خبراء من 
المكســـيك حيث أصل النبتـــة التي تظهر على 
العلم الوطني وأول منتج للتين الشـــوكي في 
العالم، علما بأن ســـكان المكسيك يستعملون 
هـــذه الفاكهة منذ قرون في الطهي والســـلطة، 
وهـــي أيضا مـــن تقاليد الطبخ الراســـخة في 

مدينة صقلية اإليطالية.

غابرييـــل  المكســـيك  ســـفير  وأوضـــح 
روزنزويغ في الجزائر، أن خبراء مكســـيكيين 
يساعدون المزارعين الجزائريين على تحسين 
المـــردود من خالل تحديـــد ”أفضل األصناف، 

سواء بالنسبة لألوراق أو الفاكهة“.
وافُتتحت أول وحـــدة إنتاج في عام 2015 
في سيدي فرج وفيها يتم تحويل مستخرجات 
التيـــن الشـــوكي وتعليبهـــا كزيـــوت وخالل 

وعصائر.
وفـــي 2018 افُتتـــح مصنع جديـــد لزيادة 
إنتـــاج الزيوت في المنطقـــة وزادت إنتاجيته 
أكثـــر من ثالث مرات في الفتـــرة ما بين 2017 
و2018، من 300 إلى أكثر من ألف لتر، والهدف 

في عام 2019 هو بلوغ 7 آالف لتر.
ويعّد زيـــت بذور التين الشـــوكي من بين 
أغلـــى الزيوت فـــي العالـــم نظـــرا لصعوبة 
إنتاجه. وإلنتاج لتر واحد من هذا ”اإلكسير“ 
يجب استخدام طن من البذور، ويمكن أن يصل 
ســـعره إلى ألفي يورو في أوروبا عند تعبئته 
في زجاجات صغيرة. ويبيعه المنتجون، كما 
في منطقة ســـيدي فرج، بسعر 500 يورو للتر 

الواحد.
وكما أوضح المزارع جمال شايب، فإن 

منتوج هذه المنطقة حائز على شهادة 
المنتجات الطبيعية الحيوية من هيئات 

أجنبية، ألن مثل هذه 
الشهادة غير 
موجودة في 
الجزائر،

 

ما ســـمح بتصدير الزيت إلى فرنسا وألمانيا 
وقريبا إلى الواليات المتحدة.

وفـــي منطقة ســـوق أهـــراس المحافظة، 
ســـمح الصبار بإنشاء مؤسسات عائلية توّفر 
للنســـاء اللواتي يعملن عادة في قطف الثمار 
اســـتقاللية مالية وتحيي األمل بغد أفضل في 

نفوس الشباب.
وهكذا قامت والـــدة فتحي بزراعة أرضها 
وهـــي كذلـــك تعمل فـــي جنـــي المحصول مع 
بناتهـــا. وتّدخر من خالل نشـــاطها هذا المال 

من أجل أداء فريضة الحج في مكة المكّرمة.
وبفضـــل ازدهـــار زراعة التين الشـــوكي، 
تمكنـــت عائلـــة فتحي غلداســـمي مـــن زيادة 
مدخولهـــا عشـــر مـــرات، وانعتـــق البقال من 

ديونه وهو يقوم راهنا بتوسيع منزله.
وقال فتحي البالغ 40 عاما والذي يفكر 
اآلن جديا في مســـتقبله ومســـتقبل ابنته 
البالغـــة 10 أعوام في قريـــة أجداده ”هذه 
األراضي التي كانت بالكاد تكفينا للعيش 
في الســـابق، تعطينـــا اآلن األمل“، مؤكدا 

”ال حاجة للذهاب إلى مكان آخر“.
وفي بلد يعاني 30 بالمئة من شـــبابه 
من البطالة، تعـــّد الهجرة الحل الوحيد 

بالنسبة للكثير منهم.
وبحسب رئيس التعاونية الفالحية 
المحليـــة محمد محمدي، فإن ”المئات 
من العائالت تعيش من هذه الزراعة“ 

في المنطقة.
وزرع والد فتحي أشجار الفستق 
بين نبتات التين الشوكي، ما يشّكل 

مدخوال إضافيا له.
وبحســـب منظمة األمم المتحدة 
لألغذية والزراعة (فـــاو)، باإلضافة 
إلى كونه خزانا طبيعيا 
للمياه، فإن التين 
الشوكي هو ”بئر 
نباتية قادرة على 
توفيـــر مـــا يصل 

إلى 180 طنا مـــن المياه للهكتار الواحد“. كما 
تساعد جذوره في تحسين خصوبة التربة.

وأشـــار البروفيســـور خذير مداني، وهو 
مديـــر مختبـــر بحـــث جامعي، إلـــى أن زراعة 
الشـــعير قرب أشـــجار التين الشوكي سمحت 

بمضاعفة المردود سبع مرات.
ويعتبر التين الشوكي ههنا عامال محسنا 
للتربـــة، كما له دور في خفـــض توليد الميثان 
لدى المجترات، ما يسهم في خفض انبعاثات 

غازات تؤدي إلى ظاهرة االحتباس الحراري.
ويقول تقريـــر لمنظمة األغذيـــة والزراعة 
الســـر  المتحـــدة (فـــاو) إن  لألمـــم  التابعـــة 
البيولوجي في نبات التين الشوكي هو عملية 
التركيـــب الضوئـــي الخاصة بـــه، وهو أيضا 
حامض المخلدات الذي يسمح للنبات بسحب 

الماء خالل الليل.
وتشـــّكل هذه الزراعة فرصة للجزائر، أكبر 
دولة في أفريقيا، إذ تقع 80 بالمئة من أراضيها 
في بيئة قاحلة وشبه قاحلة. وجارتاها تونس 
والمغرب أدركتا أهمية هذه المســـألة وقامتا 
بفضل مساعدة األمم المتحدة بتطوير صناعة 

لتحويل الصبار منذ عدة سنوات.
وبحســـب الفاو، هـــذه النبتة قـــادرة على 
حيث  النمو في األراضـــي ”القاحلة والفقيرة“ 
ال يمكـــن أن تنمو أي نباتات أخرى، ويســـتمر 
الصبار ”بصمت ولكن بحزم في احتالل مكانة 
في مواجهة التغيرات المناخية وخطر  بارزة“ 

الجفاف المتنامي.
ويقـــول هانز درايـــر مدير شـــعبة اإلنتاج 
النباتي ووقايـــة النباتات في منظمة (فاو) إن 
”تغير المناخ وتزايد مخاطر الجفاف ســـببان 
قويان لزيادة االهتمام بنبات الصبار البسيط 
ورفـــع قيمتـــه ليصبح محصوال أساســـيا في 

العديد من المناطق“.
ووفقا لخذير مداني، ساعد استزراع التين 
الشـــوكي كذلك على تنويع المحاصيل، حيث 
كان المزارعون يزرعون الحبوب والمحاصيل 

األخرى في أراض يسّيجها التين الشوكي.

} الخرطــوم – صعـــدت عائـــدات صـــادرات 
الســـودان من الصمغ العربي،  مـــن 3.2 بالمئة 
في 2018 إلـــى 109.477 مليون دوالر، مقابل 106 
مالييـــن دوالر في 2017، لكـــن العقبات مازالت 
عديـــدة ليصبح الصمغ العربي مصدر ثروة من 

العملة األجنبية للسودان.
جاء ذلك، في تقرير صادر عن مجلس الصمغ 
العربـــي (حكومي)،  قـــال إن إجمالي صادرات 
الســـودان من الصمغ العربي بلـــغ 73.675 طنا. 

ووفق أرقام رســـمية، يستأثر السودان على 75 
بالمئة مـــن إنتاج الصمغ العربـــي عالميا، في 
وقت تعاني فيه هذه الصناعة من عدة تحديات 
تقـــف حائال أمـــام دورهـــا في دعـــم االقتصاد 

المحلي.
والصمغ العربي، هو مستحلب مستخلص 
من أغصان وجذوع شـــجرة (الهشـــاب)، وهي 
مادة شفافة بيضاء تميل إلى البني والبرتقالي، 

تتحول إلى قطع صلبة تتكسر كالزجاج.

تلــــك القطــــع تحتــــوي علــــى الكثيــــر من 
المواد الغذائيــــة والدوائية، كما أنها تحتفظ 
بخصائصها لعقــــود زمنية طويلــــة قد تصل 
إلى خمســــة آالف سنة دون أن يطرأ عليها أي 

تغيير.
خبراء ومســــؤولون قالوا إنــــه على الرغم 
مــــن أهمية الصمغ العربــــي ودوره المفترض 
في دعم االقتصاد الســــوداني، إال أن البالد ال 
تــــزال غير قادرة على اعتباره موردا رئيســــيا 

لإليرادات وتوفير العمالة.
ويمتد حــــزام الصمغ العربي الســــوداني 
فــــي 12 واليــــة على حــــدود البــــالد المتاخمة 
مع إثيوبيا وإرتريا شــــرقا، ومع دولة تشــــاد 

وأفريقيا الوسطى غربا.
وتنمــــو غابــــات الصمغ في واليــــات عدة 
غرب الســــودان في ما يعرف بـ“حزام الصمغ 
العربي“، الذي يمتد لمسافات تقع وسط قرى 
مزارعيــــن، يقتــــرب عددهم إلى ســــتة ماليين 

مزارع، منهم مليونا امرأة.
ويقــــوم تجــــار القريــــة أساســــا بتمويــــل 
العمليــــات الزراعيــــة بمــــا فيها طــــق و جمع 
الصمــــغ و يســــتخدمون نظام "الشــــيل" حيث 
يوفــــر التجار األمــــوال و البــــذور و المعدات 
و كذلك الســــلع الضرورية كالســــكر و الشاي 
و الماء لألســــر لمواجهــــة إحتياجاتها خالل 
موســــم الخريف حيــــث تكــــون الحوجة أكبر 
(خاصــــة ما يعرف بمفرق الحبتين-من شــــهر 
يوليو حتى أكتوبر) و يقوم المزارعون بسداد 
ذلك عينا باألســــعار المحددة مسبقا في بداية 
الموسم و يشــــمل ذلك في العادة فوائد عالية 

على السلفيات المقدمة عينًا أو نقدًا.

شـــباب المنطقة ومنهم فاروق الريح يغادر 
بعد كل موســـم جنـــي الى المدينـــة للعمل في 
االعمار وتوفير قوت أسرته. ويقول عبدالماجد 
عبدالقادر األمين العام لمجلس الصمغ العربي، 
إن ”حزام الصمغ العربي لم يســـتغل في مجال 
تصنيعـــه وتطويره كســـلعة ذات بعـــد عالمي 

حتى وقتنا هذا“.
وأوضـــح عبدالقادر أن ”الحزام يوجه نحو 

إنتـــاج الفحـــم النباتي وأخشـــاب األثاث 
والبناء، إذ ينتج الحزام نحو 1.200 مليون 
طن ســـنويا من الفحـــم النباتي، غير أن 

أغلبه يوجه لالستهالك المحلي“.
المحلي،  المســـؤول  وبحسب 

فإن الســـودان ال يســـتغل سوى 
10 بالمئـــة من الغابات المنتجة 
للصمغ العربي، ألســـباب تعود 
إلـــى عمـــل كبار الســـن فقط في 
مجال حصاد الصمغ العربي، أو 

ما يعرف شعبيا بـ(الطق) وهجرة 
الشباب إلى المدن.

ويعـــزو عاملون فـــي حصـــاد الصمغ 
العربـــي ضعـــف اســـتغالله إلـــى قصـــر فترة 
الحصاد المقدرة بشـــهرين اثنيـــن، ما يجعله 

قطاعا غير مستدام للعمالة.
كمـــا أن ضعـــف المعدات المســـتخدمة في 
الحصـــاد، وعدم وجود مصانع تعيد تشـــكيله 
وتطور منتجاته، وضعف التمويل الممنوح من 
المصارف إلنتاج الصمـــغ العربي، جعلت منه 

قطاعا مهمشا.
يقـــول الريـــح أنـــه ال يســـتطيع ان ينتظر 
موسم الجني طيلة الســـنة وهو يفكر ان ينقل 

كل أسرته إلى بور السودان ليستقر هناك، ألن 
أطفاله يستعدون للدخول الى المدرسة.

ويؤكـــد خبـــراء االقتصـــاد علـــى ضرورة 
االهتمـــام بحـــزام الصمـــغ العربـــي وتوطين 
منتجيـــه بتوفيـــر كافـــة الخدمـــات الصحيـــة 

والتعليمية لهم.
ورغــــم أن الحكومة الســــودانية أنشــــأت 
مجلســــا متخصصا للصمغ العربي في 2009 
للوقــــوف علــــى أحوال إنتاج وتســــويق 
وتصدير الســــلعة، إال أن ذلك لم يساهم 

في تطوير الصادرات.
وقــــال األميــــن العــــام لشــــعبة 
مصدري الصمغ العربي (أهلية)، 
مشــــكلة  إن  الطيــــب،  أحمــــد 
الرســــوم الحكومية المفروضة 
على صــــادرات الصمغ العربي 
تشكل عائقا نحو تصديره إلى 

الخارج واللجوء إلى تهريبه.
وأضــــاف الطيــــب أن حــــدود 
الســــودان المتاخمة لــــدول أفريقية 
إثيوبيــــا،  الوســــطى،  أفريقيــــا  (تشــــاد، 
إرتريا) فضــــال عن الرســــوم المفروضة على 
الصادر، تغري المنتجيــــن بنقله إلى الخارج 

عبر قنوات غير رسمية.
ويدعــــو إلى ضــــرورة مكافحــــة التهريب 
بإعــــالن أســــعار مجزيــــة لمنتجــــي الصمــــغ 
العربــــي، وتشــــجيع صناعة الصمــــغ العربي 
وإنتــــاج كميات من البــــودرة واللبان الرتفاع 
إحصائيات  وبحســــب  العالميــــة.  أســــعارها 
حكوميــــة، فإن كمية الصمــــغ العربي المهرب 

تصل إلى 45 ألف طن سنويا. 

ثمار التني الشــــــوكي تنقذ فقراء اجلزائر من جوعهم في أواخر الصيف وفصل اخلريف 
ونباته علف للحيوان طيلة السنة وخاصة أيام اجلفاف، لكنه لم يكن يوما زراعة واستثمارا 
فالحيا إال بعد اهتمام العالم املتقدم به كمادة أساسية ملستحضرات التجميل، حيث اجته 

أهالي منطقة سوق هراس إلى زراعته بعد أن صار زيته يباع غالي الثمن.

التني الشوكي ذهب أخضر عند الجزائريني

الصمغ العربي في السودان ثروة الفقراء يجنيها تجار ومهربون

[ زراعة الصبار تنقذ شباب سوق هراس من البطالة  [ كل أجزاء {الهندي} مفيدة باستثناء األشواك
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موسم ينتظره المزارعون مدة سنة

مربى 

مدينة 
ث فرع 
سيدي 

ء من 
 على 
ي في 
ملون 
ـلطة، 
خة في 

أجنبية، ألن مثل هذه
الشهادة غير 
موجودة في 
الجزائر،

مورد رزق لكل العائلة غذاء لإلنسان والحيوانسلطان الغالل

  45
ألف طن كمية

 الصمغ العربي املهرب 

سنويا على الحدود 

املتاخمة لدول

 أفريقيا



كشف التقرير السنوي للمجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحافية في السودان، عن تراجع كبير لتوزيع وطباعة الصحف ميديا

الورقية، وأعلن المجلس خالل مؤتمر صحافي بحضور ناشـــرين ورؤســـاء تحرير وصحافيين، عن تراجع توزيع الصحف في السودان 

من 59 مليون نسخة في العام 2017 إلى 36.424 مليون نسخة في العام 2018.
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الراديو يطالب بترويض األنا الساحقة للتلفزيون

} ال أملك إحصائية عن تأثير اإلذاعات 
العربية على اجلمهور في عاملنا العربي، 

مثلما كان تأثير إذاعتْي ”بي.بي.سي“ 
ومونتي كارلو في القرن املاضي.

لكن احلديث غالبا ما يخُف ويصبح 
هامشيا عن اإلذاعات العربية وسط التدفق 

التلفزيوني الهائل.
هل مازال اجلمهور يستمع إلى اإلذاعات 

العربية؟ رمبا لدى سائقي السيارات 
إجابة معقولة ألنهم أكثر من يستمع 

لإلذاعات، لكن ربات البيوت مازلن يحتفظن 
بإخالصهن لإلذاعات، اإلذاعة رفيقة 

املنزل في النهار، ورمبا ال يخلو مطبخ 
من صوت الراديو بغض النظر عن نوعية 
برامجه إن كانت للتسلية أم للمنوعات أم 

للحوار السياسي، مع أن الشأن السياسي 
ليس جادا في أغلب األحوال في وسائل 

اإلعالم العربية ومن بينها اإلذاعات، مازال 
اجلمهور العربي ال يثق بإعالمه عندما 

يتحدث عن وضع البالد السياسي.
تهميش اإلذاعة ال يبعث على أي 

أمل إعالمي، ألنها مازالت متتلك فكرة 

الدرس األول في صناعة الرأي والتأثير 
على اجلمهور، لذلك احتفلت منظمة 

األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
(اليونسكو)، هذا األسبوع باليوم العاملي 
لإلذاعة، معلنة وجود نحو 44 ألف محطة 

إذاعية حول العالم.
احتفى بيان اليونسكو بالتاريخ 
اإلذاعي ملا تضطلع به هذه الوسيلة 

املسموعة من دور هاّم، مؤكدا أن اإلذاعات 
”تواصل االحتفاظ بدورها اإلخباري 

باعتبارها إحدى أهم وسائل االتصال في 
العالم، حيث ساهم التقدم التكنولوجي في 
احتفاظ اإلذاعات بأهميتها، وذلك لسهولة 
الوصول إليها سواء عبر الكمبيوترات أو 

الهواتف الذكية“.
ال تبدو هذه املناسبة متأخرة إلعادة 

املطالبة بدعم قيام الراديو بترويض 
األنا الساحقة للتلفزيون، األمر ال يتعّلق 

باملنافسة، بقدر ما يتعّلق بوظيفة مختلفة 
للراديو، على األقل فيها ما يستدعي 

احلنني. ألن اإلذاعات أّرخت في ذاكرة 
اجلمهور لوقائع سياسية ولهفة ملعرفة ما 
يجري من أحداث، مثلما كانت معّبرا عما 

كنا نذوب ولها فيه من أغان وأصوات، 
يكفي أن نذكر هنا أن مباريات كرة القدم 

كانت تنقل مباشرة عبر اإلذاعة وكأننا نرى 

أداء الالعبني مبسامعنا!! 
لسوء احلظ ال ميكن أن جند اليوم 

مثاال عربيا كالذي عرضه توماس فريدمان 
عن عالقة زوجته بالراديو، فهي مولعة 

ببرنامج صباحي يضع مجموعة خيارات 
أمام املستمعني من أجل االتفاق على خيار 

واحد، هذه الزوجة األميركية تستمع 
للراديو وهي تعّد اإلفطار ألسرتها، األمر 
الذي حتّول عند أفراد األسرة إلى شغف 

بالراديو أكثر من انتظار الطعام!
تعلم فريدمان أفكارا من هذا البرنامج 

اإلذاعي الشعبي، ليعيد توظيفها في 
مقاالته السياسية. من املفيد اإلشارة 

هنا إلى وجود 11 ألف محطة إذاعية في 
الواليات املتحدة.

هذا الدرس اإلذاعي ال ميكن أن يقدمه 
التلفزيون في كل أملعيته للجمهور على 
األغلب، لذلك تبدو احلاجة ماسة إلنهاء 
احتكار التلفزيون، فاألذن أيضا تبصر، 

عفوا أيتها العني!
ال امتلك مثاال إذاعيا عربيا يجعلني 

قادرا على الدفاع عن فكرتي من أجل 
استمرارية وتطوير محتوى الراديو، لكنني 
مثل عدد كبير ممن يستمعون إلى اإلذاعات 

في بريطانيا، ال أخفي شغفي ببرامج 
اإلذاعة مفضال إياها غالبا على التلفزيون.

هناك درس معرفي فذ تقدمة هيئة 
اإلذاعة البريطانية ”بي.بي.سي- راديو 

4“ يتجاوز احلدود اجلغرافية، وتكاد 
تصّنف برامج هذه احملطة ضمن مستوى 
الثقافة العالية املتمثلة باملسرح واألوبرا 

واملوسيقى الكالسيكية والصحف ذي 
املسؤولية العالية، مقابل ما متثله 

الصحافة الشعبية ومحطات موسيقى 
البوب وكرة القدم بوصفها ممثال للثقافة 

السائدة.
مازال هذا الدرس في ”بي.بي.سي 

راديو 4“ مستمرا، لكن وجد من ينافسه 
 LBC” Leading بشكل مثير متمثل مبحطة

Britain’s Conversation“، تلك اإلذاعة 
اخلاصة التي تقدم سلة يومية من احملتوى 
السياسي عبر احلوار املستمر الذي يقّرب 

عالقة اجلمهور مع احلكومة ومؤسسات 
الدولة في دميقراطية حرة من األفكار 

واملعلومات.
برامج تلك اإلذاعية ال تتوقف عن أطالق 

األسئلة، مثلما ال تتردد عن أيجاد حزمة 
إجابات لها سواء من قبل السياسيني 

أنفسهم أو اجلمهور، لذلك تستمر هذه 
اإلذاعة لتكون موضوع اهتمام اجلمهور.

وهذا سبب كاف يجعلها حتقق 1.2 
مليون مستمع لطبقها اإلخباري التحليلي، 

مع أنها ال تنافس في ذلك اإلذاعات الشعبية 
واملنوعة، ولكي نكون عادلني، وفق فيليب 

ستيفنز الكاتب في صحيفة فايننشيال 
تاميز ”كان هناك على الدوام توتر بني 

اإلبداع والشعبية. وكان على (بي.بي.سي) 
منذ فترة طويلة أن توازن بني البرامج 

عالية النوعية، مقابل احلاجة إلى جماهير 
كبيرة تكفي لتبرير وضع ضريبة شاملة“.

مثل هذا األمر ال ينطق على احملطة 
اإلخبارية التحليلية ”LBC“ التي تكاد متثل 
منوذجا للنجاح اإلذاعي في الزمن الرقمي.

اليوم كبار السياسيني البريطانيني 
يفضلون التحدث إليها واالستماع 

لبرامجها احلوارية، ألن ثمة جديدا يأتي 
منها وبشكل دائم.

العصر الرقمي ليس إذاعيا بامتياز، 
ميكن إال نختلف على ذلك، لكن التفريط 

بهذه اخلدمة اجلليلة التي قدمت للبشرية 
منذ بدايات القرن املاضي، تنهي مساحة 
تاريخية مؤثرة في ذاكرة أجيال، يفترض 

أن تستمر مبحتوى مختلف وعصري.
الراديو اليوم حل سحري في قرى ومدن 
متباعدة، وفق بيان اليونسكو الذي ذكر أن 
83 باملئة من سكان تنزانيا، و85 باملئة من 
سكان زامبيا، يحصلون على األخبار عبر 

اإلذاعات.

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبل تفتح بوابة خدمات البث واشتراكات الصحف لتعويض ركود المبيعات
 التدفقي ببرامج حصرية وزاخرة بالنجوم

ّ
[ الشركة األميركية ستطلق خدمتها الخاصة للبث

} ســان فرانسيســكو – تكّثـــف شـــركة ”أبل“ 
جهودها لالســـتثمار في مجـــال خدمات البث 
عبر اإلنترنت الذي يشـــهد منـــّوا متزايدا، في 
حـــني تعاني مبيعـــات هواتـــف ”آي فون“ من 
الركـــود، وقد توّفر هذه الســـنة اشـــتراكا في 
الصحف ومنصة بّث تابعة لها بدعم كوكبة من 

جنوم هوليوود.
وقد تكون املفاجأة مـــن العيار الثقيل، مع 
مشـــاركة جنوم مثـــل جنيفر آنيســـتون وريز 
ويذرســـبون واملخـــرج جـــي. جـــي. آدمز في 

احلدث.
تســـتعّد  وذكرت وســـائل إعالم بأن ”أبل“ 
للكشـــف عن جديدها في اخلامس والعشـــرين 
من مارس في مقّرها الرئيســـي في كوبرتيونو 
(والية كاليفورنيا)، بيد أن املجموعة األميركية 

ترفض على عادتها التعليق على الشائعات.
وأفـــادت صحيفـــة وول ســـتريت جورنال 
بأن شـــركة أبل تســـعى إلى تعزيـــز اإليرادات 
من اخلدمات، خاصة فـــي ظل تراجع مبيعات 
آيفـــون، إذ يتوّقع أن تقـــّدم اخلدمة عن طريق 
االشـــتراكات، على طريقـــة ”نتفليكس“، مقابل 

تقدمي خدمة أخبار غير محدودة.
خطـــوات خجولة في مجال  وخطت ”أبل“ 
الفيديـــو، مع متجـــر ”آي تيونـــز“ الذي يتيح 
التي تتيح  شـــراء القطع وخدمة ”أبل.تي.في“ 
النفـــاذ إلـــى منّصات أطـــراف ثالثـــة وأيضا 

برنامج ”كاربول كاراوكي“ املوسيقي.
وال مجال للشـــك في اخلطوات املقبلة التي 
تعتـــزم املجموعة اتخاذها، فهي ســـتطلق في 
أغلب الظـــّن خدمتها اخلاصة للبـــّث التدفقي 
احلافلة ببرامج حصريـــة والزاخرة بالنجوم، 
فـــي مســـعى إلـــى اســـتقطاب املســـتخدمني 

ومزاحمة ”نتفليكس“ و”أمازون برامي“.
وفي أواخـــر يناير، أعاد املديـــر التنفيذي 
تيم كوك التأكيد على عزم املجموعة االستثمار 
في ”احملتويات األصلية“، مذكرا بالعقد املبرم 
مع جنمة التلفزيـــون األميركي أوبرا وينفري 
وقائال وقتها ”ثقتي كبيرة وسنكشف عن أمور 

جديدة في الفترة املقبلة“.
وقد تطلـــق ”أبل“ في خالل بضعة أشـــهر 
منوذجـــا للفيديـــو على شـــاكلة خدمـــة ”أبل 
ميوزيك“ للبّث املوســـيقي التـــي طرحتها عام 

2015، بحسب الصحافة األميركية.
وشـــهدت ”أبل“ التي وصلـــت متأخرة إلى 
ســـوق املوســـيقى منـــّوا ، وباتت تضـــّم أكثر 
من 50 مليون مســـتخدم في مقابل اشـــتراكات 

مدفوعة.
وعهـــدت ”أبـــل“ خـــوض املجـــاالت بعـــد 
اآلخرين لكن مع إحداث تغييرات كبيرة تقلبها 
رأســـا على عقـــب، كما احلال مـــع أجهزة ”آي 

وهواتف ”آي باد“. بود“ 
وباإلضافـــة إلى موارد مالية طائلة، تتمّتع 
”أبـــل“ بقاعـــدة واســـعة مـــن املنتجـــات قيد 

التداول تشمل 1.4 مليار جهاز تزّودها مسبقا 
بخدماتها.

وقد ســـمح لها ذلـــك بتحقيق رقـــم أعمال 
يبلغ 11 مليار دوالر تقريبا في األشـــهر الثالثة 
األخيرة من 2018 مســـجال ارتفاعا بنســـبة 19 
باملئة، بفضـــل خدمات من قبيـــل ”آي كالود“ 

و”أبل باي“ و”آي تيونز“ و”أبل ميوزيك“.
وفي ظّل انتشار التكهنات في هذا الصدد، 
اقترح محللون من ”جي.بي مورغان تشيز“ أن 
تشـــتري ”أبل“ منصة ”نتفليكس“ التي تهيمن 
على الســـوق، مع حصة مستخدمني تبلغ 140 

مليونا.
وباإلضافـــة إلـــى الفيديـــو، تطمـــح ”أبل“ 
خلـــوض مجـــال الصحافـــة. ومـــن املعلوم أن 
األجواء متوترة بني املجموعات التكنولوجية 
ووســـائل اإلعالم، فهذه األخيـــرة تّتهم عمالقة 
التكنولوجيا باســـتخدام منشوراتها من دون 
تقـــدمي أي مقابل أو بالتســـبب بإفالســـها مع 

احتكارها العائدات اإلعالنية.
منفذا إلى الصحف بواسطة  وتتيح ”أبل“ 
”أبل نيـــوز“. وقـــد تقضـــي اخلطـــوة التالية 
بتقدمي اشـــتراك يتيح االطـــالع على عدد كبير 
من املنشـــورات، غير أّن هذا املشـــروع ال يلقى 
إجماعا بســـبب نســـبة العائدات التي تطالب 

بها ”أبل“.

ومّهدت املجموعة الطريق خلطوتها املقبلة 
في هذا املجال أيضا مع شراء خدمة ”تكستر“ 
التي تتيح االشـــتراك مبّجـــالت إلكترونية في 

مقابل 10 دوالرات في الشهر الواحد.
غيـــر أّن املفاوضـــات مـــع بعـــض جهات 
تطالب، بحسب ما  التحرير متعّثرة، ألن ”أبل“ 
أكدت بعض وسائل اإلعالم، بنصف العائدات 
بينما يتّم تقســـيم الباقي بني الناشـــرين على 
أســـاس الوقت الذي يقضيـــه الناس في قراءة 

املقاالت.
لكن هذا أعلى بكثير من نسبة الثالثني في 
املئة التي حتصل عليها الشـــركة خالل السنة 
األولى من االشـــتراك، جنبا إلى جنب نســـبة 
الــــ15 في املئة التي ســـتحصل عليها في وقت 

الحق. 
ومـــن ثـــّم ترفـــض صحـــف كبـــرى، مثـــل 
”نيويورك تاميز“ و”واشـــنطن بوست“، إبرام 

شراكات معها.
كما تريد أبل من بعـــض الصحف االلتزام 
بتزويد األخبار ملدة عام على األقل، وهو البند 
الـــذي يثير االنقســـام  بني الناشـــرين أيضا، 
فالبعـــض يريـــد التزامـــا أطول، بينمـــا يريد 

آخرون فرصة للتراجع في وقت أقرب.
وال يستبعد بعض احملللني أن تقّدم ”أبل“ 
فـــي نهاية املطـــاف اشـــتراكا وحيـــدا في كّل 

خدماتها، كمـــا هي حال ”أمازون“. ويســـاور 
القلق العديد من الصحف حول إمكانية إحلاق 
الضـــرر مببيعات خدمات االشـــتراك اخلاصة 
بها، حيـــث تبيع صحيفة واشـــنطن بوســـت 
اشـــتراكا رقمّيا بالكامل مقابل 10 دوالرات في 

الشهر.
بدورهـــا تضـــع نيويورك تاميز اشـــتراكا 
مقابـــل 15 دوالر شـــهريا، فيمـــا يبلـــغ ســـعر 
االشتراك األساســـي في صحيفة وول ستريت 
جورنـــال 37 دوالرا فـــي الشـــهر، فـــي الوقت 
ملوّفري احملتوى  الذي يدفع تطبيق ”تكســـتر“ 
اخلاص به على أساس االستخدام الذي تولده 

عناوينهم.
ويعني هذا أن الصحيفة التي انضمت إلى 
”تكســـتر“ ســـوف حتصل من املشتركني ضمن 
التطبيـــق على دفعات أصغـــر بكثير باملقارنة 
مع األشخاص الذين يقومون باالشتراك بشكل 
مباشـــر مع الصحيفة، وتعانـــي الصحف من 
قلق إضافي في ما يتعلق بهذا العرض، والذي 
يتمثـــل بانخفـــاض اجلاذبية في حـــال كانت 
جزءا من مجموعة من املطبوعات بدال من كون 

عالقتها فردية مع املشتركني.
ويترك هـــذا العرض البـــاب مفتوحا أمام 
إمكانية قيام شـــركة أبـــل بإيقاف هذه احلزمة 
الحقـــا. لكن الصحـــف تفكر في الوقت نفســـه 

بالفوائد الكبيرة التـــي ميكن احلصول عليها 
من خالل أبل، إذ متتلك الشـــركة قاعدة ضخمة 
من املســـتخدمني، حيث إن مستخدمي الشركة 
ميتلكون 1.4 مليار جهاز نشـــط، مما يســـاعد 
على زيادة وصول وانتشـــار الصحف بشـــكل 

كبير.
كما أثبتت أبل قدرتها على حتويل عمالئها 
من األجهزة إلى مشتركني رقميني، وأكبر مثال 
علـــى ذلك خدمـــة أبل ميوزك، والتـــي أطلقتها 

الشركة في عام 2015.

ومتّكنت خدمة أبل ميوزك بعد االستحواذ 
عليها من احلصول على 50 مليون مشترك من 
خـــالل تقدميها اشـــتراكات مجانية ملدة ثالثة 
أشـــهر جلميـــع مســـتخدمي هواتـــف آيفون، 
مـــع اإلشـــارة إلـــى أن وول ســـتريت جورنال 
وواشـــنطن بوســـت تبيعان اشـــتراكات عبر 

تطبيق أخبار أبل.

تعتزم شركة أبل االستثمار في احملتويات 
ــــــث التدفقي  ــــــر خدمــــــات الب ــــــة عب األصلي
لتدخل لتوســــــع املنافسة مع منّصات مثل 
و“أمازون برامي“. باســــــتقطاب  ”نتفليكس“ 
ــــــوود، بالتزامــــــن مع عقد  جنــــــوم من هولي
ــــــى ضّم صحف  مســــــاعيها مفاوضات إل
ــــــي تضم اآلن  الت كبرى خلدمة ”تكســــــتر“ 
مجموعــــــة من املجــــــالت مقابل اشــــــتراك 

شهري.

أبل تعول على تنوع المحتوى

الخالف بني أبـــل والصحف الكبرى 

بسبب مطالبة أبل بنصف عائدات 

االشـــتراكات بينمـــا يتم تقســـيم 

الباقي بني الناشرين

◄



808Faisal

لن يفهمك إال اثنان؛
أحدهما مر بتجربة مشابهة لتجربتك، 

واآلخر يحبك كثيرا.

nahde1

رمبا تأتي الشهرة من أتفه األسباب، 
لذا ال تبحث عن أتفه األسباب من أجل 

الشهرة.

lmnassem

نحن كالشجر وأبناؤنا أغصاننا تنمو 
وتتشكل باحلب، ميكن أن نقول في مدح 

االبن: هذا الغصن من تلك الشجرة.

amrwaked

أنا ممثل. ما الذي يجبرني على أن أتكلم 
في السياسة؟ الرد بسيط جدا، وهو ألننا 

منر بظرف سياسي أكثر من استثنائي. 
عندنا واجب ينبغي القيام به.

hakim1zed

السياسي هو الشخص الذي تنتخبه 
وتوصله وتقعده على الكرسي ثم يتركك 

تغني أغنية وردة رحمها الله ”قال 
ماعرفوش ما شفتوش. ما عاشرتوش“.

AhlamMostghanmi

ال أنصحك بأن تختبر الناس بسّكني! 
أن تثق بأحد هو أن متنحه ظهرك 
وسكيًنا، وتترك له خيار طعنك أو 

حمايتك، وغالًبا ما تنتهي مضّرًجا 
بحسن ظنك.

photo_says

أنا ال أبحث عن شخص لديه كل شيء؛ 
أنا أفّضل أن أحصل على شخص ليس 
لديه شيء لكنه يفعل كل شيء إلسعادي.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا

assihallani
عاصي احلالني
فنان لبناني

} واشــنطن - وجـــه الكاتـــب املختـــص فـــي 
االستشـــارات اجلنسية، دان ســـافيج، رسالة 
إلى مالك شركة أمازون جيف بيزوس ينصحه 
فيها بنشر الصور التي يظهر فيها عاريا حتى 

يتوقف االبتزاز الذي يتعرض له.
وكتب ســـافيج في الرســـالة التي نشرتها 
صحيفـــة نيويـــورك تاميـــز األميركيـــة هـــذا 
األســـبوع ”عزيزي جيف بيزوس، أنا أعلم أنك 
مررت بالكثير خالل األسابيع القليلة املاضية، 
ولكـــن لدي طلب واحد إضافي: أن تنشـــر تلك 
الصور. أقول هذا كأحد مالك األسهم في شركة 
أمـــازون، وكعضو في ’أمـــازون برامي‘، وكأب. 
انشر تلك ’الســـيلفي من حتت احلزام‘ قبل أن 
إلى موقع  تسربها مجلة ’ناشيونال إنكوايرر‘ 
’تي.أم.زد‘ TMZ. وبينمـــا تفعل ذلك أضف عدة 

صور لم يرها ذلك املوقع“.
وأضـــاف موجها كالمه إلـــى بيزوس ”لقد 
كتبـــت على موقـــع ’ميدمي‘ أقـــول: إن كنت في 
موقعـــي هذا غير قادر علـــى الوقوف في وجه 
هذا االبتزاز، فكم من الناس يستطيعون (فعل 

ذلك)؟“.
وكان مالك أمازون اتهم في املنشور املذكور 
”أميركان ميديا“ بتهديده بنشـــر صور خاصة 
به، من بينها ”صورة ســـيلفي حتت احلزام“، 
مـــا لم يقم باإلدالء بتصريح علني يؤكد فيه أن 

الدافع وراء ما نشرته ”ناشيونال إنكوايرر“ ال 
يرجع إلى مخاوف سياسية.

إنكوايـــرر  ناشـــيونال  صحيفـــة  وكانـــت 
املعروفـــة بتصيـــد الفضائح نشـــرت الشـــهر 
املاضي صـــورا تثبـــت عالقة جيـــف بيزوس 
بلوريـــن سانشـــيز -وهـــي مذيعـــة وممثلـــة 
أميركيـــة- وذلـــك بعد يـــوم واحد مـــن إعالن 
بيزوس طالقـــه، ما دفع بيـــزوس -أحد أغنى 
أغنيـــاء العالـــم، بثـــروة تقـــدر حســـب مجلة 
”فوربز“ بـ١٣٧ مليار دوالر- إلى املواجهة وفتح 

النار.
وكان خالف قد تطور خالل األيام املاضية، 
بـــني الرئيس التنفيذي لشـــركة أمازون ومالك 
صحيفة واشـــنطن بوســـت، جيـــف بيزوس، 
وبـــني رئيس شـــركة أميركان ميديا، وناشـــر 
مجلة ناشـــيونال إنكوايرر، ديفيد بيكر، الذي 
هدد بنشر صور فاضحة لبيزوس ما لم يوقف 
التحقيـــق في كيفية حصـــول مجلة الفضائح 

على لقاءاته اخلاصة مع عشيقته.
لكن موقع ديلي بيســـت ذكر أن الشـــخص 
الذي قام بتســـريب الرســـائل والصـــور، هو 

مايكل سانشيز، شقيق لورين!
ولم يخف رئيس أمـــازون محاولته جتنب 
اإلحراج الناجم عن نشـــر الصور، وكتب يقول 

”ال أريد نشـــر صور شـــخصية، لكنني لن أكون 
طرفا في عملية ابتزاز وهجمات سياســـية، بل 

أفضل التصدى لها“.
من جانبه، قال املختص في االستشـــارات 
اجلنســـية ”بوقوفك ضـــد االبتـــزاز، ورفضك 
اخلجـــل، قلبـــت الطاولـــة علـــى املتنمرين في 
مجلـــة ناشـــيونال إنكوايرر. وحيـــاك الناس 
(…)، بنشرك صورك العارية تستطيع أن تقلب 
الطاولة على النفاق الثقافي واجلنســـي الذي 
يسمح للناس بأن يستخدموا الصور العارية 

كأسلحة من األساس“.
وأكد سافيج ”إن كنت أعرف شيئا من خالل 
كتابتـــي عمود استشـــارات متعلقة بالعالقات 
اجلنســـية على مـــدى العقود املاضيـــة، فهو 
التالـــي يا جيف: كلنا أخذنا وأرســـلنا صورا 
مثل تلك التي أرســـلتها إلى صديقتك. حســـنا 
رمبا ليس كل شخص. ولكن الكثير منا، ويزداد 
هذا العدد كل يوم“. وبعد سنوات من السماع 
عن مخاطر شـــيوع الرســـائل اجلنســـية بني 
املراهقني، قام الباحثون في جامعة دريكســـل 
عام ٢٠١٥ بدراســـة تتعلق مبدى انتشـــار هذا 

التصرف بني البالغني.
وبعـــد مقابلة ٨٧٠ شـــخصا، أعمارهم بني 
١٨ و٨٢ عاما، اكتشـــفوا أن الرسائل اجلنسية 

”أكثر شـــيوعا مما كان يعتقد بشكل عام“، كما 
الحـــظ احتاد علماء النفـــس؛ فقد قال ٨٨ باملئة 
من البالغني إنهم تبادلوا رســـائل جنسية مرة 
واحدة علـــى األقل، و٨٢ باملئة بعثوا رســـائل 
جنســـية في السنة التي سبقتها. وبدال من أن 
تكون هذه الرســـائل تهديـــدا لعالقاتنا، وجد 
أنهـــا ارتبطت ”برضى جنســـي أكبر، وخاصة 

بالنسبة إلى من لهم عالقة“.
وقال ســـافيج ”كلنا يحمل معه اســـتوديو 
إباحيا في جيبه. وبينما يســـتخدم الكثير منا 
الكلمات فقط إال أن الكثير منا، صغارا وكبارا، 
مثليني وطبيعيني، يرســـلون صورا شخصية 
جنســـية. نســـتخدم هواتفنا ملغازلة شركائنا 
الثابتني الذيـــن نأمل أن نســـتطيع الثقة بهم 
(أحيانا خطأ؛ وذوو العالقة الســـابقون الذين 
يحبون االنتقام هم سبب وجود القانون الذي 
مينـــع الصور الفاضحة كانتقام). ونســـتخدم 
هواتفنا للتغزل بغرباء، مع أنه صحيح أيضا 
أن بعضنا يســـيء اســـتخدام الهاتف ويرسل 

صورا قذرة إلى أشخاص لم يطلبوها أبدا“.
وأكد ســـافيج ”نعيش في عالم حيث هناك 
أمران صحيحان: كل شخص له بعض الصور 
العاريـــة في مـــكان مـــا (مخّزنة علـــى هاتف 
شـــخص غريب، أو ضمن أرشيف على تطبيق 

تعارف نسيت أنك اشـــتركت فيه، أو موجودة 
على سيرفر لشركة تكنولوجيا). ومع ذلك فإن 
صورة فاضحة واحدة ُطِلبت من الشـــخص قد 
تكون كافية إلنهاء عمل شـــخص. دعونا ننته 

من هذه احلالة السخيفة“.
وكتب ”جيف، لديـــك القدرة على جعل هذا 
العالـــم مكانـــا أكثر أمنـــا ألطفالـــك وأطفالي، 
ناهيك عـــن البالغني الذيـــن يتبادلون الصور 
العارية مـــع غرباء أو مع شـــركائهم. وناهيك 
عن كل أصحاب املليـــارات في العالم، والذين، 
بحســـب ’بلومبيرغ نيـــوز‘، قلقـــون اآلن على 
مصير الصور التي أرســـلوها إلى عشيقاتهم. 
بنشر صورك، تستطيع أن تطبع ما هو طبيعي 
وحتمي املستقبل املهني والسياسي للبالغني 
الشباب الذين يرسلون صور السيلفي العارية 

منذ أن حصلوا على أول هاتف شخصي“.
وقال املختص إنه كلما مت اإلسراع في نشر 
بعـــض الصور القذرة، مت اإلســـراع في فقدان 
أهمية املصـــدر الذي تعود إليـــه تلك الصور. 

وحتى ذلك احلني، كلنا مهددون باالبتزاز.
وأضاف ساخرا ”بالتأكيد ميكنني أن أبدأ 
وأنشـــر بعض صوري. ولكن نشر صور قذرة 
ملستشـــار جنســـي مثلي أرســـلت إلى زوجته 

ليس له قوة أن تغّير العالم“.
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اعترف تطبيق إنســـتغرام بوجود مشـــكلة في خدمته أدت إلى فقدان عدد من الحســـابات، ومن بينها حسابات شهيرة، للماليين من 

المتابعين بشـــكل مفاجئ. وكان إنســـتغرام قد أعلن في نوفمبر الماضي عن نيته إزالة الماليين من الحسابات الزائفة، وهو ما تعتقد 

بعض المواقع المتخصصة أنه السبب وراء الخلل الحالي.
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هل يكــــــون نشــــــر أغنى رجل فــــــي العالم 
صوَره العارية حال إليقاف االبتزاز الذي 
يتعرض له؟ وهل يكون مقدمة إلنهاء معاناة 
ــــــن الذين حتولت صورهم اخلاصة  الكثيري
إلى أســــــلحة ضدهــــــم أنهت مســــــتقبلهم 

وحياتهم؟

هل يفعلها بيزوس

رسالة إلى جيف بيزوس: انشر صورك العارية واجعل العالم أفضل
ا[[ الهواتف الذكية أصبحت أشبه باالستوديوهات اإلباحية.. الجميع مهددون باالبتزاز اال ال ة ا اإل ا اال أش أ ة الذك ف ا الهواتف الذكية أصبحت أشبه باالستوديوهات اإلباحية.. الجميع مهددون باالبتزازال

} موسكو – بدأت روسيا الثالثاء عملية بناء 
”شــــبكة إنترنت ذات سيادة“ قادرة على العمل 
بشــــكل مســــتقل، في حالة انقطــــاع اخلوادم 
العاملية الرئيســــية عن البــــالد، وكذلك لزيادة 

سيطرتها على محتويات الشبكة.
وأّيد النواب الروس مشــــروع قانون بهذا 
الســــياق في حترك يشــــير منتقــــدوه إلى أنه 
يشــــكل خطوة باجتاه تشــــديد الرقابة، ورمبا 

عزل الشبكة على غرار الوضع في الصني.
وصــــوت ٣٣٤ من أعضاء مجلــــس النواب 
(الدوما) لصالح مشــــروع القانون في القراءة 

األولى، بينما عارضه ٤٧.
وذكــــر العديــــد مــــن النــــواب املنتمني إلى 
األحزاب التي تشكل أقلية في املجلس أن كلفة 

املشروع مرتفعة كثيًرا.
ويقر واضعو مشــــروع القانــــون بأن على 
روســــيا أن تضمن أمن شبكاتها بعدما كشف 
الرئيس األميركي دونالد ترامب إستراتيجية 
األمــــن  مبجــــال  املتعلقــــة  اجلديــــدة  بــــالده 

املعلوماتي العام املاضي.
ويأتــــي مشــــروع القانــــون فــــي أعقاب ما 
وصفه مســــؤولون أميركيون، بأنه موجة من 
الهجمات عبر اإلنترنت شنتها روسيا وإيران 
وكوريا الشــــمالية والصــــني، محذرين من أنه 
ســــيتم الرد من اآلن فصاعًدا على أي تدخالت 

معادية هجومًيا ودفاعًيا.
وتؤكــــد اجلهات التي تقف وراء مشــــروع 
القانــــون أن الهــــدف هو إيجــــاد ”آلية دفاعية 
لضمــــان اســــتقرار مهــــام شــــبكات اإلنترنت 
فــــي حال  في روســــيا علــــى املــــدى الطويل“ 
اتخــــذت الواليات املتحدة أي حترك إلكتروني 

لتهديدها.
ويقتــــرح القانون إنشــــاء مركــــز ”لضمان 
توجيــــه حركــــة اإلنترنــــت وضبطهــــا“ وُيلزم 

مــــزودي خدمات اإلنترنت بفــــرض ”إجراءات 
تقنية للصمود أمام التهديدات احملدقة“.

دورية  ويقتضي كذلــــك إجراء ”متاريــــن“ 
الختبار قدرة اإلنترنت في روسيا على العمل 

بشكل منعزل.
وخالل جلســــة البرملان، لم يتمكن واضعو 
القانــــون مــــن تقدير تكلفــــة ذلك علــــى املدى 
البعيــــد أو حتديد التهديدات التي ســــيتمكن 
من صدها أو حتــــى كيفية عمله، لكنهم أكدوا 
أنه من املمكن إضافة آراء اخلبراء في مشروع 

القانون جللسة مناقشته الثانية.
ورفــــض أحد واضعــــي مشــــروع القانون 
جميع االنتقادات مشــــيًرا إلــــى حجم التهديد 

احملتمل من واشنطن.
وقال أندريه لوغوفوي -وهو أحد املشتبه 
بهــــم الرئيســــيني فــــي عمليــــة قتــــل معارض 
الكرملني ألكســــندر ليتفينينكــــو في بريطانيا 
عام ٢٠٠٦- ”هذه ليســــت حضانة!“ مشيًرا إلى 
أن الواليــــات املتحدة أغلقــــت ”جميع املواقع 

اإللكترونية في سوريا“ في املاضي.
ويشــــير معارضو مشــــروع القانــــون إلى 
أنه يعكس جهود الســــلطات املتواصلة للحد 

من احلرّيــــات عبر اإلنترنت رغم كلفة ذلك 
العالية.

ســــولداتوف  أندريه  وقال 
الــــذي شــــارك فــــي 

تأليــــف كتاب عن تاريخ مراقبــــة اإلنترنت في 
روســــيا، إن ”هذا أمر خطير للغاية، إنه حترك 

نحو عزل روسيا عن اإلنترنت بشكل كامل“.
الســــنوات األخيرة، قامت السلطات  وفي 
بتضييــــق اخلنــــاق علــــى اإلنترنــــت وعرقلة 
احملتوى واملواقع املرتبطة باملعارضة، وكذلك 
اخلدمــــات التي رفضــــت التعــــاون معها مثل 
منصــــة الفيديــــو ديلي موشــــن، ومواقع مثل 

”لينكد إن“ و ”تلغرام“.
ديــــوان  معارضــــة  املشــــروع  ويواجــــه 
احملاسبة نظًرا إلى كلفته التي تقدر بأكثر من 
٢٠ مليار روبــــل (٢٧٠ مليون يورو)، فضًال عن 
املخاوف بســــبب الصالحيات الواسعة التي 

سيتم منحها لوكالة ”روسكوندزور“.
وستكون لدى هذه الوكالة إمكانية التدخل 
مباشــــرة في إدارة الشــــبكة عنــــد أي تهديد، 
ومنع احملتوى احملظور مباشــــرة في روسيا، 
وهي مهمة تقع حالًيا على املشــــغلني أنفسهم 

بدرجات من النجاح متفاوتة.
اإلرســــال  ومــــن املتوقع ”تقليل“ 
إلى اخلارج لبيانــــات يتم تبادلها 
على اإلنترنت بني املســــتخدمني 
الروس، من خالل مرورها بشكل 
أساســــي عــــن طريــــق خــــوادم 
حتددها  خــــاص  ســــجل  في 

الوكالة. 

{اإلنترنت ذات السيادة}: موسكو تغلق حدودها الرقمية

روســـيا تســـعى منـــذ ســـنوات إلـــى تعزيز 

سيطرتها على اإلنترنت

<

ويشــــير معارضو مشــــروع القانــــون إلى 
أنه يعكس جهود الســــلطات املتواصلة للحد 
من احلرّيــــات عبر اإلنترنت رغم كلفة ذلك

العالية.
ســــولداتوف أندريه  وقال 

الــــذي شــــارك فــــي 

إلى اخلارج لبيانــــات يتم تبادلها
على اإلنترنت بني املســــتخدمني
الروس، من خالل مرورها بشكل
أساســــي عــــن طريــــق خــــوادم
حتددها خــــاص  ســــجل  في 

الوكالة. 

إنكـــوايـــرر  ناشـــيـــونال  صحيفــــة 

املعروفـــة بتصيد الفضائح نشـــرت 

صـــورا تثبـــت عالقة جيـــف بيزوس 

بلورين سانشيز

<



} الرياض - أعاد الجدل حول تطبيق ”أبشـــر“ 
في اليومين الماضيين، نظام والية الرجل على 

المرأة إلى دائرة الضوء في السعودية.
وبحســـب الموقع الرسمي لوزارة الداخلية 
الســـعودية يتيـــح تطبيـــق ”أبشـــر“ جملة من 
الخدمـــات للمواطنين الســـعوديين واألجانب 
أيضـــا. وتقـــول بيانـــات الـــوزارة إّن المنّصة 
تملـــك أكثر من 11 مليون مســـتخدم، بين أفراد 

وشركات.
ويقول وصـــف التطبيق في كل من متجري 
أبـــل وغوغـــل فـــي الســـعودية ”أبشـــر يمكنك 
أن تتصفـــح بأمـــان ملفك الشـــخصي أو ملف 
أفـــراد عائلتك أو األشـــخاص الذيـــن يعملون 
لديـــك، وتنفيذ مجموعة واســـعة من الخدمات 

اإللكترونية عبر اإلنترنت“.
لكن ما أثار حفيظة ناشطي حقوق اإلنسان 
هو الجـــزء المتعلق بإصـــدار وإلغاء تصاريح 
السفر وتأشيرات الخروج والعودة أو الخروج 

النهائي من البالد. 
ويســـمح تطبيق ”أبشـــر“، المتوفر للرجال 
الســـعوديين بتقييـــد وتتبع حركـــة زوجاتهم 
وبناتهـــم أو حتى أمهاتهـــم أو أي امرأة تحت 
وصايتهم مع الحد من األماكن التي قد تســـافر 

إليها، وتحديد مدة بقائها في أي مكان.
ويرسل ”أبشر“ تنبيها إلى الرجل 
الوصـــي عنـــد حدوث خـــرق ما، ما 
يســـمح له باعتراض المـــرأة قبل 

سفرها خارج البالد.
وقالت منظمـــة حقوقية ”إن 
التطبيـــق يســـلط الضوء على 
نظام التمييـــز المثير للجدل 
الســـعودية، حيـــث ال  فـــي 
من  بالسفر  للنساء  ُيسمح 
البـــالد دون إذن الوصي 
الذكـــر، الـــذي عـــادة ما 

األقـــارب،  أحـــد  يكـــون 
بموجب نظام الوصاية المعتمد“.

وتلقت شـــركتا غوغل وأبل في الواليات 
انتقادات عديدة من ناشـــطين في مجال حقوق 
اإلنسان ومشرعين أميركيين بسبب إتاحة هذا 

التطبيق.
وهذا األسبوع أرسل السيناتور الديمقراطي 
رون وايدن رســـالة إلى الشـــركتين يطلب فيها 
منهمـــا إزالة التطبيـــق، وقد جـــاء فيها ”على 
الشـــركات األميركية أن ال تعمل على تمكين أو 

تسهيل نظام الوصاية للحكومة“. 
ورد المدير التنفيذي لشـــركة أبل تيم كوك، 
األميركية  في تصريحـــات إلذاعة ”أن.بـــي.آر“ 
التي تحقق في الواقعة، إنه لم يسمع بالتطبيق 

مطلقا ولكنه ”بكل تأكيد سينظر في األمر“.
ومن المفارقات أن ”أبشر“ كان مفيدا أيضا 
لعدد قليل من النســـاء الالتي يحاولن الهروب 

من السعودية.
وتمكنت بعض النساء من تغيير اإلعدادات 
في التطبيق ســـرا على هاتـــف أولياء أمورهن 

بحيث سمح لهن بالسفر.
ومع ذلك يدعو ناشـــطون في مجال حقوق 
اإلنسان شركتي أبل وغوغل إلى تعطيل تطبيق 
”أبشـــر“ بشـــكل نهائي أو إلغـــاء الميزات التي 

تمكن الرجال من تتبع النساء.
وأدانـــت دانا أحمد، وهي باحثة ســـعودية 
فـــي منظمـــة العفو الدوليـــة، التطبيـــق، قائلة 
شـــكلت  القصيـــرة  النصيـــة  ”التنبيهـــات  إن 

مثـــاال آخر علـــى كيفية قيـــام الحكومة 
الســـعودية بإنتـــاج أدوات للحد من 
حريـــات المرأة“. وأضافت أن ”تعقب 
النســـاء بهـــذه الطريقـــة يحـــد من 

حركتهـــن ويبرز مـــرة أخرى نظام 
قوانين  بموجب  المزعج  التمييز 

الوصاية“.
ويتم تطبيق نظام 

الوصاية في السعودية على 
النساء منذ عقود بحيث 

تحتاج المرأة إلى موافقة 
ولي أمرها في قضايا 

تخصها، وعادة ما يكون 
”الوصي“ هو األب أو الزوج 
وأحيانا العم أو الشقيق أو 

حتى االبن.

العرف االجتماعي

ُتعرف الوالية في 
الشرع بأنها ”سلطة 

شرعية لشخص في إدارة 
شأن من الشؤون، وتنفيذ 

إرادته فيه على الغير 
من فرد أو جماعة“، 

وفي األصل تقع على 
من يعجز عن 
التصرف في 
نفسه وماله، 
مثل اُلقصر 

والمتخلفين 
عقليا، وربطها 

اإلسالم بالمرأة 

عنـــد الـــزواج. ويمتـــد تاريـــخ نظـــام الوالية 
في الســـعودية، إلـــى ما قبل تأســـيس الدولة 
الســـعودية الثالثـــة بعقـــود طويلـــة، ولم يكن 

نظاما مكتوبا.
وتستند السعودية في تطبيق نظام الوالية 
على تفســـير آلية قرآنية، يختلف علماء الدين 
حـــول تفســـيرها. وتطبـــق الســـعودية أحكام 
”الشريعة اإلســـالمية“، وتفرض قيودا واسعة 
على النساء، خصوصا لجهة اللباس والفصل 

بين الجنسين في األماكن العامة. 
وفي ظـــل نظام واليـــة الرجـــل التمييزي، 
يكون على كل امرأة وصي ذكر -أب، أخ، زوج، 
أو حتى ابـــن أو قريب- لديه الســـلطة التخاذ 
مجموعة من القرارات الحساســـة نيابة عنها. 
ُتلَزم النساء بالحصول على موافقة ولي األمر 
الســـتصدار جواز سفر، أو السفر إلى الخارج، 
أو الدراســـة في الخارج بمنحـــة حكومية، أو 
الزواج، أو شـــراء وبيع العقارات، أو الخروج 

من السجن أو حتى من المستشفى.
الســـعودية  وتتجاوز قوانيـــن الوالية في 
الواليـــة القانونيـــة التي ُتلزم المـــرأة بوجود 
رجل لينهي إجراءاتها القانونية لتشـــمل كذلك 
الوالية االجتماعية التي ال تستند إلى نصوص 
شـــرعية أو قانونيـــة بـــل تخضـــع لألعـــراف 
والتقاليد، بيد أن أعـــراف الوالية االجتماعية، 
تتجاوز حدود الســـعودية، فعدا دولة اإلمارات 
التي ُتعتبـــر رائدة في مجـــال تمكين 
في  النســـاء  تعاني  المـــرأة، 
والبحرين  وقطر  الكويت 
الواليـــة،  تبعـــات  مـــن 
فتحضـــر الواليـــة بشـــكل 
واحتلت  اجتماعـــي.  كعرف 
دولة اإلمارات المرتبة األولى 
عربيا في تمكيـــن المرأة لعام 
2014، حسبما ذكر تقرير سنوي 

لمؤسسة المرأة العربية.
ويحتـــج المدافعون عن النظام 
التعســـف في  للنســـاء، بأن  المقيد 
اســـتخدامه نادر الحدوث، وأن هناك 
من يضخم األمـــور ألهداف إفســـاد المجتمع، 

وهي حجج يرفضها حقوقيون.
وتنشـــر منذ 3 ســـنوات حملـــة على تويتر 
تردد صداهـــا عالميـــا تطالب بإســـقاط نظام 

الوالية.
وأبدت الكاتبة الســـعودية، ســـمر المقرن 
التي لطالما طالبت بإعطاء المرأة الســـعودية 
حقوقهـــا، وقد أبدت عـــدم ارتياحها تجاه تلك 
الحملـــة التي تبيـــن في ما بعـــد أنها مدعومة 
مـــن جهات خارجيـــة، بحســـب وصفها ”ليس 
همها المرأة الســـعودية وحقوقها، إنما همها 
أن تدفع هذه المطالب، وتستغل بعض النساء 
اللواتي يتجّرعن األلم، لتســـتخدم هذه الحملة 

ضد المملكة“.
وذكرت المقـــرن أن ثمة ”أنظمـــة وقوانين 
مجحفـــة في حق المـــرأة فـــي مجتمعنا، ومع 
فقداننـــا ألنظمـــة واضحة تحفظ حـــق المرأة 
التي تعاني من تســـلط ولي أمرها، فقد اختلط 
الحابـــل بالنابـــل، وصارت كل فتـــاة أو امرأة 
لألســـف تحمل أجنـــدة مدفوعـــة أو ترغب في 
حرية غير منضبطة تهدف إلى االنفالت التام، 
تخـــرج في مواقـــع التواصـــل االجتماعي، أو 
تراســـل المؤسســـات اإلعالمية األجنبية التي 
تبحث عـــن مواضيع اإلثارة ضد الســـعودية، 

وتدعي كذبا أنها مظلومة“.
ويؤكـــد مختصـــون ســـعوديون، أن هناك 
رغبـــة حكوميـــة فـــي الحـــد من اســـتخدام 
قانـــون الوالية، لكنهم يقولـــون ”من الصعب 
تغيير قانـــون موغل في القـــدم، ونابع من 
وتقاليد  شعبي  موروث 
متشـــددة“.ويقول 

منتقدون إن تأثير 
هذه السياسات 
التقييدية على 
قدرة المرأة 
على اتخاذ قرارات 
تتعلق بحياتها، 
يختلف من وضع إلـــى آخر، لكنه يرتبط 
بشكل كبير بإرادة ولّي األمر. ففي بعض 
الحاالت، يســـتخدم الرجال السلطة التي 
يمنحها لهم نظام الوالية البتزاز قريباتهم 

اللواتي يكّن تحت واليتهم.
وقالت ســـعودية مفضلة عدم الكشف 
عن هويتها إنها عاجـــزة عن التحرر من 
زواج لم تعد تريد اســـتمراره، ألن زوجها 
يرفض الطالق ويحتجز جواز ســـفرها، 
بينمـــا يقيم أهلها في الخـــارج. وتابعت 
”يرددهـــا أمامي كل يـــوم: باتصال واحد 
منـــي، لن تعـــودي قـــادرة علـــى مغادرة 

السعودية وااللتقاء بأهلك“.

وقالت مـــي، التي عرفت نفســـها على أنها 
طبيبـــة تبلـــغ من العمـــر 36 عاما، إنها تشـــعر 
بالحـــرج بعـــد أن أنجبـــت طفليـــن وحصلـــت 
على شـــهادة من جامعة هارفـــارد، لكن ال يزال 
يجري التعامل معها باعتبارها قاصرا. وقالت 
علـــى تويتر ”أنـــا مؤتمنة على اتخـــاذ قرارات 
يتوقـــف عليها موت أو حياة المرضى، مؤتمنة 
علـــى تربية األطفال… لكننـــي غير مؤتمنة على 
اتخاذ قراراتي الخاصـــة المتعلقة بحياتي. يا 

للمفارقة! أسقطوا الوالية“.
وأعلنت الســـلطات الســـعودية أنها بصدد 
دراســـة مشـــروع متكامل لمعالجة األخطاء في 

نظام والية الرجل على المرأة المثير للجدل.
تأتـــي الخطـــوة -وفق مراقبيـــن- في إطار 
جهود المملكة لتخفيـــف االنتقادات الحقوقية 

لنظام الوالية.
وفـــي هـــذا الصـــدد، قـــال النائـــب العـــام 
السعودي، ســـعود المعجب، لصحيفة ”عكاظ“ 
المحلية إن المملكة ”تجري دراسة على مشروع 
متكامـــل حول اإلهمال في الوالية لمعالجة هذه 
القضيـــة تمهيـــدا لرفعـــه إلى الجهـــات العليا 

العتماده“.
وأضاف المعجب، في ختام ندوة بالعاصمة 
الســـعودية الرياض األسبوع الماضي تناولت 
موضوع اإلهمال في الوالية، أن النيابة العامة 
”لـــن تدخر جهدا فـــي حماية األفـــراد أيا كانوا 
نســـاء أو أطفاال أو آباء من تسلط اآلخرين من 
خالل الصالحيات النظامية في تحريك الدعاوى 
الجزائية حسب ما تنص عليه األنظمة تطبيقا 

للشريعة السمحة وتوجيهات والة األمر“.
وأوضـــح أن ”النيابة العامة -بصفتها أحد 
أجهـــزة العدالة في الســـعودية- استشـــعرت 
مسؤوليتها تجاه المجتمع من خالل تبني عدد 
من البرامج والمشاريع التوعوية واالجتماعية 
للمســـاهمة فـــي الحد مـــن تجـــاوزات ضعاف 
النفوس الذين تســـول لهم أنفســـهم ممارســـة 
سلوكيات خاطئة في نظام الوالية“، مشيرا إلى 
أن ما يصل إلى النيابة من شكاوى حاالت قليلة 

ال تشكل ظاهرة. واستطرد ”الشريعة اإلسالمية 
كفلت حقوق األفراد سواء كانوا ذكورا أو إناثا 
على حد سواء، وسارت بالدنا ووالة أمرنا على 
هذا النهـــج منذ توحيد البالد من خالل تطبيق 

الشريعة اإلسالمية واألنظمة المرعية“.

التغيير المتأني

إن مكانة نظام الوالية بين القانون والعرف 
تجعلـــه قضية شـــائكة أمام ولـــي العهد األمير 
محمـــد بن ســـلمان ، الذي لمح ســـابقا إلى أنه 

يفضل إنهاء هذا النظام، دون أن يؤيد إلغاءه.
ويقـــود األمير محمد بن ســـلمان (32 عاما) 
منذ تســـلمه منصـــب ولـــي العهد فـــي إحدى 
أغنى دول الشرق األوســـط، حملة إصالح غير 
أدت  مســـبوقة في إطار ما يسمى ”رؤية 2030“ 
إلى تغييرات اجتماعيـــة كبيرة في فترة زمنية 

قصيرة.
ومنذ تعيين األمير محمد وليا للعهد، أصدر 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 

سلسلة من القرارات لصالح المرأة.
وقـــال األميـــر محمـــد بـــن ســـلمان لمجلة 
أتالنتيـــك األميركيـــة ”إذا أجبت بنعم على هذا 
الســـؤال، فهـــذا يعني أنني أســـبب مشـــكالت 

لألسر التي ال ترغب في منح بناتها الحرية“.
وإلى جانب خطة ”رؤية الســـعودية 2030“، 
فقد نفذت الســـعودية سلســـلة من اإلصالحات 
على مدى الســـنوات األخيـــرة لتخفيف القيود 

المفروضة على المرأة.
ففي يونيو 2016، منحت الســـعودية المرأة 

حق قيادة السيارة.
وفي عـــام 2015، منحت الســـعودية المرأة 
حصة نسبتها 20 في المئة في مجلس الشورى، 
وســـمح لها بالترشـــح النتخابـــات المجالس 
البلدية ألول مرة، وخففت القيود على ســـفرها 
دون مرافق في حال تعسف ولي األمر، إن أحيل 
الموضوع إلى قاضي األمور المستعجلة للبت 
في أمر ســـفرها. وفـــي عام 2013 صـــدر قانون 
”الحماية من اإليذاء“ لحماية النســـاء واألطفال 
والخادمـــات من العنف المنزلي. وفي عام 2008 
ســـمحت وزارة الصناعـــة والتجـــارة للمـــرأة 
باإلقامـــة دون ولي أمر في فنـــادق المملكة، إن 

كانت تملك هوية شخصية.
مـــن جهة أخـــرى، وجدت دراســـة أنه ليس 
كل النســـاء الســـعوديات معنفات. فقد أظهرت 

المقابـــالت التـــي أجراهـــا الباحثـــون ومعدو 
التقرير، صورة أخرى وهي أن ”بعض النســـاء 
يمتلكن ولي أمر يدعمهن وال يسيء معاملتهن“. 
وتضيـــف ”قلـــن لي إنهن محظوظـــات ألن ولي 

أمرهن شخص جيد“.
وتؤكد الكاتبة الســـعودية ياســـمين باقر، 
المقيمـــة حاليا بوالية نيويـــورك، في مقال لها 
بمجلة ”تايم“ األميركية هذا األمر، فتشـــير إلى 
أنها من بين النســـاء اللواتـــي لديهن ولي أمر 

متفهم.
ولطالمـــا تذرعـــت الشـــرطة والقضـــاء في 
الســـعودية بالعرف في حظر أمور معينة على 
النســـاء. وتنبع أوجـــه كثيرة من نظـــام والية 
الرجـــل من ممارســـات غير رســـمية وليس من 

القوانين.
ووضع التقريـــر العالمي حول الفجوة بين 
الجنســـين لعام 2017، الســـعودية في المرتبة 
138 مـــن بين 144 دولـــة. والتقرير هو دراســـة 
للمنتـــدى االقتصادي العالمي حول أداء المرأة 
في مجـــاالت االقتصـــاد والسياســـة والصحة 

والتعليم.
كان محمد العيســـى وزير العدل الســـابق 
وعضـــو هيئة كبار العلمـــاء في المملكة قد قال 
إنه ال يوجد سبب لمنع المرأة من الحصول على 
جواز سفر أو السفر دون موافقة ولي رجل، لكن 
قبول المجتمع لهذا قد يســـتغرق وقتا. غير أن 

بعض السعوديات ال يردن االنتظار.
نعيـــش  ”كلنـــا  ســـنة)   25) زهـــرة  تقـــول 
في مســـاحة صغيـــرة رســـم حدودهـــا آباؤنا 
وأزواجنا“. وفي يونيو الماضي أعلنت األميرة 
الســـعودية ريما بنت بندر، وكيل الهيئة العامة 
الرياضيـــة للتخطيـــط والتطويـــر، رغبتها في 
إحـــداث تغييـــرات في نظام واليـــة الرجل على 
المرأة. وقالت األميـــرة ريما بنت بندر في لقاء 
تلفزيوني مع شـــبكة ”سي.أن.أن“ األميركية إن 
”المرأة الســـعودية اليوم ال تحتاج إلى إذن من 
الرجـــل للعمل أو القيادة أو الدراســـة“. ولفتت 
إلى أن ثمة مناقشات تجري حول نظام الوالية، 
لكنها ال تعرف إطـــارا زمنيا محددا يمكن البت 
خالله في هذا األمر، غير أنها أكدت إحداث هذا 

التغيير في المستقبل القريب على كل حال.
النســـوي  الحـــراك  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
السعودي حّرك المياه الراكدة في الخليج كله، 
مؤكدين على ضرورة االســـتفادة من معايشـــة 

جيل نسوي مختلف.
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طريق السعوديات طويل

املرأة الســــــعودية غير قادرة حتى اآلن على الســــــفر إلى اخلارج إال برفقة ولي أمرها، مهما 
عال شــــــأنها، وقد يكون هذا الولي ابنها الذي يســــــتلم مصروفه الشهري منها، وذلك بسبب 

نظام والية الرجل على املرأة.

أعلنت السلطات السعودية أنها بصدد دراسة مشروع متكامل ملعالجة األخطاء في نظام والية الرجل على املرأة املثير للجدل.

وتأتي الخطوة -وفق مراقبني- في إطار جهود اململكة لتخفيف االنتقادات الحقوقية لنظام الوالية.

20

مراقبون يؤكدون 

أن الحراك النسوي 

ك المياه 
ّ
السعودي حر

الراكدة في دول الخليج 

العربي 

لزم المرأة بوجود رجل 
ُ
قوانين الوالية في الســــعودية تتجاوز الوالية القانونية التي ت

لينهــــي إجراءاتها القانونية لتشــــمل كذلــــك الوالية االجتماعية التي ال تســــتند إلى 

نصوص شرعية أو قانونية بل تخضع لألعراف والتقاليد.

\

ــى كيفية قيـــام الحكومة
نتـــاج أدوات للحد من 
”تعقب ”. وأضافت أن ة“
ه الطريقـــة يحـــد من
رز مـــرة أخرى نظام 
قوانين  بموجب  ج 

ق نظام
لسعودية على

ود بحيث 
إلى موافقة 
قضايا

ما يكون  ة
ألب أو الزوج
و الشقيق أو 

ماعي

الية في
سلطة 

إدارة ص في
ون، وتنفيذ

الغير  ى
اعة“،

على  ع

ة

وتدعي كذبا أنها مظلومة“.
ويؤكـــد مختصـــون ســـع
رغبـــة حكوميـــة فـــي الحـــ
قانـــون الوالية، لكنهم يقولــ
تغيير قانـــون موغل في ال
موروث
م
منت

عل

يختلف من وضع إلـــى 
بشكل كبير بإرادة ولّي 
الحاالت، يســـتخدم الرج
يمنحها لهم نظام الوالية
اللواتي يكّن تحت واليته
ي م م ي

وقالت ســـعودية مفض
عن هويتها إنها عاجـــز
زواج لم تعد تريد اســـتم
يرفض الطالق ويحتجز
ال بينمـــا يقيم أهلها في
”يرددهـــا أمامي كل يـــو
منـــي، لن تعـــودي قـــاد
السعودية وااللتقاء بأهل

قوانين الوالية في الس

لينهــــي إجراءاتها الق

نصوص شرعية أو ق

\



لموقـــع  دراســـة  أظهـــرت   - واشــنطن   {
”إيهارمونـــي“ المخصـــص للتعـــارف وبنـــاء 
عالقات طويلة األمد، األسباب األساسية التي 
تجعـــل العالقات الزوجية متينة وطويلة األمد 
وتسمح لألزواج بالشعور بالراحة في حياتهم 
اليومية، وتمثلت أساسا في العالقة الجنسية 

الصحية والوضع المادي.
وقامت الدراسة التي أجراها الموقع، وفق 
صحيفة نيويورك بوست، على حاالت ألكثر من 
2.3 ألف شخص شـــاركوا في تحديد المعايير 

الرئيسة للعالقات األسرية السعيدة.
وحدد قســـم من المشـــاركين في الدراسة 
معياريـــن أساســـيين لحياة زوجية ســـعيدة 
وهما: العالقـــة الجنســـية الصحية والوضع 

المادي المتساوي للزوجين في العائلة.
وأكد األزواج الذيـــن تتراوح أعمارهم بين 
25 و44 سنة أن وجود طفلين في األسرة ودخل 
ســـنوي مشـــترك ال يقل عن 75 ألف دوالر، من 
أهـــم عوامـــل االســـتقرار واســـتمرار العالقة 

الزوجية.

كما أشـــار المشـــاركون في الدراســـة إلى 
أهمية مســـتوى التعليم للزوجيـــن واتفاقهما 
فـــي وجهات النظـــر في األمـــور الهامة ومنها 
التي تتعلق بوجهات النظر السياسية العامة.

وتباينت اآلراء بين النساء والرجال حول 
ما يجعل الشريك سعيدا.

وقـــال غرانـــت النغســـتون، المديـــر العام 
لموقـــع ”إيهارمونـــي“،  إن ”أغلـــب الرجـــال 
يعتقـــدون أن النســـاء عـــادة مـــا يرغبـــن في 
الحصول علـــى الهدايا، لكن النســـاء صرحن 
بأنهن يرغبن في سماع كلمات الحب والغزل“.

وأظهـــرت نتائـــج الدراســـة أن نســـبة 70 
بالمئـــة من المشـــاركين ال يعتبرون الزواج ذا 
أهميـــة جوهرية فـــي العالقـــات طويلة األمد، 
ومع ذلك قـــال 55 بالمئة منهم إن حفل الزواج 

يجعلهم أكثر سعادة.
وفـــي نتيجة الدراســـة، تبين أن النســـاء 
يقـــّدرن االســـتقرار العاطفـــي والمالـــي أكثر، 
فـــي حين يرى الرجـــال أن االنجـــذاب البدني 
والمظهر الجسدي والصحي هما أمرا هامان.

وكانت دراســـة أميركية ســـابقة قد كشفت 
أن الســـعادة الزوجية تنمو وتتطور مع مرور 
الوقت، في حين أن المشـــاحنات الدائمة تقلل 

من عمر العالقة الزوجية.

ووجد الباحثون أن الســـنوات األولى من 
الـــزواج، عادة ما تكون مشـــحونة بالمشـــاكل 
الماليـــة وتربيـــة األطفال، وهي أمـــور مؤقتة 
تـــزول مع الوقت، وكلما تقدم العمر بالزوجين 
والدعابـــة  للتفاهـــم  ميـــال  أكثـــر  يصبحـــان 

ومسامحة بعضهما البعض.
وتفضـــي النتائـــج إلى تحســـين الصورة 
النمطيـــة لـــألزواج مـــن كبـــار الســـن، والتي 

تظهرهم عادة أكثر ميال للشجار والمشاحنة.
وتتبعـــت الدراســـة مجموعة مـــن األزواج 
علـــى مدى 13 ســـنة، من الذيـــن تزوجوا لمدة 
تتـــراوح بين 15 و35 ســـنة، وكان األزواج إما 
في الفئة العمرية 40-50 ســـنة وتزوجوا لمدة 
15 سنة على األقل، وإما المجموعة األكبر سنا 
60-70 سنة وتزوجوا لمدة 35 سنة على األقل.

وأظهـــرت النتائج زيادة في الســـلوكيات 
اإليجابية مثـــل المودة وحـــّس الفكاهة، كلما 
تقـــدم العمـــر بالزوجيـــن، في حيـــن تراجعت 

المشاعر السلبية مع مرور الوقت.
وقـــال الباحـــث الرئيســـي فـــي الدراســـة 
روبرت ليفنسون، وأستاذ علم النفس بجامعة 
كاليفورنيا بيركلي، ”إن النتائج التي توصلنا 
إليها تلقـــي الضوء على واحدة من المفارقات 

العظيمة في أواخر حياة األزواج“.
وأضاف ”على الرغـــم من تعرضهم لفقدان 
األصدقـــاء وأفـــراد العائلـــة، فإن كبار الســـن 
يعيشـــون زواجا مســـتقرا وســـعيدا نســـبيا 

ومعدالت منخفضة من االكتئاب والقلق“.

أظهرت دراســـات حديثة أن النســـاء اللواتي يتناولن 400 ملغ من املغنيســـيوم يوميا، يشهدن انخفاضا واضحا في التوتر العصبي 
وآالم الثدي والشهية لتناول السكر، مع انخفاض الصداع املرتبط بالدورة الشهرية. أسرة

صابر بليدي

} الجزائــر - وجد ماليك نفســـه مضطرا إلى 
البحث عن وسيلة ترجعه إلى بلده وإلى حضن 
أســـرته، في إحدى بلدات محافظة غليزان (300 
كلـــم غربي العاصمة)، بعدما عجز عن مواجهة 
الظروف المأساوية في الضواحي الباريسية، 
لكن العائلة كانت ترفض فكرة العودة بالمطلق، 
ألنها لم تهضم فشـــل ابنها في مشروع الهجرة 
وفي مغريات العملة الصعبة التي يشـــتهر بها 

المهاجرون في المنطقة.
والطموحـــات  االجتماعـــي  الوضـــع  وألن 
الماديـــة لماليك ولعائلته، كانـــا يفوقان بكثير 
العوائـــد التـــي كان يحققهـــا فـــي عملـــه في 
العاصمـــة، فقـــد فكـــر جديا في فكـــرة الهجرة 
إلى فرنســـا، بوثائق رســـمية (تأشيرة وبطاقة 
سفر)، على أن يمكث هناك بعد انقضاء المهلة 
الرســـمية، وهـــو مـــا كان لـــه، فقد تـــرك عمله 
وســـافر إلى باريـــس، ليصطدم بعد أســـابيع 
وأشـــهر بالواقع المؤلم الذي تعيشـــه الجالية 

الحراقة.

ورغم أنه شـــاب تدرب على العيش الضنك 
منذ أيـــام الطفولة، إال أن معانـــاة القيتوهات 
والمبيـــت تحـــت الجســـور والبـــرد الشـــديد 
والجـــوع، كانت أقوى مـــن ماليك، فقرر البحث 
عـــن العودة إلى حضـــن العائلة، ألنـــه لم يعد 
بمقدوره المزيد مـــن المقاومة، إال أنه اصطدم 
برفـــض العائلة، ألنها ال تســـتطيع تحمل كالم 
الناس عن فشـــل مشـــروع هجرة الشاب، وعن 
الخيبـــة في تحقيق نهضة ماديـــة واجتماعية 

للعائلة.

ويســـود اعتقـــاد لـــدى الكثيـــر من األســـر 
الجزائريـــة، بـــأن الهجـــرة هي حـــل لألوضاع 
الماديـــة واالجتماعيـــة المتدهـــورة، فقد كانت 
بندقية الصيـــد وســـيارة 404 أو 504، هي رمز 
التفـــوق والرفاهيـــة االجتماعيـــة، واآلن يمثل 
العقار وتشـــييد الفلل الضخمة رمزين لعوائد 

العملة الصعبة للمهاجرين.
وألن ســـيرورة الهجرة لم تعد كما كانت في 
ســـنوات خلت، فإن الحرقة باتت المالذ األخير 
للكثير من العائالت التي تشـــجع أبناءها على 
ركوب المغامرة ألجل تحقيق الحلم ومنافســـة 
اآلخرين، دون إيـــالء األهمية لتبعات الخطوة، 

إال بعد االصطدام بخبر الفقدان أو الغرق.
ووضع مختصـــون منحازون إلـــى مقاربة 
الحكومة في تحليل ومعالجـــة ظاهرة الهجرة 
الســـرية، المسؤولية األولى على عاتق األسرة، 
باعتبارها المحيط األول للشباب الحراق، وأي 
تغافل عن أبنائها أو تشـــجيعهم على المغامرة 
ألي اعتبار، سيســـمح للعوامل األخرى بتغذية 
الظاهرة وصناعة األوهام والمفاهيم الخاطئة.

وتقول الخبيرة االجتماعية زهرة فاسي، إن 
”تنامي ظاهرة الهجرة السرية، يعود إلى توافر 
مجموعة من العوامل وجدت في تساهل األسر 
فـــي حماية أبنائها مـــن العصابات المختصة، 

وفي بعض األوهام أرضية خصبة للظاهرة“.
وتحمـــل الخبيـــرة المســـؤولية بالدرجـــة 
األولـــى للعائـــالت المنخرطـــة فـــي اعتقادات 
خاطئـــة وأوهـــام جوفاء، من أجـــل بناء المجد 
المـــادي واالجتماعي، فهي تـــرى أن المقامرة 
بأحـــد أو بعض األبناء في المغامرة، يفتح لهم 
األبواب التي تكون قد أغلقت أمامهم في بلدهم.

وتحـــت ضغط رغبة العائلـــة واصل ماليك 
المغامرة في باريس، ولوال فضل المســـاعدات 
وتضامـــن رفاق الحرقـــة لوقع فـــي المكروه، 
بســـبب انعـــكاس وضعـــه االجتماعـــي على 
صحتـــه، إلى أن توصل إلى إبرام صفقة زواج 

أبيض مكنه من تسوية وضعيته اإلدارية.
وهو اآلن مطالـــب بتلبية متطلبات الحياة 
الباريســـية ألســـرته الصغيـــرة، ومرغم على 

التكفل بانشغاالت العائلة الكبيرة في غليزان، 
ألنهـــا تريد أن تـــرى عوائد الهجرة مجســـدة 
في تحـــول اجتماعـــي أو هدايـــا يتظاهر بها 
أشقاؤه وشـــقيقاته في المناســـبات والوالئم 
االجتماعيـــة، فاالعتقـــاد الســـائد هنـــاك وفي 
الكثيـــر من بلدات الجزائر، هو أن الهجرة رمز 
الرفاهية والعيش الرغيد، وال مانع لذلك حتى 
ولو كانت على ظهر قارب من خشـــب قد يغرق 

بركابه في منتصف الطريق.
ومع تعـــدد األســـباب والقـــراءات للهجرة 
الســـرية، يبقـــى دور األســـرة أحـــد العوامـــل 
المســـاهمة فـــي تنامـــي الظاهـــرة، فعـــدوى 
المحـــاكاة والتقليـــد تنتقـــل بين األســـر كما 
تنتقل الظواهر االجتماعية األخرى، وتوسعت 
لتشـــمل هجرة عائـــالت بكاملها فـــي القوارب 
الخشـــبية، حيـــث تبـــرز صـــور وتســـجيالت 
أســـر بأطفالها الرضـــع وحتى نســـاء حاولن 
الركوب فـــي مغامرة حلم المـــرور إلى الضفة 

األخرى.
وتشتهر العديد من المناطق والمحافظات 
الجزائريـــة بالجذور التاريخيـــة للهجرة على 
مر العقود، كما هو الشـــأن بالنســـبة للشـــلف 
في غرب البالد، وســـطيف وباتنة في الشرق، 
حيث تقلد العائالت بعضها بعضا في الهجرة 
العتبارات ماديـــة واجتماعية، إال أن الظاهرة 
أخـــذت منحـــى آخـــر، وأصبحـــت الواليـــات 
الســـاحلية هـــي األكثـــر هجرة، بســـبب قرب 

أبنائها من أجواء وأسرار الهجرة السرية.
وتتحدث إحصائيات مختلفة في الجزائر، 
عـــن وجود أكثر من فرد من نفـــس العائلة في 
عدد من حـــاالت الهجرة الســـرية، حيث عادة 
ما يعمـــل العنصر األول علـــى تمهيد الطريق 
لشـــقيق لـــه أو قريـــب مـــن العائلـــة، ولو أن 
االنطباع بصعوبة حياة المهاجر الســـري في 
المـــدن والعواصم األوروبية ُمَســـّلم به، إال أن 
الروابط األســـرية تبقى مالذ هـــؤالء في ديار 

الغربة لالحتماء من تقلبات الوضع الجديد.
ويـــرى مختصـــون أن المهاجرين يعملون 
علـــى تكوين عالقات أســـرية جديـــدة في ديار 
المهجـــر، واألمـــر ال يتعلق بالهجـــرة العادية 
فقـــط، فالرابـــط االجتماعـــي واألســـري يبقى 
حاضرا وقائما حتى في الهجرة الســـرية رغم 
المخاطر التـــي تنطوي عليها، وهو ما أفضى 
إلـــى تنامـــي المجموعات البشـــرية والعرقية 

وحتى اإلثنية في ديار المهجر.
وتســـري الكثيـــر مـــن تجـــارب الحراقـــة 
الجزائرييـــن انطالقا من تركيـــا، على العديد 

من حاالت التسلسل األســـري، فالتجربة التي 
يكسبها العنصر األول في خط سير يقطع عدة 
دول أوروبية قبـــل الوصول إلى دول الجنوب 
المتوسطي، يتم توارثها عبر مغامرين آخرين 

مـــن نفس العائلـــة أو الحي وحتـــى المدينة، 
العتقـــاد راســـخ بأن مـــن عوامـــل النجاح في 
التجربة أن يكون لصاحبه ســـند بشري يعينه 

ويطمئن إليه.

ــــــد بعــــــض العائالت أبناءها عندما يفكــــــرون في الهجرة من أجل حتســــــني أوضاعهم  تؤي
املعيشية، وتدعم في بعض احلاالت االبن في خوض مغامرة الهجرة غير الشرعية التي قد 
تودي بحياته وقد جتمع له املال للقيام بالرحلة. ويســــــود إجماع لدى املهتمني واملختصني 
االجتماعيني في اجلزائر، حول عدم إغفال دور األســــــرة في تنامي ظاهرة احلرقة، والذي 
يتجســــــد في نزوع غير مبرر حلب التفوق بشــــــتى الوسائل، حتى ولو كان بركوب قوارب 

املوت، من أجل حتقيق طموحات مادية واجتماعية.

[ مختصون يلقون مسؤولية تفاقم الهجرة غير الشرعية على عاتق األسرة  [ العائالت تقلد بعضها في الهجرة العتبارات مادية
بريق الهجرة يغري أسرا جزائرية باملغامرة بأبنائها في الحرقة

رحلة نحو المجهول

جمال

} قالت خبيـــرة التغذية األملانية مونيكا 
بيشـــوف إن بكتيريا األمعاء تعد مبثابة 
مفتـــاح للجمـــال والصحة؛ حيـــث أنها 
تســـاعد على التمتع بالرشـــاقة وببشرة 

نقية وتقي من األمراض.
وأوضحت بيشوف أن توازن بكتيريا 
األمعاء يتعرض لالختالل بسبب التغذية 
غير الصحية كتناول الوجبات السريعة 
مثال أو بســـبب املضـــادات احليوية أو 
وسائل منع احلمل الهرمونية، مما ميهد 
الطريق ألمـــراض خطيرة، باإلضافة إلى 

زيادة الوزن ومشاكل البشرة.
ولدعم توازن بكتيريا األمعاء تنصح 
بيشوف بتناول األطعمة الغنية باأللياف 
الغذائيـــة املوجـــودة فـــي اخلضـــروات 
والفواكه الطازجـــة كالبروكلي والكرنب 
العســـلي  والقرع  واجلزر  واخلرشـــوف 

والبطاطا احللوة والتني واملوز.
باألليـــاف  الغنيـــة  املصـــادر  ومـــن 
الغذائيـــة منتجـــات احلبـــوب الكاملـــة 
والبقوليات، باإلضافـــة إلى بذور القرع 

العسلي وبذور الكتان واملكسرات.
ومـــن املهـــم االبتعاد عـــن الوجبات 
الســـريعة، التـــي حتتـــوي علـــى مـــواد 
كيميائية، وكذلك األحماض الدهنية غير 
املشـــبعة، باإلضافة إلى السكر والدقيق 

وعصائر الفواكه.

بكتيريا األمعاء أحد 
أسرار الجمال

} ”أخيرا.. أنت في طريقك ألن تكون سعيدا 
في الجنة، ال مزيد من اآلالم.. ال بأس أن تشعر 
اآلن بالخوف.. إنه أمر طبيعي.. أعني.. ألنك 

ستموت في الحال“.
هذا نص إحدى الرسائل الهاتفية التي 

بعثتها الفتاة األميركية ميشيل إلى حبيبها، 
قبل ما يقارب خمس سنوات، تحثه فيها 

على مواصلة محاولة االنتحار داخل شاحنة 
مليئة بالغاز السام والمضي قدما للتخلص 

من مشاعر االكتئاب التي تعرض لها في فترة 
قصيرة من حياته. لم تحاول الفتاة االتصال 
بالشرطة أو بعائلة الصبي لطلب المساعدة، 
بل اكتفت بالصمت ومتابعة أنفاس حبيبها 

األخيرة وهي تغادر جسده.

قبل أيام، حكم على الفتاة بالسجن 15 
شهرا بعد أن أّيدت المحكمة العليا قرارا 

بإدانتها بالقتل غير المتعّمد لصديقها روي. 
واستند الحكم بصورة خاصة على طلب 

الفتاة من صديقها عبر رسالة هاتفية، العودة 
إلى شاحنته التي كانت معبأة بالغاز السام، 

بعد أن ترّدد الشاب في ذلك وأخبرها بأنه 
ما زال خائفا من اإلقدام على هذه الخطوة 

بسبب عدم استعداده النفسي. كانت الفتاة 
في تلك األثناء مجرد مراهقة في سن السابعة 

عشرة بينما لم يكمل صديقها سن الثامنة 
عشرة.. عندما أنهى حياته.

في مجموعة من الرسائل التي تبادلها 
االثنان وكشفت عنها التحريات، كان يبدو أن 
الفتاة قد واظبت على توبيخ حبيبها بسبب 

تردده في اإلقدام على خطوة االنتحار. وحتى 
عندما حاول تقديم األعذار لتأجيل النية في 

قتل نفسه، كانت رسائل الفتاة تزداد إلحاحا 

وتحريضا! ظهر هذا واضحا كما ورد في 
إحدى الرسائل ”تقول دائما بأنك ستفعلها 
ولكنك ال تقوم بشيء أبدا، سيستمر األمر 

على هذا النحو إذا لم تقم بأي إجراء فعلي“، 
وفي رسالة أخرى ”اعتقدت بأنك تريد القيام 
بذلك، أرى أن الوقت اآلن مالئم وأنت جاهز 

لذلك“.
يقال بأن المكالمات الهاتفية بين 

الحبيبين لم يتم تسجيلها، إال أن رسالة 
كانت أرسلتها الفتاة إلى صديقة لها بعد 

مرور شهر على وفاة روي، تؤكد بلهجة 
انفعالية أنها تمادت في الخطأ ألنها دفعت 
روي للعودة إلى الشاحنة التي كانت معبأة 

بالغاز.
كافح االثنان طويال أعراض االكتئاب 

النفسي وكانت للصبي محاولة سابقة 
لالنتحار لم تكتمل، في حين كانت استمرارية 

عالقتهما العاطفية قائمة أساسا على 

التواصل عن طريق الرسائل النصية 
ووسائط التقنية األخرى، وانتهت بالطريقة 

ذاتها عن طريق رسالة إلكترونية.
القتل الخطأ أو غير المتعمد؛ صار تعريفا 

قانونيا للتحريض على االنتحار بمساعدة 
الضحية على اتخاذ القرار الذي طالما تم 

تأجيله، يحدث هذا حتى لو كان التحريض 
من خالل رسالة قصيرة على الهاتف النقال.

انتبهوا لرسائلكم جيدا، فربما تنهي حياة 
إنسان أو كرامته بكلمة واحدة غير متعمدة.

على الرغم من سجل الفتاة الصحي 
الذي أيد خضوعها للعالج النفسي ونصاعة 
سجلها الجنائي، إال أن المحكمة أيدت قرارا 
بضرورة بدء تنفيذها حكم السجن. وتنتهي 

بعض قصص الحب هذه األيام برسالة نصية 
هاتفية قد تتكون من كلمة واحدة، كلمة غير 

متعمدة ربما.. أو مليئة باألخطاء اللغوية 
ربما.. لكن مفعولها سريع وقاتل.

رسائل قتل غير متعمد

العائلة الكبيرة تريـــد أن ترى عوائد 
الهجرة مجســـدة في تحول اجتماعي 
أو هدايـــا يتظاهـــر بهـــا أفرادها في 

املناسبات االجتماعية

◄

معيـــاران أساســـيان لحيـــاة زوجيـــة 
الصحية  الجنسية  العالقة  سعيدة، 
والوضع املادي املتساوي للزوجني 

في العائلة

◄
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كاتبة عراقية
افاف الال نن
ي ر ب



 44
نقطة أحرزها 

وستبروك واستحوذ 

على 14 كرة مرتدة 

وقدم لزمالئه 11 تمريرة 

حاسمة

السبت 2019/02/16 - السنة 41 العدد 2211261

{الالعبون هم من اختاروا ملعب ’5 يوليو‘ أكبر مالعب الجزائر، بعدما أتيحت لهم حرية االختيار 

مع العلم أن هذا القرار لقي إجماع الجهاز الفني وإدارة الفريق}.

عبدالقادر عمراني
مدرب فريق شباب بلوزداد اجلزائري

{وقفنا على معطيات مدققة حول تحكيم مرحلة الذهاب بكل اإليجابيات والســـلبيات، بهدف 

خلق المساحة المناسبة لتجاوز األخطاء السابقة، والرقي بالتحكيم المغربي}.

فوزي لقجع
رئيس االحتاد املغربي لكرة القدم رياضة

جونغ يسير على خطى عمالقة التنستشيلي تنضم إلى سباق الترشح ملونديال ٢٠٣٠

راسل وستبروك يمدد رقمه القياسي

ل على تطور مستواه لمواصلة البقاء في القمة
ّ
الترجي يعو

[ الشعباني: النتائج تؤكد أن لدينا فريقا قويا ومستواه في تقدم دائم

مراد الربهومي

} تونــس - منـــذ فترة قصيـــرة وحتديدا عقب 
التتويج باللقب األفريقـــي الثالث ضمن دوري 
األبطـــال، أوضـــح رئيـــس الترجـــي الرياضي 
حمـــدي املدب أن االحتفال مبئوية النادي يجب 
أال تقتصـــر على هذا اللقب، مؤكدا أن ســـيعمل 
كل ما في وســـعه من أجل تطويـــر أداء الفريق 
وجعلـــه أقـــوى بكثير خـــالل ســـنة 2019 التي 

تتزامن مع االحتفال بهذه الذكرى. 
ويبـــدو أن تأكيـــدات رئيـــس الترجي بدأت 
تتجسم على أرض الواقع، فالفريق قّدم عروضا 
متميزة للغاية طيلة هذه الفترة، فمباشـــرة بعد 
العودة إلى تونس إثر االنتهاء من املشاركة في 
كأس العالم لألنديـــة التي أقيمت في اإلمارات، 
خاض الترجي تسع مباريات ضمن املنافسات 
احمللية والقارية ليحقق الفوز في ست مباريات 
ويتعـــادل في ثـــالث مباريات خاضهـــا خارج 

أرضه، باملقابل لم يتعرض ألي خسارة.
هذه النتائـــج اقترنت في أغلـــب املباريات 
بتقدمي عـــروض مميزة جعلت أنصـــار النادي 
سعداء للغاية ومتفائلني بأن الترجي قادر على 

فرض كلمته في كل املسابقات التي يشارك فيها 
هـــذا العام، ولعل تصريح مـــدرب الفريق معني 
الشعباني لـ“العرب“ يؤكد مدى ارتفاع منسوب 
الثقـــة لدى اجلميـــع في الفريـــق حيث أوضح 
قائال ”لقد زاد تتويجنا باللقب األفريقي األخير 
في دعـــم ثقتنا فـــي قدراتنا، وجعلنـــا نواصل 
العمـــل في ظروف إيجابيـــة للغاية، وهذا األمر 
انعكس إيجابا على نتائج الترجي ومســـتواه، 
لنحقـــق نتائج ممتازة للغاية فـــي هذه املرحلة 

احلاسمة من املوسم“.
الشـــعباني بـــدا واثقا متاما فـــي إمكانات 
العبيه ليضيف ”ليس من السهل احملافظة على 
نفس األداء املميز، لكن الترجي جنح في حتقيق 
هـــذا األمر، بل وّفق في تطوير مســـتواه وأقنع 
اجلميع مبؤهالته وقدرتـــه على الذهاب بعيدا 
فـــي مختلف املســـابقات هذا املوســـم، النتائج 
األخيرة تؤكد أن لدينا فريقا قويا ومستواه في 

تطور دائم“.
عـــّول الترجـــي الرياضـــي خالل املوســـم 
املاضـــي على مجموعة متناغمـــة من الالعبني، 
ويبقـــى القاســـم املشـــترك بـــني هـــؤالء أنهم 
شـــاركوا باســـتمرار مـــع الفريـــق منـــذ فترة 

طويلـــة، ورغم تغيير اجلهـــاز الفني إال أن ذلك 
لم يؤثر فـــي عطائهم، بل جنـــح النادي بفضل 
انتظام مردودهم في حتقيق الهدف األول وهو 
احلصول على اللقاب القاري، وفي هذا السياق 
ميكن القول إن وجود العبني مثل شـــمس الدين 
الذوادي وأنيس البدري وخليل شمام ويوسف 
الباليلي وطه ياســـني اخلنيســـي مـــع الترجي 
ولعبهم باستمرار منذ مواسم أدى إلى تكريس 
االستمرارية املطلوبة، ليجني بذلك الفريق ثمار 

هذا االستقرار.

االســـتمرارية فـــي الترجـــي ليســـت حكرا 
على الرصيد البشـــري فحســـب، بل هي عنوان 
االســـتقرار اإلداري باألســـاس، فالترجـــي هو 
الفريق التونســـي الوحيد حاليا الذي لم يتغّير 
رئيســـه منذ سنوات، وتكفي اإلشـــارة هنا إلى 
أن الرئيـــس احلالي يســـّير النـــادي منذ أكثر 
من عشـــرة أعوام، حقق خاللهـــا الترجي عديد 
املكاســـب والنجاحات، قبل أن يتطور مستواه 

بشكل ملحوظ خالل هذه الفترة.
ما يحســـب للترجـــي أنه يـــكاد أكثر الفرق 
التونســـية قدرة على التعامل املثالي في سوق 

انتقـــاالت الالعبني، لذلك فـــإن أغلب التعاقدات 
تكـــون ناجحـــة وتضمن اإلضافة إلـــى الفريق، 
وبحكـــم اخلبـــرة التـــي أصبحت متّيـــز إدارة 
النـــادي، عـــادة ما تكـــون االنتدابـــات موجهة 
ومتقنـــة، وكل العـــب جديـــد غالبـــا مـــا يحقق 

النجاح املنشود.
وتكفي هنا اإلشارة إلى تألق أنيس البدري 
القـــادم منـــذ حوالي ثالثة مواســـم من الدوري 
البلجيكي ويوســـف الباليلـــي العائد للترجي 
بعد أن كاد يلفه النســـيان إثر تورطه في قضية 
تعاطـــي املنشـــطات، إضافة إلـــى الكاميروني 
فرانـــك كوم واإليفـــواري فوســـيني كوليبالي، 
وصـــوال إلى الليبـــي حمدو لهونـــي الذي قدم 
أوراق اعتمـــاده في أول مبـــاراة يخوضها مع 

الفريق بعد التعاقد معه في بداية العام.
في هذا السياق أشـــار أنيس البدري الذي 
قـــاد الترجي للفـــوز في مباراتـــه األخيرة ضد 
أورالندو بيراتس اجلنوب أفريقي في تصريحه 
لـ“العـــرب“، ”كل الظـــروف مالئمـــة ومواتيـــة 
للغاية كـــي يواصل الترجي تألقـــه، لقد أثبتنا 
للجميع أن مستوانا يتطور باستمرار، وهدفنا 
األساسي هو احلصول على كل األلقاب املمكنة 
في هذه الســـنة التي تقترن باالحتفال بالذكرى 

املئوية لتأسيس الترجي“.
 وجتـــدر اإلشـــارة إلـــى موســـم احتفاالت 
فريـــق ”باب ســـويقة“ بذكرى تأسيســـه مازال 
مســـتمرا حيث ســـيقع تنظيـــم احتفالية كبرى 
في 19 فبراير احلالي، وســـط توّقعات بحضور 

شخصيات رياضية بارزة محليا وعامليا.

} ســانتياغو - أخذ الترشـــح ملونديال ٢٠٣٠ 
بعدا جديدا، حيث انضمت تشيلي اخلميس 
األرجنتني-الباراغـــواي- ثالثـــي  إلـــى 

األوروغـــواي في التعبير عن نية الترشـــح 
الســـتضافة كأس العالـــم لكـــرة القـــدم في 

الذكرى املئوية لنسختها األولى. 
وغـــّرد الرئيس التشـــيلي سيباســـتيان 
بينييرا ”اتفق رؤساء األرجنتني ماوريسيو 
بينييـــرا،  سيباســـتيان  تشـــيلي  ماكـــري، 
الباراغـــواي ماريـــو عبـــده واألوروغـــواي 
تاباريه فاســـكيز على تقدمي ملف ترشـــيح 

مشترك لتنظيم كأس العالم ٢٠٣٠“.
األرجنتني-األوروغــــواي- ثالثــــي  وكان 

الباراغواي قد أعلن نيته الترشح في أكتوبر 
٢٠١٧. وشرح رئيس تشــــيلي أنه عرض على 
الرؤســــاء الثالثــــة منذ عــــدة أشــــهر رغبته 

باالنضمام إليهم فوافقوا على ذلك. 
ويعّد رجل األعمال بينييرا من الشغوفني 
بكرة القدم، فكان املالك الرئيس ألســــهم كولو 
كولــــو بــــني ٢٠٠٦ و٢٠١٠. أما ماكــــري فرئس 

نادي بوكا جونيــــورز العريق في األرجنتني 
وفاسكيز نادي أتلتيكو بروغريسو.

وأبلغ الرباعي االحتاد الدولي لكرة القدم 
رغبته بتنظيم املونديال املئوي بعد النسخة 
األولى في ١٩٣٠ والتي أحرزتها األوروغواي 
علــــى أرضها. وكان الرئيــــس البوليفي إيفو 
موراليس أكد في ديسمبر املاضي خالل قمة 
الســــوق األميركية املشــــتركة ”ميركوســــور“ 
فــــي مونتيفيديــــو، أن بالده مســــتعدة أيضا 

لالنضمام مللف الترشيح الثالثي.

المغرب يصر

من الدول األربــــع، وحدها الباراغواي لم 
تستقبل املونديال. فبعد نسخة األوروغواي 
١٩٣٠، اســــتقبلت تشــــيلي نســــخة ١٩٦٢ ثــــم 
األرجنتــــني فــــي ١٩٧٨. ولــــم تنظــــم البطولة 
األهم في العالم فــــي تاريخها في أربع دول. 
فــــي ٢٠٠٢ نظمت اليابان وكوريــــا اجلنوبية 
أول نســــخة مشــــتركة، فيما ســــتقام نسخة 

٢٠٢٦ في الواليات املتحدة وكندا واملكســــيك. 
ومن املرّجــــح أن يواجه هذا امللف منافســــة 
بعدما اقترح رئيس الوزراء اإلسباني بيدرو 
سانشــــيس في منتصف نوفمبر املاضي على 
املغرب تنظيم نهائيات مشتركة مع البرتغال. 
وفــــي يونيــــو وغــــداة خســــارته شــــرف 
استضافة نسخة ٢٠٢٦ أمام الترشيح الثالثي 
األميركي-الكندي-املكســــيكي، أعلــــن املغرب 
أيضــــا عزمه الترشــــح الســــتضافة نســــخة 
٢٠٣٠ دون التطــــّرق إلى احتمال التقدم مبلف 
مشــــترك. وفشــــل املغرب ٥ مرات باستضافة 
و٢٠١٠  و٢٠٠٦  و١٩٩٨   ١٩٩٤ فــــي  املونديــــال 
و٢٠٢٦، وهو يحلم أن يصبح ثاني بلد أفريقي 

يستضيفه بعد جنوب أفريقيا في ٢٠١٠.
وفي نهاية سبتمبر املاضي، تطّرق احتاد 
شــــمال أفريقيا لكرة القدم الذي يضم املغرب 
وتونــــس واجلزائر وليبيــــا ومصر، إلمكانية 
اســــتضافة مشــــتركة، وأعلــــن موافقته على 
”فكــــرة“ التقدم مبلف ترشــــيح ثالثي من هذه 

الدول الستضافة النهائيات.

نية أوروبية

في اجلانب األوروبي، تنوي دول اليونان 
وبلغاريــــا ورومانيا وصربيــــا التقّدم أيضا 
بترشيح مشترك لتنظيم النسخة ذاتها، على 
غرار اململكة املتحدة وأيرلندا. وبعد تنظيمها 
أوملبيــــاد ٢٠٠٨ الصيفي بنجــــاح في بكني، لم 
تخف الصني رغبتها باالســــتضافة، ولو أنها 
لــــم تعبر صراحــــة عن تاريخ النســــخة التي 

تهدف إلى استقبالها.
وأطلــــق الرئيس الصيني شــــي جينبينغ 
سياســــة تطوير لكرة القــــدم، من خالل ضخ 
املاليني في بطولته احمللية عبر مســــتثمرين 

صينيني واستقدام أبرز الالعبني األجانب. 
وسيشــــارك فــــي مونديالــــي ٢٠٢٦ و٢٠٣٠ 
ثمانية وأربعــــون منتخبا مقابــــل ٣٢ حاليا، 
ويــــدرس االحتاد الدولــــي إمكانية رفع العدد 

إلى ٤٨ في مونديال ٢٠٢٢ املقرر في قطر.

} واشنطن - حقق جيسون جونغ أكبر فوز 
في مســـيرته بتغّلبه على فرنســـيس تيافو 
٦-٣ و٧-٥ في الدور الثاني لبطولة نيويورك 
املفتوحـــة للتنس، وذلك بعد ســـبعة أشـــهر 
من مشـــاركته األولى في إحـــدى البطوالت 
األربـــع الكبرى. وفّرط جونغ في نقطة الفوز 
باملبـــاراة عندما كان متقدما ٥-٣ ثم خســـر 
إرســـاله في الشـــوط التالي، وبـــدا أن زمام 

األمور يفلت من بني يديه.
لكن التايواني جونغ، املولود في أميركا، 
اســـتعاد رباطة جأشـــه ورد كســـر اإلرسال 
قبل أن يحســـم املباراة في الشـــوط التالي. 
ويتأخر جونغ، املصّنـــف ١٤٣ عامليا، بفارق 
١١٤ مركزا عن تيافـــو في التصنيف العاملي 
لكنـــه كان أفضـــل من منافســـه الذي خاض 
مباراتـــه األولى منذ خســـارته أمام رفائيل 
نادال فـــي دور الثمانية لبطولة أســـتراليا 

املفتوحة قبل ثالثة أسابيع.

واتخـــذ تيافـــو املصّنـــف الثانـــي فـــي 
البطولـــة قرار املشـــاركة فـــي نيويورك قبل 
انطالقهـــا بقليـــل. وبخروجـــه أصبح جون 
إيســـنر املصّنف األول هـــو الوحيد املتبقي 

من بني أول خمسة مصّنفني في البطولة. 

ولم يســـبق أن دخـــل جونغ، من بني أول 
١٠٠ مصّنـــف فـــي العالم وجاءت مشـــاركته 
األولـــى في إحدى البطـــوالت األربع الكبرى 
بعد انســـحاب آندي موراي من قرعة الدور 

الرئيسي في وميبلدون في العام املاضي.

} واشــنطن - مدد راســــل وســــتبروك رقمه 
مزدوجــــة  أرقــــام   ٣ بتســــجيل  القياســــي 

للمبــــاراة ١١ على التوالــــي، لكن ذلك لم 
مينــــع هزمية فريقه أوكالهوما ســــيتي 

ثاندر ١٣١-١٢٢ أمــــام نيو أورليانز 
بليكانــــز، في دوري كرة الســــلة 

األميركي للمحترفني.
ماجيك  أورالنــــدو  ووضع 
تشــــارلوت  أمام  حدا لهزائمه 
ضيفــــه  وســــحق  هورنتــــس 
١٢٧-٨٩ فيمــــا أنهــــى نيويورك 

نيكس صيامــــه عن االنتصارات 
منــــذ الرابــــع مــــن ينايــــر بتغلبــــه 

١٠٦-٩١ علــــى أتالنتــــا هوكــــس. وأحرز 
وستبروك ٤٤ نقطة واســــتحوذ على ١٤ كرة 
مرتــــدة وقــــّدم لزمالئه ١١ متريرة حاســــمة. 

وكســــر قائد ثاندر الرقم القياســــي السابق 
الــــذي حققه ويلت تشــــامبرلني بثالثة أرقام 
مزدوجــــة في تســــع مباريــــات متتالية 
عندما قــــاد الفريق للفوز على بورتالند 

تريل بليزرز االثنني.
وســــجل بول جورج ٢٨ نقطة 
لثانــــدر لكنــــه جنح فــــي ثالث 
مــــن ١٧ محاولــــة ثالثية فقط. 
سلســــلة  الهزميــــة  وأوقفــــت 
أربع  عنــــد  ثاندر  انتصــــارات 
مباريــــات متتاليــــة مــــع بداية 

عطلة مباراة كل النجوم.
 ويحتــــل ثانــــدر املركــــز الثالث 
في القســــم الغربي برصيــــد ٣٧ فوزا في 
٥٧ مبــــاراة. وأحرز جوليوس راندل ٣٣ نقطة 

لبليكانز واستحوذ على ١١ كرة مرتدة.

تزامنت بداية العام احلالي بتألق الفت في مسيرة الترجي التونسي، حيث حقق نتائج رائعة 
محليا وقاريا جعلته يتطلع ملواصلة االحتفال بالذكرى املئة لتأسيســــــه بتفاؤل غير محدود. 
فالفريق بدا أقوى بكثير من ذي قبل، وجنح باقتدار في فرض ”سلطانه“ محليا بعد أن ابتعد 
في صدارة الدوري احمللي، كما أثبت للجميع أنه غير مستعد للتنازل على لقبه األفريقي في 

ظل نتائجه املمتازة إلى حد اآلن في دوري األبطال.

على خط الوصول

} اجلزائر - واصل شــــباب قسنطينة انتقاده 
لقــــرار االتحــــاد األفريقي لكرة القــــدم (كاف) 
القاضي بإعادة نادي اإلســــماعيلي المصري 
إلى مســــابقة دوري أبطال أفريقيا، بعدما قرر 
اســــتبعاده في البداية بســــبب األحداث التي 
شــــهدتها الدقائق األخيرة مــــن المباراة التي 

كانت تجمعه بالنادي األفريقي التونسي.
وقال الفرنسي دنيس الفان، المدير الفني 
لنادي شــــباب قسنطينة، في تصريح لوسائل 
إعــــالم جزائريــــة، الجمعة، إن الــــكاف تعامل 
مع قضية اإلســــماعيلي بطريقــــة الهواة، وأن 
مســــؤوليه أظهروا عجزا واضحا في تطبيق 

لوائحه.
وأوضح الفان أن العبي اإلسماعيلي ليس 
لديهم أي دخل في ما حدث، وأن المســــؤولية 
تتحّملها الجماهير، مؤكــــدا في نفس الوقت 
أن الكاف كان لديه كل الوقت الكافي لمعالجة 

قضية اإلسماعيلي في وقتها.
 كمــــا نّوه أن إعادة لعــــب المباراتين أمام 
اإلسماعيلي، سيؤّثر على خطط الفريق الذي 
ينافس أيضا على مسابقتي الدوري والكأس 

المحليتين.
من جهة أخرى، أكـــد طارق عرامة، المدير 
اإلداري لنادي شـــباب قســـنطينة أن االتحاد 
األفريقي لم يرحم فريقه، من خالل قرار إعادة 
اإلسماعيلي إلى مسابقة دوري أبطال أفريقيا. 
وأبــــدى عرامة اســــتغرابه مــــن مضمون 
قــــرار الــــكاف األخيــــر الــــذي تلقــــاه الفريق، 
والذي يشــــير إلى إقامة مواجهة الذهاب في 
23 فبراير الجــــاري، واإلياب فــــي الثاني من 
مــــارس المقبل، لكن دون التأكيد على حضور 
الجمهور في المباراة األولى. وتســــافر بعثة 
شــــباب قســــنطينة إلى مصر فــــي 19 فبراير 

الحالي.
وكشــــف عرامــــة أّن الكاف اكتفــــى بتبليغ 
فريقــــه بــــأن قرارات أخــــرى ســــيتم اتخاذها 
الحقا، في إشــــارة إلــــى عقوبات محتملة على 

اإلسماعيلي.
 ورّجح عرامة، تأثير مســــؤولي الكرة في 
تونس ومصر، على قرارات االتحاد األفريقي، 
وهو ما يعكس برأيه قرار إعادة اإلسماعيلي 
لمســــابقة دوري أبطال أفريقيــــا، في حين أّن 
وفاق ســــطيف الجزائري تعّرض لالســــتبعاد 

من نفس المنافسة في ظروف مشابهة.
وذكــــر عرامة أن اللجنــــة المنظمة لبطولة 
كأس الجزائــــر وافقــــت علــــى طلــــب الفريق 
المزدوجــــة أمام مولودية  بتأجيل المواجهة 
وهران في دور الثمانية، إلى 12 و29 من شهر 
مــــارس المقبل، بعدما كانت مبــــاراة الذهاب 
مقررة في 19 فبرايــــر الحالي، واإلياب في 27 
من نفس الشهر، بسبب رغبته في االستعداد 
الجّيــــد للمباريــــات التي تنتظــــره في دوري 

أبطال أفريقيا.

شباب قسنطينة 

الجزائري يواصل

انتقاد الكاف

هل مونديال 2030 التيني

مشـــاركة جونـــغ األولى فـــي إحدى 

البطوالت األربع الكبرى جاءت بعد 

انســـحاب مـــوراي من قرعـــة الدور 

الرئيسي في ويمبلدون

◄

ما يحســـب للترجـــي أنه مـــن أكثر 

الفـــرق قـــدرة علـــى التعامـــل مـــع 

سوق االنتقاالت، لذلك فإن أغلب 

التعاقدات تكون ناجحة

◄
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{ســـأجتمع مع مسؤولي النادي في المستقبل القريب. سنرى ما سيحدث في األسابيع المقبلة. 

سأستمر مع بايرن إذا بقيت قادرا على منح الفريق كل ما لدي}.

فرانك ريبيري
العب بايرن ميونيخ األملاني

{ترك الفريق متأخرا بهذه الصورة هو أســـوأ شـــعور قد أعيشـــه. هناك 90 دقيقة أخرى أمامنا، 

وأعتقد أن زمالئي في الفريق قادرون على تحقيق التأهل إلى الدور التالي}.

ألكسندر الكازيت
مهاجم أرسنال اإلنكليزي رياضة

} برشــلونة (إســبانيا) - مدد برشـــلونة حامل 
اللقـــب ومتصدر الدوري اإلســـباني لكرة القدم 
الجمعة، عقد مدربه إرنســـتو فالفيردي لموسم 
إضافي مع خيار التمديد لموســـم ثان. وأشـــار 
النادي الكتالوني في بيان إلى ”توصل برشلونة 
ومدرب فريقـــه األول إلى اتفـــاق لتمديد العقد 
بين الطرفين لموســـم إضافي (2020-2019) مع 
الخيار بـ(التمديد) لموســـم ثان (2020-2021)“، 

من دون تحديد قيمة العقد الجديد.
ومنـــذ قدومـــه إلى برشـــلونة مـــن أتلتيك 
بلباو فـــي مايو 2017 بدال مـــن لويس إنريكي، 
نجـــح فالفيـــردي (55 عاما) في قيـــادة الفريق 
إلى لقبـــي الدوري والكأس المحلية الموســـم 
الماضي، قبل أن يضيف إليها الكأس الســـوبر 
مطلع الموســـم، وكان قريبا من إنهاء الموسم 

الماضي من دون أي خسارة في الليغا.
قـــاد فالفيـــردي برشـــلونة فـــي 96 مباراة 
رســـمية فاز في 65 منها (43 فـــي الدوري و11 
في الـــكأس و10 في دوري األبطال وواحدة في 
الكأس السوبر) وتعادل 22 مرة مع 9 خسارات 
فقط. ســـجل فيها 233 هدفا، بينها 74 هدفا و32 
تمريـــرة حاســـمة لنجمه األرجنتينـــي ليونيل 
ميسي أفضل العب في العالم خمس مرات و47 
هدفا و25 تمريرة حاسمة لألوروغوياني لويس 
ســـواريز، فيما اهتزت شـــباكه 78 مرة وحافظ 

على نظافتها في 45 مباراة.
وكان رئيس النادي جوسيب بارتوميو قال 
أخيـــرا إن فالفيردي ”يثـــق بالالعبين وهو في 
موســـمه الثاني فقط. الهدف أن ننهي الموسم 
أقوياء ونفوز بكل شيء. أثق فيه لقيادة الفريق 
حتى لو لم نفز بشـــيء، سيســـتمر فـــي قيادة 

الفريق“. 
وســـبق لفالفيـــردي أن لعـــب كمهاجم في 
صفوف برشلونة بين 1988 و1990، ورفع بقيادة 
المدرب الهولندي الراحل يوهان كرويف، كأس 
الكؤوس األوروبية وكأس إســـبانيا خالل تلك 
الفترة، لكنه خاض معظم مســـيرته مع أتلتيك 
بلباو الباســـكي بين 1990 و1996 قبل أن يتجه 

إلى التدريب في 2001.
وعرف عن المدرب الخمســـيني قدرته على 
دفـــع المواهب التي يديرهـــا لتقديم أفضل ما 
لديها، وهذا ما ظهـــر خالل توليه مهام تدريب 

بلباو وإســـبانيول وفياريال وفالنسيا، إضافة 
إلـــى أولمبياكوس الذي مكنه مـــن إحراز لقب 
الدوري اليوناني ثالث مرات في ثالثة مواسم. 
ويحمل فالفيردي عبء الســـير على خطى 
المدربين الســـابقين بيـــب غوارديوال ولويس 
إنريكي، فاألول قاد برشلونة إلى 14 لقبا خالل 
أربعة مواســـم، والثاني إلى تســـعة ألقاب في 

ثالثة مواسم.

ويتصدر برشـــلونة ترتيب الـــدوري راهنا 
بفـــارق 6 نقاط عن غريمه ريـــال مدريد بعد 23 
مرحلـــة على بدايـــة الليغا، وهو يســـتقبل بلد 
الوليد الســـبت. ويحل الثالثـــاء المقبل ضيفا 
علـــى ليون الفرنســـي فـــي ذهاب ثمـــن نهائي 
دوري أبطـــال أوروبـــا الـــذي خرج مـــن دوره 
ربـــع النهائي في الموســـم الماضي أمام روما 
اإليطالي بخســـارته إيابـــا 0 - 3 مهدرا فرصة 

كبيرة للتأهل بعد أن تقدم ذهابا 4 - 1.
في ســـياق آخر لـــم يحدد نادي برشـــلونة 
اإلســـباني، حتـــى اآلن، قراره النهائي بشـــأن 
صفقة المدافع الهولنـــدي ماتياس دي ليخت، 
قائـــد أياكـــس أمســـتردام. وذكـــرت صحيفـــة 
”موندو ديبورتيفو“، أن برشلونة يمتلك حاليا 
6 العبين في قلب دفاع، منهم ثنائي سيغادر في 
نهاية الموســـم، وهما جيســـون موريلو، الذي 
تنتهـــي إعارته فـــي يونيو المقبـــل، وتوماس 
فيرمايلين لنهاية عقده. وســـيتبقى 4 مدافعين 
فقط للنادي الكتالوني، وهم صامويل أومتيتي 
لينجليـــت وكلير  وجيـــرارد بيكيـــه وكليمنت 

توديبو.
ويعتبر أومتيتي، الشريك األول لبيكيه في 
دفاع برشـــلونة، لكن اإلصابة التي يعاني منها 
الالعب الفرنســـي على مســـتوى الركبة، تؤثر 
علـــى ظهوره، حيـــث يغيب عـــن المالعب منذ 

نوفمبر الماضي. 

} لندن - ما زال مانشســـتر ســـيتي حامل لقب 
الدوري اإلنكليزي ينافس بقوة في أربع بطوالت 
يخوضها باملوســـم احلالي، حيـــث تأهل أيضا 
إلى نهائـــي كأس رابطة احملترفـــني اإلنكليزية 
ويخـــوض حاليـــا فعاليات دور الســـتة عشـــر 

لدوري أبطال أوروبا.
 ويطمـــح نيوبورت، الذي ينشـــط في دوري 
الدرجـــة الثانيـــة بإنكلتـــرا، إلـــى الفـــوز على 
مانشســـتر ســـيتي في هذه املواجهة لتكون من 
أكبر مفاجـــآت بطولة كأس االحتـــاد اإلنكليزي 

على مدار تاريخها حتى اآلن.
علـــى  ضيفـــا  ســـيتي  مانشســـتر  ويحـــل 
نيوبـــورت فـــي ويلز رافعا شـــعار احلـــذر في 
مواجهـــة طموحـــات الفريق الذي قدم مســـيرة 
ناجحة للغاية حتى اآلن في بطولة الكأس علما 
وأن املواجهة بني نيوبورت ومانشســـتر سيتي 
ومـــا قد حتملـــه من مفاجـــآت تعتبـــر منوذجا 
للمواجهات التي بنيت عليها شـــهرة وســـمعة 

هذه البطولة.

أكبر المفاجآت

إذا جنـــح نيوبورت، الـــذي أطاح في طريقه 
لهذا الدور بكل من ليستر سيتي وميدلسبروه، 
فـــي تفجيـــر املفاجأة أمام مانشســـتر ســـيتي، 
فســـتكون من أكبـــر املفاجآت فـــي تاريخ كأس 
االحتاد اإلنكليـــزي. وقال مايـــكل فالين، املدير 
الفني لفريـــق نيوبورت، ”أعتقد أنـــه إذا لعبنا 
بأفضل إمكانياتنا ولم يكن مانشســـتر ســـيتي 
في أفضل أيامه وأهدر بعـــض الفرص، ميكننا 
حتقيق أكبـــر مفاجأة في تاريـــخ كأس االحتاد 

اإلنكليزي“.
ومن األشـــياء التي قد تلعب دورا في حسم 
اخلاص  املبـــاراة يبرز ملعـــب ”رودني بـــارك“ 
بفريـــق نيوبـــورت، حيـــث اســـتضافت أرضية 
هـــذا امللعب أكثر من 60 مباراة هذا املوســـم ما 
بـــني مباريات لكرة القدم وأخـــرى للرغبي. وقد 
تكـــون أرضية امللعب غير املســـتوية من األمور 
التي يتعني على مانشســـتر سيتي التفكير فيها 

بشكل جاد.
وقـــال فالين إن هذا قد مينـــح فريقه فرصة 
للكفـــاح بشـــكل هائل في إشـــارة إلـــى خوض 
املباراة على ملعبه، مشيرا إلى أنه لم يكن ليفكر 
علـــى اإلطالق فـــي فرصة الفـــوز إذا كانت هذه 
املبـــاراة على ملعب ”االحتاد“ معقل مانشســـتر 

سيتي.

وأوضح فالين ”األمر يعتمد على االستمتاع 
باحلـــدث والتأكيـــد على أن يخـــوض الالعبون 
املبـــاراة ولديهـــم الثقـــة بقدرتهم على تشـــكيل 
صعوبـــات ملانشســـتر ســـيتي وأن تكـــون لدى 
الالعبني الثقة بأنهم يستحقون خوض فعاليات 

هذا الدور“.
 واعترف فالين بأن الفريق يرغب في تشكيل 
إزعاج ملانشســـتر سيتي واالســـتمتاع باملباراة 

وذكرياتها بغض النظر عن النتيجة.
في لندن،  على ملعب ”ســـتامفورد بريـــدج“ 
يحل مانشســـتر يونايتد ضيفا على تشيلســـي 
حامـــل اللقب االثنـــني املقبل، حيـــث يتطلع كل 
منهما للخروج من دوامة املشـــاكل بعد الهزمية 

التي تعرضا لها مؤخرا. 
وخســـر مانشستر يونايتد 0-2 أمام باريس 
ســـان جرمان في ذهاب دور الستة عشر بدوري 
أبطال أوروبا فيما ســـقط تشيلســـي ســـقوطا 
مدويـــا في الـــدوري اإلنكليزي باخلســـارة 6-0 

أمام مانشستر سيتي.
وأثـــارت الهزميـــة الثقيلـــة الشـــكوك حول 
مستقبل اإليطالي ماوريسيو ساري املدير الفني 
لتشيلسي، ولكن ســـاري تعهد برد االعتبار من 
خالل التغلب على مانشســـتر يونايتد. وصرح 
ساري للصحافيني قائال ”ليس من السهل اللعب 
بعد اخلســـارة 0-6.. ولكن يتعـــني علينا اللعب 
ويجب أن نلعب جيـــدا. نحتاج للفوز. علينا أن 

نقدم رد فعلنا فورا“.

وقـــد يفتقد مانشســـتر يونايتد فـــي مباراة 
االثنـــني جلهـــود مهاجمـــه الفرنســـي أنطوني 
مارسيال والعب الوسط جيسي لينغارد بسبب 
اإلصابة التي تعـــرض لها كل منهما في مباراة 
ســـان جرمـــان. وقـــال النرويجي أولـــي غونار 
سولســـكاير، الـــذي يتولـــى تدريب مانشســـتر 
يونايتـــد بشـــكل مؤقـــت حتـــى نهاية املوســـم 
احلالي، إنه أبلغ العبيه بعدم االستسالم للحزن 

بعد الهزمية أمام سان جرمان.
وأوضـــح ”علينـــا أن نرد.. في هـــذا النادي 
عليـــك أن ترد وتعـــود. وفي بطولـــة مثل دوري 

األبطال، كل مباراة تكون صعبة أمام أي منافس 
ولكن أولوياتنا هي مســـابقة الدوري اإلنكليزي 
كمـــا نخـــوض هذه املبـــاراة فـــي كأس االحتاد 
اإلنكليـــزي أمام تشيلســـي“. وأضـــاف ”علينا 
النظر لألمام. سنواجه تشيلسي وليفربول (في 

الدوري اإلنكليزي) في املباراتني التاليتني“.

استعادة التوازن

كان تشيلســـي تـــوج باللقـــب بفـــوزه على 
مانشستر يونايتد بالذات بهدف سجله مهاجمه 
البلجيكي إدين هازارد مـــن ركلة جزاء. والتقى 
الفريقـــان في لنـــدن ذهابا في الـــدوري احمللي 
وتقدم مانشســـتر يونايتد على أصحاب األرض 
2-1 حتـــى الوقـــت بـــدل الضائع قبـــل أن يدرك 

تشيلسي التعادل في الرمق األخير. 
ويتمتع تشيلســـي بســـجل جيد على ملعبه 
هذا املوســـم، إذ لم يخســـر ســـوى مرة واحدة 
أمام ليســـتر ســـيتي في الدوري، في املقابل فاز 
مانشســـتر يونايتد في مبارياته الست األخيرة 
خارج ملعبه في مختلف املســـابقات بإشـــراف 
مدربه سولسكاير بينها فوزه على أرسنال على 

ملعب اإلمارات 3-1 في هذه املسابقة.
واســـتعاد تشيلســـي بعضـــا مـــن توازنـــه 
بالعـــودة من ماملـــو الســـويدي 2-1 بالفوز في 
ذهاب دور الـ32 من مســـابقة الدوري األوروبي 
أراح فيها مدربه اإليطالي ماوريســـيو ســـاري 
مهاجمه األرجنتينـــي غونزالو هيغواين الوافد 
إليـــه خالل فتـــرة االنتقاالت الشـــتوية الشـــهر 
املاضي، في حني شارك املهاجم اآلخر البلجيكي 

إدين هازارد في منتصف الشوط الثاني.
ورأى ســـاري أن فريقه يبحث عن اســـتقرار 
فـــي النتائج، وقال بعد املبـــاراة ضد ماملو ”في 
اآلونـــة األخيرة شـــهدنا صعـــودا وهبوطا في 
املســـتوى، خســـرنا 0-4 (أمـــام بورمنـــوث) ثم 
فزنا 5-0 (ضد هادرســـفيلد) ثم 0-6 (مانشستر 
ســـيتي)، وبالتالـــي يتعّني علينـــا إيجاد بعض 

االستقرار“. 
وأضـــاف ”اجلميـــع يدرك أنه فـــي حال كان 
الفريق في ذهنية ســـيئة في إنكلترا، يســـتطيع 
خسارة 3 أو 4 مباريات هامة وبالتالي يجب أن 
نبحث عن ثبات في املستوى، مقاربة كل مباراة 
بالطريقة ذاتها. األمر ليس ســـهال لكن يجب أن 

جنّرب ذلك“.
وفـــي باقـــي مباريات هـــذا الـــدور، يلتقي 
برايتون مع ديربي كاونتـــي الذي يدربه النجم 
اإلنكليزي الدولي الســـابق فرانـــك المبارد كما 
يلتقي وميبلدون مع ميلوال السبت وبريستول 
ســـيتي مـــع وولفرهامبتـــون ودونكاســـتر مع 
كريسســـتال بـــاالس وسوانســـي ســـيتي مـــع 

برينتفورد األحد.

مانشستر سيتي يخشى مفاجآت نيوبورت

[ تشيلسي يتربص بمانشستر يونايتد في االتحاد اإلنكليزي
يتطلع مانشستر سيتي إلى استغالل الدفعة املعنوية الهائلة التي تلقاها في الفترة املاضية 
بعد جناحه في انتزاع صدارة الدوري اإلنكليزي من ليفربول ولو مؤقتا، ملواصلة جناحه في 
بطولة كأس االحتاد اإلنكليزي عندما يحل ضيفا على نيوبورت الســــــبت في الدور اخلامس 

(دور الستة عشر) للمسابقة.

تشيلســـي يتمتع بسجل جيد على 

ملعبه هذا املوســـم، إذ لم يخســـر 

ســـوى مـــرة واحـــدة أمـــام ليســـتر 

سيتي في الدوري

◄

إرنســـتو فالفيـــردي يحمـــل عـــبء 

املدربـــني  خطـــى  علـــى  الســـير 

الســـابقني أمثـــال بيـــب غوارديوال 

ولويس إنريكي

◄

برشلونة يجدد ثقته في فالفيردي

االلتفاف سر النجاح

} وكينغ (إنكلرتا) - ينوي كارلوس ساينز أن 
يكون قائد مكالرين على الحلبة هذا الموســـم، 
وقال إنه ال يشعر بالضغط مع استعداده لملء 
فراغ مواطنه اإلســـباني فرناندو ألونسو عن 
الفريـــق المنافـــس ببطولة العالم لســـباقات 

فورموال - 1 للسيارات.
وانضم الســـائق البالغ عمره 24 عاما إلى 
مكالرين قادما مـــن رينو، حيث كان معارا من 
رد بول بعقد يمتد لعامين في شـــراكة جديدة 
مع زميلـــه البريطاني المبتدئ الندو نوريس 

(19 عاما).
وســـيبدأ ســـاينز، نجل كارلوس 
ســـاينز األب بطل العالـــم للراليات، 
موســـمه الخامـــس فـــي فورموال1- 
بعـــد انطالقتـــه مـــع تـــورو روســـو 

كزميـــل لماكس فرســـتابن. وأبلغ 
الصحافييـــن علـــى هامـــش 

لســـياراته  الفريق  تقديـــم 
”ال  أم.أل.سي.34  الجديدة 

يوجد أي ضغط حقا“.
وأضاف عن بطل 

العالم مرتين الذي 
رحل عن فورموال - 1 
بنهاية العام الماضي 

”ال ننافس هذا العام 
على بطولة العالم 

واألمر ال يشبه الماضي 
عندما كان فرناندو هنا. 
أريد الفوز لكن األمر ال 

يتعلق بالفوز اآلن أو أن 
ذلك لن يحدث أبدا.. أعتقد 

أن النتائج التي حققها 
فرناندو في العام الماضي كانت 

مذهلة واحترمها جدا لكن ال أشـــعر بالضغط 
من محاولة ملء فراغـــه. فرناندو هو فرناندو 

وكارلوس هو كارلوس“.
واحتـــل مكالرين، الذي لم يفز بأي ســـباق 
منـــذ 2012 وابتعد عن ثالثـــي المقدمة، المركز 
الســـادس في العـــام الماضي ويقـــوم بإعادة 
هيكلة الفريق، إذ يأمـــل في العودة إلى األمام 
مرة أخرى. وقال ساينز ”أحب ما أراه وطريقة 
إعادة هيكلة الفريق واآلن نحن على استعداد 
للتسابق ورؤية مدى كفاءة سيارتنا ثم سنبدأ 

تطويرها والتعافي“.
وبعدمـــا أصبـــح الســـائق اإلســـباني 
الوحيد في فورموال - 1 أشـــار ساينز إلى 
أنه حافـــظ على عالقته بألونســـو خالل 
العطلة بالمشـــاركة في بعض ســـباقات 
الراليات والكارتنغ. وانتقل الســـائق 
الشاب للسكن بالقرب من مصنع 
مكالريـــن في وكينغ، وقال إنه 

يشعر بأنه في بيته.
وأضاف ”أنا متحمس 
لهذا التحدي وأريد قيادة 
الفريق ولكي أفعل ذلك 
يجب أن أكون قريبا 
حتى لو كان األمر 
بحاجة ألن أكون بشكل 
قريب أكثر“. وتابع 
”أحب هذا المكان 
والمصنع واألجواء 
هنا. في كل مرة أعبر هذا 
الباب أرى التاريخ وكل هذه 
السيارات القديمة، وهذا ما 
يجعلني محظوظا ألنني جزء من 

هذا الفريق“.

ساينز جاهز لتعويض ألونسو في مكالرين
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} باريس - قال روبرتو روسيتي، رئيس لجنة 
الحـــكام في االتحاد األوروبـــي لكرة القدم، إن 
نظـــام حكم الفيديو المســـاعد عمل على أكمل 
وجه في كل المالعب التي استضافت مباريات 
ذهاب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا 

هذا األسبوع. 
وتم اســـتخدام هذا النظـــام ألول مرة في 
أرفـــع مســـابقة لألندية فـــي أوروبا وحســـم 
مواقف مثيرة للجدل خاصة في حاالت التسلل 

وركالت الجزاء. 

وقال روســـيتي في بيان بموقـــع االتحاد 
األوروبـــي علـــى اإلنترنـــت ”أنا ســـعيد جدا 
بالطريقة التـــي تم بها اســـتخدام نظام حكم 

الفيديو المساعد“.
وتابـــع ”عمل النظام على أكمل وجه وأدت 
طواقـــم التحكيم عملها على أعلى مســـتوى“. 
وكان أكثـــر القـــرارات المثيرة للجـــدل عندما 
حرم حكم الفيديو المســـاعد نادي أياكس من 
هـــدف في مرمـــى ضيفه ريـــال مدريد بضربة 
رأس مـــن نيكوالس تاجليافيكـــو الذي أصبح 

صاحب أول هدف يتم إلغاؤه في تاريخ دوري 
األبطال بعدما تشاور الحكم السلوفيني دامير 
ســـكومينا مع حكم الفيديو المســـاعد بشـــأن 

وجود تسلل ضد دوسان تاديتش.
وأيد االتحاد األوروبي قرار حكم الفيديو، 
لكن ثارت أســـئلة عن الوقت الذي اســـتغرقه 
القـــرار والـــذي وصل إلـــى 3 دقائـــق. ووعد 
روســـيتي بتحســـين كفاءة النظـــام. وأضاف 
”الشـــيء األكثر أهمية أن الحكـــم اتخذ القرار 

الصحيح. الدقة أكثر أهمية من السرعة“.

ن استخدام حكم الفيديو
ّ
االتحاد األوروبي يثم

قرار صائب

عامين في شـــراكة جديدة 
ني المبتدئ الندو نوريس

نز، نجل كارلوس 
لعالـــم للراليات،
س فـــي فورموال1-
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} لــوس أنجلــس - انضم جورج كلوني وبراد 
بيـــت وروبرت دي نيرو إلى احتجاج متصاعد 
في هوليوود علـــى خطط منظمي حفل جوائز 
األوســـكار بشـــأن تقـــدمي جوائـــز التصويـــر 
الســـينمائي واملونتاج وجوائـــز أخرى أثناء 
الفقرات اإلعالنية في احلفل الذي يقام يوم 24 

فبراير احلالي.
كما وقعت ســـاندرا بولوك وإميا ســـتون 
وجون هام علـــى خطاب مفتـــوح وقعه أيضا 
املخرجون مارتن سكورســـيزي وســـبايك لي 
وألفونســـو كـــوارون للمطالبـــة بالعدول عن 

القرار.
وأعلنـــت أكادميية علوم وفنون الســـينما 
هذا األســـبوع أن جوائز أوسكار ألفضل فيلم 
قصير وتصويـــر ومونتاج وماكياج ســـتقدم 
خالل الفقـــرات اإلعالنية في احلفل الذي يبث 
على شاشات التلفزيون يوم 24 فبراير احلالي. 
وقالت األكادميية إنها ستبث نسخا من كلمات 

الفائزين بهذه اجلوائز في وقت الحق.
وهـــذه اخلطة جزء من محاولة لتقليل مدة 
عرض احلفـــل وزيادة اإلقبال على مشـــاهدته 

عبر التلفزيون.
ويجـــري تقدمي 24 جائـــزة في حفل جوائز 
األوسكار. وتعهد املنظمون بخفض مدة احلفل 
بنحو 40 دقيقة لتصبح ثالث ساعات في العام 

احلالي.
لكن اخلطاب املفتـــوح الذي وقعه أكثر من 
50 مـــن املخرجـــني واملمثلـــني واملنتجني اتهم 
األكادمييـــة ”باعتبـــار هـــذه املهن األساســـية 

ذات مكانـــة أقل“، وبإهانة من يعملون في هذه 
املجاالت األربعة.

ودافعـــت األكادمييـــة، األربعـــاء، عن هذه 
التغييرات وألقت باللـــوم على ”عدم الدقة في 
النشـــر ومنشـــورات على مواقـــع التواصل“، 
وقالـــت إنهـــا ”تتفهـــم اســـتياء الكثيرين من 

أعضاء األكادميية“.
وكانت بعـــض األنباء ذكـــرت أن الفائزين 
بهـــذه اجلوائز األربع لن يدرجوا على اإلطالق 

في بث حفل األوسكار.
وفـــي خطـــاب ألعضائهـــا البالـــغ عددهم 
ثمانيـــة آالف صرحت األكادمييـــة بأن ممثلني 
للفروع األربعة املذكورة تطوعوا للمشاركة في 

إعداد اخلطة اجلديدة.
وأضافـــت األكادمييـــة فـــي خطابهـــا ”لن 
تقـــدم أي فئـــة فـــي حفـــل جوائز األوســـكار 
احلادي والتســـعني على نحو يزدري إجنازات 
املرشـــحني والفائزين فيها باعتبارهم أقل من 

غيرهم“.
ويحاول القائمون على جوائز األوســـكار، 
وهي األخيرة ضمن سلسلة طويلة من حفالت 
اجلوائز خالل شـــهري يناير وفبراير، جتديد 
شـــكل احلفل بعـــد أن تدنـــت شـــعبيته العام 

املاضي إلى أقل مستوى على اإلطالق.
وهيمنـــت العـــام املاضـــي قضيـــة املنتج 
النافـــذ هارفي واينســـتني ووالدة حركتي #في 
ضـــد التحرش اجلنســـي  تـــو و“تاميـــز آب“ 
وسوء الســـلوك اجلنسي على موسم اجلوائز 

السينمائية.

وبــــرزت صعوبات في اســــتضافة احلفل 
في ديسمبر املاضي عندما اعتذر كيفن هارت 
عن تقدمي احلفل، بعد جدل نابع من تعليقات 
وتغريدات له تتعلق بكراهية املثلية اجلنسية 
كتبها قبل ســــنوات والقت انتقــــادات كبيرة 
عبر وســــائل التواصــــل االجتماعي. ورفض 
املمثل الكوميدي في البدايــــة االعتذار، لكنه 

فعل ذلك فــــي ما بعد.وقد فشــــلت األكادميية 
املانحة للجوائز في إيجاد بديل له.

إال أن التركيــــز فــــي يوم احلفل ســــيكون 
على املرشحني وأناقة النجوم على السجادة 

احلمراء. 
وكانــــت األكادمييــــة أعلنــــت قبــــل ثالثة 
أســــابيع من حفل توزيع جوائز األوســــكار، 

عــــن أســــماء 13 جنما فــــي مجالي الســــينما 
والتلفزيــــون سيشــــاركون في تقــــدمي احلفل 

وتوزيع اجلوائز.
وباإلعالن عن مجموعة من مقدمي احلفل 
بــــدا أن األكادمييــــة مســــتعدة لالنتقــــال من 
اجلــــدل واملضي قدما في اختيــــار عدم تولي 

مضيف تقدمي احلفل ألول مرة منذ 30 عاما.
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أعرب عدد من مشــــــاهير هوليوود عن رفضهم واســــــتيائهم من فكرة أن تقوم أكادميية 
علوم وفنون السينما املعنية بتقدمي جوائز األوسكار، بتسليم اجلوائز هذه السنة للبعض 
من األعمال أثناء الفواصل اإلعالنية تقليصا منها لوقت احلفل في غياب مقدم ومحاولة 

منها لكسب متابعني.

استياء مشترك

} يقولــــون إن النســــاء كثيــــرات الــــكالم 
جدا.. وأن حيــــاة أي امرأة دون ”الثرثرة“ 

والنميمة ال تستقيم أبدا.
وإذا كانــــت هذه املقولــــة مبالغا فيها 
بشــــكل ما، باعتبار أن الثرثرة أيضا عادة 
عند بعض الرجال وال تقتصر على النساء 
فقط، إال أن احلقائــــق االجتماعية، وليس 
العلمية فقــــط، التي تكيل مثل هذا االتهام 
تؤكد أن املــــرأة احملرومة من كثرة الكالم، 
تتحــــول إلى كائن مزعــــج للغاية ميكن أن 
يرتكــــب أفظع اجلرائم أو يصاب بأمراض 

نفسية وعصبية.
صحيــــح أن دراســــة أجراهــــا خبراء 
مركــــز البحــــوث االجتماعيــــة البريطاني 
بأكســــفورد، أظهرت أن الــــكالم احملدود، 
وليس املفتوح بإطالقــــه دون حدود مفيد 
ألنــــه يطيل العمــــر، ولهذا كانت النســــوة 
أطــــول عمرا مــــن الرجــــال،  وأيضا يغذي 
الروح ويســــاعد على التقارب والتواصل 
مــــع اآلخرين، لكن الواقع يكشــــف أنه في 
مجتمعاتنا العربية، بات هواية ونشــــاطا 
اجتماعيا ميارســــه اجلميع دون استثناء، 
مبا يفوق قيمة العمل واإلنتاج وإن كانت 

النساء بالطبع أكثر براعة ونشاطا.
الســــؤال: ملاذا املــــرأة الثرثــــارة بهذا 
الشــــكل الذي جنحت في تصويره املمثلة 
الراحلــــة ملك اجلمــــل، فــــي دور ”خالتي 
مببة“ في فقرتها الشــــهيرة ببرنامج ”إلى 
ربات البيوت“ عبــــر اإلذاعة املصرية، قبل 

عقود؟
اإلجابة املثيرة تشــــير إلــــى حقيقة أن 
دمــــاغ املــــرأة متميــــزة جدا، بحيــــث أنها 
تســــتطيع اجلمع بــــني خاصيتــــي الكالم 
واالســــتماع في نفــــس الوقــــت، فبالتالي 
لديها بــــاع طويل فــــي الثرثرة لســــاعات 
دون كلــــل أو ملل، وهــــذه موهبة كبرى ال 
يجاريهــــا فيها أعتى الرجــــال، ورمبا كان 
ذلك ملا أرجعه بعض العلماء إلى أن للمرأة 
من االتصــــاالت العصبية اخلاصة بالكالم 
مــــا يزيد عــــن الرجل بقرابــــة 30 باملئة، إذ 
تبلــــغ نســــبة تتابــــع اإلشــــارات الكهربية 
بدماغهــــا 90 باملئــــة، بينمــــا ال تتجاوز 60 
باملئــــة عنــــد الرجل.. لــــذا لــــن تفاجأ عند 
أي نقــــاش مع امرأة كزوجتــــك مثال، أنها 
للعصور  كفيهــــا  تعيد  تقلبهــــا لـ“خناقة“ 
الغابرة وبشكل ال يجعلك تغامر مبحاولة 
وقف تدفقــــه أو صّده بأقل التســــريبات.. 
كي ال جتلد ذاكرتــــك وتعايرك بأدق خبايا 
التفاصيــــل واحلــــوارات مع أبيــــك وأمك 
وأهلك وجيرانك حتى اجلد السابع عشر.. 

ثم تقسم بالله أنها قليلة الكالم.
قد يقــــول البعــــض إن الــــكالم الكثير 
وسيلة لتفريغ الطاقة السلبية أو املكبوتة 
حتتاج باملقابل إلى من يحســــن االستفادة 
منها، لذا سألت صديقا عن كيفية تعايشه 
مــــع زوجتــــه ”الثرثــــارة“.. ضحــــك وقال: 
تعودت على ذلك.. أســــمعها جيدا وأنا في 
عالم آخر دون أن أنطق، ألن الليلة التي ال 
تثرثر فيها ال أستطيع النوم العميق أبدا.

صباح العرب

خالتي {َبمَبة}

نجوم هوليوود يتحدون: تقديم جوائز األوسكار خالل فاصل إعالني إهانة

الطالبيـــة  املنـــاخ  شـــبكة  ذكـــرت   - لنــدن   {
البريطانيـــة أنـــه تغيـــب، اجلمعـــة، اآلالف من 
الطالب في بريطانيا عن مدارســـهم ليتظاهروا 
حتت شعار ”إضراب شـــبابي من أجل املناخ“، 
احتجاجـــا علـــى عدم اتخـــاذ إجـــراء حكومي 

ملكافحة أزمة املناخ.
وقالـــت الشـــبكة فـــي بيـــان عبـــر موقعها 
اإللكترونـــي ”هذا هـــو خيارنا األخيـــر للكفاح 
من أجل مســـتقبلنا، ولن تكون أعمارنا هي ما 

يوقفنا عن ذلك“.
وتطالب الشـــبكة، التي تقـــل أعمار طالبها 
عـــن 18 عامـــا، بعدة أمـــور من بينهـــا أن تعلن 
احلكومـــة حالة طـــوارئ مناخيـــة وأن ”تعالج 
األزمـــة البيئية كأولويـــة تعليمية“. كما تطالب 
بخفض احلد األدنى لسن التصويت من 18 إلى 
16 عاما لتوســـيع القاعدة الشـــبابية في عملية 
صنـــع السياســـة ”ألن الشـــباب لهـــم النصيب 

األكبر في مستقبلنا“.
وأعرب وزيـــر التعليم البريطانـــي داميان 
هينـــدز عـــن ســـعادته بـ”انخراط الشـــباب في 
قضايا رئيســـية تؤثر عليهم“، لكنه حذرهم من 
التغيب عن الدراســـة للمشـــاركة في إضرابات، 
قائال ”التغيب عن الدراســـة لن يقدم أي شـــيء 

ملساعدة البيئة“.
وكان عمدة لندن صادق خان دعا، اخلميس، 

إلى البحث عن حلول ملسألة التغير املناخي.

إضراب شبابي من أجل 
المناخ في بريطانيا

} أونتاريــو (كنــدا) - دانـــت احملكمة العليا في 
كنـــدا مدّرســـا بتهمة التلصـــص إذ كان يصّور 
تلميذاته املراهقات بواســـطة كاميرا مخبأة في 

قلم حبر.
وكانـــت محكمة البداية عـــام 2015 قد بّرأت 
ريـــان غارفيس، املدّرس الســـابق في مدرســـة 
في لندن مبنطقة أونتاريو وســـط كندا، وأكدت 
محكمـــة االســـتئناف هـــذا احلكم، مبـــّررة بأن 
التالميـــذ ال ميكنهم املطالبة بحّقهم في احترام 
اخلصوصية في حرم املدرســـة حيث تستخدم 

الكاميرات 24 ساعة في اليوم.
إال أن قـــرار احملكمـــة العليـــا الـــذي صدر، 

مؤخرا، جاء مخالفا للقرار السابق.

وأشـــار القاضي إلى أن املـــدّرس صّور 35 
مقطع فيديو بني عامي 2010 و2011 باســـتخدام 
كاميرا مخبأة في قلم حبر، ترّكز على ”أجســـاد 

التلميذات وخصوصا منطقة الصدر“.
رت الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن  وصوِّ

بني 14 و18 عاما أثناء جلوسهن في الفصل.
وســـيحال املتهم على القاضي الذي سيقرر 
عقوبتـــه التـــي قد تصـــل إلى خمس ســـنوات 

سجنا.
وســـاد ترقب كبيـــر قبل صـــدور القرار عن 
أعلى محكمة في البالد، وهو قد يكون ســـابقة 
في حـــاالت انتهـــاك اخلصوصية فـــي األماكن 
العامة خصوصا في ظل التكنولوجيا اجلديدة.

وقـــال القاضي ”اســـتخدام جهـــاز محمول 
لتصوير النســـاء خلسة وبشـــكل غير الئق في 
املواصالت العامة، واســـتخدام طائرة مسّيرة 
اللتقـــاط صـــور عاليـــة الدقة ألشـــخاص في 
من شأنه  أحواض السباحة من دون علمهم“ 

أن ”يثيـــر املخاوف نفســـها بشـــأن 
احترام اخلصوصية“.

ومن شأن 
هذا القرار 

تعزيز احلق 
في احترام 

اخلصوصية 
في األماكن العامة.

} فلورنسا (إيطاليا) - طرحت مجموعة غوتشي 
اإليطاليـــة لألزياء فـــي خطوة غير مســـبوقة 
زوجا جديدا مـــن األحذيـــة الرياضية مبظهر 

غريب يبدو وكأنه ملطخ بالطني واألوساخ.
وبدأت غوتشـــي بيع هـــذه األحذية التي ال 
حتتاج إلى االحتفاظ بها في صناديقها، ألنها 

تبدو متسخة بالفعل
 وتهـــدف من ذلـــك إلى التذكيـــر مبالبس 
الرياضـــة القدميـــة التي تعـــود لبضعة عقود 

مضت، واصفـــة إياها بأنها ”مســـتوحاة من 
مالبس رياضية عتيقة“.

ومييـــل جلد األحذيـــة التي يبلغ ســـعرها 
615 جنيهـــا اســـترلينيا، أي مـــا يعـــادل 786 
دوالرا أميركيا، إلى الصفرة، ولونت أحزمتها 
باللونـــني األخضـــر والبرتقالـــي مـــع ”مظهر 
عتيـــق“، حيث يبـــدو تصميم احلـــذاء متأثرا 
بالسبعينات ويحمل شـــعار غوتشي العتيق، 

كما تتوفر هذه األحذية باللون األزرق أيضا.

”متـــرو“  موقـــع  وبحســـب 
املوضة  خبراء  يعتقد  اإللكتروني، 

أن هذه اخلطـــوة هي عبارة عن نهج 
باتت تتبعه العديـــد من ماركات املوضة 

إلنتاج أشياء تبدو وكأنها قدمية أو مهترئة، 
وخاصة بعد إنتاج سراويل اجلينز املمزقة.

ويتميـــز حذاء غوتشـــي اجلديـــد، بلونه 
املائل للصفرة وحزامه األخضر والبرتقالي، 

ولطخاته التي توحي بأنه متسخ وقدمي.

أستاذ متهم بالتلصص على طالباته بواسطة قلم حبر

غوتشي تطرح للبيع حذاء رياضيا متسخا

تستعد الفنانة المصرية أنغام لطرح ألبومها الجديد {وال دبلت}، بعد أن حددت {روتانا} للصوتيات والمرئيات يوم 
21 فبراير الحالي موعدا نهائيا لطرحه، علما وأن الشركة تشّن منذ أيام حملة واسعة تترافق مع إصدار العمل في 

فرج عن أكثر من أغنية من األلبوم إلى حين حلول موعد إصداره.
ُ
األسواق، على أن ت

G

جهـــاز محمول ”اســـتخدام ”قاضي
ســـاء خلسة وبشـــكل غير الئق في
لعامة، واســـتخدام طائرة مسّيرة
ي

ــور عاليـــة الدقة ألشـــخاص في
من شأنه سباحة من دون علمهم“ 

خاوف نفســـها بشـــأن 
صوصية“.

ن

لعامة.

”متـــرو“ موقـــع  ب 
املوضة  خبراء  يعتقد 

ـــوة هي عبارة عن نهج 
لعديـــد من ماركات املوضة

تبدو وكأنها قدمية أو مهترئة،
إنتاج سراويل اجلينز املمزقة.

اجلديـــد، بلونه  حذاء غوتشـــي
ة وحزامه األخضر والبرتقالي،

ي توحي بأنه متسخ وقدمي.

وتيات والمرئيات يوم
 مع إصدار العمل في 

محمد هجرس


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


