
 واســتــمــرارًا للنهج الــذي دأب عليه الرئيس 
السابق في تكريس مبدأ الــحــوار قــام في عام 
١٩٨٢م بتشكيل لجنة الــحــوار الوطني التي 
مــن مهمتها صياغة الميثاق الوطني والــذي 
شاركت فيه كافة القوى السياسية من اسالميين 
ومستقلين ويساريين وقوميين لينبثق عن 
ذلك الميثاق الوطني الذي أصبح الدليل الفكري 

للمؤتمر الشعبي العام.

لقد أثبت الزعيم علي عبدالله صالح بتشكيل 
لجنة الحوار التي أعدت الميثاق الوطني أن رؤيته 
الوطنية وفكره السياسي أكثر تقدمًا من كافة 

ــه كــان يستشرف آفاق  األحـــزاب والتنظيمات السياسية وأن
المستقبل أكثر من غيره وكأنه كان يعلم أن التعددية السياسية 
، وهو األمر الذي 

ً
 أم آجال

ً
هي التي ستسود في المستقبل، عاجال

غاب عن أذهان الكثيرين لكنه بحكمته وحنكته السياسية أدرك 
ذلك مبكرًا وعمل على تحقيقه على الواقع.

 نجح الزعيم علي عبدالله صالح في وقف نزيف الدم اليمني 
واالقتتال العبثي وأعاد األمن واالستقرار والسالم إلى ربوع اليمن 
من خالل انتهاج الحوار لحل الخالفات بين القوى السياسية 
اليمنية وبذلك استطاع أن يوحد كل القوى ويوجهها لخوض 
معركة وطنية واحدة وهي معركة البناء واإلعمار والتي اعطت 
ثمارها المدهشة في مختلف مناحي الحياة وعمت خيراتها كل 
ابناء الشعب اليمني من كل أرجاء الوطن والتي توقفت بعد مؤامرة 
٢٠١١م التي قادها االخــوان المسلمون والحزب االشتراكي 

والوحدوي الناصري والحراك االنفصالي والجماعات االرهابية..

وبعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في ٢٢ مايو 
١٩٩٠م حــرص مــوحــد اليمن على التمسك بنهج الــحــوار 
الديمقراطي  لتجسيد الشراكة الوطنية من خالل طرحه عددًا 
من المبادرات بعد اندالع األزمة السياسية على قيادة الحزب 
االشتراكي اليمني رغم تعنتها وإصرارها على رأيها في مواصلة 
تأزيم األوضاع في البالد لجرها الى الحرب االهلية ليعلنوا بعد 
ذلك نواياهم الخبيثة والمتمثلة في إعالن االنفصال الذي كانوا 
يخططون له من بعد قيام الوحدة مباشرة ليأتي بعد فشل 
مؤامرة االنفصال قرار األخ الرئيس الذي جاء قاصمًا لظهورهم 
بإعالنه قرار العفو العام عن جميع المغرر بهم ممن قادوا 
مــؤامــرة االنفصال التي كانت ممولة سعوديًا وإماراتيًا عام 

١٩٩٤م..

وألن الوحدة اليمنية كانت اسمى أهداف أبناء الشعب اليمني 
الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم من أجل تحقيق هذا الهدف 
النبيل الذي ليس من المعقول أن تتم التضحية به، في ذلك 
الوقت تجلت صحة رؤية الزعيم علي عبدالله صالح التي أعلنها 
صــراحــة وفــي مــيــدان السبعين وأمـــام الحشود الجماهيرية: 

«الوحدة أو الموت».

لقد تولى الرئيس علي عبدالله صالح مسؤولية قيادة الوطن 
في ظل ظروف صعبة وأمواج متالطمة من األحداث والتحديات 
الكبيرة سواء داخل ساحة الوطن أو بين شطريه حينها أو على 
مستوى دول المنطقة عمومًا،  فتلك الفدائية  التي جسدها 
الزعيم في ١٧ يوليو ١٩٧٨م ظلت حاضرة بدعواته الشجاعة 
والمستمرة لتجاوز األزمــة األخيرة ومواجهة المؤامرة التي 
يتعرض لها الوطن حاليًا، فإذا كان باألمس يقول: «ال خيار سوى 

خيار الديمقراطية الذي يعبر من خالله الشعب 
عن إرادته الحرة من خالل صناديق االقتراع لحكم 

نفسه بنفسه وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة.. وفي ظل 
الديمقراطية فليتنافس المتنافسون ببرامجهم ورؤاهم بعيدًا 

عن العنف والتآمر أو إلحاق األذى بالوطن ومصالحه»..

ــك  ـــيـــوم يــجــســد ذل النهج مجددًا فــهــا هـــو ال
بتوجيه دعوة صادقة ومخلصة 
ــن أجـــل التصالح  وصــريــحــة م
والتسامح والــحــوار وتوحيد 
الــصــف الــوطــنــي لمواجهة 

ـــــحـــــرب االجــــرامــــيــــة  ال
الوحشية التي تشنها 
دول تحالف العدوان 
بقيادة السعودية 
عــلــى بـــالدنـــا منذ 
عــام ونصف دون 
مبرر.. وفــي ذات 

الــوقــت يــجــدد الزعيم 
دعوته إلى ضرورة حل الخالف مع السعودية 

عبر اجــراء حــوار يمني سعودي بإشراف األمــم المتحدة 
كضرورة لحل األزمة اليمنية..

ر كل القوى السياسية 
ّ
لقد ظل الزعيم خالل حكمه يحذ

ويقول: «على الجميع االستفادة من تجارب الماضي ودروسه 
وفتح صفحة جديدة والبدء في حوار جاد ومسؤول تحت قبة 
مؤسسات الدولة الدستورية دون أي شــروط مسبقة من أي 
طرف كان بعيدًا عن حوار الطرشان أو تسجيل المواقف، وذلك 
بما يخدم الوطن ويعالج كافة القضايا الوطنية في إطار احترام 

الدستور والقوانين النافذة وااللتزام بالثوابت الوطنية».

  هذا هو موقف ونهج الزعيم علي عبدالله صالح، ولكن ماذا 
نجد عند المتآمرين الذين أصــروا أكثر من مرة على التنصل 
عن كافة االتفاقيات التي أبرمت بينهم وبين المؤتمر الشعبي 
العام حتى أوصلوا البالد الى ما تعيشه منذ عام ٢٠١١م من 
أوضاع مأساوية وأزمات كارثية وصلت في ٢٦ مارس ٢٠١٥م 
الى عدوان سعودي همجي يهلك الحرث والنسل دمر ويدمر 
مقدرات البالد ومكاسب الشعب اليمني والذي مايزال مستمرًا 
بسبب تورط احزاب سياسية في هذه المؤامرة التي تستهدف 

اليمن أرضًا وإنسانًا.

اإليمان بالديمقراطية

لقد عمل الزعيم علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية رئيس 

الــمــؤتــمــر 
الشعبي العام- من خالل نهجه الديمقراطي على 

تجسيد المعنى الحقيقي لحكم الشعب نفسه بنفسه وتحمل 
مسؤولياته في تسيير أمور حياته السياسية والمشاركة الشعبية 
في إقامة وإنشاء السلطات الدستورية والمركزية والمحلية 
المنبثقة عبر اإلرادة الحرة، وإْن تحققت هذه الغاية بصورة 
متدرجة عبر مراحل متميزة في تطور الحياة السياسية 
اليمنية بشكل عام والتطور السياسي بشكل خــاص، وهذا 
ما عبر عنه منذ توليه المسؤولية في أول كلمة له عقب أدائه 
اليمين الدستورية في مجلس الشعب التأسيسي في ١٧ يوليو  

عام١٩٧٨م.

إذًا فــهــذا هــو الــزعــيــم علي عبدالله صــالــح رجــل التصالح 
والتسامح والديمقراطية والحوار الذي ما فتئ يقدم التنازالت 
تلو التنازالت من أجل الوطن والشعب وعدم إراقة الدم اليمني، 
وتتجلى عظمة هذا القائد الوطني البارز بتسليمه السلطة 
 وليس خوفًا أو ضعفًا، واليوم هاهو 

ً
عام ٢٠١٢م طواعية

الزعيم وفــي معركة الصمود ضــد الــعــدوان يقف في 
مقدمة الصفوف دفاعًا عن الوطن وفي ذات الوقت 
يدعو للحوار من أجل وقف العدوان ورفع الحصار 
وتخفيف معاناة الشعب اليمني والحفاظ على 
ما تبقى من مكاسب الشعب واخــراج البالد 
من هذه األزمة الطاحنة، وهذه الدعوة 
ليست نتيجة عن ضعف ولكنها 
تعبر عن حرص الزعيم على 
أن ينعم اليمن باألمن 
واالستقرار وفي ظل 
شــراكــة وطنية 

حقيقية 

دون إقصاء 
أليـــــــة فــــئــــة أو 

حـــزب أو تنظيم 
ســيــاســي مهما كــان 

اتجاهه بشرط امتثاله 
لــلــدســتــور والـــقـــانـــون 

والــثــوابــت الوطنية التي 
يــجــب عــلــى الجميع عــدم 

تجاوزها.
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  أثبت أنه األكثر تقدمية 
واستشرافًا للمستقبل

دت اليمن وبالتصالح دت اليمن وبالتصالح وحَّ حكمتهحكمته وحَّ
 والتسامح تجاوز   والتسامح تجاوز  أصعب المراحلأصعب المراحل

الديمقراطية والحوار في فكـر الزعـيمالديمقراطية والحوار في فكـر الزعـيم
 خارجيًا احرق كل مقدرات البالد وقضى على خيرة شـــبابها وظلت الصراعات المســـلحة تحصد 

ً
< عاشـــت اليمن احترابًا وصراعًا داخليًا وتدخال

قيادات البالد واحدًا تلو اآلخر في مشهد مؤلم ال يختلف عن مآسي اليوم التي يخلفها العدوان السعودي على اليمن.. فمنذ أن تولى الزعيم علي 
عبداللـــه صالـــح مقاليـــد الحكم في البالد يوم الـ١٧ مـــن يوليو عام ١٩٧٨م كان ديدن هذا القائد الوطني الفذ هـــو انتهاج الحوار والديمقراطية 

إلنقاذ اليمن من هذه الحروب العبثية والتوجه لبناء اليمن الجديد المواكب لتطورات العصر.
واستطاع الرئيس الصالح خالل ٣٣ عامًا أن يكرس مبدأ الحوار والديمقراطية في نهجه السياسي ونجح في اخراج اليمن من أزماتها الطاحنة، 
لذلك عند قيام الجبهة الوطنية الديمقراطية في المناطق الوســـطى باألعمال المســـلحة قام باحتواء هذه الجماعة من خالل الحوار مع قياداتها 
منقذًا البالد من أتون تلك الفتنة التي كادت أن تعصف بالوطن لتعود األمور الى نصابها بعد المعالجات التي أقدم عليها الرئيس للخروج بالبالد 

من تلك األزمة.

كنت في سوريا في آخر انتخابات إن جاز التعبير للرئيس 
السابق حافظ األسد الذي ظل في الحكم حتى وفاته وهذه 
االنتخابات ال يحتاج فيها لتزوير كما مصر ألنه ال يوجد فيها 
منافس ولو شكليًا كما مصر. الحظوا في الملكيات فالتنافس أو 
 
ً
الصراع على الحكم بات في نطاق األسرة المالكة وأفرادها وبدال
من الرجوع للشعب ولو شكليًا أو تكتيكيًا فالمرجعية تصبح 
أمريكا التي عليها أن تحسم الصراع بتعيين ملك للسعودية 
من أفراد األسرة والشعب عليه أن يبايع من اختارته أو عينته 

أمريكا ملكًا.

التجربة الديموقراطية في اليمن ربما كانت الوحيدة عربيا التي كانت وصلت إلى تجاوز "التزوير" 
 وفتح مجال للتنافس ومرشحين منافسين كما فيصل بن شمالن وكانت شرعت لسقف 

ً
كما مصر مثال

دورتين رئاسيتين متتاليتين وإن لم يوصل إلى تطبيق ذلك. 

القول إن علي عبدالله صالح حكم لثالثة عقود أو أكثر اال أن الحملة التي رافقت المحطة األمريكية 
٢٠١١م ثورات الربيع العربي ال تلغي الحقائق التاريخية وال تؤثر على سقف استحقاقاتها  ومن 
منظور وواقعية مايعتمل في المنطقة كصراعات دولية وإقليمية وأوضاع وتموضعات أنظمة 

الحكم ربطًا بما ُعرفت بالديمقراطيات الناشئة في المنطقة. 

لو أسقطنا ببساطة فهم أو مفهوم ديمقراطيات ناشئة على مستوى المنطقة فأفضلها ذات سقف 

في التفعيل والمصداقية كانت في اليمن فوق فترة حكم "الزعيم" وفوق تفعيل محطة ٢٠١١م 
األمريكية "ربيع عربي" كتحديث أو استنساخ حداثة لما ُعرفت بالثورة العربية الكبرى والفرق فقط 

هو في بريطانيا االستعمار وفي أمريكا االستعمال األبشع من االستعمار .

وصول رئيس إلى السلطة أو الكرسي عبر البرلمان هو أفضل بكثير من الوصول عبر "الدبابة" فأي 
رئيس كان أول ما يعمله في الغالب "حل البرلمان"

الزعيم علي عبدالله صالح لم يأت إلى السلطة ليحل البرلمان بل جاء عبر البرلمان للسلطة وحصل 
على المشروعية.

ال ينتقص من هذا الحق واستحقاقاته كحقيقة من اختلف معه أو تصارع بعد وصوله السلطة.

إذا الشعب المصري خرج بعد هزيمة ١٩٦٧م ليجبر الزعيم جمال عبدالناصر العدول عن 
االستقالة فخروج الشعب اليمني في ١٧ يوليو في ثمانينيات القرن الماضي إلجبار علي عبدالله 

صالح على البقاء في الحكم لم يكن لمنحه حق الحاكم طول حياته وإنما 
 إلى انتخابات برلمانية 

ً
الخطوة بداية للديمقراطية تلزمه بالسير مستقبال

رئاسية بشكل واقعي ومتدرج وتجسد في هذا رأي ورؤية وقرار الشعب 
وليس الحاكم ولذلك فعلينا استيعاب مسماه "يوم الديمقراطية" بسياقه 
الواقعي والتاريخي وليس بالصراعات التي تتغير أو الصراعية التي تتلون.

ة التاريخية للحقائق واستحقاقاتها فإن  عندما نرتقي إلى حيادية القراء
علينا أن ال ننكر سقف الشعبية التي خرجت ضد علي عبدالله صالح  عام 
ها أو دوافعها، وعلى الطرف اآلخر بالمقابل أن ال ينكر وهو ال يستطيع إنكار  ٢٠١١م أيًا كان ماوراء
الشعبية التي خرجت مع علي عبدالله صالح في ظل أقوى حرب إعالمية كونية إلحباط هذه الشعبية 

أو حتى بعد خروجه في ٢٦ مارس  ٢٠١٦م.

إنني كمواطن يمني مع ترشيح أو عدم ترشح علي عبدالله صالح من اجله كوالء أو عداء، وخياري 
ينبع من منظوري للمصلحة العامة واألعم والتي قد تختلف مع صالح أو تتقاطع مع رؤيته فإذا 
كنت مع انتخابه في محطة من أجل اليمن وليس من اجله وإن رأيت في أخرى أفضلية أن اليرشح أو 
ال أنتخبه فمن أجل اليمن ولست مع الثقافة الحدية كوالء أو عداء وهكذا ظللت أنحاز ما استطعت 
للمصلحة العامة أو العليا من منظوري كما أمارس االنحياز إلى الحقائق التاريخية بواقعيتها ووقائعها 
وسقف استحقاقاتها فوق الثقافة الحدية كوالء أو مواالة وعداء أو عداوة، وألن التاريخ ذاته هو محايد 
ة الواقعية فوق األهواء واإلغواء في إطار الصراعية  أو في حيادية فإنه البد أن يفرض هذه القراء

والصراعات.

 مطهر االشموري

مؤسس الديمقراطية في اليمن 

أربعة عشر شهرًا او تزيد منذ ان تم تعيين المبعوث االممي اسماعيل ولد الشيخ احمد في 
اليمن.. وطيلة هذه الفترة وهو يجري اتصاالت وتواصالت ورحالٍت مكوكية بنية إيجاد حٍل 
صوم اليوم وُيوقف العدوان البربري على اليمن من 

ُ
سياسي في اليمن ُينهي صراع حلفاء االمس خ

قبل نظام آل سعود وحلفهم الذي استهدف وبكل وحشية آالف األبرياء ودمر مساكن الكثيرين 
وبث سمومُه بكل مكان يطاله او يطأه مرتزقته، مانحًا بذلك اليمنيين كل اليمنيين من دون 
استثناء حتى أولئك المنتفعين منه والمطايا له لُينهي بما يصنعه في بلد الحضارة يمن االيمان 

وموطن الحكمة كل مقومات الحياة ..
ومنذ ان تسلم ولد الشيخ مهمته كمبعوث لألمم المتحدة في اليمن كان الفار هادي يمثل حجر 
العثرة امام التغيير الرئاسي الذي كان يفترض ان يكون في العام ٢٠١٤م بانتهاء فترة رئاسته 

التي حددتها مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
والن هادي ظل متشبثًا بسلطة الوهم التي كان على رأسها وكرسي الرئاسة بمنزله ظل وعلى 
 لكل ما حددت المبادرة إنجازه ليصل بذلك التعطيل الى ما ُسمي بـ 

ً
مدى عاٍم او يزيد معرقال

 لديه وامثاله بكرسي حكم وسلطة ووفرة مال 
ٌ

مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وألن الوطن ُمتمثل
فقد استمر في التمديد والمماطلة والتعهد والتسويف حتى أوصل الحرب وفتنة االقتتال الى 

عاصمة اليمن وقلبها النابض صنعاء .
وبغبائه المعهود ظل متمسكًا بكرسي رئاسته المزعومة في مكتبه بمقر سكنه ومنزله الخاص 

بض عليه وتم وضعه تحت اإلقامة الجبرية.
ُ
حتى ق

لم يدرك القابضون عليه بنشوته لما صنعوه به فقد بدأ الفار حينها بالتخطيط للعب الدور 
المفضل لديه منذ عشرات السنين، ولخبرته ولما له من تجارب سابقات وباٍع طويل في الوضاعة 
تمكن من الخالص والفرار من قبضة القابضين عليه أكان ذلك بحيلٍة منه او بخيانة احد القابضين 

والمحتجزين له..
بدأ رحلة الهروب حتى وصل الى عاصمة اليمن االقتصادية وثغرها الباسم ، عاصمة الجمال 
وبها وكل اخواتها - محافظات اليمن - كان االمن واالمان ، لُيدعو اليها عناصر التخريب أكانوا 
رين او عناصر قاعدية مفخخين، ولم ينَس استضافة الدواعش من هم للرقاب 

ّ
متشددين مكف

ده ونار الحرب مستعرة وقبل ان يصل خصومه الى مخبئه قرر ان 
ُ

ذابحين ، ولّما كان القتال في اش
يتابع رحلة الهروب ومشوار الفرار ليصل الى الجارة والشقيقة سلطنة ُعمان، ومن ثم السعودية 

ليرتمي بين احضان سلمان.
وحين فاق من سباته العميق بعد رحلة الهروب الطويلة سمع عن عاصفة الحزم بأوامر سلمان 

وعرف ان تحالف دويالت يقصف اليمن من صعدة الى همدان ومن أقصى عدن الى مران ..
ولّما سمح له أربابه بالظهور لمرتزقته من على شاشة التلفاز بدى كقٍط ُمستأسد يهدد ومن 
قاتل 

ُ
باحة الفندق يتوعد .. الحرب مستمرة ، والتراجع ليس في قاموسه ، بالميليشيات سأ

وبالقاعديين سأغتال والمفخخات أفجر وللفوضى سأكون الداعم والناشر وبالدواعش سيكون 
التواصل مباشر..

بان واألطفال، 
ُ

بميليشيات ُيبقي الحرب وبعناصر مرتزقة ُيشعل النيران ويزهق ارواح النساء والش
والموت يمنحه ألي إنسان ، وهادي ينام باطمئنان ويستمع ألغانيه التي يظن أنها ِحسان، وبمن 
ال يعرفهم وبالمال المدنس يقتلهم وللمهلكة يقودهم يواصل هادي ما يتلذذ له ويهوى رؤيته 
 في 

ً
حين تسيل الدماء وتتناثر األشالء وبجماجم المنتفعين هؤالء، ويبقى الفار هادي منشغال

حساباته وأرصدته وأمواله، ويبقى المنتفعون من مملكة السعوديين في طابور اللجنة الخاصة 
 منهم ينتظر تحصيل ما منحوه إليداعه في رصيده البنكي وانتظار الوصل بما لديه 

ٌ
ل

ُ
واقفين ك

من ثروة قد جمعها وأرباٍح قد حصل عليها بخيانته للوطن وخنوعه لرياالت آل سعود بأرخص 
ثمن ليظل المرتزقة هم الحطب إليقاد نار الحرب وهم الضحايا بغبائهم والمنتحرون إليمانهم 
بأن ما يصنعونه فرض عيٍن فرضه عليهم جلموٌد هارب او مطية يتسكع في شوارع تركيا او 

بثه .
ُ
فتوى شيٍخ أرعن عرف الجميع حقيقته وكشفت االيام عن مكره وعظيم خ

 يمتلك وال قرار يمكن له اتخاذه وليس بيده حيلة سوى 
ً
 سريريًا بالرياض، فال شرعية

ٌ
هادي ميت

الشرعنة ألسراب الطائرات الُمعتدية بالقصف والقتل واباحة السحل، وليس له من صنيع سوى ان 
دمر بهن ما يمكن لها ان تدمر، 

ُ
ُيعطي أساطيل السفن والبوارج ضوءًا اخضر لتبعث بصواريخها وت

ويمنح كل المتربصين باليمن وشعبه الحق في حصاره وتجويعه والسعي لتجزئته وتقسيمه ..
مثلون شيئًا بالنسبة 

ُ
همونه وال ت

ُ
هادي يقول وكل المرتزقة المقاتلين باسمه يؤكدون أنكم ال ت

له وأمركم ال يعنيه فأنتم من ارتضيتم ألنفسكم االرتزاق فكنتم الوقود لحرٍب أشعلها الخونة 
والعمالء ودماٍر لوطن وقتٍل لشعب موله ودعمه نظام آل سعود الهالك والمندثر عما قريب 

بأفعاله في مواطن العرب القوميين واألشراف واصحاب الحضارات من بعيد الزمان ..
ومع مرور عاٍم وأشهر منذ ان شن التحالف بقيادة مملكة الشر ونظام الشرور حربه على اليمن، 
والفار هادي ال يزال على عهده ووعده لهم بمواصلة االستئساد من على شاشات قنواتهم وفي 
ات وسائل اعالم دول التحالف معهم، متمسكًا بكرسٍي قد اندثر  مقابالت صحف مملكتهم ولقاء
وحكٍم قد أفل، متشددًا في تطبيق قراٍر دولي ُيبقي على شعرة معاوية في إمكانية ان يمنحه 
ذاك القرار حق العودة ولو لساعاٍت كرئيٍس صوري من أحد اجنحة الفندق الذي يقطنه نفسه، 
مضيفًا وكما جرت العادة معه بأن الحرب مستمرة متوعدًا الميليشيات بالسحل 
والتصفية وواعدًا شعب اليمن الذي أباح دماء أبنائه وأرضه بأن ُيعيد رفع علم 
عي انها خارج السلطة اليمنية، متناسيًا ان  الجمهورية في محافظٍة ما يدَّ
لت منذ زمن مطالبين 

ُ
ميليشياته يرفعون علمًا قد انتهى وشعاراٍت قد أف

بما يخدم األعداء والمستعمرين، ورافضًا االعتراف ولو بأحقية عودتك 
كـ فاٍر الى قريتك..

انتهت سلطتك وبيديك وحقدك دمرت كرسي رئاستك وجعلت من 
 نقطة سوداء في تاريخ اليمن 

ً
ِر سيرتك حاضرًا ومستقبال

ُ
ذكرك وتذك

وذنبًا عظيمًا حين خرج الجميع ودعا لذلك والي أمرنا ليختاروك مرشحًا لهم 
ويتوافقوا لمنحك زمام االمر فيهم وينتخبوك رئيسًا مؤقتًا لهم لتنهي 
ذاك الوضع المعقد الذي عاشوه، فتكشف لهم االيام انك أصل 
العقدة ومن مؤسسي تلك المعضلة وأوائل المشاركين 
والداعمين لفوضى الصهاينة الخالقة، لذلك نحن اليوم 
نستغفر لذنٍب قد اقترفناه وبأصابعنا عّمدناه، 
مؤكدين لك ولمرتزقتك وكل من معك أن الوطن 
بحٌر ال يقبل الجثث الهامدة وال النفايات والبقايا 
التالفة.. وبكل ثقٍة بالله سنصمد وبما لدينا 
من الوسائل سنذود، وعن ارضنا وأعراضنا 
سندافع لنطهر التربة الطهور من دنس 

كل مرتزٍق وعميٍل فجور..

عبداهللا المغربي

للمرتزقة: هادي يقتلكم 
ليبقى رئيسكم..!



<<
  /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


