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حامت الطائي

املدير العام رئي�س التحرير

في الذكرى العاشرة النطالق فعاليات »يوم السالمة« بالشركة

السلماني: »تنمية نفط عمان« سباقة في توعية 
موظفيها بضرورة االلتزام بالقواعد المنقذة للحياة

الرؤية - فايزة الكلبانية

ق��ال محمد ب��ن عيل الس��لامين مدي��ر الصحة 
والس��امة والبيئة برشكة تنمي��ة نفط عامن، إن 
الرشك��ة دأبت عىل االحتفال بيوم الس��امة؛ من 
خ��ال إعادة تس��ليط الضوء عىل ع��دة محاور 
لرف��ع مس��توى أداء الرشكة يف مجال الس��امة، 
وهذا الع��ام يواف��ق الذكرى الع��ارشة النطاق 
يوم الس��امة يف الرشكة؛ لذلك ارتأت الرشكة أن 
تركز عىل أهمي��ة ثقافة اإلباغ عن الحوادث؛ ملا 
له��ا من أثر إيجايب يف سلس��لة التعلم والحد من 
الحوادث مستقبا. وأشار السلامين إىل استخدام 
عدة وس��ائط؛ مثل: العروض التوضيحية واملرئية 
لجعل االحتفال بهذا الي��وم تفاعليا، لنرش ثقافة 
اإلباغ وترسيخها يف األذهان؛ سواء لدى موظفي 
الرشكة أو الرشكات املتعاَقدة معها، وكذلك إعادة 
تذكري الجميع بالربنامج املبس��ط الذي دشناه يف 
2016؛ لتسهيل عملية اإلباغ عن الحوادث التي 

كادت تقع، والذي ميكن الوصول إليه إلكرتونيا.
وح��ول أهمية تقيد الرشكة بقواعد الس��امة يف 
م��كان العمل، قال الس��لامين: نركز عىل تدريب 
جميع املوظفني واملتعاقدين؛ لنغرس يف نفوسهم 
أهمي��ة الس��امة منذ أول يوم عم��ل، وتتواصل 
برامج التدريب والتطوي��ر يف هذا املجال طوال 
فرتة عملهم يف الرشك��ة، كام نحرص عىل التذكري 
يف االجتامعات اليومية واألسبوعية بكل جديد يف 
مجال الس��امة، وتنظم الرشكة زيارات ميدانية 
بصفة دورية ملختلف أماكن العمل للتحدث مع 

املوظف��ني مبارشة يف مجاالت الس��امة املتعلقة 
بعمله��م، وإمكانية تطوير أس��اليب العمل من 
أجل إيجاد بيئة عمل أكرث س��امة، وكذلك تصدر 
الرشكة املنشورات واملجات املتعلقة بهذا املجال 

بصفة مستمرة.

وعن الجه��ود التي تبذله��ا “تنمية نفط عامن” 
لضامن س��امة األفراد وس��امة؛ أوضح السلامين  
قائ��ًا إن تدري��ب املوظفني وتأهيله��م ركيزتان 
تعتم��د عليه��ام الرشك��ة يف مج��ال الس��امة؛ 
“لذا نواص��ل مراقبة برامج التدري��ب والتأهيل 

ومتابعته��ا، إىل جان��ب مواصل��ة تطوي��ر هذه 
الربامج من أجل ضامن استمرار فاعليتها، ونجري 
عملي��ات الصيانة املطلوبة بحس��ب مقتضيات 
وطبيعته��ا؛  املس��تخدمة  واملع��دات  األجه��زة 
لض��امن فاعلية هذه املعدات وس��امتها. وتوفر 

الرشك��ة أدوات الحامي��ة الش��خصية للموظفني 
للقي��ام باألع��امل املطلوب��ة، وال نغفل اإلرشاف 
املبارش من قبل املس��ؤولني، خاصة األعامل ذات 
الطبيعة الخطرة، وكذلك أخذ س��امة العمليات 
بع��ني االعتبار قبل الب��دء يف أي مرشوع؛ للتأكد 
من انع��دام املخاطر، أو تقنينها للحد األدىن قدر 

اإلمكان”.
وأض��اف الس��لامين “بأنه وعىل مدى الس��نوات 
العرش املاضية، تناول يوم السامة بالرشكة عدداً 
م��ن املجاالت، وكان��ت انطاقتنا من خال رشح 
أهمي��ة إبقاء الضوابط خالي��ة من أية عيوب أو 
خلل، مخاف��ة وقوع كارثة ال ق��در الله. وخال 
هذه الرحلة، دش��نا “القواعد املنق��ذة للحياة” 
الت��ي يجب ع��ىل الجميع التقيد به��ا يف جميع 
األوقات م��ن أجل املحافظة ع��ىل حياتهم، كام 
نركز عىل أهمي��ة إدارة التعب واإلرهاق، خاصة 
خ��ال أش��هر الصيف وش��هر رمض��ان الفضيل. 
وعرجنا ع��ىل قواعد الرشك��ة الذهبي��ة الثاثة؛ 
صنا  وهي: االلت��زام والتدخل واالحرتام. وقد خصَّ
ا بها، وأس��هبنا يف رشحها  لكل قاع��دة يوماً خاصًّ
وتوضي��ح أهميته��ا؛ م��ن أجل ضامن الس��امة 

للجميع”.
وبخص��وص األس��س الت��ي تعتمد عليه��ا ثقافة 
الس��امة يف الرشكة، قال الس��لامين: “إن للرشكة 
ثاث��ة قواعد ذهبية وه��ي وإن كانت صغرية يف 
مبانيها إال أنها تحمل الكثري يف طياتها؛ فعىل سبيل 
املثال: القاعدة الذهبية األوىل “االلتزام” تتطلب 
من الجميع معرفة ماهية االش��رتاطات والقوانني 

املتعلق��ة بعمله��م، وكيفية اس��تخدام األدوات 
واملعدات استخداما صحيحا، كذلك فإن القاعدة 
الذهبية الثانية “التدخ��ل” تتطلب من الجميع 
أن يتحىل باليقظة ملا حولهم ومن حولهم؛ بحيث 
يستطيع أن يتدخل يف حال ماحظته صدور خطأ 
م��ن أحد زمائه أثناء العمل. وإضافة لذلك، فإن 
الرشكة تركز عىل التقيد بالقواعد املنقذة للحياة، 
وهي اثنتا عرشة قاعدة تش��مل جوانب عديدة 

من عمليات الرشكة.
وح��ول خط��ط الرشك��ة املس��تقبلية يف مجال 
الس��امة، أوض��ح الس��لامين أن الرشكة تعكف 
حالياً عىل إدراج الس��امة الس��لوكية يف الرشكة؛ 
م��ن خال برنامج “اهت��امم”، الذي طور داخل 
الرشك��ة من أجل الرتكيز عىل س��لوكيات األفراد 
التي تساعد عىل تحس��ني أداء الرشكة يف مجال 
السامة، وأدرجنا برنامج “املرشفون املبارشون” 
الذي يهدف لتطوير ق��درات املرشفني من أجل 
متابعة العمل بش��كل أكرث فاعلي��ة، كام نراجع 
كاف��ة االش��رتاطات والقوان��ني املتعلق��ة به��ذا 
املجال من أجل تبس��يطها وجعلها أكرث س��هولة 
للتطبيق. ويف مجال السامة عىل الطرق، هنالك 
العديد من املش��اريع التي ستدخل حّيز التنفيذ 
ع��ام قريب بإذن الله؛ ومنها: اس��تخدام “عيون 
القط��ط” التي تعم��ل بالطاقة الشمس��ية عىل 
امت��داد أكرث من ألف كيلوم��رت يف طرق منطقة 
امتي��از الرشكة، والتي يس��تخدمها الكثريون من 
أجل إنارة جوانب الطريق، والحد من الحوادث 

مع حلول الظام.
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AL ROYA YOUTH
INITIATIVE AWARDS

السلطنة تحتضن ختام مسابقة منتدى »MIT« للشركات الناشئة.. أبريل 2018

41 قراًرا مرتقبا لدعم نمو »الصغيرة والمتوسطة«.. 
ومنح أراٍض لرواد األعمال نهاية العام

5.836 مليار ريال صادرات سلعية بالنصف األول.. و907 ماليين ريال فائضا تجاريا

لبنان: الحريري ينزع فتيل األزمة بالعدول عن االستقالة

ناقلة جند مدرعة تنضم إلى الجيش السلطاني العماني

تشغيل تجريبي لـ»أجرة مواصالت«.. وعروض خاصة للسائقين لالنضمام

الرؤية - فايزة الكلبانية- العامنية

كشــف خالد بــن الصــايف الحريبــي القائم 
بأعــال الرئيــس التنفيــذي للهيئــة العامة 
الصغــرة واملتوســطة  املؤسســات  لتنميــة 
»ريــادة« أّن الجهــات املختصــة تعمل عىل 
صياغة 41 قرارًا من القرارات املختصة بتهيئة 
النجاح للمراحل املختلفة من منو املؤسسات 

الصغرة واملتوسطة.
وقــال الحريبــي إّن التعميم الــوزاري الذي 
أصدره معايل الشــيخ وزير اإلسكان واملتمثل 
يف تخصيص 10 يف املائة من أرايض املخططات 
يستهدف  واملتوسطة،  الصغرة  للمؤسســات 
القامئــة واملســتوفية للرشوط؛  املؤسســات 
مثــل التعمــن وإســهامها يف الناتــج املحيل 
والقيمة املضافــة، كا أنه ُيعنى باملخططات 

املستقبلية. وأشار الحريبي إىل أّن املخططات 
املســتقبلية ســتكون تبًعــا الحتياجــات كل 
محافظــة وحســب الخطــط التنمويــة لها. 
وأكد الحريبي أّنه تم البدء يف فرز املرشــحن 
بســبع واليات مختلفة، عــىل أن يتم منحهم 
األرايض بنهاية العام الجاري. وبن الحريبي- 
يف ترصيحــات لوكالــة األنبــاء العانية- أّن 
املراحل الحالية التــي مير بها مقدمو الطلب 
من أصحاب املؤسســات الصغرة واملتوسطة 
للحصول عىل حق االنتفــاع باألرايض، تتمثل 
يف التأكد من مؤسســاتهم وتوفر فرص عمل 
للمواطنن وتفرغهم إلدارة أعالهم والجدوى 
االقتصاديــة للمــرشوع، مؤكــًدا أنــه إذا تم 
اســتيفاؤهم لهذه املعاير ســيتم ترشيحهم 
الســتحقاق أرايض بحــق االنتفــاع بحســب 

الواليات التي يتم اإلعالن عنها.

نفط عمان 
يتجاوز 61 دوالرا

الرؤية - الوكاالت

بلغ ســعر نفط ُعان تســليم شــهر يناير املقبل 
61.08 دوالر، بعدمــا ربح 54 ســنتا يف تداوالت 
األمس ببورصة ديب للطاقة. وقفزت أسعار النفط 
العاملية أكرث من واحد باملئة أمس مدعوما برتاجع 
إمدادات الخام الكندي عرب خط أنابيب للواليات 
املتحــدة وبهبــوط مخزونات الخــام األمريكية، 
فضــاًل عــن توقعــات بتمديد تخفيضــات إنتاج 

النفط التي تقودها أوبك. 

الرؤية- نجالء عبدالعال

ســجل امليزان التجــاري بنهايــة النصف األول 
من العام الحايل تحســنا مع تعايف أسعار النفط 
والغــاز، وحقــق فائضــا بقيمة تجــاوزت 907 

مالين ريال، بحســب بيانات النرشة االقتصادية 
الشــهرية الصادرة عن املركزي الوطني لإلحصاء 

واملعلومات.
وأظهرْت البيانات أن قيمة الصادرات الســلعية 
للسلطنة بلغت 5.836 مليار ريال ُعاين بنسبة 

ارتفــاع 17.8 يف املئــة، مقارنة مــع الفرتة ذاتها 
مــن العــام 2016. بينا زادت قيمــة الواردات 
السلعية بنسبة 16.6 يف املئة لتبلغ بنهاية يونيو 
2017 نحــو 4.924 مليــار ريال ُعــاين مقارنة 
مــع الفرتة ذاتهــا من 2016. وبلغــْت صادرات 

السلطنة من النفط والغاز من يناير حتى نهاية 
يونيــو 2017 ما قيمته 3.464 مليار ريال عاين، 
بارتفــاع 32.4 يف املئة عن نفس الفرتة من العام 
2016. وارتفعت قيمة الصادرات الســلعية غر 
النفطية بنسبة 26.7 يف املئة لتبلغ 1.584 مليار 

ريال عــاين مقارنة مع الفرتة ذاتهــا من العام 
ا عمليات إعادة التصدير من السلطنة،  2016. أمَّ
فرتاجعــْت قيمتهــا اإلجالية بـــ27.6 يف املئة، 
لتســجل حتى نهاية يونيو 2017 ما قيمته 788 

مليون ريال عاين.

بريوت- رويرتز

علَّق سعد الحريري اســتقالته من منصبه كرئيس 
للوزراء بناًء عىل طلب من الرئيس اللبناين ميشــال 
عون يف خطوة من شــأنها تخفيف حدة أزمة أدت 

إىل تفاقم التوتر يف الرشق األوسط.
وأعلــن الحريــري ذلك بعــد عودتــه إىل بروت 
يف وقــت متأخــر الثالثاء للمــرة األوىل منذ إعالن 
اســتقالته املفاجئــة يف الرابع مــن نوفمرب يف بيان 
تاله من السعودية. وأعرب الحريري يف ختام لقائه 
مــع عون يف القرص الرئايس قــرب بروت عن أمله 
يف أن يشــكل قراره “مدخال جديا لحوار مســؤول 
يجدد التمسك باتفاق الطائف ومنطلقات الوفاق 
الوطني ويعالج املسائل الخالفية وانعكاساتها عىل 
عالقات لبنان مع األشــقاء العرب”. وقال الحريري 
إنه يتعن عــىل جميع األطــراف اللبنانية االلتزام 

ببقاء لبنان خارج الرصاعات اإلقليمية.

مسقط - الرؤية

دّشــن الجيش الســلطاين العــاين صباح أمس 
ناقلــة جند مدرعــة وذلك تحت رعايــة اللواء 
الركــن مطر بــن ســامل البلويش قائــد الجيش 
الســلطاين العــاين. وبدأت فعاليات التدشــن 
والذي أقيم عىل ميادين صفــرة الدوح التابعة 
للجيش السلطاين العاين بإيجاز ورشح تعريفي 
عــن الناقلة الجديــدة وهي من نــوع »بارس 
8X8« تركية الصنع، بعدها شاهد قائد الجيش 
السلطاين العاين راعي املناسبة والحضور عرضاً 
ميدانياً لقدرات وإمكانيــات الناقلة. وتم إبرام 
العقد بن الســلطنة والرشكــة الرتكية املصنعة 

للناقلة يف عام 2015.

مسقط - الرؤية

العانيــة  الوطنيــة  النقــل  رشكــة  أعلنــت 
»مواصــالت« أنَّ من املقــرر أن تجوب مركبات 
»أجــرة مواصالت« شــوارع محافظة مســقط 
اعتبارا من مطلع األســبوع املقبــل إىل التاريخ 
الفعيل للتشغيل املقرر يوم الثالثاء 12 ديسمرب.
ويهــدف التشــغيل التجريبــي إىل قياس مدى 
فاعلية األنظمة واألجهزة التقنية املتوفرة داخل 

املركبات، إىل جانب اعتياد الجمهور عىل الشكل 
الجديد للمركبات بُهويتها املميزة. وميكن خالل 
الفرتة التجريبية، استخدام »أجرة مواصالت« يف 
املجمعات واملراكز التجارية. وبناًء عىل الرتخيص 
املمنوح من قبــل وزارة النقل واالتصاالت، فإنَّ 
عمليات التشــغيل لـ«أجرة مواصالت« ستكون 
يف مطار مســقط الــدويل، واملجمعات واملراكز 
التجاريــة، واألجــرة تحــت الطلــب مبحافظة 

مسقط كمرحلة أوىل.

وقالــت الرشكــة إنهــا وفــرت عروًضــا خاصة 
لســائقي مركبات األجــرة لالنضــام إىل هذه 
الخدمــة الجديــدة؛ منهــا تركيــب األنظمــة 
التقنية والعــداد الخاص بالتعرفة مجاًنا، وصبغ 
املركبة مبا يتاىش مع الشــكل الجديد لـ«أجرة 
مواصالت«، وتدريب الســائقن عــىل األجهزة 
التقنية واســتخدام الربامج الذكيــة، إىل جانب 
التدريــب اإلضايف يف القيــادة الوقائية، وكيفية 

خدمة العمالء بالشكل املناسب.
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مسقط - الرؤية

ترأس معايل الدكتور عيل بن مســعود السنيدي نائب 
رئيس املجلس األعىل للتخطيط، أمس، اجتامع اللجنة 
التســيريية ملــروع اإلســراتيجية الوطنيــة للتنمية 
العمرانيــة بحضور أصحاب الســعادة وكالء الوزارات 
املعنية. وقدم الدكتور هالل بن عيل القمشوعي مدير 
مروع اإلســراتيجية والفريق االستشــاري للمروع 
عرضــاً ملنهجيــة العمل باملــروع والربنامــج الزمني 
املعــد له، تال ذلك عرض تفصيــيل للموقف التنفيذي 

للمروع. ويأيت مروع االسراتيجية الوطنية للتنمية 
العمرانيــة بهدف إعداد رؤية وطنية شــاملة للتنمية 
العمرانية وكذلك إعداد إســراتيجيات تنمية عمرانية 
ملحافظات الســلطنة ضمن إطار تكاميل عىل املستوى 
الجغــرايف واملســتوى القطاعــي واقــراح الخيــارات 
والبدائل العمرانية املختلفة ودراســتها باستفاضة مع 
الجهــات الحكوميــة املختصة ومع املجالــس البلدية 
والجمعيات واللجان ذات العالقة مبا يضمن املشاركة 
الفاعلــة ملختلــف القطاعات يف املجتمــع يف تحديد 
واختيار البدائل العمرانية األكرث مناسبة لكل محافظة.

مسقط - أحمد الجرداين

وزارة  يف  ممثلــة  الســلطنة  تحتفــل 
األوقاف والشؤون الدينية بذكرى املولد 
النبــوي الريف عــىل صاحبها أفضل 
الصالة والسالم، وذلك يوم اإلثنني املقبل 
بعد صالة املغرب مبارشة، تحت رعاية 
معايل الشــيخ خالد بــن عمر املرهون 
وزير الخدمة املدنية، وســيقام الحفل 

يف كلية العلوم الرعية بالخوير.
ومن املقرر أن يبــدأ الحفل بآيات من 
الذكــر الحكيم، وكلمة للــوزارة يلقيها 
الشــيخ سلطان بن سعيد الهنايئ املدير 
العام للوعظ واإلرشــاد سيتحدث فيها 
عن معــاين الدروس والعــرب واملواقف 
الجليلة من ســرية الحبيب محمد عليه 
التاريخية  الصــالة والســالم والقيمــة 

واالجتامعيــة لهذه املناســبة العظيمة 
وذلك مــن أجــل ترســيخها يف قلوب 
العــامل  وتذكــري  والنــشء  املســلمني 
اإلسالمي بها. وسيشــهد الحفل تقديم 
مجموعة من القصائد مبشــاركة املنشد 
بدر الحــاريث وفيلــم وفقــرات أخرى 

متنوعة.
ويأيت الحفل ضمن الخطط والفعاليات 
واملناشط التي تقوم بها الوزارة من أجل 
إيصال هذه الرسالة إىل املجتمع والعامل، 
وترســيخ مثل هذه املناسبات يف عقول 
املســلمني وترك األثر العميق فيهم من 
حيث استيعاب الدروس والعظات التي 
تستدعي الوقوف والتأمل واالعتبار بها 
وأخذ الزاد الروحي واملعنوي وســط ما 
تعــاين منه األمة من أحــداث وتغريات 

وفرقة.

عواصم- الرؤية- العامنية

واصلــت ســفارات الســلطنة يف عدد من 
العواصم حــول العامل، االحتفــاالت بالعيد 
الوطني الســابع واألربعني املجيــد، والتي 
أقامها سفراء الســلطنة بالخارج، وحرضها 

عدد من كبار املسؤولني يف البلدان.
واحتفلــت ســفارة الســلطنة بجمهوريــة 
كوريا بالعيد الوطني، وأقام سعادة السفري 
محمد بن سامل الحاريث سفري السلطنة لدى 
جمهورية كوريا حفل اســتقبال بالعاصمة 
الكورية ســيؤول. ومثــل الحكومة الكورية 
كضيــف رشف الحفل معايل ســونج بيونج 
ســوك نائب وزيــر األرايض والنقل والبنى 
التحتيــة، بحضور وزير الخارجية الســابق 
وعدد من كبار املسؤولني بالدولة الكورية. 
ويف نواكشوط، أقامت ســفارة السلطنة يف 
الجمهورية اإلسالمية املوريتانية، بالعاصمة 
نواكشــوط حفل اســتقبال مبناســبة العيد 

الوطنــي الســابع واألربعــني املجيد تحت 
رعاية نارص بن محمد املعويل القائم بأعامل 
ســفارة الســلطنة بنواكشــوط. ويف روما، 
أقامت سفارة السلطنة يف جمهورية إيطاليا 
حفل استقبال مبناسبة العيد الوطني تحت 
رعاية سعادة الدكتور أحمد بن سامل باعمر 
ســفري الســلطنة املعتمد لدى الجمهورية 

اإليطالية.

ويف مانيال، أقام ســعادة الســفري منذر بن 
املعتمد  املنــذري سفريالســلطنة  محفوظ 
لــدى جمهوريــة الفلبــني حفل اســتقبال 

مبناسبة العيد الوطني.
ويف الخرطوم، أقام ســعادة الســفري الشيخ 
الدكتور ســليامن بن ســعود الجابري سفري 
الســلطنة لدى جمهورية الســودان حفل 

استقبال مبناسبة العيد الوطني.

مسقط - العامنية

ضمــن احتفــاالت البالد بالعيــد الوطني 
الســابع واألربعني املجيــد أعاده الله عىل 
حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن 
ســعيد املعظم- حفظه الله ورعاه- وعىل 
الشــعب الُعــامين باليمن والــربكات أقام 
معايل الســيد سعود بن هالل البوسعيدي 
وزير الدولة ومحافظ مسقط مساء أمس 

حفل استقبال بفندق شرياتون مسقط.
حــرض الحفل عــدد من أصحاب الســمو 
واملعــايل الوزراء وعدد من أعضاء مجليس 
الدولــة والشــورى وأصحــاب الســعادة 
الوكالء وكبار القادة العســكريني وشــيوخ 

وأعيــان املحافظة. وقد هنأ معايل الســيد 
الحضــور بهذه املناســبة العزيــزة، داعياً 
املــوىل عــّز وجــّل أن ميد يف عمــر جاللة 
السلطان املعظم باين نهضة ُعامن الحبيبة 

وأن ميــن عليــه مبوفور الصحــة والعافية 
وعىل الشــعب الُعامين مبزيــدٍ من التقدم 
والرخــاء واالزدهار يف ظــل العهد الزاهر 

ملوالنا املعظم وحكومته.

مسقط - الرؤية

دّشــن الجيش الســلطاين العامين صباح أمس ناقلة 
جند مدرعة وذلك تحت رعاية اللواء الركن مطر بن 

سامل البلويش قائد الجيش السلطاين العامين.
وبدأت فعاليات التدشــني والذي أقيم عىل ميادين 
صفرة الــدوح التابعــة للجيش الســلطاين العامين 
بإيجاز ورشح تعريفي عن الناقلة الجديدة وهي من 

نوع »بارس 8X8« تركية الصنع، بعدها شاهد قائد 
الجيش الســلطاين العامين راعي املناسبة والحضور 
عرضــاً ميدانياً لقــدرات وإمكانيــات الناقلة. وتم 
إبرام العقد بني الســلطنة والركة الركية املصنعة 
للناقلة يف عام 2015، وجاء اختيار هذه الناقلة من 
بــني مجموعة مــن ناقالت الجنــد املدرعة بعد أن 
خضعت جميعها لدراســات فنية وعملياتية شاملة، 
استغرقت فرة زمنية مناســبة مبا يتناسب ومراحل 
تجربتهــا عىل مختلف تضاريس وأجواء الســلطنة، 
فضاًل عن الحاجات واملتطلبات العملياتية واإلدارية 
ومبا يتفق واملهــام والواجبات التي ســتضطلع بها 

هذه الناقلة بالجيش السلطاين العامين.
ويــأيت هذا التدشــني يف إطــار الرعايــة واالهتامم 
الســاميني اللذين يوليهام حــرضة صاحب الجاللة 
الســلطان قابوس بن ســعيد املعظم القائد األعىل 
للقوات املسلحة- حفظه الله ورعاه- لقوات جاللته 
املسلحة الباسلة، واهتامًما من لدن جاللته لالرتقاء 
بقدرات وإمكانيات الجيش الســلطاين العامين، ومبا 
يلبــي احتياجاته وفق خطط التطويــر والتحديث 
للقيام باملهام والواجبات الوطنية التي يضطلع بها.

مسقط - العامنية

وصف صاحب الســمو الســيد طارق بن شبيب 
آل سعيد العالقات بني الســلطنة وسويرسا بأنها 
»وطيدة« ويف تطور مســتمر بفضل الرعاية التي 

تلقاها من قبل قياديت البلدين الصديقني.
جــاء ذلك يف ترصيحــات أدىل بها ســموه خالل 
رعايتــه للحفل الــذي أقامته جمعيــة الصداقة 
العامنية- الســويرسية مبناســبة مــرور عام عىل 
إنشائها بحضور عدد من أصحاب السمو واملعايل 
والســعادة. وأشار ســموه إىل أنَّ هذا التطور يف 
العالقــات تجىل من خالل التعــاون يف املجاالت 
السياســية واالقتصاديــة والثقافية والســياحية، 
موضًحا أن  التعاون يف املجال الســياحي آخذ يف 
النمــو خالل الســنوات األخرية، كــام أن التعاون 

التجاري واالقتصادي يسري يف االتجاه الصحيح.
من جانبه، ألقى الشيخ سيف بن هاشل املسكري 
رئيس جمعيــة الصداقة العامنية- الســويرسية 
كلمة أكد خاللها أن تأسيس الجمعية جاء بهدف 
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني يف 

املجاالت االقتصادية والثقافية والسياحية والفنية 
ويف مجاالت االســتثامر املختلفة. وأكد املسكري 
أن العالقــات التــي تربط الســلطنة وســويرسا 
تنطلق من ثوابت مشركة أهمها عدم التدخل يف 
شؤون الغري والعمل نحو تدعيم السالم بني األمم 
والشعوب وتهيئة األرضية السليمة والخصبة لحل 
املشكالت التي قد تحصل بني الدول والعمل من 

أجل الوصول إىل حلول تأخذ يف االعتبار املَصلحة 
العامــة. وأضــاف أن املتتبــع لنهــج البلدِين يف 
السياســة الدولية »سيالحظ سعيهام الدؤوب إىل 
دعم املؤسســات واملنظامت الدولية الساعية إىل 
تخفيف معاناة اإلنســان يف مناطق الرصاع ليس 
يف دول املنطقة فحســب بل يف مختلف املناطق 
والعمــل مــع هــذه املؤسســات لتخفيف حدة 

التوتر بني دولها«. وحول فكرة تأسيس الجمعية، 
قال الشــيخ سيف بن هاشــل املسكري إن فكرة 
تأسيس جمعية الصداقة العامنية السويرسية »مل 
تكن وليدة الصدفة«، وإمنا ُوضعت لبناتها األوىل 
منذ ســنوات عديدة وقد جاء الوقت الذي رأت 
فيه النور وهو يوم 24 من شــهر أكتوبر من عام 

.2016
وألقى لوكا ديكاريل نائب رئيس جمعية الصداقة 
العامنية- الســويرسية كلمة أشاد فيها بالعالقات 
الوطيدة بني السلطنة وبالده قائاًل إنها تشهد اآلن 
منــًوا متواصاًل يف كافة املجاالت وأن إشــهار هذه 
الجمعية دليل عىل عمــق هذه العالقات. وقدم 
ديكاريل عرًضا عن السياحة يف سويرسا ودورها يف 
رفــد الناتج القومي ودخل الفرد وما وصلت إليه 
مــن تطور وأهميتها مؤكًدا أن الجمعية  تســعى 
دوًمــا إىل نقل خرباتها يف البلدين ليســتفيد منها 
الجميــع. ويف نهاية الحفل كرم صاحب الســمو 
الســيد طارق بن شبيب آل ســعيد  الشخصيات 
واملؤسســات والركات الداعمة ألنشطة وبرامج 

الجمعية.

استعراض منهجية عمل »اإلستراتيجية 
الوطنية للتنمية العمرانية«

السلطنة تحتفل بذكرى المولد 
النبوي الشريف .. اإلثنين

احتفاالت متواصلة في سفارات السلطنة بعدد من الدول

محافظ مسقط يقيم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني المجيد

الجيش السلطاني العماني يدشن ناقلة جند مدرعة

طارق بن شبيب: عالقات »وطيدة« بين السلطنة وسويسرا

خالل اجتماع اللجنة
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الرؤية - خالد الخوالدي

أكد معايل أحمد بن عبدالله الشــحي وزير 
البلديــات اإلقليميــة ومــوارد امليــاه عــى 
أهمية الرشاكة بني القطاعني العام والخاص 
واملســاهمة الفاعلة لرشكات القطاع الخاص 
يف مشــاريع التنميــة املســتدامة وهــو ما 
ترجمته عى أرض الواقع، مؤسســة جســور 
من خالل برنامج املســؤولية االجتامعية يف 
تنفيذ مــرشوع حديقة لــوى العامة بقيمة 

تصل إىل 500 ألف ريال عامين .
جاء ذلك خالل تدشــني حديقة لوى العامة 
ضمن احتفــاالت الســلطنة بالعيد الوطني 
الســابع واألربعني املجيد، بحضور ســعادة 
الشــيخ مهنا بن سيف اللميك محافظ شامل 
الباطنة وســعادة حمد بن سليامن الغريبي 
وكيل وزارة البلديات اإلقليمية وموارد املياه 
للبلديات اإلقليمية وســعادة الشيخ الدكتور 
سعيد بن حميد الحاريث وايل لوى وعدد من 
أصحاب السعادة واملسؤولني واألهايل بوالية 

لوى .
 وقــال معاليه: إن مــرشوع الحديقة إنجاز 
يحسب لرشكات القطاع الخاص يستفيد منه 
املواطنــون واملقيمون والــزوار، وما قدمته 
مؤسسة جسور من عمل محل تقدير، مشريًا 
إىل أن الحديقــة مجهــزة بأحــدث األلعاب 
واملمرات وأشــجار الظل وقد تم اســتغالل 
نصف املســاحة عى أن يســتكمل النصف 

اآلخر يف املرحلة املقبلة.

 وتشــتمل الحديقــة عى ممــرات وألعاب 
واســراحات ومرافق عامة وأعمــدة لإلنارة 
والتوصيــالت الكهربائية، إضافة إىل أشــجار 
النخيــل حول الســور ومســطحات خرضاء 
وحديقة صخرية، وتبلغ مساحتها اإلجاملية 
66 ألــف مــر مربــع وتتكون مــن منطقة 
مفتوحــة إلقامة األنشــطة الرفيهية العامة 
مبســاحة 60 ألف مر مربع وألعاب أطفال 
عامة وأخرى مهيأة لألطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة وممرات لرياضة امليش ملســاحه 10 
آالف مــر مربع إضافــة إىل نافورة تجميلية 
و6 اســراحات مظللة، ومســطحات خرضاء 

مبساحة 11 ألف مر مربع.

وأكد ســعادة الشيخ مهنا بن سيف بن سامل 
اللميك محافظ شامل الباطنة رئيس مجلس 
إدارة مؤسسة جسور إن املؤسسة ماضية يف 
تنفيذ املشاريع التي تم اعتامدها مبا يحقق 
النفع العام لكافــة رشائح املجتمع ويالمس 
احتياجاتهــم بصــورة مبارشة وعنــد النظر 
للمشــاريع التي تم تنفيذها أو التي ال تزال 
قيــد التنفيــذ نجدهــا يف ذات املحور الذي 

يستهدف املنفعة العامة.
وأضــاف ســعادته أن املؤسســة ماضية يف 
تنفيــذ املشــاريع التي تــم اعتامدها ضمن 
الخطة الســنوية وفق أولويــات تعمل عى 
خدمــة املجتمع املحيل من خالل مشــاريع 

خدميــة مســتدامة وذات منفعــة للعامة 
ضمن برنامج املسؤولية االجتامعية. وأوضح 
سعيد بن سليم الكلباين مدير عام البلديات 
اإلقليميــة ومــوارد امليــاه مبحافظة شــامل 
الباطنــة أن الجميع يــدرك أهمية الحدائق 
واملتنزهات يف تجمع األرس والعائالت خاصة 
يف أوقــات اإلجازات األســبوعية واإلجازات 
الرسمية والدينية والوطنية حيث تجد هذه 
األرس مكانا مناســبا لقضــاء أطفالهم أوقاتاً 
من املــرح، وحديقــة لوى أنشــئت لتخدم 
أهايل الوالية واملقيمني بها وتحتوي عى 58 
لعبة، ومســاحات خاصة لذوي االحتياجات 

الخاصة،ومنطقة إلقامة األنشطة الرفيهية.

وقال فهد بن ســامل العادي املدير التنفيذي 
ملؤسسة جســور العادي: إن جسور تواصل 
تنفيــذ أعاملها الخدمية مبختلــف الواليات 
يف إطار املســؤولية االجتامعية التي التزمت 
بهــا حيث افتتحت يف الفرة املاضية حديقة 
فلج القبائل بصحار واليوم نحتفل بتدشــني 
حديقة لوى العامة والتي تعد إضافة أخرى 
إىل جانب املراكز الرفيهية يف الوالية، موجهاً 
الشــكر إىل رشكتــي صحار أملنيــوم وأوربك 
عى االلتزام بتمويل املشــاريع الحيوية التي 
تؤكد عى أهمية الدور الكبري الذي تقوم به 
الرشكتان للمســاهمة يف التنمية املستدامة 

للمجتمع املحيل.

 وأشــاد ســعادة الشــيخ الدكتور سعيد بن 
حميــد الحاريث وايل لوى بتضافر الجهود بني 
القطاع الخاص والحكومي واملجتمع، مشريا 
إىل أن هناك عدة مشاريع جاٍر إنشاؤها أيًضا 
بتمويــل من القطاع الخاص ومن املتوقع أن 

تنتهي يف مطلع العام القادم.
وأضــاف ســعادته أن األهايل فرحــون بهذا 
اإلنجــاز والذي ســيوفر لهم  بيئــة مريحة 
وجاذبة تجمعهم وأرسهم للتنزه ومامرســة 

رياضة امليش باإلضافة إىل ألعاب األطفال.
 وقال يوســف بــن محمد املعمــري عضو 
املجلــس البلدي بالواليــة إن الحديقة دليل 
صــادق عى الجهــود التي تبــذل من أجل 
االرتقــاء بالوطــن وإســعاد املواطن، حيث 
إنها أنشــئت لتخدم أهايل الوالية واملقيمني 
بها، وتعد الحديقة هي األكرب عى مســتوى 
شــامل الباطنة، ومن أهم املشاريع الحيوية 
يف الوالية، وتهدف إليجــاد متنفس طبيعي 
للعائــالت، وتتميز الحديقة مبوقع متوســط 
بني مركز الوالية واملنطقة السكنية الجديدة 
والقــرى الجبليــة. من جانبه قــال إبراهيم 
بن محمــد العجمي: أهمية هــذا املرشوع 
تكمــن يف أنه بيئــي ظهرت له انعكاســات 
قبل افتتاحه وتدشــينه الرسمي.. سواء عى 
الجانب الصحي واالجتامعي والريايض أيًضا. 
واألهــم من هــذا كله، أنه مــرشوع ُبِنَي يف 
موقٍع اسراتيجي وحيوي عى واجهة الشارع 
الواصل بني طريــق الباطنة وطريق الباطنة 

الرسيع.

بتكلفة إجمالية تصل إلى 500 ألف ريال عماني

وزير البلديات يدشن حديقة لوى العامة بتمويل من »صحار ألمنيوم« و»أوربك«

مسقط - الرؤية

ترامنــاً مع احتفــال العامل باليــوم العاملي 
للســكري والذي يصــادف 14 نوفمرب من 
كل عــام، احتفلــت وزارة الصحــة ممثلة 
باملديريــة العامة للرعايــة الصحية األولية 
دائــرة األمــراض غري املعديــة صباح أمس 
األربعــاء باليــوم العاملي للســكري، تحت 
رعايــة ســعادة الدكتور محمد بن ســيف 
الحوســني وكيل الشؤون الصحية بالوزارة، 
مبشــاركة عــدد مــن مســؤويل ومديــري 

عموم ومديــري الدوائر باملديريات العامة 
مبختلف محافظات السلطنة، وذلك مبعهد 

العلوم اإلسالمية.
يــأيت االحتفال ضمــن الفعاليــات املقامة 
مبناسبة اليوم العاملي للسكري تحت شعار 
» املــرأة وداء الســكري« ليســلط الضوء 
عــى أهمية إعطاء املــرأة حقها يف الرعاية 
الصحيــة املتكاملــة ســواء كانــت مصابة 
بالسكري من النوع األول أو النوع الثاين أو 

سكري الحمل.
اســتهل االحتفــال بكلمة ألقاهــا الدكتور 

ســليامن بن نــارص املحرزي مديــر دائرة 
األمــراض غري املعدية، أشــار فيهــا إىل أن 
األمــراض غري املعدية هي عبء عى الفرد 
واألرسة واملجتمــع، وعــى النظام الصحي، 
وتشري  اإلحصائيات إىل أن مريض السكري 
تتضاعف لديه فرصة الوفاة املبكرة مقارنة 
مبــن ليس لديه هــذا الداء، كــام أنه أكرث 
عرضة 10 مرات لإلصابة بالفشــل الكلوي 

مبراحله األخرية.   
كام أن مريض الســكري أكرث عرضة بثالث 
مــرات لإلصابة بجــروح القــدم من غريه 

الســليم، وأن كل 30 ثانيــة يتــم فقــدان 
الطرف الســفيل بواســطة البــر الطبي يف 
مــكان ما يف العامل بســبب الســكري، كام 
يعترب مرض الســكري من األمراض الرئيسة 
عى مســتوى العــامل واملســببة للعمى ملا 
يسببه من اعتالل تدريجي لشبكية العني. 

من جهتهــا قالت الدكتورة ندا بنت حارب 
الســمري رئيسة قسم األمراض غري املعدية 
: قــدر االتحاد الفيدرايل للســكري أن عدد 
املصابــني يف العامل لعــام 2017 بلغ حوايل 
425 مليون شــخص ومن املرجح أن يزداد 

العدد بنسبة 48% يف العام 2045. وأضافت 
أن نســبة انتشار الســكري يف السلطنة قد 
بلغ حوايل 14.49% يف عام 2014 بحســب 
إحصائيــات االتحــاد الفيدرايل للســكري، 
سبب التطور الرسيع الذي تشهده املنطقة 
والذي أدى بدوره النتشــار أمنــاط الحياة 
غري الصحية كالغذاء غري الصحي والخمول 
البدين والذي أدى إىل انتشار البدانة؛ حيث 
يعاين حــوايل 50% من البالغــني من الوزن 
الزائد والبدانة، وهذا يتطلب تضافر جهود 
وزارة الصحة والقطاعات الحكومية األخرى 

للتصدي لهذا الداء. تنوعت فقرات برنامج 
االحتفال ما بني عرض دراســة حول سكري 
الحمل وعــرض مبادرتــني يف تعزيز صحة 

مرىض السكري.
كام قام راعي املناســبة بتكريم املحافظات 
الثــالث والتــي حققت مســتويات تحكم 
عالية بالسكري خالل العام املنرصم، كذلك 
تكريم املبــادرات الهادفة إىل تعزيز صحة 
مرىض الســكري عــى جهودهــم املبذولة 
لالرتقاء مبســتوى الخدمات املقدمة ملرىض 

السكري.

فعاليات توعوية ومحاضرات في احتفال »الصحة« باليوم العالمي للسكري

افتتاح القرية الحرفية بنيابة حمراء الدروع بعبري

»شبابية الرستاق« تستكمل تقييم مسابقة كتابة وإلقاء الشعر

الرؤية - نارص العربي

احتفلــت الهيئة العامــة للصناعات 
الحرفيــة بافتتــاح مــرشوع القرية 
الحرفية بنيابة حمراء الدروع بوالية 
عربي مبحافظة الظاهرة وذلك ضمن 
عدد من املشاريع الحرفية مبختلف 
الســلطنة والتــي يأيت  محافظــات 
افتتاحهــا تزامناً مع احتفاالت البالد 
بالعيــد الوطني الســابع واألربعني 

املجيد. 

رعى االحتفال سعادة الشيخ الدكتور 
خلــف بــن ســامل اإلســحاقي وايل 
عربي. اشتمل برنامج االحتفال عى 
إلقــاء القصائد الوطنيــة واللوحات 
الطالبيــة. ثم قــام راعي املناســبة 
بافتتاح القرية الحرفية مبشاركة 21  
حرفيــة متخصصة يف مجاالت حرفة 
النسيج الصويف والتيل، تحت إرشاف 
الهيئــة العامة للصناعــات الحرفية 
ممثلــة مبكتــب الهيئــة مبحافظــة 

الظاهرة .

الرستاق - طالب املقبايل

اســتكملت اللجنة الشــبابية بنادي 
الرســتاق التقييــم ملســابقة إلقــاء 
الفصيــح  بشــقيه  الشــعر  وكتابــة 
والشــعبي ضمن مسابقات إبداعات 
شبابية، والتي تنظمها وزارة الشؤون 
الرياضيــة ســنوياً، حيــث بلغ عدد 
املشــاركني يف املســابقة أكرث من 50 
من واليتي الرستاق والعوايب، أظهروا 
مهــارات مميــزة يف كتابــة وإلقــاء 
الشعر، حيث تم تقسيمهم إىل فئتني 
عمريتــني الفئة األوىل مــن عمر 10 
إىل 15 ســنة والفئة الثانية من عمر 
16 إىل 30 ســنة وتــم تقييــم الفئة 
األوىل يف مجــال إلقاء الشــعر فقط 
ومدى ســالمة النطــق والتمكن من 

التأثري عى الجمهور والســيطرة عى 
لغــة الجســد.  الفئــة الثانية قيمت 
يف مجــال إلقاء الشــعر باإلضافة إىل 
مسابقة كتابة الشعر بشقيه الفصيح 
والشــعبي مع مراعاة ســالمة الوزن 
اللغوي  واإلبــداع  التصوير  وجــودة 
حيث سيتم اختيار أفضل 3 مشركني 
يف كل فئــة وتكرميهم عى مســتوى 
النادي  ويتأهــل األول منهم لتمثيل 
النادي عى مستوى محافظة جنوب 
الباطنة لتتــم بعدها التصفيات عى 
مستوى السلطنة وقد عرب خليفة بن 
ســعيد الغافري عضو لجنة التحكيم 
عــن فخره بوجود قــدرات ومهارات 
شــابة تتمتع مبواهب مميزة تنافس 
يف الوسط الشــعري متمنياً للفائزين 

التوفيق يف املنافسات املقبلة.
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مسقط - بدر الجابري- يونس العنقودي

تصوير/ إبراهيم القاسمي

نظمت وزارة الرتبية والتعليم حفل مهرجان 
اإلنشــاد الوطنــي الطاليب )بقلمــي وبصويت 
أعــزز انتاميئ(، تحــت رعاية معايل الســيد 
حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية، 
وبحضور معايل الدكتورة مديحة بنت أحمد 
الشــيبانية وزيرة الرتبية والتعليم، وعدد من 
أصحاب املعايل الوزراء، وأصحاب الســعادة 
الــوكالء، واملكرمــن أعضاء مجلــس الدولة، 
وأصحاب الســعادة أعضاء مجلس الشورى، 
ولفيف من منتسبي الحقل الرتبوي والطلبة، 
وذلك مبرسح وزارة الرتبية والتعليم بالوطية.
بدأت فعاليات الحفل باللوحة الرتحيبية التي 
قدمها طلبة محافظة الظاهرة حملت عنوان 
)رحلــة وطن(، وهــي من كلــامت الطالبة 
زوينــة بنت ســليم بن ســامل املعمرية، غرد 
فيها املنشــدون مرحبن بالحضور، ومتغنن 

بكلامت الفرح والرسور.
ثم ألقى ســعادة الشــيخ محمد بن حمدان 
التويب مستشــار الوزارة كلمة قال فيها: » إنَّ 
مســابقَة اإلنشــاِد الوطِني الطاليِب »بقلِمي 
وبصــويِت أَُعِزُز انتاميئ« أَصبحــْت ِضْمَن أبرِز 
املعاملِ املضيئِة يف مســرِة التعليِم املباركِة يف 
هذا الوطِن العزيِز، كونَها أحد املحاضِن التي 
تجمُع عــدًدا ِمَن املواهِب واملهــاراِت وِمْن 
خاللِــه يتنافُس الطلبُة يف إِْبــراِز َما ميتلكون 
من مشــاعر وأفــكاَر تعرب عن مــدى حِبهم 
واعتزازِهــم وانتامِئهم للوطِن. وأضاف: ُتِتيُح 
املســابقُة الُفرصــَة لكِل طالــٍب للتعبِر عن 
مشاعرِه فخرًا واعتزازًا بوطِنه وتراِثه العريِق، 
وَمــا يتفرد به مــن تنوع فني وثقــايف، وقْد 
أســفرْت املســابقُة عْن إبداعــاٍت ومواهَب 
طالبيٍة واعدٍة يف شــتى مجاالِتهــا ِمْن كتابِة 
النصوِص الشعريِة الوطنيِة وتلحيِنها وأداِئها 
فرِدياً وجامِعيــاً، فكاَن نتيجَة ذلك أْن حظيَنا 
مبواهَب ســاهمت يف تعميق شــعوِر الوالِء 

للقائِد املعظِم واالنتامِء للوطِن الغايِل.
وحول مبادئ املســابقة قال التويب: »تسَعى 
الــوزارُة إىل تأكيــِد وتأصيِل حــبِّ الوطِن يف 
نفوِس أبناِئَنا الطلبِة وتعزيِز الشــعوِر برشِف 
االنتامِء إلْيِه، َوَبثِّ الوِعي بتاريِخه وإنجازاِته 
والعمِل مْن أجِل رقيِِّه وتقدِمه، والحفاِظ عَل 
ُمْكتسباِت نهضِته املباركِة جنباً إىل جنٍب مَع 
بناِئهم ِفكرياً وأخالقًيا ونفســًيا، وقْد جاَءْت 
هذه املســابقُة تأكيــًدا للمباِدئ الســابقِة، 
حيُث سعْت إىل ترسيِخها وصقِلها عْن طريِق 
توظيِف مهــاراِت الطلبِة املبدعــِن، وتنميِة 

مواِهِبهم لتأصيِل تلك املباِدئ يف نفوِسهم.
بعدهــا تم عرض األعــامل الفائزة يف املجال 
الفصيــح املبتكر، حيث قــدم طلبة تعليمية 
محافظــة شــامل الرشقيــة نشــيد )وطــن 
املكارم(، وهــو من كلامت الطالبة أمل بنت 

حمد بن سيف الرشجية من مدرسة املخرتع 
للتعليم األســايس، فيام قــدم طلبة تعليمية 
محافظــة مســقط نشــيد )ســديم الحب(، 
كلامت الطالــب حمزة بــن عبدالحميد بن 
حميــد الجامعي من مدرســة كعب بن زيد 
للتعليــم األســايس، وأنشــد طلبــة تعليمية 
محافظــة الداخليــة كلــامت )عــل خطى 
املعجزات( التي كتبتها الطالبة ســمية بنت 
زكريا بن عيل الســاملية من مدرسة الشعثاء 

بنت جابر للتعليم األسايس.
تــل ذلك عــرض األعامل الفائــزة يف املجال 
الــرتايث املبتكر، حيث اســتهل طلبة تعليمية 
محافظــة ظفار العــروض بنشــيد )موطن 
األحــرار( كلــامت الطالب خالــد بن نارص 
بن ســهيل بيت ســعيد من مدرسة طيطام 
للتعليــم األســايس، وقــدم طلبــة تعليمية 
محافظــة جنــوب الرشقية نشــيد )قابوس 
الســالم( كلــامت الطالبــة أنهار بنت ســامل 
بن مبارك الفارســية من مدرســة لبابة بنت 
الحــارث للتعليــم مــا بعد األســايس، وقدم 
طلبة تعليمية محافظة شــامل الباطنة نشيد 
)إرشاق النور( من كلــامت الطالب عمر بن 

سامل بن راشد الروشدي من مدرسة محبوب 
للتعليم األسايس.

بعد ذلك قام راعــي الحفل بتكريم األعامل 
الفائزة يف املســابقة، ففي مجــال النصوص 
الرتاثيــة فاز باملركــز األول »موطــن النور« 
للطالبــة زينــب بنــت نصــر الصقرية من 
تعليميــة محافظــة الداخلية، وفــاز باملركز 
الثاين »عامن الغالية« للطالبة ريم بنت حمد 
الغفيليــة مــن تعليمية محافظة الوســطى، 
وجاء ثالثا نــص »موطن األحــرار« للطالب 
خالد بــن نارص بيت ســعيد مــن تعليمية 

محافظة ظفار.
ويف النصــوص الفصيحــة فــاز نــص “عامن 
الحــب” للطالبة آية بنت أحمد الروشــدية 
مــن تعليمية شــامل الباطنــة باملركز األول، 
وفــاز باملركز الثاين “وطن املــكارم” للطالبة 
أمل بنت حمد الرشجية من تعليمية شــامل 
الرشقيــة، وحــّل ثالثا نص »عــامن املحبة« 
للطالبة شــيخة بنــت ذياب الشــكرية من 

تعليمية محافظة الظاهرة.
وفــاز يف النصــوص الفصيحــة نــص »عامن 
الحب« الطالبة آية بنت أحمد الروشدية من 

تعليمية شامل الباطنة باملركز األول، يف حن 
فــاز باملركز الثاين »ســديم الحب« لتعليمية 
محافظة مسقط، وجاء يف املركز الثالث نص 
»عل خطى املعجــزات« لتعليمية محافظة 

الداخلية.
أما يف األعــامل الرتاثية فقد فاز باملركز األول 
العمــل الــرتايث »موطن األحــرار« لتعليمية 
محافظــة ظفار، ويف املركــز الثاين فاز العمل 
الــرتايث »قابــوس الســالم« لتعليمية جنوب 
الرشقيــة، ويف املركز الثالــث »إرشاق النور« 

لتعليمية شامل الباطنة.
كام تم تكريــم الطلبة املجيدين يف املهارات 
الفرديــة ففــي مجال اإلجــادة يف األداء عن 
الفصيح املبتكر فــازت باملركز األول الطالبة 
الشــيامء بنت ســعيد العوينية من تعليمية 
محافظــة شــامل الباطنة، ويف املركــز الثاين 
الطالبــة عــوايف بنــت عاقــب املرشفية من 
تعليميــة جنــوب الرشقية، وحلــت باملركز 
الثالث الطالبــة الزين بنت محمد قطن من 

تعليمية محافظة ظفار.
أما يف مجال اإلجادة يف األداء عن الرتايث جاء 
يف املركز األول الطالب سعيد بن سامل الزرعي 

من تعليمية شامل الرشقية، ويف املركز الثاين 
فهم بن راشــد البادي مــن تعليمية الربميي، 
ويف املركز الثالث ســيف بن سعيد الشاميس 
مــن تعليمية الربميــي. ويف مجال اإلجادة يف 
اللحن عــن الفصيح املبتكــر حصل الطالب 
زايد بن خلفــان العلوي من تعليمية جنوب 
الرشقيــة عل املركــز األول، وحصل الطالب 
راجح بن ســعيد بن سامل فاضل من تعليمية 
ظفار عــل املركز الثــاين، وحلــت يف املركز 
الثالث الطالبة مالك بنــت عطي اليعقوبية 

من تعليمية الظاهرة.
ويف مجــال اإلجــادة يف اللحــن عــن الرتايث، 
حصلــت عــل املركــز األول الطالبــة رؤى 
بنت خميس الســعدية من تعليمية جنوب 
الباطنة، وحصلت الطالبة فاطمة بنت مروان 
الشــحية من تعليمية مســندم عــل املركز 
الثــاين، وجاء ثالثا الطالب ســعيد بن ســامل 

الزرعي من تعليمية شامل الرشقية.
يف إجادة العزف عن العمل املبتكر تم تكريم 
زايد بن خلفان العلــوي )عود( من تعليمية 
جنوب الرشقية، والطالب راجح بن سعيد بن 
سامل )عود( من تعليمية ظفار، والطالبة موزة 

بنــت فضيل القرينية )قانــون( من تعليمية 
شــامل الباطنة، والطالبة فاطمة بنت غاشم 
الحكامنية )اكسفلون( من تعليمية الوسطى، 
والطالبة نورة بنت ناجي الزدجالية )جيتار( 
من تعليمية جنوب الباطنة، والطالبة فاطمة 
بنت أحمــد الكاملية )جيتــار( من تعليمية 

مسندم.
ويف العمــل الــرتايث فقد تّم تكريــم الطالب 
يزيــد بن عيل الحجري )عــود( من تعليمية 
شــامل الرشقية، والطالب جمعــة بن عبيد 
الوهيبــي )كــامن( مــن تعليميــة جنــوب 
الباطنة، والطالب مرشــد بن عيل الراشــدي 
)معدن( مــن تعليمية الداخليــة، والطالب 
ميثم بن أحمد الشيدي )قربة( من تعليمية 

شامل الباطنة.
 واختتمت فعاليات مهرجان اإلنشاد الوطني 
الطاليب باللوحة الختاميــة التي جمعت كل 
املحافظــات التعليميــة الفائــزة، وحملــت 
عنوان )رعاك الله يا وطني( وهي من كلامت 
الطالبة أنفال بنت عادل بن عوض الحرضية 
مــن مدرســة الســعادة للتعليم األســايس 

مبحافظة ظفار.

مواهب واعدة في التلحين والعزف واألداء والكتابة

تتويج الفائزين في مهرجان اإلنشاد الوطني الطالبي.. و»رحلة وطن« تجسد اإلبداع الفني

صحار- الرؤية

عقــدت اللجنة الرئيســية الســتضافة الهيئة 
التنفيذية التحاد آســيا للمكفوفن، برئاســة 
ســعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجايل 
عضــو مجلــس الشــورى والرئيــس الفخري 
لفرع جمعيــة النور للمكفوفــن ملحافظات 
شــامل وجنوب الباطنــة ومحافظة الظاهرة، 
اجتامعهــا األول، وذلــك مبقر فــرع جمعية 
النــور للمكفوفــن بصحار وبحضــور محمد 
بــن إســامعيل البلويش رئيس مجلــس إدارة 
الفــرع عضو اتحــاد آســيا للمكفوفن ممثل 
الرشق األوســط؛ ومحمود بــن عامر العلوي 
نائب رئيس مجلس إدارة الفرع ونائب رئيس 

اللجنة الرئيسية الســتضافة الهيئة التنفيذية 
التحاد آسيا للمكفوفن. ناقشت اللجنة كافة 
التفاصيل املتعلقة باســتضافة اجتامع االتحاد 

اآلســيوي للمكفوفــن يف الســلطنة والــذي 
ســيعقد خالل الفرتة من 7 إىل 9 يناير 2018، 
وبرنامــج العمل خــالل فرتة تواجــد االتحاد 

بالســلطنة. وقال ســعادة الدكتور محمد بن 
إبراهيــم الزدجايل أّن االجتامع شــهد تحديد 
اللجان الفرعية التي ستعمل عل تنظيم هذه 
االستضافة، متثلت يف لجنة رئيسية تنبثق عنها 
4 لجان هــي: لجنة العالقــات العامة، لجنة 
الربامــج والفعاليات، اللجنــة املالية واللجنة 
اإلعالمية، كام تم خالل االجتامع تعين رؤساء 

اللجان وتوزيع آلية العمل.
وأضــاف ســعادته أن باقي الربامــج الخاصة 
بالزيــارة مثل الرحالت الســياحية والزيارات 
الرسمية للوفود املشــاركة سيتم وضعها بعد 
الحصول عــل الربنامج من أمــن عام إتحاد 
آســيا للمكفوفن، حيث ســيعقد االجتامع يف 

صحار.

مسندم- دبا- الرؤية

قــام فضيلة الشــيخ خالد بن راشــد املنوري 
نائــب رئيس املحكمة العليا أمن عام مجلس 
الشــؤون اإلدارية للقضــاء، بزيــارة تفقدية 
)االبتدائيــة  مســندم  محاكــم  مجمــع  إىل 
واالســتئناف( حيــث قام فضيلتــه بزيارة إىل 
مختلــف األقســام باملحكمتــن، واطلع عل 

آلية العمــل وإجراءات التقايض واســتعرض 
أهم اإلنجازات واإلحصائيات املتعلقة بها وما 
تعطيه من دالالت مطمئنة عل حســن سر 
العمل. والتقى فضيلته خالل الزيارة بأصحاب 
الفضيلــة قضــاة املحاكــم بحضــور فضيلة 
القــايض عبدالرحمن بن عبدالســتار الكاميل 
رئيس محكمة االســتئناف مبســندم وفضيلة 
القايض نادر بن أحمد العربي رئيس املحكمة 

االبتدائية مبســندم وناقش معهم احتياجات 
املحاكــم والعقبات التي تواجه ســر العمل 
وأفضل الطــرق ملواجهتها وإيجاد الحلول لها 
من أجل توفــر البيئة األكــر مالءمة إلنجاز 
قضايا املواطنــن والبت فيها وترسيع وترتها، 
وأكد عل رضورة إنجاز القضايا املنظورة أمام 

القضاء بأرسع وقت و بكل كفاءة وفعالية.
كام قــام فضيلته بزيارة املحكمــة االبتدائية 

بدبا والتقــى خاللها بفضيلــة القايض أحمد 
بن ســعيد البلويش رئيس املحكمة واملوظفن 

باملحكمة.
وحث فضيلتــه الكوادر القضائيــة واإلدارية 
عل بــذل قصارى جهدهم يف ســبيل تقديم 
أفضــل الخدمــات للمواطنــن واملراجعــن، 
وأكد أهمية تســهيل جميع اإلجراءات، سعياً 

لالرتقاء بالخدمات املقدمة يف املحاكم. 

صحار- الرؤية

شاركت جامعة صحار ممثلة يف الدكتور دينيش 
ســيني من كلية الحاســوب وتقنية املعلومات 
بنــدوة أقيمــت يف مدينة مانشســرت باململكة 

املتحدة حــول األمن اإللكــرتوين بالتعاون مع 
دول مجلــس التعاون الخليجي، مبشــاركة 50 
مــن كبار الشــخصيات األكادميية واملســؤولن 
الحكومين مــن اململكة املتحدة ودول مجلس 
التعاون.  شملت الندوة مناقشة فرص االستثامر 

املحتمل يف التعاون بن اململكة املتحدة ودول 
الخليــج والفوائد املتوقعة نتيجة لهذا التعاون. 
إضافة إىل مناقشــة حامية املعلومات الوطنية 
الحيويــة والبنيــة التحتيــة، حاميــة البيانات 
الكــربى وتوفراألمن اإللكــرتوىن والحامية عل 

شــبكة اإلنرتنت. خصص اليوم األول من الندوة 
للحديث عن موضوع الفروســات. وقد ترأس 
هذا اليوم السيد فيلب هيلد، من وزارة الدفاع 
واألمــن منظمة التجــارة الدوليــة يف اململكة 

املتحدة. 

بدء االستعداد الستضافة اجتماع االتحاد اآلسيوي للمكفوفين بالسلطنة

أمين عام »مجلس القضاء« يزور محاكم مسندم ودبا

جامعة صحار تشارك في ندوة بالمملكة المتحدة حول األمن اإللكتروني

الداخلية األولى في 

النصوص التراثية.. 

وشمال الباطنة 

بالنصوص الفصيحة.. 

وشمال الشرقية في 

األعمال المتكاملة



«العين الساهرة» و«الشرطي الصغير» يشاركان في معرض كلية البيان

الشرطة تناقش االستعداد لمهرجان مسقط

ضبط 4 آسيويين في 
قضية اتجار بالبشر

«خفر السواحل» 
تساعد 3  قوارب

5 متهمين في قضايا سلب 
وإيذاء وسرقة بالداخلية

استعراض نتائج التقييم للجان الفرعية بـ«السالمة المرورية»

مسقط-الرؤية

بــدأت اإلدارة العامة للجــامرك يف تلقي طلبات 
املشــغل االقتصــادي املعتمــد بشــكل طوعــي 
للــرشكات واملؤسســات الراغبــة يف االنضامم إىل 
الربنامــج، وذلك متاشــًيا مع التوجهــات الدولية 
يف تســهيل التجــارة وزيادة الروابــط والعالقات 
املشــرتكة بــني اإلدارة العامة للجــامرك والقطاع 
الخــاص وتطبيــق معايــري األمان الصــادرة عن 
منظمتــي الجامرك العامليــة والتجــارة العاملية، 
حيــث ســتمنح الــرشكات التي ســتحصل عىل 
العضوية، امتيازات يف تسهيل إجراءات التخليص 
الجمــريك عىل مســتوى الســلطنة ودول الخليج 
وســيمتد إىل الفائدة املشــرتكة مــع معظم دول 

العامل والتي تطبق هذا الربنامج. 
ويف هــذا الصــدد قــال العقيد خليفــة بن عيل 
الســيايب مدير عــام الجــامرك: يعرف املشــغل 
االقتصــادي بأّنه مجموعة الــرشكات املؤهلة من 
قبل اإلدارة العامة للجامرك والحاصلة عىل شهادة 
مــن اإلدارة العامة للجامرك كمشــغل اقتصادي 
معتمد، حيث ســتمنح مزايــا عديدة يف عمليات 
الجــامرك، وميكن ألية رشكة متارس أعامال تجارية 
وترتبــط أعاملهــا باإلجــراءات الجمركيــة وهي 
تشــمل عىل ســبيل املثال ال الحرص: «املصنعني، 
الشــحن،  ووكالء  واملصدريــن،  واملســتوردين، 
ومشغيل املستودعات، ووكالء الجامرك، والناقلني 

ومشغيل املوانئ وغريهم».
ويعد املشــغل االقتصادي املعتمد مطلباً لتسهيل 
التجارة وحسب توصيات منظمة التجارة العاملية 
ومنظمة الجــامرك العاملية، وهــو معتمد دولياً، 
وأصبــح اآلن مطبقــا يف كثــري من بلــدان العامل، 

وتــم إطــالق الربنامــج يف منظمة الجــامرك يف 
عــام ٢٠٠٥م، وتم وضع معايري للربنامج حســب 

WCO-SAFE” متطلبات ما يسمى
ويهدف إىل إظهار الســلطنة كمركز تجاري آمن، 
ومتكــني الــرشكات املحليــة من اكتســاب امليزة 
التنافسية وخلق رشاكة موثوقة بني اإلدارة العامة 
للجامرك والقطاع الخــاص إضافة إىل تعزيز أمن 
سلســلة التوريد العاملية والحفــاظ عىل دميومة 
تدفق الســلع وخلق الوعي حــول أهمية وضع 
التدابــري األمنية الالزمة لسلســلة التوريد، وتبني 
أحدث املعايري العاملية يف اتفاقية تسهيل التجارة.
وأضاف مدير عام الجــامرك أن فوائد وامتيازات 
املشــغل االقتصــادي كثــرية منها أنه سُيســاهم 
يف تشــجيع رشكات القطاع الخــاص للعمل عىل 
ضامن سالمة مامرســاتها التجارية عند االنخراط 
يف سلســلة التوريد الدولية، األمر الذي ســيمكن 
تلك الرشكات من تحسني إدارة األصول واألنشطة 

التشــغيلية وهنــا يتجســد دور اإلدارة العامــة 
للجامرك يف املســاهمة يف تعزيز كفــاءة القطاع 
الخاص ورفع امليزة التنافســية له، وإن إجراءات 
التقييــم الذايت خالل املرحلــة األوىل من تطبيق 
املشغل االقتصادي املعتمد ستمكن تلك الرشكات 
من تحســني وتطوير مكامن القصور يف عملياتها 
التشــغيلية لتحقيق أفضل املخرجات، ومن أهم 
الفوائد التي ستساهم يف تعزيز االقتصاد الوطني 
تعزيــز النشــاط االقتصــادي وتحريــك التجارة 

الخارجيــة وتشــجيع القطاعــات االســرتاتيجية 
التنافســية  وتعزيــز  االســتثامرات  ومســاندة 
(خاصــة  التجاريــة  للمؤسســات  االقتصاديــة 
املؤسســات الصغرية واملتوســطة) ورفع كفاءتها 
يف األوســاط املحلية واإلقليمية والدولية، وتناغم 
إجــراءات الفســح واإلفراج مع املعايــري الدولية 
بغية تقليص الفرتة الزمنية لإلفراج وتعزيز تسهيل 
التجارة بالســلطنة، وزيادة مستوى االلتزام لدى 
العمالء من خــالل زيادة توعيتهــم بالتزاماتهم، 

ورفــع كفاءة اإلجــراءات التنظيميــة والعمليات 
التشــغيلية للــرشكات، وفســح حــدودي رسيع 
للبضائع الصــادرة والواردة وتقليــل عدد مرات 
التفتيــش واملعاينة الجمركيــة وحصول الرشكات 
عــىل اعتامد دويل وقابلية التســويق واملشــاركة 
يف التعديالت والتحســينات املقرتحــة يف برنامج 
املشــغل االقتصادي املعتمد، إضافة إىل التواصل 
املستمر بني أعضاء املشغلني االقتصاديني والقسم 
املعني باملشغلني لتقديم الدعم واملساعدة وحل 

أي تأخري يف أي وقت، إضافة إىل فوائد وامتيازات 
أخرى للمشــغل االقتصادي ميكنكم االطالع عليها 
من خالل زيارة املوقــع اإللكرتوين لإلدارة العامة 

للجامرك.
وحول رشوط االعتامد واالنضامم لربنامج املشغل 
االقتصادي املعتمد أوضح العقيد خليفة الســيايب 
مديــر عــام الجامرك أنــه يجب عــىل الرشكات 
الراغبة يف الحصول عىل امتياز املشغل االقتصادي 
املعتمــد أن تلتزم مبجموعة مــن التدابري األمنية 
املناسبة لتأمني سالسل التوريد الخاصة بهم. وعىل 
الرشكات قبــل تقديم الطلبــات أن تقوم بتعبئة 
االستامرة الخاصة بالتقييم الذايت عىل السياسات 
الداخلية واإلجراءات التشــغيلية يف ضوء املعايري 
املنصوص عليها يف إطار منظمة الجامرك العاملية 
ويستحســن أن متلك الرشكات الراغبة يف التقدم 
الحصــول عىل (آيــزو ٩٠٠١-٢٠٠٨: نظــام إدارة 
الجــودة)، و(آيــزو ٢٧٠٠١-٢٠٠٥: أنظمة إدارة 
أمن املعلومات) إضافة إىل (آيزو ٢٨٠٠١-٢٠٠٧: 

أنظمة إدارة سلسلة التوريد).
وســوف تقــوم اإلدارة العامة للجــامرك بإجراء 
زيــارات ميدانيــة للتحقــق مــن امتثــال هذه 

الرشكات وفق الرشوط املذكورة يف هذا اإلطار.
وأشــار مدير عام الجــامرك إىل أهمية أن يكون 
مركــز املشــغل االقتصــادي الرئييس بالســلطنة 
وميــارس األعــامل التجارية ذات عالقــة مبارشة 
باألعامل الجمركيــة وهناك معايري ورشوط عامة 
قبــل للحصول عــىل القبول يف الفــرتة التجريبية 
للمشــغل االقتصادي وملزيد مــن املعلومات عن 
الــرشوط واملعايــري التــي يجــب معرفتها ميكن 
للجميــع االطالع عليها عرب موقــع اإلدارة العامة 

.aeo@customs.gov.om  للجامرك

البرنامج يشجع القطاع الخاص على ضمان سالمة الممارسات التجارية
مدير عام الجمارك: بدء تلقي طلبات «المشغل االقتصادي المعتمد»

بركاء-الرؤية

شــاركت رشطة عــامن الســلطانية ممثلة يف 
قســم مجلة العني الســاهرة التي تصدر عن 
إدارة العالقات العامة يف معرض املؤسســات 
اإلعالمية الذي نظمته كلية البيان بوالية بركاء 
خــالل الفرتة من ٢١إىل٢٣  من شــهر نوفمرب 

الجاري.
شاركت املجلة بركن يف املعرض تم من خالله 
عرض العدد األول للزوار، والذي رأى النور يف 
١٨ نوفمرب ١٩٧٦ أثناء احتفاالت البالد بالعيد 
الوطني الســادس املجيد، وعرضت مجموعة 
متنوعة من إصدارات العني الساهرة وملحق 
الرشطي الصغري، كام تضمنت املشاركة توزيع 
نسخ من عدد املجلة الصادر مؤخرا تزامنا مع 
احتفاالت العيــد الوطني ٤٧ املجيد، وتقديم 
رشح مفصل عن مجلة العني الســاهرة والتي 
تعــد مجلة دورية أمنية ثقافيــة ثنائية اللغة 
تعنى بنرش األخبار الرشطية والعلوم اإلدارية 

والدراســات القانونية إضافــة إىل التحقيقات 
الصحفية وميكــن للمتصفح اليــوم أن يطلع 
عــىل املجلة من خــالل موقــع رشطة عامن 

السلطانية عىل الشبكة الدولية للمعلومات.
كام اشتملت املشــاركة عىل تقديم نبذة عن 

اإلصــدار األول مللحق الرشطي الصغري والذي 
يعد رافًدا توعوًيا جديًدا يهتم بتوعية األطفال 
بالسالمة العامة ويشارك امللحق يف الفعاليات 
واملنتديات مثل املنتدى الرتبوي التاب ع لوزارة 

الرتبية والتعليم.

مسقط-الرؤية

يف إطار االســتعدادات الجارية لتنظيم 
مهرجان مسقط ٢٠١٨م، عقدت اللجنة 

األمنية للمهرجان اجتامعها األول مببنى 
اإلدارة العامة للعمليات برشطة عامن 
استعدادات  ملناقشة  بالقرم  السلطانية 
الســلطانية  تشــكيالت رشطة عــامن 

لتنفيذ مهامها املختلفة. ترأس االجتامع 
العميد عبدالله من محمد الحوســني 
مديــر عــام العمليات برشطــة عامن 

السلطانية.

تــم خــالل االجتــامع الوقــوف عــىل 
لبسط  الالزمة  واملتطلبات  االحتياجات 
مظلة األمن وتســهيل الحركة املرورية 

يف مواقع إقامة فعال يات املهرجان.

صاللة - الرؤية

قال مصدر مسؤول برشطة عامن السلطانية 
إن إدارة التحريــات والتحقيقــات الجنائية 
بقيــادة رشطــة محافظة ظفــار متكنت من 
ضبــط أربعة متهمني من جنســية آســيوية 
يف جرميــة االتجار بالبرش وذلــك بعد ورود 
معلومات عن قيام مجموعة من األشــخاص 
باستدراج نساء من جنسيات آسيوية وحجز 
حريتهــن وإرغامهــن عىل مامرســة الدعارة 

مقابل مبالغ مالية.
وقــد تم اتخــاذ اإلجــراءات القانونية حيال 
املتهمــني وإحالتهــم إىل الجهــات القضائية 

الستكامل باقي ا إلجراءات.

خصب - الرؤية

قام خفر الســواحل مبسندم مبساعدة قارب خليجي 
تعطل بالقرب من ميناء دبا مبحافظة مسندم بسبب 
نفاد الوقود وعىل متنه ثالثة أشــخاص كانوا بصحة 
جيدة. كام قام زورق خفر الســواحل مبسندم بقطر 
قــارب صيد عامين تعطل يف منطقة طالة مبســندم.  
فيام تم تقديم املســاعدة لثالثة أشــخاص بســبب 
تعطل قاربهم بوالية شــناص وقد تــم قطر القارب 
إىل ميناء شــناص.  وتدعو رشطة عامن الســلطانية 
أصحاب القوارب إىل رضورة إجراء الصيانة الدورية 
لقواربهــم وأخذ كمية كافية من الوقود والتأكد من 
وجود أدوات ال سالمة واإلسعافات األولية قبل ارتياد 

البحر.

نزوى - الرؤية

والتحقيقات  التحريــات  إدارة  ألقــت 
محافظــة  رشطــة  بقيــادة  الجنائيــة 
الداخليــة بالتعــاون مــع مركز رشطة 
إزىك القبض عــىل ٤ متهمني الرتكابهم 

جرميتني مختلفتني بوالية إزيك.
وقــال مصــدر مســؤول برشطة عامن 
قــام  املتهمــني  أحــد  إن  الســلطانية 
بالتعرف عــىل املجني عليه عرب إحدى 
وســائل التواصــل االجتامعــي منتحًال 
شــخصية فتــاة واتفقا عــىل موعد يف 
وقت متأخر من الليــل، إال أن املجني 
عليه تفاجأ بحضور ٤ أشــخاص وقاموا 

باالعتــداء عليه بالرضب وســلبوا منه 
مبلغ ألف ريال عــامين. كام قام نفس 
املتهمــني يف قضيــة أخــرى باالعتداء 
عــىل أحد األشــخاص بالرضب وســلبه 
مبلغــا ماليا كان بحوزتــه وهاتفا نقاال 
وســالحا ناريا تقليديا مــن نوع كرس. 
من جانب آخر متكنت إدارة التحريات 
والتحقيقــات الجنائية أيضــا بالتعاون 
مــع مركز رشطــة إزيك من ضبط متهم 
قام برسقة أموال صناديق التربعات من 

عدة مساجد بوالية إزيك. 
وتم إحالة جميع املتهمني إىل الجهات 
اإلجــراءات  الســتكامل  القضائ يــة 

القانونية.

مسقط - الرؤية

عقــد صباح أمــس األربعــاء االجتامع 
الثاين للجنة الرئيسية ُملسابقة السالمة 
املروريــة يف نســختها الثالثة برئاســة 

اللواء حمد بن سليامن الحامتي مساعد 
املفتــش العــام للرشطــة والجــامرك 
للعمليــات، رئيــس اللجنــة، وبحضور 

األعضاء.
ناقش االجتــامع عدداً من املوضوعات 

املدرجة عــىل جدول األعــامل أبرزها 
استعراض نتائج التقييم للجان التقييم 
الفرعيــة ومناقشــة تقييم مشــاركات 
الواليــات بعــد الزيــارة امليدانية التي 

قامت بها اللجنة الر ئيسية.
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ضبط سجائر وتبغ ممنوع وأجهزة السلكية بالبريمي وأدم
الربميي- الرؤية

متكــن رجــال الجــامرك بقيــادة رشطــة 
محافظــة الربميي من ضبط ســائق مركبة 
أثناء محاولته إدخال كمية من الســجائر 
املمنوعــة قــام بإخفائها يف عــدة أماكن 

باملركبة.
ويف قضية أخرى ألقى مركز رشطة حفيت 

بقيادة رشطة محافظة الربميي القبض عىل 
شــخص حــاول إدخال عدد مــن األجهزة 
الالســلكية قــام بإخفائها أســفل املقعد 

الخلفي للمركبة.
وقــد تــم إحالــة املتهمــني إىل الجهــات 

القضائية الستكامل اإلجراءات القانونية.
مــن جانــب آخــر قــام قســم التحــري 
والتحقيق الجنايئ مبركز رشطة أدم بضبط 

شــخص من جنسية آسيوية بتهمة االتجار 
بالســجائر والتبغ املمضــوغ حيث ضبط 
يف مكان إقامته عــىل (٤٣٤) صندوقا من 
الســجائر املمنوعة و(٦١٧) كيســاً وعلبة 

من التبغ املمضوغ. 
وقــد تم تحريز املضبوطات وإحالة املتهم 
إىل الجهــات القضائيــة الســتكامل باقي 

اإل جراءات.
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مسقط - الرؤية

أعــرب معايل الشــيخ نارص بــن هالل بن 
نارص املعــويل رئيس جهــاز الرقابة املالية 
واإلدارية للدولة، عن بالغ سعادته مبناسبة 
العيــد الوطني الســابع واألربعني املجيد، 
وهي املناســبة التي يفتخر بها كل مواطن 

عىل هذه األرض الطيبة.
وأكد أن الثامن عــرش من نوفمرب هو يوم 
خالــد يف تاريخ عامن الحديث، يستشــعر 
املواطن فيه حجم اإلنجازات التي تحققت 
خالل ســنوات النهضة املباركــة التي قاد 
مســريتها حرضة  صاحب الجاللة السلطان 
قابــوس بن ســعيد املعظم -حفظــه الله 
ورعــاه- بفكره الســديد ورؤيته الحكيمة 

لبناء دولة عرصية تشــهد لهــا اإلنجازات 
التنمويــة الكبرية يف مختلف املجاالت، إىل 
جانب املكانة اإلقليمية والدولية املرموقة.

وقــال معاليــه إن النهج الســامي للقائد 
املفدى منذ بداية النهضة املباركة يف العام 
١٩٧٠ قائــم عــىل الدفع مبســرية التنمية 
الشاملة يف شــتى القطاعات، ولعل أهمها 
تنمية اإلنســان العامين، وتأهيله؛ باعتباره 
محــور التنميــة وأداتها والحــارس األمني 
ملكتسبات الوطن ومنجزاته، إضافة للعمل 
املستمر عىل بناء وترسيخ دولة املؤسسات 
والقانون، وجهاز الرقابــة املالية واإلدارية 
للدولة شأنه شــأن بقية مؤسسات الدولة 
التــي نالت القســط الوافر مــن االهتامم 
والرعاية الكرمية من لدن جاللة الســلطان  

املعظــم -حفظه الله ورعــاه- وليس أدل 
عىل ذلك من النقلة النوعية التي شــهدها 

الجهــاز  يف كافــة النواحــي؛ ومــن بينها: 
املنظمــة ألعامله،  والترشيعات  القوانــني 
والصالحيــات التــي منحت لــه، واملوارد 
البرشيــة واملادية التي تم توفريها ليتمكن 
من أداء رسالته النبيلة يف الحفاظ عىل املال 
العــام والتحقق من اســتخدامه بالطريقة 
املثــىل التــي تضمــن الوصــول لألهداف 
التنموية العامة، مسرتشــداً يف ذلك بأفضل 
املامرسات واملعايري الصادرة عن املنظامت 
املهنية والدولية، وال شــك أن هذه الرعاية 
الســامية كان لهــا بالغ األثر يف تشــجيع 
منتســبي الجهاز عــىل القيــام بواجباتهم 
وبذل املزيد مــن الجهد والعطاء الدؤوب 
لخدمة هــذا الوطن؛ جنبــا إىل جنب مع 
مؤسســات الدولة األخرى، وبالرشاكة مع 

املواطنــني عرب قنوات التواصــل املختلفة؛ 
حيث يشرتك الجميع يف مسؤولية الحفاظ 

عىل مكتسبات هذا الوطن ومنجزاته.
واستطرد معاليه قائًال: إن انضامم السلطنة 
التفاقيــة األمم املتحدة ملكافحة الفســاد 
يؤكد حرصها عــىل التعاون مع دول العامل 
لتحقيق أهداف االتفاقية املتمثلة يف ترويج 
وتدعيــم التدابــري الرامية ملنــع ومكافحة 
النزاهة واملساءلة واإلدارة  الفساد وتعزيز 
السليمة للشــؤون واملمتلكات العمومية، 
ويقوم الجهــاز حالياً بتنفيذ ومتابعة هذه 
االتفاقية وذلك بالتنسيق مع كافة األطراف 

األخرى ذات العالقة.
واختتم معايل الشــيخ رئيس جهاز الرقابة 
املالية واإلداريــة للدولة، بالقول: «أترشف 

باألصالة عن نفيس ونيابة عن كافة منتسبي 
الجهاز أن نتقدم بأصــدق عبارات التهاين 
والتربيكات للمقام الســامي ملوالنا حرضة 
صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد 
املعظم -حفظه الله ورعاه- بهذه املناسبة 
الغالية، رافعني أكف الرضاعة للموىل تبارك 
وتعاىل أن يعيد هذه املناسبة وأمثالها عىل 
جاللته وهو ينعم مبوفور الصحة والعافية 
والعمر املديد، مؤيداً بتوفيق الله وحفظه، 
وعــىل الوطــن العزيز والشــعب العامين 
الويف وهو ينعم باألمن واألمان ومبزيٍد من 
الرفعة والرخاء، مجدديــن عهدنا لجاللته 
-أعزه الله- عىل القيام مبسؤولياتنا الوطنية 
عىل النحو األمثــل، ومبا يخدم هذا الوطن 

ويصون مقدراته.
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نارص املعويل

مسندم - الرؤية

قال حامــد بن محمد زمــان بن كامل 
الرئييس رئيس مجلس إدارة فرع غرفة 
تجارة وصناعة عامن مبحافظة مسندم، 
إن الثامن عرش من نوفمرب املجيد مُيثل 
تاريخ اســتنهاض للهمم، وذكرى نعتز 
بها ونفتخــر ونحتفي ونقلب صفحات 
اإلنجازات للعرص الزاهر امليمون ملوالنا 
الســلطان قابــوس بن ســعيد املعظم 
-حفظــه الله ورعاه- ومــا تحقق عىل 
أرض وطننــا الغايل من منجزات نفاخر 
بها العــامل. وأضاف: يــرشيف -وبالنيابة 
عن فــرع غرفة تجــارة وصناعة عامن 
مبحافظــة مســندم، وكافــة منتســبي 
القطاع الخــاص باملحافظــة- أن أرفع 
للمقام الســامي ملوالنا حرضة صاحب 
الجاللــة الســلطان قابوس بن ســعيد 
املعظــم -حفظــه الله ورعاه- أســمى 
أيات التهاين والتربيكات؛ مبناسبة العيد 
الوطنــي الســابع واألربعــني املجيــد، 
مترضعًيــا للموىل عز وجــل أن يحفظ 

صاحــب الجالله ويديــم عليه الصحة 
والعافيــة، معاهديــن جاللته أن منيض 
قدمــاً جنــوداً مخلصني أوفيــاء يف بناء 
هــذا الوطن الغايل تحــت ظل القيادة 
الحكيمــة ملوالنــا الســلطان املعظــم 

-حفظه الله ورعاه.
وأشــار إىل أن إنجازات النهضة املباركة 
المســت كافــة القطاعــات واملجاالت 
بــأدق تفاصيلها، وركــزت عىل جميع 

جوانب الحياه لإلنسان العامين يف جميع 
أنحاء الســلطنة، ٤٧ عامــاً من العطاء 
واملنجــزات أســهمت يف بناء اإلنســان 
العــامين وأهلته لتحمل املســؤولية يف 
كل املياديــن بصفته املحور األســايس 
للتنمية، وشــهدت مســرية العمران يف 
الســلطنة خطــوات متقدمــة تواكب 
الحديــث، وتالمس  العرص  متطلبــات 
احتياجــات املواطن يف كافة محافظات 
السلطنة، وترسم خطط وإسرتاتيجيات 
مســتقبلية ملختلف القطاعات رسخت 
وترجمــت مفهــوم دولة املؤسســات 
والقانــون. وال شــك أن القطاع الخاص 
يلعب دور الرشيك الحقيقي يف التنمية 
والبنــاء، يقدم ما تتطلع لــه الحكومة 
الرشيدة وينشــده املجتمع االقتصادي 
بالشــكل الــذي يتامىش مــع الخطط 
واإلســرتاتيجيات التنموية يف السلطنة، 
ويواكب املتغريات االقتصادية، ويسهم 
يف خدمــة املجتمــع، وتنويــع مصادر 
الدخل، ورفد االقتصاد الوطني وتعزيز 

إمكانياته.

الرؤية - محمد قنات

احتفلت مدرســة العاصمة الخاصة بالخوير 
بالعيد الوطني الســابع واألربعــني املجيد، 
وسط حضور كبري من الطالب وأولياء األمور 
والكوادر التدريسية واإلدارية باملدرسة التي 
تزينت باألعالم وصور صاحب الجاللة؛ حيث 
د املتحدثون اإلنجازات التي تحققت يف  عــدَّ
عــرص النهضة، وما قدمه الســلطان قابوس 
املعظم يف بناء مؤسســات الدولة واإلنسان، 
ممتدحــني النهضــة التــي تحققــت للبالد 
يف عهد صاحــب الجاللة الســلطان قابوس 

-حفظه الله ورعاه.
وســجل أولياء األمور والطالب حضورا مبكراً 
إىل املدرسة يدفعهم إىل ذلك الوالء واالنتامء 
الناشــئة،  الــذي تجســد يف أداء األجيــال 
واشتمل الحفل عىل فقرات متنوعة تفاوتت 
ما بني الشــعر والغناء والرتاث؛ حيث جّسد 
االحتفال بجميع فقراته التآلف الكبري ما بني 
اإلدارة وطاقــم التدريس والطــالب وأولياء 
األمور، وشــكل هــذا التالف لوحــة وطنية 

زاهية.

وقــال مدير املدرســة خالد ســلامن: اليوَم 
نحتفل بالعيــد الوطني،ونحن نلمس ونرى 
حولنا حجم اإلنجازات الكبرية التي تحققت 
خالل عرص النهضة املباركة، والعمران والبناء 
الذي شــهدته بالدنا ، واملكانة التي تتخذها 

بني األمم املتقدمة . 
وأضــاف بــأن مدرســة العاصمــة الخاصة 
تحتفــل بهذه املناســبة وعــىل عاتقها بناء 

ي وتطور  أجيال للمســتقبل لتحافــظ وتنمِّ
هذه اإلنجــازات؛ ألنه عيٌد لــكل العامنيني، 
وعيد صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن 
ســعيد -حفظه الله ورعاه- ســائلني الله أن 
ينعم ومُين عليه بالصحة ومتام العافية، وأن 
يحفــظ الله عامن وأهل هذه األرض الطيبة 
املعطاءة، وأن مين عليها بالخريات والربكات، 

سائلني الله أن يحفظها بعنايته.

إبراء - الرؤية

احتفــل موظفــو مستشــفى إبــراء بالعيد 
الوطنــي الســابع واألربعني، تحــت رعاية 
الدكتور ســامل بن موىس العربي مدير العام 
الخدمات الصحية مبحافظة شامل الرشقية، 
بحضــور الدكتــور عبود بن حمــد الصوايف 
رئيــس جامعة الرشقيــة، والدكتــور صالح 
بن ســامل الصــوايف مدير مستشــفى إبراء، 
باملستشــفى،  العاملني  جميــع  ومبشــاركة 
وطــالب وطالبــات معهد إبــراء للتمريض 
ومــدارس الوالية، وفريق أصدقاء املســنني 

باملحافظة.
واشــتملت الفعاليات عىل مســرية وأناشيد 
وطنية ولوحات ترحيبية وفنية، قدمها طالب 

وطالبات املــدارس الحكومية والخاصة، كام 
تضمنــت الفقرات إلقــاء قصائــد وتقديم 

عروض مرئية ومسابقات ثقافية وترفيهية.
وألقــى الدكتــور صالــح الصــوايف مديــر 
املستشــفى، كلمة؛ قال فيها: بهذه املناسبة 
الوطنية، يترشف جميع العاملني باملستشفى 
أن يعربوا عن فرحتهم بفخر واعتزاز بالعيد 
الوطنــي ٤٧، متمنني دوام التقدم واالزدهار 
للوطــن، يف ظل القيــادة الحكيمــة ملوالنا 
حرضة صاحب الجاللة السلطان قابوس بن 

سعيد املعظم -حفظه الله ورعاه.
جــاءت هــذه الفعاليات بهدف املشــاركة 
يف اليــوم الوطني، والتعبــري عن الفرحة به، 
والعمل عىل ترسيخ مفهوم املواطنة، إضافة 

ملشاركة املراجعني واملرىض العرس الوطني.

مسقط - الرؤية

يف إطار احتفاالتها بالعيد الوطني الســابع 
واألربعــني املجيــد، نظمــت كليــة البيان 
معرضــا للمؤسســات اإلعالميــة، افتتحته 
الدكتــورة مويض بنــت جمعــة الغيالنية 
عميدة الكلية، وشاركت فيه الهيئة العامة 
لإلذاعــة والتليفزيــون، وقناة االســتقامة 
التليفزيونيــة، وقنــاة ســند التليفزيونية، 
ومعهــد وإذاعــة فنــون، ومجلــة العيــد 
الساهرة، ومجلة الرشطي الصغري، وجريدة 
الحدث  اإللكرتونيــة، وجريــدة  وجهــات 
اإللكرتونية، وصحيفة املبادرات الشــبابية، 
إضافــة للعديد من حلقــات العمل؛ منها: 
حلقــة اإلخــراج التليفزيوين التــي قدمها 
اإلعالمــي أحمد الحــاريث، وحملت عنوان 
«جامليــات اإلخــراج والتقديــم»، وحلقة 

التواصل االجتامعي التــي قدمها املهندس 
ســعيد بن مسلم الربعمي، وحملت عنوان 
«اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتامعي بني 
الفائــدة واملخاطر»، إضافــة لحلقة إعداد 
الربامج اإلذاعية، والتي قدمها أحمد اإلزيك 
وحلقــة التصويــر، والتي حملــت عنوان 
«أساســيات التصويــر»، وقدمها أحمد بن 
مبــارك العــذايل، وقد اختتمــت الحلقات 
التليفزيــوين والتي  بحلقة عمــل املونتاج 
كانت بعنوان «أساسيات املونتاج»، وقدمها 
سليامن الريامي، كام اشتمل املعرض أيضا 
عــىل ركن خــاص لكلية البيــان عرض فيه 

الطالب إبداعاتهم ونتاجاتهم.
يذكر أن املعرض يستمر ٣ أيام، ويأيت ضمن 
سلســلة من الفعاليات تســتمر أســبوعا، 
احتفاال بالعيد الوطني الســابع واألربعني 

املجيد.

 رئيس «غرفة مسندم»: «18 نوفمبر» 
تاريخ استنهاض الهمم

مدرسة العاصمة الخاصة بالخوير تحتفل 
بالعيد الوطني

مسيرة لموظفي  مستشفى إبراء احتفاال بالعيد الوطني

 كلية البيان تنظم معرضا 
للمؤسسات اإلعالمية

حامد الرئييس
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الرؤية - فايزة الكلبانية

تواصلت، أمس، فعاليات معــرض منتجات رواد 
األعــامل «إبداعــات عامنيــة ٥»، يف مركز عامن 
للمؤمترات واملعــارض، والذي يشــارك فيه ٢٠٠
مؤسســة صغرية ومتوســطة، متوزعة عىل ٩ من 

القطاعات الحيوية املهمة.
وتقــام عىل هامــش فعاليــات املعــرض، ندوة 
«املشاريع الخرضاء» لتحقيق التنمية املستدامة، 
وتســتمر ملدة ٣ أيام، بالرشاكة مع املركز العامين 
لخدمــات رجال األعــامل «تســاهيل». وتناقش 
الندوة عددا من املحاور؛ منها: مقدمة ومفاهيم 
عامــة عــن االقتصاد األخــرض، وعــرض تجارب 
دوليــة، وعــرض نتائج مبــادرة ســاهم والطاقة 
املتجــددة وإعــادة تدويــر النفايــات. وأكدت 
النــدوة أهمية نرش ثقافة املشــاريع الخرضاء يف 
السلطنة، والحفاظ عىل بيئة نظيفة وتوليد أفكار 
ومبــادرات قابلة للتطبيق. وشــهدت الفعاليات 
أيضــا توقيع اتفاقية بــني الهيئة العامــة لتنمية 
املؤسســات الصغرية واملتوسطة «ريادة»، ورشكة 
خــط املعلومات لتســويق املؤسســات الصغرية 

واملتوسطة إلكرتونيا.
إىل ذلــك، أعلن منتــدى MIT لريــادة األعامل 
يف العامل العريب عن اســتضافة الســلطنة للحفل 
الختامي ملسابقة منتدى MIT للرشكات العربية 
الناشــئة يف نسختها الحادية عرشة، والذي سيقام 
يف ١٩ أبريــل ٢٠١٨. وجاء اإلعــالن خالل مؤمتر 
صحفي حرضه ممثلون عن املؤسســات الداعمة 
لهذه املسابقة. وتأيت مسابقة هذا العام بالرشاكة 
مع «مجتمع جميل» املؤسســة االجتامعية التي 
تدير العديد من املبادرات من أجل إحداث تغيري 

إيجايب يف املجتمع وتحقيق االستدامة االقتصادية. 
وشــهدت النســخة الحالية من أعــامل املنتدى 
مشاركات متميزة من رشكاء آخرين من السلطنة؛ 
حيــث تشــارك «عامنتــل» كرشيك إســرتاتيجي 
للمنتــدى، و»ريادة»، إضافــة للصندوق العامين 
MIT للتكنولوجيــا. وكانــت مســابقة منتــدى
للــرشكات العربية الناشــئة يف نســختها الحادية 
عرشة فتحت باب التســجيل أمام الراغبني منذ ٣
سبتمرب املايض، وتســتمر حتى ٥ ديسمرب املقبل، 
mitarabcompetition. عرب موقعها اإللكــرتوين
com، عــىل أن يتــم اإلعــالن عن أســامء الفرق 
الفائزة يف التصفيــات نصف النهائية يف ١٢ يناير 
٢٠١٨، والذين سيتنافسون عىل جوائز مالية تصل 

قيمتها اإلجاملية إىل ١٦٠ ألف دوالر أمرييك.
وأكدت هال فاضل رئيســة منتــدى MIT لريادة 
األعامل يف العامل العريب، أهمية الرهان واالستثامر 
يف الطاقــات واملواهب العربية الشــابة للنهوض 
مبجتمعاتنــا العربية وتحقيق التنمية املنشــودة. 
وقالــت: «هذا العام حطت املســابقة رحالها يف 
أرض الســلطنة التي ستستضيف الحفل الختامي 
لتكــون الحاضنة ملئــات الشــباب والرياديني يف 

رحلتهم نحو االكتشاف والتطور واإلبداع».
وقال فــادي جميــل رئيــس مبــادرات مجتمع 
جميل الدولية: «نتوجه بالشــكر لســلطنة عامن 
الســتضافتها الحفل الختامي للمسابقة، ومجتمع 
جميل مرسور ملواصلة دعمه لهذه املسابقة التي 
تتمتع بهذه الســمعة املمتازة، ونتطلع قدماً نحو 
تحقيق املزيد من التطور يف مجال ريادة األعامل 
يف املنطقــة العربيــة؛ من خالل التشــجيع عىل 
الحوار حول كيف ميكن تشــجيع ريادة األعامل، 
وتطوير االبتكار ومناقشــة التحديات التي ميكن 

أن تواجه النســاء والرجال يف املســتقبل». وقال 
خالــد الحريبــي الرئيــس التنفيــذي لـ»ريادة»: 
«هذه الرشاكة دليل عىل التحول اإليجايب، ال سيام 
من حيث القدرة التنافسية للرشكات العامنية؛ إذ 
إن منتدى MIT يتمتع بشــهرة عاملية، واستطاع 
أن يريس رشاكات ممتازة مع املؤسســات العامة 
بعامن مثــل ريــادة واللجنة الوطنية للشــباب، 
إضافــة لالرتبــاط مــع رشكاء إســرتاتيجيني من 
القطاع الخاص؛ مثل: عامنتل، والصندوق العامين 

للتكنولوجيا».
وقال سعيد سامل الشــنفري مدير عام االتصاالت 
التســويقية واألداء بعامنتــل: «تعــد الــرشكات 
الناشــئة محركاً أساســيا لالقتصاد، وتسهم بشكل 
كبــري يف إيجــاد فــرص توظيــف ذايت ووظائف 
ملختلف أفراد املجتمع، نحن ســعداء يف عامنتل 
برشاكتنــا مع املنتدى من أجل دعم رواد األعامل 
الذين يسهمون يف توفري وظائف لشبابنا، مؤكدين 
التزامنــا مبواصلة دعم مثل هــذه املبادرات التي 
تسهم يف إثراء املجتمع، وتضيف قيمة للخدمات 

التي نقدمها ملشرتكينا».
وقالــت حنــان عســقالن عضــو مجلــس إدارة 
الصندوق العــامين للتكنولوجيــا: «نحن يف غاية 
الحــامس بأن نكون رشكاء مع مؤسســات رائدة، 
وأن نســهم يف أن يعقــد هذا الحــدث املميز يف 

سلطنة عامن».
وتتضمن مسابقة MIT للرشكات العربية الناشئة 
ثالث مســارات: مســار الرشكات الناشئة ومسار 
الريادة اإلجتامعية ومســار األفكار، وســيحصل 
كل فائــز عىل جائزة ماليــة، إضافة ملجموعة من 
جلســات التدريب العاليــة الجــودة، والتوجيه 

والتغطية اإلعالمية.

 السلطنة تحتضن ختام مسابقة منتدى «MIT» للشركات الناشئة.. أبريل 2018

تواصل فعاليات «إبداعات عمانية 5».. وتأكيدات على 
الدور الفعال لـ«المشاريع الخضراء» في حماية البيئة

 الرؤية - فايزة الكلبانية

وقع صندوق الرفد، أمــس األربعاء، اتفاقية 
تعــاون مع رشكة أوكســيدنتال عامن، ووقع 
نيابــة عــن الصنــدوق طارق بن ســليامن 
الفاريس الرئيس التنفيــذي للصندوق، وعن 
الرشكــة ســتيفن كيــيل الرئيــس التنفيذي 

ألوكسيدنتال عامن.
وتــأيت هذه االتفاقية يف إطــار دعم التعاون 
بــني القطاعني العــام والخــاص؛ من خالل 
املســؤولية االجتامعيــة للرشكــة، والجهود 
املبذولــة مــن صنــدوق الرفد لدعــم رواد 
األعامل يف مختلف مراحل تأسيس املشاريع 
بإرشاك مختلف الجهات الحكومية والخاصة 
لتوفــري البيئــة املناســبة لريــادة األعــامل 
واســتمرارية  تطوير  بهدف  للمســتفيدين؛ 
أعاملهــم. وتتمثل االتفاقية يف توفري وتجهيز 
فرعــني متنقلــني مــن أوكســيدنتال عامن 
للصندوق يف إطــار املســؤولية االجتامعية 
للرشكة. واحتفل الصندوق والرشكة بتدشني 
الفرعــني املتنقلــني واملمولــني حرصيــاً من 

رشكة أوكســيدنتال عــامن لتعزيــز خطط 
االســتثامر املجتمعي. ويعد فــرع صندوق 
الرفــد املتنقل منوذجا ألحــد فروع صندوق 
الرفد باملحافظات، والــذي يتمثل يف مركبة 
متنقلة مجهزة بأحدث التجهيزات واآلليات 
واملنظومــات اإللكرتونيــة؛ بهــدف تقريب 
خدمــات الصنــدوق مــن رواد األعامل يف 
مختلف القرى والواليات البعيدة عن مراكز 

املحافظات. 
مــن جهته، أكد طارق بن ســليامن الفاريس 

الرئيــس التنفيــذي لصندوق الرفــد أهمية 
التعــاون بني القطاعــني الحكومي والخاص، 
لتعزيز جهود مختلف الجهات لدعم وتنمية 
الصغــرية واملتوســطة، موجهاً  املؤسســات 
الشــكر لرشكة أوكســيدنتال عــامن. وقال 
الفاريس: إن االتفاقية منوذج حقيقي للتعاون 
ودعم الرشاكة بني القطاعني العام والخاص، 
مشيدا بدور الرشكة يف تنويع ورفد االقتصاد 
الوطنــي مبشــاريع ابتكارية تشــكل قيمة 

مضافة حقيقية يف مسرية البناء والتنمية.

مسقط - الرؤية

أعلنــت رشكــة النقــل الوطنيــة العامنيــة 
«مواصالت» أنها ســتبدأ التشــغيل الفعيل 
لـ»أجــرة مواصــالت»، يوم الثالثــاء املوافق 
٢١ ديســمرب املقبــل. وبناًء عــىل الرتخيص 
املمنــوح من قبــل وزارة النقل واالتصاالت، 
فإن عمليات التشــغيل لـ»أجرة مواصالت» 
ستكون يف مطار مسقط الدويل، واملجمعات 
واملراكــز التجاريــة، واألجرة تحــت الطلب 

مبحافظة مسقط كمرحلة أوىل.
وقالت الرشكة إنها ســعت جاهدة لدراســة 
تطوير هذا القطاع مبا يتناسب مع تطلعات 
الجمهــور؛ حيــث ســيتوفر مــع الخدمــة 
الجديــدة تطبيــق هاتفــي عــىل متجــري 
جوجل وآبل ســتور، لتقديــم خدمة الحجز 

املســبق والفوري؛ مام  يتيــح لهم الحصول 
عــىل الخدمــة يف أي وقت ومــن أي مكان 
مبحافظــة مســقط. وســيتوفر يف مركبــات 
«أجرة مواصالت» أجهــزة عدادات متطورة 
تحفظ حقوق املستخدم، وتسهل له معرفة 
تكلفة الرحلة واملسافة املقطوعة. وأوضحت 
الرشكــة أنه ســيتم الكشــف عــن تفاصيل 

األسعار قبيل التشغيل الفعيل للخدمة.
ومــن املقــرر أن تجــوب مركبــات «أجرة 
مواصالت» شــوارع محافظة مسقط اعتبارا 
من مطلع األسبوع املقبل إىل التاريخ الفعيل 
للتشغيل، بهدف قياس مدى فاعلية األنظمة 
واألجهــزة التقنية املتوفــرة داخل املركبات، 
إىل جانــب اعتيــاد الجمهــور عىل الشــكل 
الجديــد للمركبات بُهويتهــا املميزة. وميكن 
خــالل الفــرتة التجريبية، اســتخدام «أجرة 

مواصــالت» يف املجمعات واملراكز التجارية. 
من جهة أخــرى، وفرت «مواصالت» عروًضا 
خاصة لسائقي مركبات األجرة لالنضامم إىل 
هذه الخدمة الجديدة؛ منها تركيب األنظمة 
التقنيــة والعــداد الخاص بالتعرفــة مجاًنا، 
وصبغ املركبة مبا يتامىش مع الشكل الجديد 
لـ»أجرة مواصالت»، وتدريب السائقني عىل 
األجهزة التقنية واســتخدام الربامج الذكية، 
إىل جانــب التدريــب اإلضــايف يف القيــادة 
الوقائيــة، وكيفيــة خدمة العمالء بالشــكل 
املناســب. وســيتم تقديم أســعار تنافسية 
عند اســتبدالهم املركبات، ومنحهــم تأميًنا 
صحيٍّــا مجانيٍّا، وإرشاكهم يف نظام التأمينات 
االجتامعية حسب األنظمة املتبعة، واقتسام 
نسبة ٠٥٪ من األرباح الصافية من اإلعالنات 

عىل مركبات األجرة، للراغبني يف ذلك.

«الرفد» يوقع اتفاقية مع «أوكسيدنتال عمان» لتوفير فرعين متنقلين

12 ديسمبر.. تدشين «أجرة مواصالت».. وعروض خاصة للسائقين لالنضمام
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املدير العام - رئيس التحرير
حاتم بن حمد الطايئ

االقتصاد
محول: ٢٠٢ , ٢٠٤, ٢٠٥

businessdesk@alroya.info
املحليات

محول: ٢٠٧ , ٢٠٨
localdesk@alroya.info

الرياضة
محول: ٢١٤ , ٢١٥

sportdesk@alroya.info
االعالنات

هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠١-فاكس : ٢٤٦٥٢٤٤٤
ads@alroya.info

االشرتاكات
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٢- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

التوزيع
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٣- فاكس : ٢٤٦٥٢٤٠٤

الطباعة 
مؤسسة عامن للصحافة والنرش

يومية شاملة تصدرها مؤسسة الرؤيا 
للصحافة والنرش

التحرير
هاتف: ٢٤٦٥٢٤٠٠-فاكس : ٢٤٦٥٢٤٤٤

الخميس ٤ من ربيع األول ١٤٣٩هـ  املوافق ٢٣ نوفمرب ٢٠١٧م - العدد رقم ٢٢٥٢

عصا التتابع في يد الشباب
يف ســباقات التتابع يواصل العداؤون الجري يف 
املضــامر، وكل فريق يضم ٤ يحمل األول عصا 
يسلمها للثاين فالثالث وأخريا الرابع الذي يجب 
عليه أن يصــل إىل خط النهايــة والفوز.. اآلن 
تبدو العصا يف يد الشباب بعد أن تسلموها من 
مؤسســات الدولة والجهات الداعمة والرعاية 

والحاضنة لرواد األعامل فكرة ومضموناً.
أجهــزة حكومية وخاصة ومؤسســات مجتمع 
مــدين، كل منهم مل يرتك جهــداً إال وبذله من 
أجــل أن يهيئ كافــة األجــواء ويخلق الفرص 
ويغــري ثقافة املجتمع، ويضــع قواعد ورشوطا 
من شــأنها أن تســهل الطريق عىل كل مبدع 

وصاحب مبــادرة، عىل كل من قــرر أن يضع 
لبنات يف رصح الوطن، وأن يدفع عجلة التنمية 

ويضع بصمته واسمه يف كتاب النجاح.
امليدان مهيأ اآلن واملنافســة حقيقية والفرص 
متســاوية وعادلة، فقط عىل الشباب أن يضع 
مســتقبله أمامــه ويفكر كيف يبادر يف رســم 
مالمحه بأفكاره وطاقاته، وال ينتظر من يدعوه 

إىل وظيفة حكومية أو خاصة. 
فهاهي وزارة اإلســكان تحســم األمر، وتصدر 
قراراً أثلــج الصدور، بتخصيص ١٠٪ من أرايض 
املخططــات الســكنية للمؤسســات الصغرية 
واملتوســطة، والقــرار يســتهدف املؤسســات 

كالتعمــني  للــرشوط  واملســتوفية  القامئــة 
وإســهامها يف الناتج املحــيل والقيمة املضافة 
كام أنــه ُيعنى باملخططات املســتقبلية. ومن 
ثــم ويف اليوم التايل تعلن الهيئة العامة لتنمية 
املؤسســات الصغرية واملتوســطة «ريادة» عن 
وجود ٤١ قرارًا مرتقبا ستسهم يف تهيئة النجاح 
للمراحل املختلفة من منو املؤسســات الصغرية 

واملتوسطة.
قد تكــون زيارة رسيعــة إىل كل من «ريادة» 
وصنــدوق الرفــد كافيــة ليعلــم كل خريــج 
وباحــث عن عمل أن هنــاك الكثري مام يقدم 
لرواد ورائــدات األعامل من دعم ومســاندة، 

عليــك فقــط أن تســأل أول موظــف يقابلك 
عن التفاصيل، أو اصعــد حيث مقر حاضنات 
األعامل لتــدرك حجم اإلنجازات التي تحققت 
يف هــذا الصدد، وتــرى بعينك تجــارب نجاح 

حقيقية بدأت بخطوة وفكرة ومبادرة.
إّن الفرصة ســانحة اآلن لجميــع الباحثني عن 
عمل وكذلك الشباب يف مختلف الوظائف، ليك 
يبادروا ويسهموا يف صنع املستقبل مبؤسسات 
صغــرية ومتوســطة ترفــد اقتصادنــا الوطني 

وبدائل  متنوعــة  بعائــدات 
االســتقرار  تحقق  اقتصادية 

والنامء.

اآلراء املنشورة ال تعرب بالرضورة عن رأي الجريدة وإمنا عن وجهة نظر كاتبيها

الدروس الخصوصية تتجاوز الخطوط الحمراء

تواصل الدواوين السياسية يف البحرين نقاشاتها 
حول أمرين: أولهام قرار جمعية املنرب التقدمي 
قرارها باملشــاركة يف انتخابــات املجلس النيايب 
القادمــة، واآلخــر صحة قرار املشــاركة فيها. ال 
شــك أّن مناقشــة القضايا السياســية، وخاصة 
االسرتاتيجية منها ظاهرة صحية إىل اللحظة التي 
تتجاوز فيها الفرتة الزمنية التي تستحقها. حينها 
تنتقل املناقشــة من صفة تبادل الرأي إىل خانة 

االجرتار.
وســوف نتوقف عند القضّية األوىل، وهي إعالن 
«املنرب» عن عزمها عىل خوض انتخابات مجلس 
٢٠١٨. نسبة عالية ممن توجه اللوم، تأخذ عىل 
«املنرب» توقيت ذلك اإلعــالن، الذي تعتربه غري 
مناســب، حيث جاء بعد فرتة قصــرية جدا من 
«حل جمعية (وعد) التي تعترب حليفا اسرتاتيجيا 
للمنــرب، ورقــام مهــام يف موازين قــوى العمل 
الســيايس البحريني. لن أخوض يف تقويم مسألة 
التوقيت، فرمبا يكون لجمعية «املنرب» أســبابها 
التنظيمية، الداخلية والسياســية الخارجية التي 
أرغمتهــا عىل مثل ذلك القــرار ويف ذلك الوقت 
تحديــدا. لكن لنفرتض أّن القرار كان خاطئا، فال 
ينبغــي أن يكون ذلك ســببا لتــأزم العالقة بني 
«وعــد»، و»املنرب»، عىل وجــه الخصوص، وبني 
أطراف العمل السيايس البحريني ممن تربطهم 
عالقــة بشــكل أو بآخــر بالجهتــني عــىل وجه 
العمــوم. فاملطلوب اليوم، والقرار أصبح حقيقة 
ال ميكن الرتاجع عنها، التوقف عن حالة ما ميكن 
أن نطلق عليه «اجرتار» املشــكلة، ووصولها إىل 
مرحلة تصبح فيها عنرص تأزيم للعالقات القامئة 

بني الطرفني، بدال من توثيقها.
مــن جانــب «املنــرب»، هــي مطالبــة بتوضيح 
األســباب الكامنة وراء اتخاذ القرار، ومن جانب 
املعارضني لــه، أو من آخذوا «املنــرب» عليه، أن 
يســجلوا تحفظهم، ويسريوا نحو األمام مبا يعيد 
املياه إىل مجاريهــا، ويوثق اللحمة بني األطراف 
التــي يتشــكل منها التيــار الســيايس املدين يف 

البحرين.
وإذا ما اتفقنا عــىل إدارة الظهر لذلك الخالف، 
واالنطالق بنوايا حسنة وثقة متبادلة بني الطرفني 
الرئيســني يف العالقة وهام «وعد»، واملنرب»، فال 
بد من اكتشــاف مســاحات واســعة التي تبيح 
الكثري من أنشــطة العمل الســيايس املشــرتك، 
خاصة إذا ما شــارك يف عمليــة ألم الجراح، قوى 
سياســية منظمة أخرى مثل «التجمع القومي»، 
وشــخصيات وطنية غري منظمة تحظى باحرتام 
الجمعيات الثالث: «وعد» و»املنرب»، و»التجمع 
القومــي» الــذي، هو اآلخــر، ما يزال الشــارع 
الســيايس يف انتظاره يك يحــدد موقفه من تلك 

االنتخابات.
نجاح تلك التنظيامت الثالثة يف الوصول إىل حل 
مشــرتك يوقف نزيف اجرتار موقــف «املنرب»، 
ال يعنــي بلوغ نهايــة الطريق، بــل يضع قوى 
التيــار الســيايس املــدين البحريني عــىل بداية 
طريــق جديدة من العمل الســيايس يف املرحلة 
القادمة، تحــدد معامله الرئيســة مجموعة من 
العوامل التي طرأت عىل ساحة العمل السيايس 
البحرينــي، خالل الفرتة التــي أعقبت انتخابات 
مجلس ٢٠١٤، ميكن رصد األهم بينها يف النقاط 

التالية:
١.      غياب رســمي لجمعيتــني لهام موقعهام 
املهــم يف خارطــة االنتخابــات النيابيــة، وهام 
«وعد» و»الوفاق». ومن ثم فكيف ســيتم نسج 
العالقــة مع عنــارص هذين التنظيمــني، بغض 
النظر عن موقفهام مــن انتخابات ٢٠١٨. األمر 

الذي يضع عىل من يقرر املشــاركة البحث عن 
صيغة جديدة تنظم هــذه العالقة ضمن األطر 
الدســتورية والقانونية املعمــول بها يف مملكة 
البحرين. هذه الصيغة ســيكون فيها الكثري من 
عنارص مــا ميكن وضعه يف خانــة «الخروج عن 

املألوف».
٢.      حالــة شــد الحبــال التي باتــت تحكم 
العالقة بني الجمعيات السياســية ودوائر الدولة 
ذات العالقة، ومن ثّم فام هي اآلليات املطلوب 
البحــث عنهــا واللجــوء إليها لتخفيــف حالة 
االحتقان، مبا يضمن ســري األمر دون أن يطرأ ما 

ميكن أن يعكر صفو مياهها.
٣.      ســامء الوضع اإلقليمي التي تلبدها أزمة 
غري مســبوقة يف تاريــخ العالقــات الخليجية - 
الخليجيــة، والتي ال ميكن إلغاؤها من معادالت 
العمل السيايس، خاصة إذا ما استمر تصاعد تلك 
األزمة، ومل يتوصل الفرقاء إىل ما يزيل الســحب 

السوداء من سامء تلك العالقات.
املســألة الثانيــة التــي تســيطر عــىل دواوين 
العمل الســيايس البحريني هي قضية املشاركة 
أو مقاطعتهــا.  القادمــة،  انتخابــات ٢٠١٨  يف 
مــرة أخرى يأمل املواطــن البحريني من القوى 
السياســية أن تنتقل من حالة «اجــرتار» القرار 
باالكتفــاء بطرحه يف صيغة تســاؤل، إىل مرحلة 
وضع النقاط عىل الحروف والخروج بقرار حاسم 
من قبل القوى السياســية ذات العالقة، مأخوذا 
بعني االعتبار كل الظروف التي استجدت خالل 
األعوام األربعة املاضيــة التي أعقبت انتخابات 

مجلس ٢٠١٤.
مهــم جدا املشــاركة يف تلــك االنتخابات، لكن 
ما هــو أهم منه هو رضورة مبــادرة من يدعو 
للمقاطعة، أو من يروج للمشاركة أن يخرج كل 
منهام بربنامجه الخاص العميل القابل للتطبيق، 
كام ســبق وأن أرشنــا، ضمن الظــروف القامئة 
ـ وموازيــن القــوى التي تحكم ســاحة العمل 

السيايس البحريني.
مل يعــد الوقــت يســمح باالنتظار واالســتمرار 
يف «اجــرتار» أحاديث الحديث عــن «األزمة»، 
الواقــع»،  و»قســوة  الظــروف»،  و»صعوبــة 
فجميعهــا عوامــل واجهت، ومــن الطبيعي أن 
تواجه أي عمل ســيايس يف أي بلــد تتواجد فيه 

حركة سياسية منظمة أم غري منظمة.
الوقت لن يسامح الطرفني: من يدعو للمشاركة، 
ومــن يــروج للمقاطعــة، يك يبــادر كل منهام 
فيســارع إىل الخروج بربنامج عمل يربر موقفه، 
ويضع الصيغ السياسية والتنظيمية التي تؤهله 
يك يرتك بصامته اإليجابية امللوسة عىل انتخابات 

.٢٠١٨
قــد يتوهم البعــض أن الوقت ما يــزال مبكرا، 
لكــن عقارب الزمن بدأت حركتها، وهي ال متلك 
إال حركــة واحدة هــي نحو األمــام، فمن رابع 
املستحيالت إعادة تلك العقارب إىل الوراء. ومن 
ســيحاول ذلك فهو الذي يرص عىل االستمرار يف 
اجرتار أســباب املشــاكل والتحديــات، بدال من 

التوصل إىل حلول عملية، قابلة للتطبيق، لها.
ويف نهاية املطاف، ال بد من اإلشارة إىل أّن حظر 
عمل جمعية، أو منعها من مامرســة أنشــطتها، 
ال شــك أّنه يعقد مــن طرق مامرســة أعضائها 
لنشاطهم الســيايس، لكن هناك خيارات مبدعة 
أخــرى ملن أراد الحضور يف املشــهد الســيايس، 

وترك بصامته اإليجابية عىل حركته.
خطــر أمــراض األزمات السياســية هــي لجوء 
البعض نحو اجرتارها، بدال من البحث عن حلول 

من أجل اجتثاث جذور أسبابها.

تحدثت يف مقال األســبوع املايض تحت عنوان «شاهد 
عيــان عىل واقــع الــدروس الخصوصّية» عــن ظاهرة 
الدروس الخصوصّية يف محافظة مسقط تحديًدا، وذلك 
عىل لســان أحد املتابعــني لهذا املوضــوع، وكيف أّنها 
ظاهرة آخذة يف االستفحال بشكل ال ُيبرش بخري بل ُينذر 
ِبرش. ورغم ما ذكرناه من حقائق مزعجة حول الدروس 
الخصوصّيــة يف محافظة مســقط؛ فإّنه يبــدو أنَّ هذه 
الظاهرة يف محافظة ظفار أشد استفحاال وأكرث تغلغال يف 
الواقع التعليمي ألبنائنا الطالب، وأّنها تجاوزت الخطوط 
الحمراء، وهذا بلسان املؤسسة الرتبوية املسؤولة هناك، 
مــام يؤكد أننا بحاجــة إىل وقفة جــادة حازمة يف هذا 

الشأن.
ففي األسبوع املنرصم بتأريخ ٢٥ صفر ١٤٣٨هـ املوافق 
١٤ نوفمــرب ٢٠١٧م صــدر تعميم مــن املديرية العامة 

للرتبية والتعليم مبحافظة ظفار للتأكيد عىل منع القيام 
بالــدروس الخصوصّية، وقد أُعطي التعميم درجة (هام 
جّدا) جاء نصه «كام تعلمون بالجهود املبذولة من قبل 
املديريــة والذي أخذت عىل عاتقهــا التصدي للدروس 
الخصوصية التي تعد من املامرسات التي تؤثر عىل أداء 
املعلم واملســتوى التحصييل ألبنائنا الطلبة. ولقد وردت 
إلينا العديد من الشــكاوى من أوليــاء األمور والطالب 
بعدم جديــة بعض املعلمني يف التدريــس أثناء الحصة 
والتأخــر الدائم عن الحّصة وعدم إعطاء الطالب حقهم 
من املعلومات بغّية التأثري النفيس عىل الطالب لرضورة 
االلتحاق بركب الدروس الخصوصّية لديهم مام أثر ذلك 
ســلبا عىل العملية التعليمية. األمــر الذي يعدُّ مخالفة 
بنص املادة (١٠٣) من قانون الخدمة املدنية الفقرة (أ) 
و(ب) واملــادة (١٠٤) الفقرة (ط) حيــث تنص الفقرة 

املواد أعــاله عىل قيام املوظف بالعمل املختص به، وأن 
يؤديه بدقة وأمانة، وأن يحافظ عىل كرامة الوظيفة وأن 
يسلك يف ترصفاته املسلك الالئق، كام حظر عىل املوظف 
استغالل وظيفته لتحقيق أغراض شخصية. وعليه وجب 
التنبيه يف حالة التأكد مــن تقديم الدروس الخصوصية 
مــن ِقبل أحد أعضاء الهيئات التدريســية فإنَّ املديرية 
ســوف تقوم باتخاذ اإلجــراءات القانونية الصارمة التي 
تســتوجب اتخاذها حيال ذلك. كــام نرجو من مديري 
ومديــرات املدارس إيالء هذا املوضــوع جلَّ اهتاممكم 
ومتابعتكم كــام عهدنا منكم الحزم يف مثل هذه األمور 
حفاظا عىل الرقي مبســتوى أبنائنــا الطلبة. عليه يجب 
اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة تجــاه من يقــوم بتدريس 
الــدروس الخصوصية ويقرص يف أداء واجباته الوظيفية، 

وتفضلوا بقبول وافر االحرتام والتقدير». (انتهى).

إذن التعميــم واضــٌح رصيــح، ويؤكــد أنَّ الــدروس 
الخصوصيــة هــدٌم وجرٌم يف حــق العمليــة التعليمية، 
ويتطابــق مع ما ذكرنــاه يف مقاالتنا الســابقة، بيد أّّنه 
ل املعلمني املسؤولية األكرب يف هذ الشأن؛ ولعل ذلك  حمَّ
ناتج من الواقع املعاش هناك، وهو يختلف من محافظة 
إىل أخرى، ففي مســقط قد يتحمل ويل األمر املسؤولية 
األكــرب، ويف ظفار يبــدو أنَّ ويلَّ األمر قد ضاق ذرًعا من 
هذا الواقع املؤســف، ويف جميع األحــوال فإنَّ النتيجة 
واحدة. ورغم أنَّ التعميم قد أورد بعض املواد الضمنية 
التي تجــرم إقامة الدروس الخصوصية؛ فإننا ولألســف 
البالــغ ال نجد مادة رصيحة ثابتة وإجراء قانونيا واضًحا 
مــن ِقبــل وزارة الرتبية والتعليم حيــال هذا املوضوع، 
وهذا مــا أّكده يل أحــد املعنيني باألمر بــوزارة الرتبية 
والتعليم الذي أوضح بأّنه ال توجد مادة قانونية واضحة 

وإمّنا فقط ما ورد يف قوانني الخدمة املدنية، ولعّلها هي 
التي تّم اإلشــارة إليها يف التعميم الوارد. وحسب وجهة 
نظري فإنَّ وزارة الرتبية والتعليم تتحمل سببني رئيسني 
أو أمرين مهمني يف تفاقــم ظاهرة الدروس الخصوصّية 
يف بعــض املحافظات، يتمثل األمر األول يف زيادة أعداد 
املعلمني غري العامنيني العاملني يف السلك الرتبوي، فمام 
ال يخفــى عىل أحد أنَّ الدروس الخصوصّية هي التجارة 
الرائجة والســلعة الرابحة للمعلمني غري العامنيني ومن 
النادر جدا أن تجد معلاًم عامنيا يســلك هذا املســلك. 
واألمــر الثاين هو غيــاب اإلجراءات القانونيــة الرادعة 
والتجريم الرصيح للدروس الخصوصية من ِقبل الوزارة، 
وعليه فإنَّ عــىل وزارة الرتبية والتعليم أن تتدارك األمر 
قبل زيــادة تفاقمه، وأال تقف موقــف املتفرج يف هذا 
املوضــوع، أو تكتفي بالحاالت التي تصل إليها من جراء 

التهــاون والتقصري يف أداء أمانــة التدريس، وإمنا ينبغي 
أن تتخــذ كافة اإلجراءات والوســائل للقضاء عىل هذه 
الظاهرة. وال ريب أّنه إذا استمر الحال عىل وضعه دون 
اتخاذ الالزم من ِقبل وزارتنا املوقرة، فإنَّ ما يحدث اليوم 
يف محافظة ظفار ومســقط سيحدث غًدا يف محافظات 

أخرى، ويتفاقم األمر إىل درجة قد يصعب تداركها!
ختاما.. فإّنه حق وواجب أن نزجي الشكر والعرفان إىل 
الدكتور الوليد بن ســعيد الهنايئ املدير العام للمديرية 
العامة للرتبيــة والتعليم مبحافظة ظفــار عىل التعميم 
الصادر (٢٠١٧/١٨) تجــاه محاربة الدروس الخصوصّية 
دون أن ينتظــر تعمياًم أو قــرارًا وزاريا بذلك، راجني له 
التوفيــق والســداد يف القضاء عىل هــذه الظاهرة التي 
تحتاج إىل تضافر كافة الجهود، ليس يف ظفار فحســب، 

وإمنا يف أنحاء هذا الوطن العزيز.. والله املستعان.

حذار من االجترار

عبيدلي العبيدلي

د. نمر منصور فريحة*

رؤية

عيسى الرواحي

اآلن، ومع انتهــاء عقد عميل مع وزارة الرتبية والتعليم 
يف سلطنة ُعامن، واقرتاب تاريخ العودة إىل لبنان، أشعر 
بدافع قوي للنظر إىل الســنوات التي أمضيتها يف عامن 
البلد الجميل الذي منحني الســالم والهدوء، ما ساعدين 
عــىل وضع بعض كتبــي يف أجوائه امللهمــة، إىل جانب 
القيــام بعميل يف الــوزارة. إذ بدأت مشــواري الرتبوي 
يف الســلطنة عــام ٢٠٠٤، عندما تعاقــدت للعمل مع 
وزارة الرتبيــة والتعليم كمستشــار مناهج للرتبية عىل 
املواطنة، إضافة إىل الدراسات االجتامعية، وبعد خمس 
ســنوات انتقلت إىل جامعة ظفار ملدة سنتني، ومنها إىل 
بريوت لثالث سنوات، ألرجع بعد ذلك إىل وزارة الرتبية 

والتعليم يف العام ٢٠١٤.
قريبــاً ســأعود إىل بــريوت حيث ســأتابع نشــاطي يف 
الحقلني الرتبــوي واألديب مكتفياً بــاإلرشاف عىل بعض 
طلبة الدكتــوراه يف الرتبية، ولن أكتــب إال كتاباً واحداً 
عن حال الرتبية يف العامل العريب، بينام ســأكرس معظم 
وقتــي للكتابــة األدبيــة. وعندمــا قرأ أحــد األصدقاء 
العامنيــني مــا ورد يف مقدمة كتــايب «املواطنة العاملية 
واملواطنة الرقمية»، والذي صدر يف بريوت ومسقط منذ 
أســابيع، وذكرت فيه أنَّه الكتاب األخري يف هذا املجال، 
كتب مقالة يف صحيفة «الرؤية» جامعاً فيها بني هجري 
للكتابة عن املواطنة ورواية سياسية يل بعنوان «سفينة 
الرهائــن». وما أهدف إليه من هــذه املقالة هو إلقاء 
الضوء عىل بعض األمور الرتبوية التي عايشــتها كتحية 

وفاء لكل من عملت معهم منذ ٢٠٠٤، إذ ملســت لدى 
املسؤولني حرصهم الدائم عىل تحسني الواقع الرتبوي يف 
السلطنة من خالل التوجيهات واإلرشاف واملتابعة لكل 
أمــر تربوي يرتبط باإلدارة املدرســية واملناهج والكتب 

الدراسية والتقويم واألنشطة الطالبية...
 وما أود قوله هنا، إن أي خبري أو مستشــار غري ُعامين، 
ال يحمــل يف جعبته كل ما يحتاجــه حقل عمله. تكون 
لديــه معرفة وخربة مميزة، لكن مــن يعمل معهم من 
العامنيني يتمتعــون أيضاً بخربات ومعــارف وكفاءات، 
وخــالل عملية التفاعل هذه يتعلم هــذا «الوافد» من 
املواطنني بقدر ما ُيقدم لهم. وهذا ما حصل معي حيث 
تعلمــت الكثري ممن عملت وإياهم. وأســتطيع القول 
بأن يف الوزارة اليوم مجموعة كبرية من اإلخوة العامنيني 
لديهم املهــارات والكفاءات التي بنوهــا وطّوروها مع 
الوقت. كام ملســت حــرص الوزارة الدائــم عىل تعزيز 
قــدرات العاملني فيها مــن حيث اســتمرار تحصيلهم 
العلمي، واشرتاكهم يف ورش العمل والدورات التدريبية 
واملؤمتــرات ذات العالقة بتخصصاتهم. وبكل بســاطة، 
هــذه هي الطريقة املثىل لبنــاء «كادر» محرتف يف أي 

مؤسسة. 
وأذكــر جيداً عندما شــاركت يف أوَّل مؤمتر للرتبية عىل 
املواطنة أقامته وزارة الرتبية والتعليم عام ٢٠٠٤، كيف 
كان االهتــامم قوياً وجدياً برســم خريطة عمل إلدخال 
املواطنة ضمن مناهج الدراسة وأنشطة الطلبة. وبدأْت 

ترجمــة هــذا االهتــامم مبــارشة حيــث كان يل رشف 
املشاركة مع فريق عامين من الوزارة يف العمل عىل عدة 
مواضيــع، وإطالق مرشوع «من أجل الوطن»، ومتابعة 
مشاريع الطلبة الذين درسوا مشكالت بيئية واجتامعية 
وصحية مــن بيئتهــم املجتمعية التي يعيشــون فيها. 
وكانت هذه املشــاريع رائدة، ولهــا دور يف تبني بعض 
القرارات التي ساهمْت يف معالجة قضايا مّتت دراستها. 
كذلك شــاركت يف العمل عىل تطوير كتب الدراســات 
االجتامعيــة مع فريق أســتطيع القول عنــه إنه يتميز 
بصفات احرتافية عاليــة، وكان جو العمل إيجابياً وبناء 
حيث يشعر كل عضو يف الفريق بأنه يعمل ضمن إطار 

عائيل وتعاوين ومنتج. 
وعملــت منذ عوديت إىل الوزارة عــام ٢٠١٤ مع أعضاء 
«دائرة برامج املواطنة» عىل عدة مشــاريع وأنشــطة، 
وبــدأت مثار العمل تظهر، وأتــرك الفرصة ملن هم أوىل 
منــي باإلعالن عن هذه الثامر قريباً. أما إنشــاء الدائرة 
بحد ذاتــه، فهو قرار حكيم اســتند إىل مبدأ مهم وهو 
أنــه ال يكفي أن تخّرج املدرســة ُمتعلمني، بل مواطنني 
عامنيــني يتحّلــون بالقيم العامنية األصيلــة، ومزودين 
باملعرفة واملهارات التــي يحتاجونها ويحتاجها الوطن. 
وضمــن هذا اإلطار كان العمل طوال الســنوات الثالث 
املنرصمة مع زمالء مندفعني لتقديم كل جهد يف ســبيل 
تحســني واقع الرتبية عىل املواطنــة وتعزيز قيم الطلبة 
يف املدارس العامنية. فمرشوع «من أجل الوطن» الذي 

بدأتــه الــوزارة عــام ٢٠٠٧، وتم إطالقه مجــدداً هذه 
الســنة هو من املشــاريع املثمرة تربويــاً ووطنياً ألنه 
يجعل املتعلم يهتم بالبيئة املجتمعية التي يعيش فيها، 
ويتعرف عىل قضاياها، ويشــارك يف معالجة مشكالتها، 
ويتعلم مهارات بحثية وتخطيطية. وما ملســته شخصياً 
منذ إطالقه أن لدى الطلبة قدرات مهمة، ودور املدرسة 
واملربني أن يساعدوهم عىل إبرازها وتنميتها لتنشئتهم 

كمواطنني مسؤولني وملتزمني مبجتمعهم ووطنهم.  
وإذا كنــت يف موقع تربوي أســتطيع من خالله تقديم 
نصيحة، فأود أن أقول لزماليئ يف وزارة الرتبية والتعليم 
يف الســلطنة إنه ليس للتطوير الرتبوي من سقف، وما 
قمتــم به وقدمتموه من جهود ميكن اســتثامره ملرحلة 
أخرى من مراحل تحســني العمل نوعــاً وكاًم. فالرتبية 
يف عــامن تســتحق بذل املزيــد من العطــاء من أجل 
مخرجات أفضل ســنة بعــد أخرى، وهذا مــا تحتاجه 
التنمية املستدامة من موارد برشية كفوءة وقادرة عىل 
إثبات الذات محلياً، وعىل املنافســة إقليمياً وعاملياً ألن 
العامل الذي ســيعيش به طالب اليوم ســيكون مختلفاً 
بعد عرش أو خمس عرشة ســنة؛ ســيكون عاملاً يتطلب 
كفــاءات وقــدرات متميــزة ألنَّ املعايــري يف التحصيل 

التعليمي باتت عاملية أيضاً. 
أخــرياً، لن أقول وداعاً لألصدقــاء والزمالء، بل إىل اللقاء 

مجدداً يف بريوت أو مسقط.
* خبري تربوي يف دائرة برامج املواطنة
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مسقط – الرؤية  

اســتضاف بنك مسقط، املؤسسة املالية الرائدة 
يف السلطنة، ندوة بعنوان «التوجهات املعارصة 
يف الدفــع اإللكــرتوين» نظمتهــا هيئــة تقنية 
املعلومــات وفيــزا، بحضور الدكتــور يعقوب 
البلويش، نائــب الرئيس التنفيذي لقطاع البنية 
األساســية والخدمات اإللكرتونيــة بهيئة تقنية 
املعلومــات وأحمد بن عمر العجييل، مســاعد 
مدير عــام أول تقنية حلــول وأنظمة األعامل 
ببنك مســقط وعدد من موظفي قســم املالية 
وتقنيــة املعلومــات يف املؤسســات الحكومية 

والخاصة وعدد من املسؤولني بالبنك.

ويأيت تنظيم الندوة ضمــن الجهود الرامية 
إىل توعيــة املؤسســات والــرشكات حــول 
التوجهــات الحديثــة يف االبتــكار والتنمية 
وتعزيز أســاليب الدفع اإللكرتونية القتصاد 
رقمــي والدفــع اإللكــرتوين مــن املنظــور 
األمني. وألقى أمجد اللوايت، مســاعد مدير 
عــام البطاقــات واألعامل املرصفيــة ببنك 
مســقط كلمة قدم من خاللها الشكر لهيئة 
تقنيــة املعلومــات وفيزا عــىل تعاونهم يف 
تنظيم الندوة، مشــريًا إىل أنــه نظراً لإلقبال 
الذي يشــهده اســتخدام الدفع اإللكرتوين 
بالسلطنة خالل السنوات املاضية تم تنظيم 
النــدوة بهــدف نرش الوعي لــدى موظفي 

املؤسســات الحكوميــة والخاصــة يف مجال 
الدفع اإللكرتوين وتبادل املعلومات والخربات 
يف هــذا الجانب، موضًحا أن الدفع اإللكرتوين 
يشهد منافسة متزايدة من قبل تجار التجزئة 
ورشكات االتصــاالت والتكنولوجيا، مضيفاً أن 
النمــو املتســارع يف التقنية الرقمية ســاهم 
عــىل ابتــكار قنوات جديــدة مثــل التجارة 
اإللكرتونية والتجارة عــرب الهاتف النقال مام 
فتح طرقا جديــدة أمام املســتهلكني إلجراء 
عمليات الرشاء وقد ساعدت هذه االبتكارات 
عىل خلق قنــوات جديدة لإليرادات وخفض 
النفقــات العامة مام أثر بشــكل إيجايب عىل 

الرشكات والحكومات عىل حد سواء.

وقال أحمد جابر، مدير عام فيزا يف السلطنة 
والكويــت  الســعودية  العربيــة  واململكــة 
والبحريــن: تفخــر فيــزا بالتعــاون مع بنك 
مســقط وهيئة تقنيــة املعلومــات لتنظيم 
هذه الندوة الهامة حــول أحدث التوجهات 
يف الدفــع اإللكــرتوين حيــث إن التحول من 
اســتخدام النقــد إىل البطاقــات وغريها من 
وســائل الدفع اإللكرتونية قد ســاهم بشكل 
رئييس يف تحقيق أهداف السلطنة الطموحة 
للتحــول ملجتمــع رقمــي. وقدمــت الندوة 
للحضــور األدوات الالزمــة لتقييم التوجهات 
الحديثة يف مجال الدفــع اإللكرتوين و تحديد 

الفرص الجديدة التي توفرها. 

بنك مسقط يستضيف ندوة «تقنية المعلومات» حول التوجهات المعاصرة للدفع اإللكتروني

570 منطقة تغطيها «أوريدو» بشبكة الجيل الرابع 
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مسقط – الرؤية 

أضافــت «أوريــدو» ٧٠ منطقــة جديــدة إىل 
تغطية شــبكتها للجيل الرابــع ٤G يف مختلف 
أرجــاء الســلطنة وأصبــح بإمــكان املزيد من 
عمالئها االستمتاع بخدمات اإلنرتنت أينام كانوا 
ووقتام شــاءوا. ومن خالل اإلضافــة الجديدة، 

ارتفع إجاميل عدد املناطق التي تغطيها شــبكة 
الجيــل الرابع مــن Ooredoo ليصل إىل ٥٧٠ 
منطقة يف مختلــف املحافظات. وتأيت الخطوة 
يف إطار خطة الرشكة الرامية إىل إعادة تعريف 
التجربة الرقمية يف الســلطنة وتغطية ٩٠٪ من 
ســكانها وإثــراء تجربتهم بخدمــات اإلنرتنت 
عالية الرسعة بتقنية الـجيل الرابع ٤G.  وتضم 

قامئة املناطق الـ ٧٠ الجديدة إضافة ٢٠ منطقة 
يف محافظة الباطنــة، و١٠ مناطق يف محافظة 
الرشقيــة، و١٠ مناطــق يف محافظة مســقط، 
و٣٠ منطقــة يف مختلــف املحافظات األخرى. 
وســتتيح الفرصة أمام ضيوف وزوار الســلطنة 
لالســتمتاع بخدمــات االتصــاالت واإلنرتنــت 
الحديثــة خــالل تجوالهم وزيارتهــم للمناطق 

الســياحية والرتاثية املختلفــة مثل قلعة الحزم 
ووادي بنــي خالد، ليشــاركوا لحظاتهم املميزة 
مــع أحبائهــم وأصدقائهم يف مختلــف أرجاء 
العامل.  وتعد خطة Ooredoo التوســعية أكرب 
استثامرات الرشكة حتى اآلن وتهدف إىل إعادة 
تعريف املشهد الرقمي بالسلطنة. ومن املزمع 
أن يتم إكامل مرشوع التوسعة يف النصف األوَّل 

مــن العام املقبل بإضافة ١٠٠٠ منطقة جديدة 
إىل شــبكة الرشكة. وتتعهــد الرشكة من خالل 
هذا املرشوع بتقديم العديد من املزايا الرائعة 
لجميع السكان والســياح والرشكات عرب توفري 
خدمــات اتصال أكــرث وأرسع وأكــرث موثوقية 
لتســاهم يف تعزيز مســرية النمــو االجتامعي 

واالقتصادي بالسلطنة. 
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مسقط – الرؤية

فــازت صحار أملنيــوم مؤخرا بجائــزة »خدمة 
املجتمــع« التــي يقدمهــا املجلــس الخليجي 
لألملنيوم، عىل هامــش املؤمتر واملعرض العريب 
الدويل لألملنيوم »عربال2017«. وتسلم الجائزة 
نيابة عن الرشكة املهندس ســعيد املسعودي، 
الرئيــس التنفيذي، وذلك نظــر األداء املتميز 
لربنامج متطوعــي صحار أملنيــوم، حيث نفذ 
175 موظفا 884 ســاعة مــن العمل التطوعي 
املجتمعي خالل العــام املايض، محققني بذلك 
رقــًا قياســياً للرشكة، نال استحســان وتقدير 

أفراد املجتمع املحيط. 
وقــال املســعودي: »تفخــر صحــار أملنيــوم 
بالحصول عىل هــذه الجائزة التي تظهر مدى 
حرص موظفينا عــىل دعم املجتمعات املحلية 
وتنميتهــا، فقد كانت ومازالــت مهمة الرشكة 
منذ إنشــائها تحقيق النمــو واالزدهار ملنطقة 
الباطنــة مــن خــالل االلتــزام بالتميز وحس 
املســؤولية، وهو ما يجســده برنامج متطوعو 
صحار أملنيوم. ونفخر مبا نقدمه من مســاهمة 

يف التنميــة االجتاعيــة للمنطقــة، ونشــكر 
متطوعينــا، الذيــن هم خر ســفراء لرســالتنا 
الهادفة لتعزيز األثــر اإليجايب، وإيجاد القيمة 

املضافة ملجتمعاتنا.
وقد أصبح برنامج متطوعو صحار أملنيوم واحدا 
من أبرز برامج الخدمة املجتمعية نشاطاً ومتيزاً 
يف املنطقة، فقد انطلق الربنامج يف عام 2014، 
ويســتقي أفــكاره ومشــاريعه الناجحــة من 
املوظفني الذين يبــادرون باقرتاح هذه األفكار 
من خــالل القضايا التــي يؤمنــون بأهميتها، 
إضافة إىل االســتفادة مــن خرباتهم ومهاراتهم 
العمليــة يف خدمة املجتمع. ويشــهد الربنامج 
مشــاركة كبرة مــن قبل الدوائــر املختلفة يف 

الرشكة، ويواصل منوه عاماً بعد آخر.
وقالــت دانــا جــدع، املســؤولة عــن ركيزة 
املســؤولية االجتاعيــة للرشكــة: إّن ركيــزة 
املســؤولية االجتاعية لصحــار أملنيوم ترجمة 
اللتزام الرشكة مبســؤوليتها اجتاعيــًا وثقافيا 
وبيئيا يف املجتمعات التي تعمل بها، إضافة إىل 
املسؤولية االقتصادية واملالية تجاه املساهمني. 
فنحــن نحــرص دامئاً عــىل مشــاركة املجتمع 

أفضــل املارســات، وكذلــك ايصال الرســائل 
الهادفــة املتعلقة بالبيئة والصحة والســالمة. 
وأضافت: نهدف من خالل هذه األنشــطة إىل 

اســتدامة أعالنا من أجل األجيال القادمة، يف 
ظل الرؤية الحكيمة لحــرة صاحب الجاللة 
الســلطان قابوس بن ســعيد املعظم- حفظه 

الله ورعــاه- عان 2020 من أجل مســتقبل 
مرشق لُعان وشعبها املعطاء. ويجري تصميم 
هذه املبــادرات بحيث تتناســب مع مهارات 
املوظفني ومجاالت خرباتهم، وذلك بهدف نرش 
وتعزيز ثقافــة »الاّلرضر« التي تتبناها الرشكة، 
بني أفراد املجتمع املحيل، باإلضافة إىل تحقيق 
الرفاهيــة للمجتمــع واملحافظة عــىل البيئة. 
وتشــمل املشاريع التي يتم تنفيذها من خالل 
هــذا الربنامج صيانة املرافــق العامة، وتركيب 
املظالت واملراوح يف ساحات املدارس، وتنظيم 
الزيارات للمرىض يف املستشــفيات، إضافة إىل 
الزيــارات امليدانيــة وتنفيذ حمــالت توعوية 
يف القــرى النائية، وحمالت تنظيف الشــعاب 
املرجانيــة. كــا تتضمن برامــج توعوية حول 
اإلجهاد الحراري، والسالمة املرورية، والتخلص 
من النفايات، إضافة إىل تصنيع وحدات خاصة 
إلعــادة تدويــر البالســتيك يف املــدارس. وقد 
اســتفاد من املبــادرات التي نفذهــا متطوعو 
صحــار أملنيوم بنجاح أكرث من مليون شــخص 

يف السلطنة.
وقال محمود الديلمــي، األمني العام للمجلس 

الخليجــي لألملنيوم: يــرين أن أتقدم بخالص 
التهئنة لصحار أملنيــوم وموظفيها عىل برنامج 
متطوعــو صحــار أملنيــوم، والذي يعــد مثاالً 
يحتــذى بــه يف مجــال خدمــة املجتمع عىل 
مســتوى املنطقة. وأضــاف الديلمــي: ُتظهر 
هذه الجائــزة مدى التزام الرشكات األعضاء يف 
املجلــس الخليجي لألملنيــوم بالتميز يف مجال 
املســؤولية االجتاعية، وكذلك تســلط الضوء 
عــىل املســاهات االقتصاديــة واالجتاعيــة 

لقطاع األملنيوم.
وقــال منصور املقبــايل، الحاصل عــىل جائزة 
صحــار أملنيوم للمســؤولية االجتاعية يف عام 
2017: ُتظهر أنشطتنا االجتاعية مدى التزامنا 
مببادئ النزاهة والشفافية، وتشكل مصدر فخر 
لنــا لكوننا جزءاً من هذه الرشكة. وال شــك أن 
األعــال التطوعية تعزز احرتام الذات، وتنمية 
الجوانب الشــخصية واملهنيــة وتحقيق الرضا 
الوظيفي، حيث تساعد املبادرات التي يشملها 
برنامــج متطوعو صحــار أملنيوم عــىل تقوية 
العالقات بــني املوظفني من مختلــف الدوائر 

واألقسام.

مسقط – الرؤية

تفاعــل مشــرتكو عانتــل مع عــروض عانتل 
الرتويجيــة الخاصــة بالعيــد الوطنــي الســابع 
واألربعني املجيــد التي دشــنتها الرشكة إلضفاء 
أجواء وطنية مميزة واالســتمتاع مبشاركة جميع 
لحظــات االحتفــال بالعيد الوطنــي. وتجاوزت 
االشــرتاكات يف العــروض الثالثــة املميــزة التي 
صممتها عانتل حاجز مليون اشرتاك تنوعت بني 
عرض السناب شــات املجاين الالمحدود ليوم 17 
نوفمرب، وعرض املكاملــات املحلية املجانية ليوم 
18 نوفمرب، وعرض االنستجرام املجاين الالمحدود 

ليوم 19 نوفمرب.
وقال سعيد بن سامل الشنفري مدير عام االتصاالت 
جميــع  نشــكر  بعانتــل:  واألداء  التســويقية 

مشــرتكينا عىل ثقتهم بخدماتنــا والعروض التي 
صممناها إلضافة قيمة حقيقية عىل اشــرتاكهم، 
ويعكس تفاعلهــم الكبر مع العروض الرتويجية 
الخاصة بالعيد الوطني السابع واألربعني املجيد 

رضا مشــرتكينا عن خدمــات االتصاالت املقدمة 
من عانتل والعروض التسويقية، حيث حظيت 
العروض الرتويجية التي تّم طرحها قبل عدة أيام 
مبناســبة اليوم الوطني بتفاعل غر مسبوق متثل 

يف تجاوز حاجز مليون اشرتاك يف العروض الثالثة 
واســتحوذ عرض الدقائــق املجانيــة للمكاملات 
املحلية عىل النصيب األكرب من االشرتاكات حيث 
بلغ عدد املشرتكني يف هذا العرض ما يقارب 600 
ألف مشرتك وهو ما ساهم يف تعزيز التواصل مع 
األهل واألصدقاء وتبادل التهاين والتربيكات بهذه 
املناســبة املجيدة. وأضاف مدير عام االتصاالت 
التســويقية واألداء: شــهدت منصــات التواصل 
االجتاعي خاصة سناب شات وانستجرام تفاعال 
كبرا من قبل مشــرتكينا ملشــاركة ونرش العديد 
من الصور والفيديوهات املعربة عن حب الوطن 
وقائــده املعظم وهــو ما ســاهم يف نقل فرحة 
الوطن للعامل أجمع عرب هذه املنصات التي تعترب 
من أكرث مواقع التواصل االجتاعي انتشــارا بني 

الشباب. 

مسقط – الرؤية 

احتفلت رشكة األحذية الواقية مبقرها يف منطقة 
الرســيل الصناعيــة بالعيــد الوطني الـــ47 وتم 

توزيع جوائز عــىل املوظفني والعال املتميزين، 
ورفع الجميع التحية والتهنئة لجاللة الســلطان 
قابوس بن ســعيد املعظم وللشعب العاين األيب 

بهذه املناسبة العزيزة.

مسقط – الرؤية

أطلقت رشكة جيتــي لإلطارات العاملية املصنعة 
للعديد مــن العالمات التجاريــة، مؤخراً عالمة 
إطــارات جيتي يف ُعان باالشــرتاك مع رشيكها 
املحــيل رشكــة »عينــت للســيارات«.  ورحبت 
إطــارات جيتي مؤخرا بهرني ماكاســرت، حاكم 
واليــة كارولينا الجنوبية، وجريج فوران، الرئيس 
واملديــر التنفيذي لرشكــة وول مارت األمريكية 
لالحتفــال بــأول مصنــع لإلطــارات للرشكة يف 
الواليات املتحدة. ومن املتوقع أن يخلق مجمع 
التصنيع الذي ميتد عىل مساحة 1,7 مليون قدم 

مربــع ويقع يف ريتشــبورج، كارولينــا الجنوبية 
1700 وظيفة محلية كجزء من التزام وول مارت 
بــرشاء 250 مليار دوالر إضافيــة من املنتجات 
التي تدعــم الوظائــف األمريكيــة بحلول عام 

 .2023
وقــال راچ نايــر، رئيس وحدة األعــال، عينت 
للســيارات ش م م – قســم اإلطــارات: بوصفنا 
رشكاء جيتي املحليني بالسلطنة، تحتفل »عينت« 
بكل إنجاز من إنجازات إطارات »جيتي« ســواء 
محلًيــا أو دولًيا. تســعى جيتي لإلطــارات دامئا 
للحفاظ عىل التزامها كرشكة مسؤولة اجتاعًيا، 

وتقدر الرشكة أعىل أخالقيات العمل. 

مسقط – الرؤية

جــددت املدينة تكافل، أول رشكة تأمني تكافيل 
يف الســلطنة، التزامها من خالل دعمها املستمر 
للجمعيــة العانيــة ألصدقــاء املســنني وذلك 
بالتكفل برسوم التأمني الخاصة بحافلة الجمعية 
للســنة الثانية عــىل التوايل، امتــدادا ملبادراتها 
يف مجال املســؤولية االجتاعية للرشكات. وقد 
بدأت املدينة تكافل بهذه املبادرة العام املايض 
بهدف تقديــم الدعم لهــذه الجمعية الخرية 
لتســهيل الخدمات وتقديم األفضــل دامئا، لذا 
قامت الرشكــة بدورها بتجديــد وثيقة التأمني 
هذه لضــان تقديم الدعم الالزم. وتأسســت 
الجمعية العانية ألصدقاء املســنني عام 2013 
لتلبــي احتياجــات رشيحة املســن مــن عناية 
ورعايــة ودعم مــن خالل مبادراتهــا املختلفة. 

ويقع املقر الرئييس للجمعية يف محافظة شال 
الرشقيــة وتغطي كل مــن والية إبــراء، بدية، 
القابل، دمــاء والطائيني، املضيبــي ووادي بني 
خالد. ســوف تتمكن الجمعية الخرية عرب هذا 
الدعم التأميني من املدينة تكافل من توســيع 
خدماتهــا للمحتاجــني وتوفر الحايــة الالزمة 
لهــم. وتقــوم املدينة تكافــل بتقديــم الدعم 
املســتمر للجمعية بهدف متكــني الجمعية من 
مواصلة أنشطتها. وقال أســامة الربواين، القائم 
بأعال الرئيس التنفيذي لرشكة املدينة تكافل: 
يرشفنا أن ندعــم الجمعيــة العانية ألصدقاء 
املســنني، وُيعد التأمني جــزًءا من مبادئنا لدعم 
املجتمع وتوفر الحاية الالزمة بطريقة هادفة 
ذات معنــى. ونحن نرى أّن من واجبنا أن نوفر 
الرعاية األنسب لكبار الســن، والذي من شأنه 

منحنا الفرصة لخدمة مجتمعنا.

مسقط - الرؤية

تعمــل رشكة حيا للميــاه منذ تأسيســها عىل 
إدخال أحدث التقنيات الحديثة املســتخدمة 
يف مجــاالت الــرف الصحي وطــرق معالجة 
امليــاه الناتجــة من تلــك العمليــات وكيفية 
اســتخدام تلك املياه لجعل عان أكرث اخراراً 
وصحــة والحفاظ عىل الصحــة العامة.  وجاء 
اختيــار نظام املعالجــة البيولوجيــة املتتابعة 
ذات التدفــق املســتمر، وأنظمــة املفاعــالت 

الغشــائية والبيولوجية ليكــون بدياًل لألنظمة 
التقليدية وتعترب أعال املعالجة بنظام التهوية 
املمتدة والحأمة املنشــطة يف محطات معالجة 
الــرف الصحي من األنظمة التقليدية أّما عن 
التقنيات الحديثة التي تستخدمها الرشكة فهي 
تحمل العديد من اإليجابيات مقارنة بالتقنيات 
األخرى. وتتلخص مراحل أعال الرف الصحي 
يف مراحل معالجة مياه الرف الصحي، والتي 
تتم عرب املعالجة األولية »املعالجة الفيزيائية«، 
وهي أوىل مراحل املعالجة؛ وتهدف إىل تحسني 

مواصفــات مياه الرف الصحــي املتدفقة إىل 
محطــة املعالجة وذلــك بتقليل كميــة املواد 
امللوثة بها ما يساعد عىل رفع كفاءة املعالجة 

ملياه الرف الصحي يف املراحل التالية.
وهنــاك مراحــل املعالجة الثانويــة »املعالجة 
األساســية يف  املرحلــة  البيولوجيــة«، وهــي 
املعالجة حيث توفر املناخ املناسب عن طريق 
التهويــة الالزمــة وإضافــة األكســجني للمياه 
لتكاثر الكائنــات الدقيقة والبكتريا التي تقوم 
بتحويل املخلفــات )املواد العضوية والرغوية( 

إىل مواد غر عضوية )غازات وأنســجة خلوية( 
أثقل وزناً من املاء فترتســب يف القاع ويســهل 

التخلص منها.
أّما ثالث املراحل، فهي مرحلة املعالجة الثالثية، 
وهــي مرحلة املعالجة النهائية للمياه والهدف 
منها هو تعقيم املياه وإزالة أي أجزاء صلبة أو 
عالقــة، ما يزيد من نقاء املياه املعالجة ويتم 
يف البداية حقــن املياه املتدفقــة من أحواض 
الرتســيب مبحلول مــن مــادة الكلورين لقتل 

البكتريا املسببة لألمراض ومنع تكاثرها.

175 موظفا نفذوا 884 ساعة من العمل التطوعي

برنامج متطوعي »صحار ألمنيوم« يحصد الجائزة األولى للمسؤولية االجتماعية للشركات

أكثر من مليون اشتراك في عروض »عمانتل« احتفاال بالعيد الوطني

موظفو »األحذية الواقية« يحتفلون 
بالعيد الوطني

»عينت« تشيد بإنشاء مصنع »جيتي 
لإلطارات« بالواليات المتحدة

»المدينة تكافل« تجدد دعمها 
التأميني لـ »أصدقاء المسنين«

»حيا للمياه« تواصل تطوير قطاع الصرف الصحي بأحدث التقنيات

احتفلت مجموعة اللولو العاملية بالعيد الوطني السابع واألربعني املجيد 
بحضور قيادات املجموعة يف السلطنة وعدد كبري من العاملني.



مسقط - الرؤية

دشــنت »نيســان عامن« -من رشكة سهيل 
بهوان للسيارات- الســيارة نيسان باثفايندر 
موديل 2018 يف السلطنة، وأصبحت السيارة 
اآلن متوفرة يف معارض نيسان مع الكثري من 

التحســينات التي تعزز التميــز والتقنية 
العاليــة التــي متيــزت بها الطــرازات 

املختلفة لهذه الســيارة. وتســتند 
إعــادة تصميم الســيارة العائلية 
رباعية الدفع إىل خربات »نيسان« 
ســيارات  إنتــاج  يف  الواســعة 
مصممــة للعمل عــى الطرقات 
الوعرة يف أصعــب الظروف مع 

املحافظــة عى مالءمتهــا للطرق 
الرسيعة.

وتتمتع الســيارة الجديــدة بقدرات 
املغامــرات ومظهر  فائقــة لخــوض 

خارجي مبتكــر، فضاًل عــن تقنيات األمان 

التي تتيــح لها االرتقاء بعامل الســيارات إىل 
مستوى جديد عى صعيد األداء والتصميم. 
وقد أصبحت الســيارة اليــوم أكرث قوة مع 
تحســن ملمــوس يف ديناميكيــات القيادة 

وإضافة مزايا جديدة ملساعدة السائق، فضاًل 
عن الكثري من تقنيات السالمة مبا يتيح راحة 
أكــرب عند خوض مغامــرات عائلية يومياً أو 

خالل عطالت نهاية األسبوع.
رشكــة  يف  أول  مســؤول  وقــال 
باعتبارها  عامن:  نيسان 
املركبــات  أحــد 
ضيــة  يا لر ا

متعددة االستخدام فقد تطوير »باثفايندر« 
من الداخل والخارج عى حد ســواء؛ حيث 
تعمــل مبحــرك جديد مــن 6 أســطوانات 
بســعة 3.5 لــر تم تعديله ليولــد قوة أكرب 
بنســبة 7% وعــزم دوران أعى بنســبة %4. 
وشملت التعديالت الجديدة تصمياًم جديداً 
لحجرات االحراق ومجمع الســحب ونظام 
التحكــم بتوقيت الصــامم الكهرمغناطييس 
إضافــًة إىل نظام الحقــن املبارش لوقود 

البنزين.
وتســتفيد النســخة الجديــدة 
مــن نيســان باثفاينــدر من 
متــت  التــي  التحســينات 
الداخل  مــن  املركبة  عــى 
والخــارج عى حد ســواء. 
وتنطوي السيارة، التي تتسع 
لســبعة ركاب، عــى الكثري 
من ديناميكيات القيادة املعززة 
مبا يف ذلــك التنقل والتعامل مع 

ظــروف القيــادة، والحد مــن االهتزاز عند 
املنعطفات، واملناورة بسهولة. ويعود الفضل 
يف ذلــك إىل العديــد من التحســينات مثل 
تقليل األشــواط، واعتامد نظام تقليل زاوية 
االنعطاف، وتحســن التوازن عند االلتفاف، 
وتطوير نســبة التوجيه. وتوفــر »باثفايندر 
2018« خيار القيادة ثنائية الدفع أو رباعية 
.SLو SVو S :الدفع عى ثالث طرازات هي
وأضاف املسؤول األول يف نيسان بأن معظم 
من لديه أرس يحتاج الحضور إىل العمل وأخذ 
أطفاله إىل املدرسة وبشكل عام يستخدمون 
مركباتهم عى طرق معبدة ولكن يف عطالت 
نهاية األســبوع يكــون امامــك فرصة كبرية 
للتعــرف عى إمكانات نيســان باثفايندر يف 
الرحالت الخارجية؛ حيث ميكنك أن تذهب 
بها مع أرستــك إىل أماكن ال ميكنك الوصول 
بها باستخدام السيارات العادية سواء كانت 
تلك األماكن يف مناطــق صحراوية أو جبلية 

أو وعرة.

مسقط - الرؤية

تطبــق ظفــار للســيارات -املوزع الرســمي 
لعالمــات كرايســلر، جيــب، دودج، ورام يف 
ســلطنة عامن- خصومــات هائلة عى جميع 
مركباتها تقريًبا؛ لتكون الصفقة الرابحة لنهاية 
العــام مع خصومــات تبدأ مــن 1500 ريال 

عامين وتصل إىل 5000 ريال عامين.
وقال ريــت ماكســويل املدير العــام لظفار 
للسيارات: ركزنا يف العرض األخري عى تحقيق 
هدفن مهمــن؛ األول أن نتيــح الفرصة أمام 
عمالئنا المتالك ســيارة أحالمهم من طرازات 
كرايسلر وجيب ورام ودودج مع مطلع العام 
الجديد، والثاين أن تكون إجراءات االســتفادة 
من العرض ســهلة ومريحــة، فضال عن كونها 
تلبي طموحــات عمالء الرشكــة. واثقون أننا 
متكنا مــن تحقيق أهدافنــا املرجوة من هذا 
العرض، حيث مننــح خصومات ميرسة وقّيمة 

لعمالئنا عى جميع الطرازات يف مجموعتنا.
ويرسي العرض حتى 31 ديسمرب أو حتى نفاد 
الكمية، ويشمل جميع طرازات كرايسلر 200، 
وجيب رينجيد، وشــريويك، وكومبــاس، ورام 

1500 الرامــي، وإس.إل.يت، وليميتد، ودودج 
تشــارجر، مع خصومات تصل إىل 5000 ريال 
عــامين؛ وذلك حســب الطراز الــذي يختاره 
العميل. إضافــة إىل ذلك، وكجزء من العرض، 
تعرض ســيارة دودج دورانجــو إس.إكس.يت 
بأقل األســعار؛ حيث يبدأ السعر من 12.160 
رياال عامنيا، كام ســيحصل كل عميل يشري 
ســيارة جيب رانجلر أثناء فــرة العرض عى 
أكسسوارات مجانية من موبار قيمتها 1,900 
ريــال عــامين، إىل جانب ســعر مخفض عى 
جهاز الســحب الخاص بالرانجلــر من موبار 

بحدود 499 رياال عامنيا.
وأضاف ريت: لدينا عدد محدود من املركبات 
التي يشــملها العرض، وندعو عمالءنا النتهاز 
الفرصــة للحصول عــى إحداهــا قبل فوات 
التجاريــة  العالمــة  أســهمت  وقــد  األوان! 
كرايسلر يف إسعاد العمالء بتصميامتها املميزة 
والحرفيــة العاليــة واالبتــكار والتكنولوجيا، 
فضــاًل عن أســعارها املميــزة منذ تأســيس 
الرشكــة يف عــام 1925. ويف عــامن، تتضمن 
تشكيلة كرايسلر طرازي 300 و200، وكالهام 
يجســد فلســفة العالمة التجاريــة يف تقديم 

مناذج أيقونية وأنيقــة تتميز باألداء والكفاءة 
والجودة العالية، إضافة لسعرها املناسب.

وإىل جانــب امتالكهــا لراث أســطوري يزيد 
عــى الـ75 ســنة، تعد جيب ســيارة رياضية 
متعــددة االســتعامالت SUV تتميز بقدرات 
رائــدة وحرفية عالية، إضافة ملهامها املتعددة 
وهي ألولئك الذين يبحثون عن الرحالت غري 
العادية. وتقدم عالمــة جيب دعوة مفتوحة 
لخــوض مغامــرات الحياة من خــالل تزويد 
املالك بشعور األمان للرشوع يف أي رحلة بثقة 
كبرية. وتضم تشــكيلة جيب طــرازات جراند 

شريويك، شريويك، كومباس، رينيجيد ورانجلر.
ومنذ إطالقها كقســم مستقل يف العام 2009، 
ظهرت عالمة رام للشــاحنات باعتبارها رائدة 
يف هذه الصناعة مع شاحنات أثبتت جدارتها 
وكفاءتهــا. وســمح ابتــكار هويــة متفــردة 
لشاحنات رام بالركيز عى العمالء األساسين 
واملزايــا التي يحتاجونها يف الشــاحنات. ومن 
أجــل أن تكون األفضــل، فإنــه يتحتم عليك 
ذات  مركبــات  وإنتــاج  باالبتــكار  االلتــزام 
ا. وتســتثمر  قــدرة وكفــاءة ومتانة عالية جدًّ
شــاحنات رام بشــكل كبري يف منتجاتها حيث 

يتم تصميمها مبظهــر جذاب ومقصورة راقية 
ومحــركات قويــة ومزايا حرصيــة تعزز من 
قدراتهــا، وتعد شــاحنة رام ريبيل خري مثال 
عى ذلــك؛ حيث تتميــز بتصميمهــا الفريد 
املدعم بهندسة شاحنات رام وإطارات قياس 

33 بوصة ومقصورة داخلية فريدة.
وتوفر دودج مجموعــة متكاملة من مركبات 
األداء التــي متيزهــا ضمن فئتهــا؛ حيث ُتعد 
دودج العالمة األبرز لدى رشكة فيات كرايسلر 
 SRT يف الســوق األمريكية، فيام ُتعد نسخة
منهــا مبثابة إعادة التعريف لســيارات األداء 
املتفــوق، وتضــم تشــكيلة دودج يف عــامن 
طــرازات دورانجو وتشــارجر وتشــالنجر مبا 
فيها طراز تشــالنجرSRT   هلكات بقوة 707 
حصــان وتشــارجر SRT هلــكات واإلضافة 
األحدث لهذه التشــكيلة هي دودج تشارجر 
ديتونــا مع نظام العادم النشــط الجديد ذي 
2.75 إنــش وفلر الهواء املخروطي من موبار 
وغطاء محرك أسود ورسومات خلفية وسقف 
أســود. وإضافة إىل ذلك، تأيت دودج تشارجر 
ديتونا مبحرك هيمي بـ8 أسطوانات عى شكل 

V سعة 5.7 لر.

مسقط - الرؤية 

 XE( عرضت »جاكوار الند روفر« سيارة جاكوار
اق السيارات يف الرشق  SV Project 8( أمام عشَّ
األوســط خــالل »معرض ديب الدويل للســيارات 
2017«، والــذي أقيم مبركز ديب التجاري العاملي. 
وقال بروس روبرتسون املدير العام لرشكة جاكوار 
النــد روفر يف الرشق األوســط وشــامل إفريقيا: 
إن »XE SV Project 8« تعــد األعــى أداًء بن 
ســيارات جاكوار عى اإلطالق، واإلصدار الخاص 
الثاين من قســم عمليات السيارات الخاصة. ومل 
نردد كثرياً يف اتخاذ القرار بعرض الســيارة للمرة 
األوىل يف منطقــة الرشق األوســط خالل معرض 
ديب؛ إذ يجمــع الحــدث تحــت مظلته عشــاق 
الســيارات األكرث شغفاً من جميع أنحاء املنطقة، 
ونحن متحمسون ملشــاركتهم الشغف األحدث 
من جاكــوار. ومتثل »XE SV Project 8« أرقى 
سيارات »جاكوار الند روفر« عالية األداء مبحرك 
وقود من 8 أسطوانات سعة 5 لرات، وقوة 600 
حصان مع آلية شــحن فائقة »سوبر تشارجد«، 
وعادم نشط متغري من التيتانيوم، فضاًل عن نظام 
الجر رباعي الدفع، ومعايري الديناميكية الهوائية 

املعتمدة يف الســيارات الرياضية. وتبلغ الرسعة 
القصوى للســيارة 322كم يف الساعة مع تسارع 
يصل لـ100كم يف الســاعة خــالل 3.7 ثانية؛ مام 

يجعلها أرسع سيارات »جاكوار« عى اإلطالق.
ومن الجوانب األساســية التي تعزز أداء السيارة 
األكــرث تركيــزاً عــى طبيعة املســار بــن قامئة 

ســيارات قسم العمليات الخاصة يف الرشكة، هي 
التعديــالت الهادفة التي تم اعتامدها، ال ســيام 
ألــواح الهيــكل املصنوعة مــن األملنيوم خفيف 
الوزن والحائزة عى جوائــز مرموقة؛ مبا يف ذلك 
املصــدات املصنوعة من األليــاف الكربونية مع 
قنــوات التربيد املعــززة، وغطاء املحــرك املزود 

بفتحة للتهوية واملصنوع من األلياف الكربونية، 
فضاًل عن الهيكل املتقــن الذي يغطي العجالت 
املصنوعة من سبائك األملنيوم بقياس 20 بوصة، 
واملصــد األمامــي القابــل للتعديــل، واألرضية 
املســتوية، واملصــدات الخلفيــة املصنوعة من 
ألياف الكربــون، واملوزع الخلفي للهواء، وجناح 
خلفي لتعزيز الديناميكية الهوائية. وبفضل هذه 
املزايا ســتغدو “XE SV Project 8” الســيارة 
األخــف وزناً يف مجموعــة ســيارات »جاكوار« 

سيدان العاملة مبحرك من 8 أسطوانات.
ولضــامن األداء األمثل عــى الطرقات أو حلبات 
السباق، تتمتع الســيارة بنظام التعليق الرقوي 
املزدوج األمامــي، والخلفي بواســطة الوصالت 
املتكاملة والنوابض املتينة مع املخمدات املتغرية 
باســتمرار والقابلة للتعديل يدويــاً )ما يخفض 
ارتفاع الســيارة بواقع 15 ملليمــرا عند خوض 
السباقات(. وتعتمد السيارة ألول مرة يف القطاع 
نظــام املكابح الجديــد املصنوع مــن الكربون 
والسرياميك، من خالل استخدام محامل عجالت 
عى غرار ســيارات »فورموال 1« واملصنوعة من 
الســرياميك والســيليكون املعالج. كام تم تجهيز 
الســيارة بنظــام التحكــم التفاضــي اإللكروين 

الفعال مع ألية تربيد بالزيت وذلك ألول مرة.

مسقط - الرؤية 

نظمت رشكة ســهيل بهوان للسيارات جلسات 
تفاعليــة مع كبار املســؤولن يف رشكات التأمن 
العاملة يف مســقط، يف إطار الجهــود املبذولة 
للتواصــل مــع القطاعــات األخرى يف الســوق 
العامين. وحرض الجلسة التفاعلية التي عقدت، 
مؤخرا، يف فندق كراون بالزا مسقط، العديد من 
كبار املسؤولن يف رشكة سهيل بهوان للسيارات 
ونيسان الرشق األوسط. ومثلت الجلسة فرصة 
مثالية لكبار املســؤولن من الجانبين ملناقشــة 
أحدث االتجاهات التي تحكم العالقة بن قطاع 

التأمن وقطاع املركبات.
وكان الهدف من االجتامع َفْهم توقعات السوق، 
وتوفــري حلــول مبتكــرة تضمن رضــا العميل، 

وتشــجع العمالء عــى اســتخدام ورش العمل 
املعتمدة فقط يف إصالح مركباتهم. كام ســعت 
الجلســة التفاعلية لوضع معيار جديد لألعامل 

الخاصة بالطالء وهياكل املركبات.
وذكر املتحدث األول باســم رشكة سهيل بهوان 
للســيارات: ناقشنا مدى الحاجة لتعزيز طريقة 

العمــل لتحقيق أفصل النتائــج للعمالء وخلق 
ثقافة يكون الركيــز فيها عى تحقيق تطلعات 
العميــل وتلبيــة احتياجاته وبدورنــا ملتزمون 
بــأن نقــدم للعمــالء أفضــل معايــري الخدمة 
واالستشارات. كذلك كانت هذه الجلسة مثمرة 
بشكل كبري، وأنا عى ثقة من أنها ستساعدنا يف 

توجيه العمالء التخاذ القرار الصائب. ونســعى 
لتوفــري تجربة مميزة لكل عميــل من العمالء؛ 
لذلك من املهم بالنســبة لنــا أن نوضح الفارق 
يف تجربة العميل يف شــبكة رشكة سهيل بهوان 
للســيارات. وهناك الكثري مــن العوامل املميزة 
عنــد التعامــل مع شــبكة الرشكــة، ومن ذلك 
سياسة التسعري التي تتسم بالشفافية والحصول 
عى إصالحات عى أعى مســتوى، واســتخدام 
قطع الغيار األصلية وتسليم املركبات يف املوعد 
املحدد بعــد إصالحها وااللتــزام بالخدمة. كل 
ذلــك يعــود لوجود عاملــة مدربــة عى أعى 
مســتوى من خالل برامج التدريــب املتواصلة 
عــى مختلف جوانــب العمــل، وكذلك إرشاك 
املوظفــن يف العديد مــن الفعاليات ومختلف 

األنشطة.

توفر خيار القيادة ثنائية أو رباعية الدفع على 3 طرازات

»نيسان باثفايندر 2018« تصل السلطنة بتحسينات متعددة

خصومات تصل إلى 5 آالف ريال على طرازات كرايسلر وجيب ودودج ورام

جاكوار »XE SV Project 8« للمرة األولى في معرض دبي للسيارات

لقاء تفاعلي بين مسؤولي »سهيل بهوان« للسيارات وممثلي شركات التأمين

مسقط - الرؤية 

انضمت ســيارات مرســيدس بنز إىل قامئة أبطال 
فيلــم اإلثارة والتشــويق »فرقة العدالــة«، التي 
تشــمل كالًّ من »بــات مان«، و«ونــدر وومان«، 
و«أكوامــان«، و«ســايبورغ«، و«ذا فالش«، خالل 
ســباقهم إلنقاذ الكوكب من هجوم فضايّئ كاريّث. 
ويعّد الفيلم من إنتاج رشكة وارنر برذرز املعروفة، 
أحد أهم األفالم العاملّية املرتقبة يف دور السينام، 
ويتم عرضه حالياً يف ُعامن بدًءا من السادس عرش 

من الشهر الجاري.
 ،)E( وســيكون طــرازا الكابريوليــه مــن الفئــة
والنســخة االختبارّيــة الجديــدة من مرســيدس 
بنــز )AMG( فيجن جران توريزمــو، والتي تّم 
تصميم مقصورتها الداخلّية خصيصاً لهذا الفيلم، 
بصحبة أهــم األبطال األيقونين من شــبكة دي 
يس كوميكس عى الشاشــة الكبرية. كام سيلعب 
 )4x42( األســطورّي مــن طراز )G( وحش الفئة

دوراً رئيسّياً يف أحداث الفيلم امللحمّية.
واحتفلت مرســيدس بنــز ُعامن بالعــرض األّول 
للفيلم من خالل عرٍض حرصّي، بحضور عدٍد من 
العمالء واإلعالمين يف سينام فوكس يف سيتي سنر 
القرم؛ حيث اســتمتع الحضور بفيلم رائع تأّلقت 
خالله نجامت مرسيدس بنز عى الشاشة الكبرية.
وتواصل الكابريوليه الفاتنة من الفئة )E( تألقها 
عرب الشاشــة الفضية؛ حيث إّنها السيارة املفّضلة 
لدى النجمة ديانا برينس. وتقود البطلة املعروفة 
بتقّمصهــا لشــخصّية »ونــدر وومــان« أو املرأة 
العجيبة ســيارة من طــراز )E-Cabrio(؛ خالل 
ذهابهــا يف مهّمــة للحديث مع فيكتور ســتون، 

واملعــروف بـ«ســايبورغ«. كــام تظهر النســخة 
 )AMG( االختبارّية الجديدة من مرســيدس بنز
فيجــن جــران توريزمو، يف الفيلــم؛ حيث تكون 
الســّيارة املفّضلة التي يقودها بروس واين أثناء 
مــروره عى »ذا فالش«، والذي يلعب دوره باري 

ألن، من أجل ضّمه إىل مجموعة العدالة.
وتــم كشــف النقــاب أّول مــرة عــن النســخة 
االختبارّية الجديدة »فيجــن جران توريزمو« يف 
العــام 2013؛ حيــث طّور فريــق التصميم لدى 
مرســيدس بنز مقصورتها الداخلّية بشــكٍل كامٍل 
وأضافوا لها عنارص مضاءة ومقاعد رياضّية ولوحة 
عّددات إفراضية خاصــة بفيلم »فرقة العدالة«. 
وقــد تطّلب تصوير الفيلم تكبري الســّيارة بواقع 
110% مقارنة بحجم ســابقتها بهدف اســتيعاب 
ضخامة حجم بطل الفيلم بروس واين بطول 190 
سم، مع املحافظة عى مظهرها الريايّض بخطوط 

سقٍف منخفض.
وقــال غوردون فاجــر كبري املصممــن يف رشكة 
داميلــر إيه.جي: يتأثــر املصممون بشــكٍل كبري 
بصناعــة األفالم؛ حيــث يتوجب عليهــم تقديم 
تصاميم خيالّية يف معظــم األحيان. وإّنني فخوٌر 
هــذه املرّة بإحداث تأثرينا عى صناعة األفالم من 
خالل نســختنا االختبارّية الجديدة من مرسيدس 
بنز )AMG( فيجن جران توريزمو، والتي تشارك 
مجموعة من النجوم املعروفن يف دور البطولة«. 
وأضــاف بقوله: »لقد زّودنا الســيارة بأبعاٍد أكرب 
من سابقتها، وخطوٍط إنســيابّيٍة أيروديناميكية، 
ومنحناهــا مزيجاً متناغاًم من التقنيات املتطّورة، 
بحيث تكون الســيارة املثالّية لربوس واين خالل 

الفيلم.

»مرسيدس بنز« 
ضمن أبطال فيلم »فرقة العدالة«
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الرؤية - وليد الخفيف

تصوير/عبد الله الربييك

بعد توقــف طويل من أجل املنتخب األول 
يعود ماراثــون دوري عامنتل غدا الجمعة 
بـــ 7 مباريات، إذ يتطلــع املضيبي املنتيش 
ببلــوغ دور الـــ 16 مــن الــكأس الغاليــة 
مــن تجاوز عقبــة نادي عامن يف مســتهل 
منافســات الجولــة الـــ 13 من املســابقة 
الصاروخيــة، ويعيش الفريــق الذي يقوده 
أنــور الحبيس حالــة فنية ومعنويــة عالية 
مكنته مــن التفوق عىل فنجاء العريق قبل 

أيام قليلة. 
ومبعنويــات مرتفعــة يخوض نــادي عامن 
الــذي بلــغ الدور نفســه ببطولــة الكأس 
الغالية املباراة متطلعا إىل أن تســهم حالة 
العبيــه يف تعديل األوضاع يف جدول ترتيب 

الدوري واالبتعاد عن القاع.
ويقــع الفريقان ضمن أنديــة القاع بفارق 
نقطة واحــدة لصالح نــادي املضيبي )12 
نقطــة( عن نادي عــامن )11 نقطة( ورمبا 
تكلف خســارة أحدهام معانقــة القاع إذا 

نجح السالم ومرباط يف مهمتيهام غدا.
وعىل مجمع صحار الشــبايب يلتقي السالم 
بضيفه ظفــار، مبعنويات الطرفني منخفضة 

بعد وداعهام للكأس من الدور التمهيدي.
ومير حامــل لقب الدوري بفرتة صعبة عىل 
كل املســتويات، فقبل وداع الكأس الغالية 
هوى الفريق إىل املنطقة البعيدة عن أهل 

القمة مبتعدا عن الســويق املتصدر بـ 15 
نقطة، فكتيبة فلورين مرتوك مل تحقق سوى 
3 انتصارات فقط من 11 جولة، ليجمع 13 
نقطة متســاويا مع فنجــاء صاحب املركز 
العارش. وتبدو العالمة الكاملة هامة للسالم 
األمل يف مغادرة املركز األخري وإنعاش آماله 
يف البقاء بــدوري عامنتل بحســب ما أكد 

عبيد خميس مرب الفريق.
وتبدو مهمة النرص صعبة عندما يحل ضيفا 
عىل صحار يف ملعبه، ويطمح رجال املرصي 
حمزة الجمل يف العودة لســكة االنتصارات 

وتعويض الخسارة التي مني بها من فنجاء 
قبل التوقف ثم مالحقة الشباب الوصيف.

يف املقابل يبحث صحار سبل تحسني مركزه 
يف جدول املســابقة آمال يف استغالل عاميل 

األرض والجمهور يف تخطي ضيفه النرص.
وتبــدو األجــواء اإلدارية غري مســتقرة يف 
فاملســتحقات  الخرضاء،  التامســيح  معقل 
املالية املتأخــرة هاجس يؤرق الالعبني وإن 
دعت الجامهري الغفرية العبيها إىل التحمل 
تلك الفرتة والدفــاع عن ألوان النادي لحني 

حل املشكلة العالقة.

يشار إىل أن صحار والنرص قد تأهال لدور الـ 
16 من الكأس الغالية عىل حســاب النهضة 
وبهال، إذ كانت مهمة صحار أســهل مقارنة 
بالنرص الذي احتكم لركالت الرتجيح القصاء 

النهضة العنيد يف ملعبه.
ويخوض مســقط ومرباط لقــاء الغد الهام 
طامحني يف التخلص من القاع والزحف نحو 

املنطقة الدافئة.
ويحتــل مرباط املركــز قبل األخــري بـ 10 
نقاط، أما مســقط فيبــدو وضعه أفضل إذ 

يحتل املركز الـ 9 برصيد 13 نقطة.

وتبــدو التهيئة النفســية لالعبي مســقط 
الــذي متزّقــت شــباكه بثالثيــة بيضاء من 
البشائر – أحد أندية دوري الدرجة األوىل - 
هامــة لتقديم عرض مغاير أمام رجال أكرم 
حربيش الذي جــاء وداع فريقه للكأس عرب 

ركالت الرتجيح أمام نادي عامن.
ويلتقــي جريحــا الــكأس فريقــا النهضة 
والعروبــة عىل مجمع الربميــي غدا بقصد 
اســتعادة التوازن بعد ضيــاع حلم الكأس 

عىل يد النرص ونزوي.
ويحتــل العروبــة املركز الرابــع برصيد 18 

نقطة متســاويا مع النــرص الثالث، بفارق 
نقطــة واحدة عــن النهضــة الخامس 17 

نقطة، لذا فاملباراة لتحسني املراكز.
وتبــدو مهمــة فنجاء صعبــة عندما يالقي 
السويق املتصدر باســتاد السيب الريايض، 
فامللك الفنجاوي ودع الكأس قبل أيام عىل 
يــد املضيبي، ومل يظهر بالشــكل املطلوب، 
ويتعــني عــىل محســن درويــش تصحيح 
األخطــاء التــي وقــع بها فريقــه من أجل 
الظهور بشــكل أفضل أمــام كتيبة بالتيش 
الرشسة. ويحتل السويق الذي تعرث بالتعادل 
يف الجولة املاضية مع العروبة سلبيا – قمة 
الدوري برصيد 28 نقطة محققا الفوز يف 9 
مباريات أمام خسارة وحيدة جاءت عىل يد 
النهضة. وفاز الســويق يف الكأس الغالية )4 
- صفر( عىل قريات يف دور الـ 32 ليســتهل 
حملته الناجحة نحو املحافظة عىل اللقب.

وسيكون اســتاد الســيب الريايض مرسحا 
ملباراة صعبة بني الشــباب وصحم املتاهلني 
لدور الـ 16 للــكاس، ففريق عيل الخنبيش 
ســيدافع عــن الوصافــة يف انتظــار تعــرث 
املتصــدر، أمــا صحــم الذي أقــى ظفار 
فســيخوض اللقاء مبعنويــات عالية تحت 
قيــادة املرصي محمد عمر قاصدا تحســني 
مركزه يف جدول الرتتيب ووضع حدا لنزيف 

النقاط.
وخــرس صحم – 14 نقطة - الجولة املاضية 
مــن الــدوري 1-3 أمــام املضيبــي، بينام 
تفوقت الصقور عىل صحار يف مباراة مثرية 

شهد عىل أحداثها مجمع صحار الشبايب.

مسقط - محمد السلامين

بثنائية نظيفة فاز فريــق املريخ عىل فريق 
ماســة يف إطار املجموعة الثالثة من البطولة 
الشــتوية ألوربك. بدأت املباراة بتحفظ بني 
الطرفــني واللعب عىل األخطــاء، إال أّن ذلك 
مل يكــن ذا فاعلية ومل يرتجــم إىل نتائج عىل 
املرميــني، وبــدا أّن الفريقــني يــرصان عىل 
الخروج بأقل الخسائر وال أحد يريد املغامرة، 
وكانــت هناك بعض املحاوالت املتواضعة يف 
الشوط األول إال أّن الهدف كان يحتاج ألكرث 
مــن ذلك، وانتهــى الشــوط األول بالنتيجة 

السلبية.
يف الشــوط الثاين ومع صفــارة الحكم دخل 
الفريقان، وكل منهام كرّش عن أنيابه وُبذلت 
مجهودات حقيقية لخطــف نتيجة املباراة، 

وترجمت تلك الجهود يف الدقيقة 30 بهدف 
لالعب ســامح حســني لرتتفع كفة املريخ، 

ويرتفع كذلك ويتسارع إيقاع املباراة.
املريخ أكمل جهوده ساعياً إىل حسم النتيجة 
بهدف آخر، وماســة بركاء واصل املحاوالت 
الراميــة إىل التعــادل، لكن وبعــد مرور 11 
دقيقة اســتطاع قيص املعمري كابنت الفريق 
إضافة هدف ثاين للمريخ، ومل ييأس ماســة 
بركاء وحــاول عدة مرات ولوال براعة حارس 
املرمى لذهبت املباراة إىل منحى آخر، إال أن 
املريخ اســتطاع الحصول عىل نقاط املباراة 

معلناً تصدره املجموعة. 
وقال خالد الحســني مدرب فريق املريخ:« 
كنا يف الشــوط األول متحفظني بسبب نقص 
الخربة لدى بعض الالعبــني يف الفريق، لكن 
يف الشــوط الثاين تم إجراء بعض التعديالت 

وتغــريت طريقــة اللعب واســتطعنا إحراز 
هدفني.«

الثانيــة والتــي جمعــت أصدقاء  املبــاراه 
الشــمربي باألهــيل كانــت مفتوحــة عىل 
مرصاعيها، وبــدت نية الفريقني واضحة من 
أجل التســجيل ومــع بداية املبــاراة توالت 
الفــرص الحقيقيــة، لترتجــم إحــدى هذه 
الفرص يف الدقيقة 25 بأول أهداف أصدقاء 
الشمربي لالعب يوســف الحبيس، ويستمر 
الشوط األول بال أهداف أخرى حتى انطالق 

صافرة النهاية.
يف الشــوط الثاين دخل األهيل ولدى العبيه 
إرصار عىل تعديــل النتيجة ونجحوا يف ذلك 
بعــد مــرور 10 دقائق فقط، حيث ســجل 
الالعب مــوىس الدغيــيش، وليظــل األهيل 
مرتاجعــا بعد الهــدف وتضييق الخناق عىل 

الخصم، وتقدم أصدقاء الشــمربي من أجل 
إحــراز هدف وبدأ بأســلوب الضغط العايل 
للخروج بأقــل النتائج وهي التعادل، وقبيل 
نهاية املباراة بدقيقة عدل حســام الراشدي 
النتيجة بتسديدة من خارج املنطقة مسجال 

هدفا للفريق.
وقبــل نهاية املباراة بقليــل طرد الحكم كال 
من مشــعل الفــاريس وحاتــم الوهيبي من 
امللعب بعد مشــاجرة كانت بينهام، لتنتهي 

املباراة بتعادل الفريقني.
وقــال ســعود مســاعد مــدرب األهــيل:« 
الالعبــون قدموا مباراة جيــدة ولكن هناك 
بعــض األخطــاء كلفتنــا هــدف التعــادل 
للفريــق الخصم.« مضيفا أن لديهم مباراتني 
صــدارة  عــىل  املنافســة  وباســتطاعتهم 

املجموعة.

7 مباريات بدوري عمانتل.. غدا

»الزعيم« الستعادة الهيبة.. والسويق يأمل مواصلة المسيرة بنجاح

تواصل منافسات بطولة »أوربك« بفوز المريخ وتعادل أصدقاء الشمبري واألهلي 

الرؤية - وليد الخفيف

تقام اليوم 5 مباريات بدوري الدرجة األوىل لكرة 
القدم، فليتقي الســيب بفريــق مجيس، ويحل 
صاللة ضيفا عىل البشــائر، ويســتقبل الرســتاق 
فريــق بديــة، ويالقــي املصنعة ضيفــه بورش، 
ومبعنويــات عالية يخوض نــزوى مواجهته أمام 

بهال.
ويحتل الســيب صدارة املجموعة األوىل برصيد 
13 نقطة ويحتــاج لنقطة واحدة مــن مباراتني 
لحجز مقعده باملرحلــة النهائية املؤهلة لدوري 

عامنتل. 
وســيخوض الســيب لقاء اليوم متسلحا باألرض 
والجمهور ومنتعشــا بالتأهل لدور الـ 16 للكأس 
الغاليــة، يف املقابل يحتاج مجيــس الذي يحتل 
املركز الخامــس يف مجموعته برصيد 9 نقاط إىل 

الفوز من أجل االقرتاب من املرحلة النهائية.
وبعدمــا حســم صــور أمــر تأهله عــىل رأس 
املجموعــة الثانية ما زال الــرصاع دائرا بني باقي 
الفرق لنيل البطاقتني الباقيتني، لذا ينشد البشائر 
الذي يحتل املركز الســادس برصيد 11 نقطة من 
تجاوز عقبة ضيفه صاللة إلحياء آماله يف التأهل 

وإن احتاج ملساعدة األخريين.
ويبدو وضع صاللــة أفضل لتفوقه بنقطتني عىل 
منافسه، إذ حصد فريق الجنوب 13 نقطة من 9 

مباريات ورمبا يضعــه الفوز عىل اعتاب التأهل، 
واســتدرج صاللة ضيفه الرســتاق للجنوب فهز 
شباكه بهدف نظيف الجولة املاضية. أّما البشائر 
فخرس مواجهته األخرية من مضيفه بهالء بهدفني 
دون رد، غري أّنه عاد ومّزق شباك مسقط بثالثية 
بيضاء ودع عىل إثرها الفارس املنافســة وارتقى 
مبوجبهــا الفائز لدو الـ16. ويحتاج الرســتاق إىل 
تعويض الخسارة التي مني بها يف الجولة املاضية 
مــن صاللة عندما يلتقي ضيفــه بدية، فحظوظ 
العنــايب كبرية يف التأهــل للمرحلــة النهائية، إذ 
جمع الفريق 12 نقطة من 9 مباريات وقد يضع 

بالفوز قدما يف املرحلة النهائية.
أّما بديه فيبدو وضعه أصعب كونه يحتل املركز 
األخــري مبجموعتــه برصيد 9 نقــاط وإن بقيت 
حظوظه يف املنافســة رشيطــة الفوز يف مبارياته 

املتبقية وأن تخدمه باقي النتائج.
ويستقبل املصنعة فريق بورش يف مباراة ال تقبل 
القســمة عــىل اثنــني ألصحــاب األرض، ففريق 
الســهام الحمــراء – 7 نقاط مــن 7 مباريات - 
ســيبحث عــن الفوز من أجــل إحيــاء أماله يف 
التأهــل. يف املقابل تبدو املباراة يف غاية األهمية 
أيضــا لبورش وإن كانــت فرصته أكــرب إذ يحتل 
الفريق املركــز الثالث برصيد 11 نقطة، ويحتاج 
للفوز من أجل حســم أمــر التأهل، فالنقطة 14 

هي كلمة الرس لبلوغ املرحلة النهائية. 

مسقط - الرؤية

اختتمت عىل املســبح الرئييس للكليــة الحربية 
بالقاهرة منافسات البطولة العربية الثالثة عرشة 
للســباحة للفئات العمرية والتي نظمها االتحاد 
العريب للســباحة، واســتضافها االتحــاد املرصي 
للســباحة خــالل الفــرتة مــن 16 إىل 19 نوفمرب 
الجاري حيث رعى حفل الختام وتتويج املنتخبات 
الفائــزة باملراكــز الثالثة األوىل لــكل فئة طه بن 
ســليامن الكرشي رئيــس مجلــس إدارة االتحاد 
العريب للسباحة. وشهدت البطولة العربية للفئات 
العمرية يف نســختها الثالثة عرشة مشــاركة 141 
سباحا و120 سباحة بإجاميل 261 سباحا مثلوا 13 
دولة مشاركة هي باإلضافة للسلطنة وجمهورية 
مرص العربية املستضيفة كال من اإلمارات واألردن 
والبحرين وجيبــويت واملغــرب والجزائر وتونس 
ولبنان وليبيا وفلســطني والســعودية. من جانبه 

قال رئيس االتحاد العريب للسباحة طه بن سليامن 
الكــرشي رئيــس مجلــس إدارة االتحــاد العريب 
للسباحة: نجح االتحاد املرصي للسباحة وباقتدار 
يف اســتضافة وتنظيــم هــذه البطولــة املتميزة 
واملثــرية يف نتائجهــا وأرقامها العربيــة الجديدة 
وأشــكر لهم كل الجهود واملســاعي التي بذلت 
مثلام اتوجه بالتهنئــة لجميع املنتخبات املتوجة 
وللسباحني والســباحات الفائزين بامليداليات يف 
مختلــف الفئــات والســباقات. واختتم الكرشي 
بتأكيد الحــرص الدائم عىل معالجــة التحديات 
ومشــاركة جميع املنتخبات والفــرق العربية يف 
مختلف منافســات األلعاب املائيــة العربية من 
ســباحة وغطس وســباحة باملياه املفتوحة وكرة 
ماء وهنالك طلبات الستضافة مختلف البطوالت 
وســيقوم االتحــاد العريب للســباحة يف االجتامع 
القــادم للمكتب التنفيذي باإلعــالن عن برنامج 

استضافة البطوالت العربية للعام املقبل.

باريس - الرؤية

يغادر الســلطنة متوجها إىل العاصمة الفرنسية 
باريس بطل ســباقات السيارات العاملي وسائق 
عامن لســباقات السيارات النجم أحمد الحاريث، 
وذلــك لحضور تكريم الفريق الحائز عىل جائزة 
املركــز األول يف بطولــة بالنــك بــان األوروبية 
للتحّمــل، بحضــور عدد كبــري مــن املدعوين 
وأبطال ســباقات الســيارات عىل مستوى العامل 
وجمع غفري من الصحافة واإلعالم العاملي. وكان 
فريق عامن لســباقات السيارات بقيادة الحاريث 
ومبعية زميله األســكتلندي جوين أدام قد متكن 
من تحقيق البطولة قبــل نهايتها بجولة واحدة 
يف إنجاز غري مسبوق لرياضة السيارات العامنية، 
حيث كانت البطولة مبثابة تتويج لجهود البطل 
الــذي أكمل عامه العارش يف حلبات الســيارات 
املختلفــة. الفريق العامين وتحــت إرشاف فني 
من فريــق يت اف الربيطاين متكن من تســجيل 
نتائــج مميزة يف جــوالت البطولة التي انطلقت 
هذا العام من عىل حلبة مونزا اإليطالية الشهرية 
يف مدينــة ميــالن اإليطاليــة، والتــي حقق من 
خاللهــا الفريق العامين املركــز األول يف فئة برو 

ام وســط صخب إعالمي وفرحــة عامنية برفع 
علم السلطنة ألول مرة يف أرضية الحلبة لتتويج 
الفريق باملركز األول، وتم عزف السالم السلطاين 
يف الحلبة والذي اعترب إنجازًا عربيا غري مســبوق 
لتلك الحلبــة. الحاريث وفريق عامن لســباقات 
السيارات واصل مشــواره محافظاً عىل مستواه 
عىل منت ســيارة اســتون مارتن فانتاج جي يت 3 
بفوزه باملركز الثاين بفئة بروام عىل أرضية حلبة 
سلفرســتون الربيطانية الشهرية شامل العاصمة 
الربيطانيــة لنــدن معقل اســتون مارتــن. ومع 
اســتمرار الفريق يف تحقيق أهدافــه بالوصول 
ملنصة التتويــج يف الجوالت التالية والتي ضّمت 
الســباقات عىل حلبة بول ريكارد بفرنسا وحلبة 
ســبا البلجيكية لسباق 24 ساعة متواصلة زادت 
حظــوظ الفريق بالفوز باللقب، وهذا ما تحقق 
بالفعل من خالل الجولة قبل األخرية عىل حلبة 
ســبا فرانكوشــامب البلجيكية بعــد أن حصل 
الفريق عىل املركز الثــاين، والذي مبوجبه ضمن 

الفريق العامين اللقب للمرة األوىل.
وكانــت الجولة األخرية للبطولــة والتي أقيمت 
عىل املدينة الســاحلية للبحر األبيض املتوســط 
وعىل أرضية حلبة كتالونيا يف برشلونة خري ختام.

مسقط - الرؤية 

تختتــم اليــوم الخميــس مبيــدان األبيــض 
لســباقات الهجن بواليــة املضيبي مبحافظة 
شامل الرشقية منافسات السباق العام، الذي 
أقامه االتحاد العامين لسباقات الهجن بدعم 
من رشكة اوكسيدنتال عامن عىل مدى ثالثة 
أيام متتالية، احتفــاال بالعيد الوطني الـ 47 
املجيد. يرعى حفل الختام وتســليم الجوائز 
معايل الشيخ سعد بن محمد السعدي وزير 
الشــؤون الرياضية بحضور الشــيخ ســعيد 
بن ســعود الغفييل رئيس االتحــاد العامين 
لســباقات الهجــن وعــدد من املســؤولني 
والشــيوخ واألهايل ومضمري ومالك الهجن 

املشاركني. 

حيث ســتقام اليوم 4 أشــواط منها شوطان 
للثنايا البكار، األول جائزته خنجر والشــوط 
الثاين جائزته ســيارة، كام ســيقام شــوطان 
للحول جائزة الشــوط األول خنجر والشوط 
الثاين ســيارة. وشــهد يوم أمــس وهو اليوم 
الثــاين مــن أيام الســباق تنافســا قويا عىل 
مرحلتــني حيث أقيمت املرحلــة األوىل من 
السباق لسن اللقايا البكار والجعدان موزعة 
عىل 10 أشــواط، ورصدت لهن 3 ســيارات 
وخنجــران، وجوائز نقدية لبقية األشــواط. 
وخصصت املنافســات باملرحلة الثانية لسن 
اليــذاع والثنايــا الجعــدان والزمــول حيث 
خصصت لهن 8 أشواط، ووزعت لهن جوائز 
عبارة عن ســّيارة للجــذاع البكار وخنجرين 

وأشواط نقدية للبقية.

5 مباريات بدوري الدرجة األولى.. اليوم مصر األولى عربيا في السباحة

الحارثي يشارك في تكريم أبطال »بالنك بان« 

اختتام سباقات الهجن بوالية 
المضيبي.. اليوم
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اللهــم احفــظ ُعامننــا الحبيبــة، وأهلها، 
وسلطانها بكل خري، وأدم عليها ِنَعم األمن 
واآلمــان والعزة والرخاء، ومد يف عمر باين 

مجدها موالنا السلطان املعظم.

التخطيط للمدن واألحياء الجديدة يجب أن 
يراعي الثورة املســتمرة يف الطاقة املتجددة، 
ويف وسائل النقل، وكذلك الخدمات الجديدة 

التي يحتاجها األفراد واملجمتع واالقتصاد.

تعازينا للساحة الفنية والثقافية، 
وألرسة ســفري األغنية العامنية، يف وفاة 
الفنــان القدير ســامل بــن عيل ســعيد، داعــن الله له 

بالرحمة واملغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

الصحــف الكورية اســتعرضت مســرية النهضة 
املباركة للسلطنة، والعالقات العامنية-الكورية، 
واملقومــات الســياحية، والفرص االســتثامرية؛ 

مبناسبة العيد الوطني الـ47 املجيد.

سيفتقد الفن األصيل ســامل بن عىل سعيد، ولكنَّ 
صدى صوته الحنون سيظل يرتدد يف حنايا الوطن 

الحبيب أبد الدهر.

أول أمــر تحتاجه عند مواجهة تحدٍّ ما 
أن ُتحســن الظن بالله، وســتجد أنك 
تســتعيد قواك مبارشة، وتتعامل معه 

بكل حكمة واتزان.

الوالــدان هــام الوحيــدان يف العــامل اللذان 
يأخذان من أنفســهام ليمنحاك، قد ال تعتقد 
أنهــام منحاك كل ما تتمنــاه، لكن تأكد أنهام 

منحاك كل ما ميلكان »رفقاً بوالديك”.

ُنخطــئ حن نظــن أن الوجوه مرايا ملــا يف النفوس؛ 
فالنفوس مغارات قد ال يعرفها حتى أصحابها.

د. اأحمد الفطي�سي

بدر املحروقي

عبدامللك الهنائي

ريا املنذرية

حممد احلارثيخالد امل�سلحي

بدرية العامريةع�سام املجيزي
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االستثمار في محطات 
تعبئة الوقود

ال شــك أن إقامة محطات الوقود ليست لغرض االستثامر التجاري فقط، وإمنا هي خدمة اقتصادية 
وواجهة للبلد والقادمن من دول أخرى، مع الرتكيز عىل إقامة املزيد من محطات الوقود يف السلطنة 

واحتوائها عىل أفضل الخدمات الرئيسية التي تأيت بانطباع جيد للقادمن للسلطنة.
وتبــذل وزارة التجارة والصناعة جهوًدا كبرية لحث رشكات تســويق املنتجات النفطية )نفط عامن، 
املها، شــل( وأصحاب تلك املحطات، عــىل تقديم أفضل الخدمات بالصــورة الالئقة واملرشفة التي 
تعكس مكانة ووضع السلطنة السياحي، مع أهمية االلتزام باللوائح الصادرة إلنشاء محطات تعبئة 

الوقود.
حيــث يواجه املرتادون لخطوط الطــرق الطويلة يف مختلف املحافظات تحديات عدة؛ منها: غياب 
محطات الوقود عىل طول امتداد مســافة الخط الرسيع، فالتحدي ال يقترص عىل ذلك فقط، ولكن 
ميتد أيضاً إىل غياب املرافق والخدمات التي تصاحب محطة الوقود، كدورات املياه أو أماكن سكنية 
ملــن تواجهه أية ظرف عىل امتــداد مختلف الطرق، ويرغب يف اإلقامة واالســرتاحة عىل الطريق...
وغريها من االســتثامرات التي إذا ما تم حث املؤسســات الصغرية واملتوســطة والتسهيل لالستثامر 
يف محطات تعبئة الوقود، والعناية بهذا القطاع، ووضع الدراســة الكفيلة باستثامر محطات الوقود 

االستثامر األمثل واملناسب، ستعود بالنفع والفائدة.
اليوم.. أصبحت محطات تعبئة الوقود أماكن مســتقطبة لالستثامرات التجارية والسياحية، نظري ما 
تتمع بــه من مقومات وإمكانيات جاذبة؛ لذلك لجاءت العديد من الدول لفرض إجراءات ورشوط 
للراغبن يف الحصول عىل تراخيص إقامة إنشاء محطات الوقود، تلزمهم باستثامرها تجاريا؛ من خالل 
إنشــاء مراكز تجارية، ومقاٍه ومحالت بيع كاملشغوالت والحرف التقليدية، وسياحيا من حيث إقامة 

االسرتاحات والفنادق واملتاحف املصغرة والصاالت الرتفيهية.
وبطبيعــة الحــال، هناك فــرص متعددة أمام املســتثمرين؛ من خالل اســتغالل محطــات الوقود 
االستغالل االقتصادي والتجاري األمثل ، فكلام تم توفريالبيئة من مرافق وخدمات مبحطات الوقود، 
سُيســاعد ذلك عىل تحقيــق عوائد مالية وأرباح طائلة من جهة، ومرافــق متنوعة ملرتادي الطرق، 
وتحديدا الطرق الرئيسية التي تستوعب يوميا املئات من املسافرين من جهة ثانية. حيث أوضحت 
ترصيحــات الوزارة -ممثلة يف دائرة الــوكاالت والرتاخيص املهنية والنفطية- أنَّ عدد محطات تعبئة 
الوقود التجارية يف مختلف محافظات الســلطنة التي تمَّ افتتاحها خالل األشــهر الســتة األوىل من 
العام 2017م بلغت 11 محطة. وبالنسبة للرتاخيص املؤقتة )يف مرحلة تنفيذ املرشوع( خالل الفرتة 
ا بالنسبة  ذاتها من العام الحايل -ُموزَّعة حســب محافظات الســلطنة- بلغ مجموعها 16 محطة. أمَّ
لعدد االســتامرات الصادرة للوقوف عــىل موافقة الجهات ذات العالقة خــالل نفس العام، ُموزَّعة 

حسب املحافظات، وصل مجموعها إىل 26 استامرة.
ــا عدد محطات تعبئة الوقود الخاصة، والتي تمَّ تشــغيلها خــالل النصف األول من العام الحايل،  أمَّ
فقد بلغ عددها 6 محطات. وبالنسبة لطلبات تراخيص إقامة وتشغيل محطات تعبئة وقود خاصة 

واملرسلة للجهات املعنية التخاذ اإلجراءات بشأنها، فقد بلغ عددها 17 طلبا.
ومن هذا املنطلق، البد من االهتامم باالســتثامر يف محطات الوقــود، وتقديم خدمات أكرث فاعلية 
وهادفة ملرتادي الطرق، وأخذ هذا الجانب بعن االعتبار لتفعيله، ليعود بالنفع عىل املواطن املرتاد 

للطريق واملستثمر، وكذلك توفري مزيد من فرص العمل للشباب من مختلف التخصصات.

فايزة الكلبانية

faiza@alroya.info

الرؤية - أحمد الجهوري

نظم الصندوق العــامين للتكنولوجيا -وبالرشاكة 
مــع مؤسســة قطــر للرتبيــة والعلــوم وتنمية 
املجتمع- صبــاح أمس، مؤمتــرا صحفيا يف واحة 
املعرفة مســقط، خاص بربنامــج »نجوم العلوم« 
يف موسمه التاســع، وتم الكشف من خالله عىل 
أبرز التفاصيل والفعاليات املصاحبة له، وبحضور 
املرتشحن األربعة للجائزة، والتعرف عىل استعداد 
تنظيــم الحلقة األخرية للربنامج، والتي من املقرر 

إقامته األسبوع املقبل بالسلطنة.
ويعد الربنامج العــريب هو األبرز يف مجال العلوم 
واالبتــكار، والــذي تنظمه مؤسســة قطر للرتبية 
والعلوم وتنمية املجتمع، ويأيت استضافة الربنامج 

عرب رشاكة مــع الصندوق العــامين للتكنولوجيا، 
وهو ترجمــة ألدواره يف تعزيز اهتامم الشــباب 

الُعامين مبجايل العلوم والتكنولوجيا.
وسيشمل جدول الفعاليات -خالل هذا األسبوع- 
جولــة تعريفية يف املتنزه التقنــي بواحة املعرفة 
مســقط مبنطقة الرســيل، إضافة للقاء وحديث 
ملهم حول االبتكار مع املرشــحن األربعة الذين 
وصلــوا للتصفيــات النهائيــة؛ وذلــك يف مصنع 

االبتكار بواجة املعرفة مسقط.
فيام تسجل الحلقة الختامية لربنامج نجوم العلوم 
للمدعوين فقط يوم الخميس املوافق 23 نوفمرب 
2017م. عىل أن يتم بثها يوم الســبت املوافق 25 
نوفمرب عىل قناة عامن الثقافية بتليفزيون سلطنة 

عامن.

مسقط - الرؤية

تنظم وزارة السياحة -بالتعاون مع فريق هايكنج 
سلطنة عامن- مسرياً جبليًّا مبناسبة العيد الوطني 
الســابع واألربعــن املجيد، تحت رعاية ســعادة 
وكيلة وزارة السياحة ميثاء بنت سيف املحروقية، 

وذلك بعد غد السبت.
يبدأ املسري من حديقة ريام العامة، وميتد ملسافة 
8 كيلومــرتا، ليصل إىل متنزه كلبوه بوالية مطرح، 
ويأيت تنظيمه بهدف التعريف باملسارات الجبلية 
التــي تتميز بها محافظة مســقط، إضافة إلحياء 

العادات واملوروث االجتامعي العريق.
وتضم الفعالية 70 مشــاركا من الســلطنة ودول 
مجلــس التعــاون الخليجــي من محبــي رياضة 
امليش الجبيل، وسيتخلل املسار جملة من الربامج 
والفعاليات املشــوقة؛ حيث سيتم تشكيل لوحة 
برشيــة داخــل الحديقة عــىل شــكل 47 والتي 
ترمز ملناســبة العيد الوطني، وبعد تقديم الرشح 
املفصل عن املســري ســينطلق املشــاركون مرورا 
ببوابة مطرح الداخلية ملشاهدة الفنون الشعبية 

التي ستقام يف تلك املحطة.
وسيســتمر بعدها املسري بن أروقة سوق مطرح، 
يتجول من خالله املشاركون بن املحالت، وصوال 

إىل البوابة األمامية لكورنيش سوق مطرح.
وبعد التجمع ســيتم تشكيل لوحة أخرى بوجود 
10 دراجات لفريق الدراجات النارية، و15 دراجة 
لفريق الدراجات الهوائية، عىل أن يستمر املسار 
ملســافة 50 مرتا، ثــم يكمل بعدها املشــاركون 

املــيش بشــكل منفصل لحــن الوصــول إىل برج 
ريام وبعــده إىل نفس نقطة البداية يف الحديقة. 
وســيتم االحتفال بختام الفعاليــة يف قاعة فندق 
بيت الفلج؛ حيث سيتم تكريم املشاركن من قبل 

سعادة وكيلة وزارة السياحة.
وقــال الدكتور جمعة بن ســامل الشــكييل رئيس 
فريق هايكنج ســلطنة عامن: “يــأيت تنظيم هذا 
املسري، وألول مرة يف سلطنة عامن كحدث يواكب 
العيد الوطني الســابع واألربعن بدعم من وزارة 
السياحة وعدد من املؤسسات والرشكات املحلية، 
إضافة لتكاتف الفريق الذي بذل مجهودا لضامن 

االســتعداد األمثل لهذا املســار، وقد أقام الفريق 
خالل الســنوات الثالث املاضية مســارات جبلية 
تحتفــي باألعياد الوطنيــة يف جميع دول مجلس 
التعــاون الخليجي”. وأضاف: “نســتهدف جميع 
الفئات مــن ذكور وإناث وأطفال للمشــاركة يف 
هذا املســري ومــن جميع دول مجلــس التعاون، 
وتم اتخاذ اإلجــراءات الالزمة مــن ناحية األمن 
والســالمة؛ حيث سيكون هناك كادر طبي مكون 
مــن 3 ممرضــن و3 مضمديــن دامئــن يف كل 
املســارات، وتم التنســيق كذلك مع رشطة عامن 
الســلطانية لتأمن املسري واإلســعاف لتفادي أي 

حاالت طارئة، ومن جهتنا نعمل عىل نرش الوعي 
بن املشاركن وسيكون هناك مرشدين ملتابعتهم 

طول املسار”.
يذكــر أن أهــداف فريق هايكنج ســلطنة عامن 
ليســت مقتــرصة عــىل املشــاركات الخليجيــة 
وحســب، بل يحرص وبالتنســيق مــع 14 فريقاً 
تنــدرج تحت مظلة هايكنج ســلطنة عامن عىل 
املشاركة يف أية فعالية تنظم يف دول العامل لتمثيل 
اســم السلطنة، فقد شارك يف فعاليات يف اليونان، 
والواليات املتحدة األمريكية، وكندا، ومانشيســرت 

الربيطانية، وتركيا، واألردن، واملغرب...وغريها. 

مسقط - الرؤية

شــاركت رشكة أوكسيدنتال عامن “أوكيس عامن” 
يف احتفــاالت الســلطنة بالعيد الوطني الســابع 
واألربعن املجيد؛ حيــث نظمت تجمًعا احتفاليا 
ملوظفيها يف مبناها الرئييس مبســقط. وبعد عزف 
الســالم الســلطاين، ألقى ســتيفن كييل الرئيس 
واملدير العام للرشكة، كلمــة افتتاحية؛ قدم فيها 
خالص التهاين لحرضة صاحب الجاللة الســلطان 
قابوس بن ســعيد املعظم -حفظــه الله ورعاه- 
وللشعب العامين بهذه املناســبة الغالية، متمنياً 
للموظفــن أوقاًتــا ممتعــة يف احتفــاالت العيد 

الوطني مع عائالتهــم وأصدقائهم. وقد تضمنت 
فقــرات االحتفــال التوقيع عىل بطاقــة تذكارية 
كبرية للعيد الوطني، جدد فيها املوظفون مشاعر 
الوالء والعرفان لحرضة صاحب الجاللة السلطان 
قابوس بن ســعيد املعظم -حفظــه الله ورعاه- 
وتبع ذلك عــزف مقطوعات موســيقية تقليدية 
مــن قبل إحدى الفرق املحلية، كام شــارك بعض 
املوظفون مع الفرقة برتديد أبيات الرزحة بصحبة 
قرع الطبول وأنغام القربة البهيجة. كام اســتمتع 
الحضور بتناول الحلوى العامنية. وبعدها، اختتم 
االحتفال بالتقاط صورة جامعية للموظفن وهم 

يرتدون أوشحة العيد الوطني الـ47 املجيد.

مسقط - العامنية 

غيــب املــوت، فجر أمــس، الفنان 
الُعامين ســامل بن عيل ســعيد، بعد 
رصاع مع املرض، وبعد رحلة طويلة 
حافلــة بالعطاء، تجلــت يف تقدميه 
ملختلــف ألــوان األغنيــة العامنية، 
خاصة الوطنيــة والرتاثية منها، منذ 
بواكــري عهــد النهضــة املباركــة يف 

سبعينيات القرن املايض. 
وقــد انتهج ســامل بن عيل ســعيد 
ا ومميزًا منذ بداياته،  أســلوًبا خاصًّ
اعتمــد خالله عــىل توظيف الرتاث 
العامين الغني باملفــردات واأللوان، 
وقد تعاون مع الكثــري من الكتاب 
والشــعراء املحليــن والعــرب؛ من 
بينهــم: الراحــل عيل بــن عبدالله 
صواخرون، وأخوه ســامل صواخرون، 
والراحل عبدالله بن صخر العامري، 
وســعيد الربعمي، والراحل الشــيخ 
عوض بــن بخيت العمري، وســامل 
الحبيش...وغريهــم. وعــرف الفنان 

ســامل بن عيل ســعيد بأنــه مغٍن، 
وملحــن ولقــب بـ«ســفري األغنية 
العامنية”، وهو مــن مواليد مدينة 
صاللــة يف العام 1959م. وقد حصل 
عىل وســام جاللة السلطان قابوس 
للثقافة والعلوم والفنون من الدرجة 
الثانيــة يف العــام 2007م؛ تقديــرًا 
إلســهامه يف نرش األغنيــة العامنية، 
وهــو يعد من أوائل الفنانن العرب 
الذين اســتخدموا تقنيــة »الفيديو 
كليــب« يف تصوير األغنيــة. ومثل 
الفنان الراحل الســلطنة يف العديد 
من املحافــل واملهرجانات الدولية، 
ولــه العديد مــن األعــامل الفنية 
الغنائيــة؛ من أبرزهــا: ُعامن الخري، 
وقابوس، وقائد وباين، وميالد شعب، 
وعشــت يا قابوس، ومسافر، وعش 
ســعيدا، ولك يوم، وملن الســفائن، 
وال تبــي، ويا عــن بالله نامي، ويل 
مطلــب، ويا أهل الهــوى، والبلبل 
الشــادي، وصــايف ودادك...وغريها 

من األغاين.

السلطنة تستضيف الحلقة األخيرة من »نجوم العلوم«

»السياحة« تنظم مسيرا جبليا بالتعاون مع »هايكنج ُعمان«

موظفو »أوكسيدنتال عمان« يحتفلون بالعيد الوطني

الموت يغيب الفنان سالم علي 
سعيد »سفير األغنية العمانية«

إلى متى سيظل تسجيل الطالب بالصف األول مفتوًحا؟! 
سيف المعمري

شكرًا »عمانتل«
طالب المقبالي

أيام من عمر مضى )5-3( 
علي كفيتان 

النهايات أبواب جديدة 
مدرين المكتومّية


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


