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تعزية
رام اهللا -مازن اكرم سبيتاني ونجاله اكرم وعمر واسرة شركة اكرم سبيتاني 
واوالده المحــدودة وســبيتاني هوم  يشــاطرون ارملة المرحوم ســالم العقاد 
وولداهــا ابراهيــم وكريم وعموم ال العقاد وال الزر واقرباؤهم وانســباؤهم 
في الوطن والمهجر الكرام االحزان  بوفاة فقيدهم المرحوم بإذن اهللا تعالى  

العقيد عصام ابراهيم عبد الكريم الزر  «ابو ابراهيم» 
ســائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواســع رحمته ورضوانه ويســكنه 

فسيح جناته ويلهم اهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء
 إنا هللا وإنا اليه راجعون

يتقــدم أ. د. يونس عمرو رئيس الجامعة بالشــكر الجزيل لفخامة 
رئيس دولة فلسطين السيد محمود عباس «أبو مازن» على الثقة 
الغالية التي أواله إياها بتجديد رئاســته لجامعة القدس المفتوحة 

لدورة أخرى.
وعاهد أ. د. يونس عمرو   فخامة الرئيس وشعبنا الفلسطيني وأبناء 
جامعــة «القــدس المفتوحة» بأن يبقى الجنــدي الوفي والمخلص 
لرسالة الجامعة، وأن يكون خادماً لهذا الوطن تحت راية قائد المسيرة 

سيادة الرئيس «أبو مازن» حفظه اهللا.

شكر وتقدير لسيادة الرئيس شكر وتقدير لسيادة الرئيس 

محمود عباسمحمود عباس

كلمة الحياة الجديدة

االحتالل يغلق مخزنا لعائلة هدوان بباب المغاربة.            (عدسة: دياال جويحان)

 الكتابة في زمن المواجهة
لم تخلُ حياتنا الوطنية يوما، منذ انطالقة الثورة الفلسطينية 
المعاصرة/ انطالقة فتح، من لحظة مواجهة وصراع، ولطالما 
كانت التحديات جسيمة ولطالما تصدت لها «فتح» ال بمنتهى 
القوة والبســالة فحســب، وإنما كذلك بمنتهى المســؤولية 
الوطنيــة، ودونمــا أيــة ثرثــرات نظريــة، وال أية شــعارات 

استهالكية. 
وبال أي شــك، إننا اليوم في أشــد وأصعب لحظات المواجهة 
والصراع، واإلدارة األمريكية بيمينها المتطرف، تطرح علينا 
التحدي المصيري األكبر بانحيازها المشين لدولة االحتالل، 
واعتدائها على مكانة القدس العربية الفلسطينية ووضعها 
القانوني والتاريخــي، وعلى النحو الذي يجعلنا هذا التحدي 
فــي مواجهة ســؤال المصير: فإما أن نكون أســياد أنفســنا 
بمشروعنا الوطني التحرري، مشروع الدولة المستقلة، بدرة 

التاج القدس عاصمة لها، أو ال نكون.
وبالطبع، ونحن نســتجيب لهذا التحدي اليوم، طبقاً لخطاب 
الرئيس الزعيم أبو مازن في اسطنبول أوالً، وطبقاً لما أعلنه 
لحظة إيقاد شعلة االنطالقة في ذكراها الثالثة والخمسين، 
فإننا لن نقبل إال أن نكون مثلما نريد أن نكون: شــعباً حراً 

بدولة حرة.
ومقبلون في مواجهة التحدي االمريكي، وكما أعلن الرئيس 
الزعيم، على «اتخاذ قرارات حاســمة للحفاظ على القدس، 
وحماية حقوق شــعبنا، ألن كرامة شــعبنا وحقوقه وثوابته 
غير قابلة للمســاومة، ونرفــض اإلمالءات، ولن نقبل ببقاء 
الوضع القائم، وبنظام األبارتهايد، وبســلطة دون ســلطة، 

واحتالل دون كلفة».
هــذه هي باختصار بليــغ بنود برنامجنــا النضالي في هذه 
المرحلة، لمواجهة التحدي األمريكي، بنود واضحة وحاسمة 
وبليغة، وعليه، فإن الكتابة الصحفية في اللحظة الراهنة ال 
ينبغي أن تكون اســتعراضية بأحابيل اللغة وفذلكاتها، وأن 
تبتعد في نص التحليل السياســي على األقل عن اإلمالءات 
الحزبيــة واالنفعاليــة، ولحظــة المواجهة هــي لحظة عمل 
نضالي تاريخي، ال يقبل ولن يقبل أبداً التنظيرات العاجية، 
تنظيرات األستذة الشمولية..!! وهذا ال يعني حجراً على حرية 
الــرأي والتعبير ، وال على المشــاركة في استشــراف أفضل 
وأجدى السبل للمضي قدماً في برنامج العمل النضالي لهذه 
المرحلة، بل إن ما نعنيه في المحصلة، وما نطمح له، االبتعاد 
عــن المناكفات والتنظيرات الفكرية أو السياســية وغيرها، 
ال فــي الكتابة الصحفية فقط، وإنما كذلك في التصريحات 

والبيانات اإلعالمية الحزبية أيضاً. 
لحظة العمل النضالي التاريخي، هي لحظة الحقيقة بنصها 
الواقعــي المســؤول الــذي ال يقــرب المــزاودة، وال التباهي 
االستقطابي، إن صح العبير، كما أنها لحظة الوحدة الوطنية 
التي لم يعد ثمة وقت فائض لتأجيل إنجازها على أكمل وجه، 
في قبر االنقسام البغيض وتحقيق المصالحة الوطنية، على 
قاعدة الســلطة الواحدة، والقانون الواحد، وسالح الشرعية 

الواحد.
ليس ثمة وقت، وليس ثمة مجال بعد اآلن للتطرف اإلعالمي 
فــي هذه المســألة أو تلك، وقرار المصلحــة الوطنية العليا 
اليــوم، هو قرار المواجهة والتصدي للتحدي األكبر ويخطئ 
مــن ال يعمــل لصالح هــذا القرار اآلن بتحقيــق ما نريد من 
الوحــدة الوطنيــة، وإال فإنه ســيكون خارج الواقــع والتاريخ 

وبالخسارات الفادحة كلها. 
ال تراجع وال مســاومة.. ألن شعبنا، وكما أكد ويؤكد الرئيس 
الزعيم أبو مازن، لن يكون أول شــعب يقبل على نفســه أن 

يعيش كالعبيد، وما من شعب يقبل بذلك.
رئيس التحرير

 أجواء ماطرة وباردة حتى السبت
رام اهللا - الحياة الجديدة- يتوقع أن يكون الجو اليوم، غائماً 
جزئياً إلى غائم، ويطــرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وفي 
ساعات الصباح تبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة 

متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية.
وغــدا، يكون الجو غائماً جزئيا إلى غائم وبارداً، حيث تتأثر 
البالد اعتباراً من ســاعات الظهر بمنخفض جوي، لذا يطرأ 

انخفاض على درجات الحرارة واعتباراً 

 الرئيس يصدر قرارا بتجديد رئاسة الدكتور 
يونس عمرو لجامعة القدس المفتوحة

رام اهللا - وفــا- أصــدر الرئيس محمود عبــاس، قرارا 
بتجديد رئاســة الدكتور يونس عمرو، لجامعة القدس 
المفتوحة لمدة أربع سنوات، اعتبارا من 2018-1-12.

 مؤكدا ان ال شرعية لكل قرارات الكنيست وال لقرار ترمب

أبو ردينة: اسرائيل اعلنت رسميا نهاية ما تسمى العملية السياسية
رام اهللا - وفا- قال الناطق الرســمي 
باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو 
ردينة، إن اعــالن الرئيس األميركي 
عاصمــة  القــدس  اعــالن  ترمــب 
الكنيســت  وتصويــت  إلســرائيل، 
االســرائيلي علــى قانــون القــدس 
الموحــدة، هــو بمثابة إعــالن حرب 
على الشــعب الفلســطيني وهويته 

السياسية والدينية.
وأضــاف أن هــذا التصويــت يشــير 

وبوضوح، إلى أن الجانب االسرائيلي 
أعلن رسميا نهاية ما تسمى العملية 
السياســية، وبــدأت بالفعــل العمل 
على فرض سياسة اإلمالءات واألمر 
الواقــع. وتابع أبو ردينة: ال شــرعية 
لقرار ترمب، وال شرعية لكل قرارات 
الكنيست االسرائيلية، ولن نسمح بأي 
حال مــن األحوال بتمريــر مثل هذه 
المشــاريع الخطيرة على مســتقبل 

المنطقة والعالم.

باســم  الرســمي  الناطــق  وحــذر 
الرئاســة، من التصعيد اإلســرائيلي 
المستمر، ومحاوالتها الستغالل القرار 
األميركــي، األمر الذي ســيؤدي إلى 
تدمير كل شــيء، مــا يتطلب تحركا 
عربيــا وإســالميا ودوليــا، لمواجهــة 
التــي تدفــع  العربــدة اإلســرائيلية 

بالمنطقة إلى الهاوية.
أن  بيانهــا،  فــي  الرئاســة  وأكــدت 
فــي  المركــزي  المجلــس  اجتمــاع 

2018/1/14، ســيدرس اتخــاذ كافة 
االجــراءات المطلوبة وطنيا لمواجهة 
تســتهدف  التــي  التحديــات  هــذه 
الهويــة الوطنيــة والدينية للشــعب 
الفلســطيني. وقالــت: «إن الحكومة 
اإلســرائيلية تتحمل مســؤولية هذا 
التصعيــد اليومي والخطيــر، وإن أي 
محاولــة إلخراج القدس من المعادلة 
السياســية لــن تؤدي إلــى أي حل أو 

تسوية».

 تشريع احتاللي جديد ضد القدس

دوف: القانون الجديد يجب ان يسمى «قانون منع السالم»

 األردن: الخطوات  االسرائيلية أحادية 
الجانب لتغيير وضع القدس باطلة والغية

عمــان – وكاالت - وفــا- أدان وزيــر الدولــة 
لشــؤون اإلعالم، الناطق الرســمي باســم 
الحكومــة األردنيــة محمــد المومني، تبني 
الكنيســت اإلســرائيلي قانونــاً معــدالً لمــا 
يســمى «قانون أساس القدس»، الذي جاء 
فيه أن التنازل عن أي جزء من القدس يجب 

أن يحظى بموافقة ثلثي أعضاء الكنيست.
د المومني في تصريحات نشرتها وكالة  وأكّ
«بتــرا»، أن القدس الشــرقية هي جزء من 
األراضي المحتلة عام 1967، كما أن القدس 
هــي إحــدى قضايــا الوضــع النهائــي التي 
يحسم مصيرها عن طريق المفاوضات بين 

الجانبين الفلســطيني واإلســرائيلي ووفقاً 
للقوانين الدولية ذات الصلة. وشدد على أن 
جميــع الخطوات أحاديــة الجانب التي تهدف 
لفرض حقائق جديدة أو لتغيير وضع القدس 
باطلة والغيــة بموجب القانون الدولي، بما 
فيها ما يسمى «قانون أساس القدس» الذي 

تم التصويت لصالح تعديله.
ر المومني من خطــورة الخطوات التي  وحذّ
اتخذتهــا إســرائيل مؤخــراً، مثل ســن هذا 
القانــون وتصويت اللجنــة المركزية لحزب 

الليكود على تطبيق

 طائراته نفذت غارات على قطاع غزة واعتقل 15 مواطنا بينهم سيدة من محافظات الضفة

االحتالل يهدم منزالً وبركسا ويستولي على مخزن في القدس  
محافظــات – الحياة الجديدة 
- هدمــت طواقــم  وفــا   –
تابعــة لبلديــة االحتالل في 
مدينة القدس، امس، منزالً 
يعــود للمواطن عمــاد عياد 
«إسكان نســيبة» بحي بيت 
حنينا شمال القدس المحتلة، 

بحجة عدم الترخيص.
وأفرغت طواقم تابعة لبلدية 
امــس،  االحتــالل، صبــاح 

محتويات مخزن تابع لعائلة 
أبو هــدوان المقدســية في 
حي وادي حلوة ببلدة سلوان 
جنــوب المســجد األقصــى، 
فيما اعتقلت قوات االحتالل 
ثالثة مواطنين عقب اقتحام 
منازلهــم فــي بلــدة عناتا. 
وتحــاول ما تســمى «دائرة 
أراضــي إســرائيل»، إخــالء 
عائلة فلسطينية من منزلها 

فــي حــي ســلوان، لصالــح 
جمعيــة «إلعــاد». وتحــاول 
الدائرة إخالء عائلة سمرين 
مــن منزلها، منــذ 27 عاما، 
أي منذ تــم االعالن عن أحد 
آباء العائلة، موسى سمرين، 
مفقودا في األردن. وبسبب 
ذلك سيطرت دولة االحتالل 
على المنزل وباعته لـ»دائرة 
أراضي إســرائيل». ويعيش 

فــي البيــت حاليــا 18 نفرا، 
بينهم ستة أوالد.

وهدمــت طواقــم تابعة لما 
تســمى «ســلطة الطبيعة» 
التابعــة لالحتــالل، برفقــة 
قوة عسكرية، امس، بركساً 
للمواشــي يقع خلــف جامع 

عين سلوان، 

 الزعنون: المجلس المركزي ينعقد باسم القدس 
و «حماس» و «الجهاد» استلمتا دعوات رسمية للمشاركة

رام اهللا – وكاالت  عمــان- 
المجلــس  رئيــس  قــال   -
الفلسطيني سليم  الوطني 
الزعنون، إن حركتي حماس 
والجهاد اإلسالمي قد استلمتا 
دعوات رســمية للمشــاركة 
فــي أعمــال دورة المجلس 
المركزي الفلســطيني الذي 
ينعقد في الرابع عشــر من 
الشــهر الجاري تحت اســم: 
العاصمــة األبدية  «القدس 

لدولة فلسطين».
وأكد الزعنــون في تصريح 
صحفــي مســاء امــس، ان 
التحضيــرات شــارفت على 
اســتكمل  حيــث  نهايتهــا، 
توجيــه الدعــوات ألعضــاء 
المجلــس المركــزي داخــل 
الوطــن وخارجــه، مشــددا 
على أن هذه الدورة تكتسب 
أهمية بالغة بحكم القضايا 
التي ستناقشها،  المصيرية 

حيث ستشكل منعطفا مهما 
في مســيرة العمل الوطني 
علــى  الفلســطيني ســواء 
بنــاء االســتراتيجية  صعيد 
والشــراكة الوطنية، وإعادة 
النظر في المرحلة السابقة 
بكافــة جوانبهــا، طالمــا أن 
العدوان  اســرائيل اختــارت 
ورفض االعتــراف بحقوقنا 
وبدولتنا بعاصمتها القدس، 
فمن حقنا نحن إعادة النظر، 

واختيــار ما يحقــق أهدافنا 
الوطنية المشروعة.

وأكــد الزعنــون ان المرحلة 
دقيقــة جــدا وتتعاظم فيها 
التحديــات واالخطــار، األمر 
 الذي يتطلب منا جميعاً رص
الصفوف وتوحيــد الطاقات 
للتصــدي بكل ثبــات وقدرة 
لجرائــم وإرهــاب االحتــالل 
يســانده،  ومــن  الغاصــب 
والخــروج مــن دورة القدس 

تحمــي حقوقنــا  بقــرارات 
الوطنيــة في إقامــة دولتنا 
المستقلة وعاصمتها القدس 
وعودة الالجئين إلى ديارهم. 
وأهاب الزعنون في حركتي 
حمــاس والجهاد اإلســالمي 
تلبية دعوة الوطن و القدس 
للمشاركة في دورة القدس 

لمواجهة اإلعالن

  أمين عام الرئاسة ينفي ما نسب له من 
تصريحات حول قضية الكهرباء في قطاع غزة

رام اهللا - وفا- نفى أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، مساء 
امس، ما تناقلته بعض وسائل االعالم المحلية، التي نسبت له 

تصريحات تتعلق بقضية الكهرباء في قطاع غزة.
ودعا عبد الرحيم وسائل االعالم إلى توخي الدقة والمسؤولية 
في نشر االخبار والتصريحات، وأخذها من الجهات ذات العالقة، 

وأن قضية الكهرباء من اختصاص الحكومة وسلطة الطاقة.

 اللجنة القانونية اإلدارية
 تعقد اجتماعها في غزة اليوم

رام اهللا - وفا- قال نائب رئيس الوزراء، رئيس اللجنة القانونية 
اإلدارية الخاصة بموظفي قطاع غزة زياد أبو عمرو، إن اللجنة 
ســتعقد اجتماعــاً لهــا في غزة اليــوم األربعاء بحضــور كامل 

أعضائها.
وتضم اللجنة في عضويتها كال من: شــكري بشارة، وموسى 
أبو زيد، وماجد الحلو، ومحمد عبد القادر الرقب. وستركز اللجنة 
في جلســتها على وضع المعايير واآلليات الخاصة بحل مشكلة 

موظفي قطاع غزة كما جاء في اتفاق القاهرة.

 مجلس الوزراء يندد بقرارات الليكود التي تفتح 
شهية عتاة المتطرفين للقضاء على عملية السالم

رام اهللا – الحيــاة الجديــدة - أكد مجلس الوزراء خالل جلســته 
األسبوعية التي عقدها في مدينة رام اهللا امس، برئاسة رئيس 
الــوزراء رامــي الحمــد اهللا، أن القرار الذي تبنــاه حزب الليكود 
اليمينــي المتطرف بفرض الســيادة اإلســرائيلية على الضفة 
الغربية، في حال تم تطبيقه من الحكومة اإلسرائيلية، سيكون 
إعالناً للحرب على الشعب الفلسطيني وإنهاء لما تبقى من أمل 

طفيف بما يسمى عملية السالم.
وأضاف المجلس أن الشعب الفلسطيني سيرد على هذا التصعيد 
اإلسرائيلي الخطير بالدفاع عن أرضه والصمود عليها ورفض 
تنفيذ المخططات اإلسرائيلية. وأوضح أن على كل دول العالم 
أن تعلم أن القرار الذي تبناه الليكود بتأييد أغلبية وزراء ونواب 

الحزب، بمن فيهم 

 رد باكستاني غاضب على تغريدة لترامب 
واستدعاء السفير االميركي لـ «التوبيخ»  
اســالم اباد - وكاالت - رفضت باكســتان بشــدة امس، تهديد 
الرئيس االميركي دونالد ترامب بحرمانها من المساعدات على 
خلفية عدم فاعلية دورها في الحرب ضد المتطرفين، مشددة 

على التضحيات الكبرى التي بذلتها في مكافحة االرهاب.
وفي بيان اصدرته عقب اجتماع لمجلس االمن القومي شــارك 
فيه قائد الجيش ومســؤولون عســكريون كبــار باالضافة الى 
مســؤولين حكوميين، اعلنت رئاســة الحكومة الباكستانية ان 
باكســتان «خاضت الحرب ضد االرهــاب اوال بمواردها الخاصة 
وبكلفــة باهظة علــى اقتصادها»، باالضافة الــى «تضحيات 
كبرى» شــملت «خسارة عشرات آالف المدنيين وقوات االمن». 
واضافت رئاسة الحكومة انه ال يمكن «التقليل من اهمية» االمر 

«باختصاره بالقيمة المالية»، معربة 

الجزء الثاني

سلطان الحطاب

أيها المتآمرون.. إنكم 
تنطحون صخـرة!!

هرتســوغ : ائتالف «البيت اليهودي» يقود إســرائيل «صوب كارثة مروعة»
القــدس المحتلة – الحياة الجديدة - وكاالت - 
أقر الكنيســت اإلســرائيلي امس، تعديال من 
شــأنه أن يصعب حصول الجانب الفلسطيني 
علــى الجــزء الشــرقي مــن مدينــة القدس 
المحتلــة، فــي أي اتفاق ســالم. فيمــا اعتبر 
النائــب دوف حنيــن، من القائمة المشــتركة 
ذات الغالبيــة العربية ان القانون الجديد يجب 
ان يسمى «قانون منع السالم». واضاف حنين 

قبل التصويت «دون التوصل الى اتفاق حول 
القدس لــن يكون هناك ســالم (...) القانون 
الجديد يعني انه ستكون هناك اراقة للدماء». 
ورفع التعديل الذي قدمه حزب ائتالف «البيت 
اليهــودي» اليميني المتطرف عــدد األصوات 
الالزم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من 

المدينة «لطرف أجنبي»



<<
  /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 /LeaveColorUnchanged
  /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 /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /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 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /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 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [72 72]
  /PageSize [1006.299 1615.748]
>> setpagedevice


