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 آراء 

 أثـــارت الصحف في اآلونة 
األخيرة ما حدث في الســـجن 
املركزي واملشاكل التي يواجهها 
النزالء والوضع السيئ الذي ال 
يحتمل السكوت عنه، فأردت 
أن أحتدث عمـــا لم تتطرق له 
الصحافة وهو قســـم اخلدمة 
االجتماعية والدور الذي يقوم 

به جتاه نزالء السجن حيث يشـــرف القسم على برنامج 
التائبـــني. ومن املعروف عن هذا البرنامج انه يشـــمل كل 
قضايـــا تعاطي املخدرات وتشـــرف عليه عدة جهات على 
رأسها وزارة العدل ممثلة بالنيابة العامة ووزارة الداخلية 
ممثلة بإدارة السجن املركزي (قسم الرعاية الالحقة) ووزارة 
األوقاف إدارة الدراسات اإلسالمية وجمعية بشائر اخلير، 
حيث ميضي متعاطي املخدرات ســـنة كاملة حتى يجتاز 
البرامج وتشمله املكرمة األميرية وتظل بقية املدة معلقة 
مصحوبة بحسن السير والسلوك وتنتهي مدة التائب وهو 
خارج السجن ويسمى بعفو مشروط. وأهداف هذا البرنامج 
احتواء مدمني املخدرات ومساعدتهم على الرجوع مرة اخرى 
تائبني هللا ومقلعني عن هذه اآلفة املدمرة ورجوعهم مواطنني 
صاحلني لينفعوا أنفسهم وأسرهم ووطنهم وهذا جهد تشكر 
عليه كل اجلهات املشاركة في البرنامج. أما عن دور قسم 
اخلدمات االجتماعية فإنه فعـــال ويعتبر قلب البرنامج، 
وعلى رأس اجلهات املشـــاركة من حيث املتابعة والتقييم 
وكذلك ترشيح التائبني للعفو األميري وهو يأتي بتقييم 
سلوكهم وأوضاعهم االجتماعية وعليه يجدر بنا ان نقف 

وقفة جادة لنقد هذا القسم نقدا بناء للصالح العام. 
  أما عن ســـلبيات هذا القســـم فإن بعـــض االخصائيني 

االجتماعيـــني وهم من اإلخوة 
العرب يعاملون التائبني معاملة 
ال تليـــق بأهداف البرنامج وال 
مبهنـــة اخلدمـــة االجتماعية 
لتسلطهم وقراراتهم التعسفية 
ومعاملتهم غير احلســـنة مع 
التائبني حيث يعاملونهم معاملة 
العسكري املتسلط ولنظرتهم 
الدونية لهم كأنهم فئة ال تســـتحق املعاملة اإلنســـانية، 
والطامة الكبرى ان لهم سلطة في اختيار من يصلح ومن 
ال يصلـــح لإلفراج عنهم، مع العلـــم ان كل من زكوهم من 
العائدين وأفرج عنهم رجعوا مرة اخرى الى السجن لعدم 
التزامهم ببرنامج قسم الرعاية الالحقة الذي يلي خروجهم 
من الســـجن، والذين يستحقون اإلفراج من العائدين بقوا 
بحسرتهم لعدم اختيار االخوة االخصائيني لهم. الغريب هو 
دور اجلهات املشاركة في البرنامج بهذا التخبط واملزاجية 
والتســـلط وكأن هناك خطوطا حمـــراء ال يجرؤ أحد على 
االقتراب من هؤالء االخصائيني مع العلم انه تغيرت إدارات 
كثيرة على السجن وهؤالء باقون، والسبب غير معروف، 
هل إدارة السجن تفتقد الكفاءات الوطنية؟ ام هذا املنصب 
الفريد كبير على الكوادر الكويتية؟ رغم ان املجتمع مليء 
بهذه الكوادر الوطنية املتفهمة لظروف ومشـــاكل وعادات 
ونفسيات التائب الكويتي أكثر من غيرهم؟ أم ان عبقرية 

الكوادر األخرى ال ميلكها أحد؟
  يجب دعم الكوادر الكويتية، وما تطرقت لهذا النقد إال 
للمصلحة العامة والعمل مبا يرتقي بأهداف هذا البرنامج 
وحتسني أداء اخلدمة وإلعطاء كل ذي حق حقه من التائبني، 

هذا رأيي الشخصي. 

إلــــى خصخصة   التحول 
اخلدمــــات العامة بــــات أمرا 
واقعا ال محالة، واملسألة لم 
تعد سوى وقت ال أكثر، إذ إن 
للتاريخ حركة «سيرورة» أكبر 
بكثير مما نعتقد، وأضخم من 
أي محاولة لوقفها مهما بلغت 
درجتها من القوة، كما أن تردي 

اخلدمات العامة التي تقدمها مؤسسات الدولةـ  سواء عن 
قصد للدفع باخلصخصة أو عن غير قصد نتيجة تراجع 
قيم العمل واالجناز لدى املوظفني ـ تساهم بشكل كبير 
في تســــريع عملية التحول، إضافة إلى أن مناذج تقدمي 
اخلدمات العامة للمواطنني في القطاع اخلاص أثبتت أنها 
أفضل بكثير من مناذج املؤسسات احلكومية في مختلف 
دول العالم، وبالتالي أصبح كل شيء تقريبا يدعو إلى 
اخلصخصة باعتبارها احلل السحري للخروج من دائرة 

تردي اخلدمات.
  غير أن حتمية االنتقال من هيمنة الدولة على اخلدمات 
العامة إلى هيمنة القطاع اخلاص، ال تعني بالضرورة أن 
يكون هذا التحول واالنتقال ظاملا يستنزف ثروات الدولة 
لصالح «الرأسماليني اجلشعني»، كما ينبغي أال نتوقع أن 
يبادر أي رأسمالي إلى شراء أحد قطاعات اخلدمات العامة 
دون أن يحقق ربحا يستحق ذلك االستثمار، وبالتالي فنحن 
إزاء معادلة ينبغي أن تتحقق فيها عملية اخلصخصة وفقا 
ملبــــدأ العدالة بحيث يحصل املواطن على خدمات جيدة 
ويحصل الرأسمالي املستثمر على ربح معقول وعادل، 
وهذه مسؤولية تاريخية تقع على عاتق وضمير أعضاء 

مجلس األمة واحلكومة بالدرجة األولى. 
  ثمة من يعتقد أن النموذج األميركي لالقتصاد احلر 
هو النموذج األوحد واألصلح، والواقع أن تتالي األزمات 
االقتصادية الكبرى خير دليل على فشــــل الرأســــمالية 
اجلشــــعة، ومن غير املعقول أن جند من ينادي باعتبار 

الفاشــــل مثاال  النموذج  ذلك 
يجب أن يحتذى، فالعالم مليء 
بتجارب اقتصادية أكثر اتزانا 
وثباتا، منها على سبيل املثال 
جتربة فرنسا والتي جتمع فيها 
حسنات النظام الرأسمالي دون 
بشــــاعته مع حسنات النظام 
االشتراكي بعيدا عن مثاليته، 
ففي فرنسا ٤ خدمات أساسية ال تسمح الدولة بخصخصتها، 
أوال اخلدمات الصحية، فصحة البشــــر ليســــت سلعة 
ومن غير املقبول تركها بيد التجار، وإمنا هي مسؤولية 
الدولة التي ال تسمح للقطاع اخلاص بأن يتاجر بصحة 
البشر. وثانيا قطاع التعليم، إذ إن التعليم من احلقوق 
األساسية لكل الناس «وليس فقط للمواطنني» وال يجوز 
تــــرك التعليم بيد القطاع اخلاص الذي أثبت الواقع أنه 
على استعداد لالنحدار مبستوى التعليم ألدنى مستوياته 
من أجل حتقيق الربح، ثالثا الســــكن، فهو يرتبط أيضا 
بحق أصيل من حقوق اإلنسان وإذا ما ترك األمر للقطاع 
اخلاص فلن نحصل على أكثر من آالف املشردين ومئات 
األزمات االقتصادية الشــــبيهة مبا يعانيه العالم اليوم 
من أزمة اقتصادية خانقة، رابعا األمن والذي ال تســــمح 
الدولة أيضا بتحويله للقطاع اخلاص ألن أمن املجتمع 
مسؤولية عظيمة ال مجال للتالعب فيها وتركها كسلعة 
للتكسب. أما غير ذلك من خدمات فيمكن للقطاع اخلاص 
أن يساهم فيها كما يشاء وبحسب قوانني السوق واليد 

اخلفية التي نادى بها آدم سميث.
  فإذا كانت الدولة تتجه ال محالة نحو اخلصخصة، فال 
أقل من ترك تلك اخلدمات األساسية بيد الدولة، خاصة 
أنها ســــتتخلص من عبء كبير مــــن اخلدمات الثانوية 
وتتفرغ لتقدمي اخلدمات األساســــية، فهل تعجز الدولة 

عن إدارة ٤ قطاعات خدمية حينها؟
   bodalal@hotmail.com 

 «اجتماعية» السجن 
المركزي والرأي اآلخر

 جاسم راشد العبود

 إشارة إشارة

 نحو خصخصة عادلة

 محمد هالل الخالدي

 نظرات نظرات

 شكرًا للمخلصين

 هيا الفهد

 كلمات كلمات

 أن تكون كويتيا حائزا الشـــهادة املتوسطة وتريد أن 
جتد عمـــال فعليك أن تتجه إلى ديـــوان اخلدمة املدنية، 
وبعد انتظار قد يصل إلى عامني، ســـيتم تعيينك في أي 
من وزارات الدولة، وســـتمنحك احلكومة الكرمية راتبا 
ال يتجاوز الـ ٢٧٥ دينارا، ولكن مع شـــيء من الواسطة 
و«الدز» سيمنحونك بدال أو بدلني ماليني يصالن براتبك 
«املنتف خلقه» إلى ٣١٥ دينارا، وإذا أردت أن تزيد راتبك فال 
شيء مينع من أن تتوجه إلى أي من أعضاء مجلس األمة 
مبنطقتك وسيقوم مبخاطبة وكيل القطاع الذي تعمل به 
وسيتم إدراج اسمك في جلنة أو جلنتني وزاريتني وتوفد 
في مهمتي عمل، وعندها هناك احتمال أن يالمس راتبك 

سقف الـ ٤٠٠ دينار مع الرأفة.
  أما إذا كنت سودانيا ال متلك سوى الشهادة املتوسطة 
وتعيش في أملانيا، وال جتيد اللغة األملانية بل وتتحدث بها 
كما يتحدث كومار العربية الفصحى، وال متلك أي خبرات، 
فيمكن أن جتد وظيفة في وزارة الصحة براتب ٣ آالف يورو، 

بل ومتنح منصبا رفيعا في املكتب الصحي هناك.
  ما أرويه ليس من نســـج اخليال، لكنه الواقع فوزارة 
الصحة قامت مشكورة بتعيني سوداني يدعى صالح قبل 
عامني رغم أنه ال ميلك أي شهادات بوظيفة مسؤول ومنسق 
عالقات عامة للمكتب الصحي في فرانكفورت، ورغم أن 
مدير مكتبنا الصحي اجلديد في فرانكفورت وضع ألف 
عالمة استفهام على املوظف السوداني، وخاطب الوزارة 
بضرورة تغييره كونه ال يجيد األملانية وال اإلجنليزية 
وال يحمل أي شهادات مؤهلة إال أن املسؤولني في وزارة 
الصحة رفضوا حتى مجرد االستماع، واليزال السوداني 
صاحب «الالشـــهادات والالخبرة والاللغة» يسير طوال 
بعرض كناطق رســـمي باسم مكتبنا الصحي هناك، بعد 
أن رأى فيه مســـؤولو الصحة وخاصة مسؤولي العالج 
في اخلارج أنه فلتة زمانه الذي لم تنجب اخلرطوم وال 

أم درمان وال كسال مثله.
  ال يوجد لدي شـــيء ضد االخوة الســـودانيني، ولكن 
هل يعقل أن مواطنا يحمل الشـــهادة املتوسطة في بلده 
ال يســـتطيع أن يتجاوز راتبه بأي حال من األحوال ٨٠٠ 
يورو بينما أجنبي يحصل على راتب ٣٠٠٠ يورو، أي أن 
أخانا الســـوداني يحصل على راتب ٣ موظفني كويتيني 

وربع ممن يحملون نفس مؤهالته.
  مسؤولو إدارة العالج في اخلارج يديرون هذه اإلدارة 
الهامة متاما كما يدير اإلقطاعي أرضه، يسبغون على شخص 
ما املنصب، ومينحون هذا الهبات ويتكرمون على مدير 
إدارة بتذاكر مجانية ليستخدمها في مهمات عمل «وهمية» 
في بيروت حتى يتمكن من إنهاء دراساته العليا، فليس 
بغريب أن مينحوا سودانيا ال ميلك من املؤهالت ما مينحه 
حتى حق اإلقامة في أملانيا ومينحوه راتبا يفوق رواتب 

٣ موظفني كويتيني وربع من نفس مؤهالته.
  وكأن مســـؤولو الصحة قد نقلوا أعاجيب التوظيف 
وسحر الواسطات وسياسة «أذنك خشمك» من الكويت 

إلى فرانكفورت.
   Waha٢waha@hotmail.com 

 متر علينا نوعيات كثيرة من البشر في حياتنا بحكم 
العمل أو بحكم العالقات االجتماعية داخل األسرة أو عن 
طريق الصداقات واملعارف، فيترك بعضهم في نفوســـنا 
أثرا طيبا ال متحو ذكراه األيام أو الســـنون ويترك اآلخر 
مواقف سيئة تثير داخلنا أنواعا شتى من األحزان واآلالم 

على مثل هذه املعارف.
  هناك من ميد لك يد العون ويؤازرك ويشـــاركك كل ما 
متر به من أحزان أو أفراح، تراه يبتسم معك ويبكي معك 
وينصحك حني حتتاج للنصيحة ويســـاندك حني حتتاج 
للمساعدة والنصر ويقول كلمة احلق فيك أمامك وفي غيابك 
هؤالء هم الصحبة احلسنة، هؤالء هم الذين تشتاق إليهم 
وتشكرهم ومن ال يشكر الناس ال يشكر اهللا، هؤالء فعال 

هم من يطلق عليهم لقب صديق.
  اإلنسان بفطرته واجتماعيته ال ميكن أن يتواجد منفردا 
في هذه احلياة وال ميكن أن يعيش دون اآلخرين، لكن إن 
كان اآلخرون من أصحاب السوء والنميمة والكذب فالتخلي 
عنهم في هذه احلال أفضل من تواجدهم في حياتنا وعبر 
دروب أيامنا، ألن وجودهم سيزيد األمور سوءا وتعقيدا 

ولن يضيفوا شيئا حلياتنا إن لم يسيئوا إليها.
  نحن بحاجة في هذه األيـــام الصعبة التي منر بها مع 
كل ما في احلياة اليوم من تعقيدات ألصدقاء يضيئوا لنا 
الـــدروب، جندهم حني نحتاج لتواجدهم، فالصديق وقت 
الضيق، نلمس إخالصهم لنا في حضور أو غياب في كلمة 

أو فعل في جتربة مؤملة أو حالة مفرحة.
  األيام عبر جتاربك فيها تدرك من خاللها بحس اخلبرة 
اليـــوم من هو الصديق حقا ومن هـــو الذي يخاف عليك 
كخوفه على نفسه ومن هو الذي يقف بجانبك حني احلاجة 
وخلفك حني السقوط وأمامك كقدوة لك. هؤالء، نشكر اهللا 
على أن تواجدوا في حياتنا ذات يوم ونتمسك بهم وندعو 
لهم، أما الذيـــن تخلوا عنا حني احلاجة وحني األلم وحني 
التجربـــة املرة فوجودهم كعـــدم وجودهم بل األفضل أن 

يرحلوا عن حياتنا فحياتنا بدونهم أفضل.
  للمخلصني من األصدقاء أقول شـــكرا وللمخلصني من 
األقارب أقول شكرا مع دعواتي للجميع بالهداية واحملبة.
  Kalematent@gmail.com 

 سياسة «أذنك خشمك»
  من الكويت إلى ألمانيا 

 ذعار الرشيدي

 الحرف الحرف٢٩٢٩

 قامـــت وزارة الداخلية بترحيل ١٧ شـــخصا من 
الكويـــت بتهمة مخالفة املرســـوم بقانون ١٩٧٩/٦٥ 
بشـــأن االجتماعات العامة والتجمعات وفق ما جاء 
على لسان وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد ملنظمة 
«هيومن رايتس ووتش» املعنية بحقوق اإلنسان، 
ونقلت املنظمة عن وزير الداخلية قوله إن املعتقلني 
انتهكوا القوانني الكويتية فيما يتعلق بالتجمعات 
العلنية وتشويه السمعة بانتقاد الرئيس املصري 
ونحن ال نســـمح في الكويت باملظاهرات، وعلى من 
يخالف القوانني أن يرحل إلى بالده، وعلى إثر ذلك 
قامت مظاهرات أمام سفارة الكويت في البلد الشقيق 
منددة باإلجراءات املتخذة من قبل حكومة الكويت 
ممثله بوزير داخليتهـــا الذي يدعي قيامه بتطبيق 

القانون املعمول به في الكويت.
  قبل تفنيد ما قامت به وزارة الداخلية أود توضيح 
التالي، أننا مع تطبيق القانون على كل األشخاص 
ولم ولن نكون يوما ضد تطبيق القانون على أي كان، 
وأننا نشـــد على يد أي شخص أو مسؤول حريص 
على سمعة البلد، وأننا لم ولن نتهاون أو نهادن من 
ميس ســـمعة الكويت، أما على املستوى الشخصي 
فإني لست محاميا موكال من قبل األشخاص املتخذ 
في حقهم إجراء من قبل «الداخلية»، وانني من أشد 
املعجبني بشخصية الرئيس املصري مبارك وأدعو اهللا 
في كل حني أن يطيل عمره وميده بالصحة والعافية 

وأن يدوم ظل حكمه على بلدي الثاني مصر.
  إال أن ما قامت بـــه وزارة الداخلية يجعلنا نقف 
في حيرة من أمرنا، طارحني تساؤالت عدة نرجو أن 

تكون لها إجابات عند ذوي االختصاص:
  ١- هل يتم تزويد زوار الكويت مبرسوم قانون 
٧٩/٦٥ قبل الدخـــول للكويت وتوقيعهم على إقرار 
باإلطالع على القانون ومواده وااللتزام بها طوال فترة 
اإلقامة، كما هو معمول به من قبل الدول املتقدمة؟

  ٢- هل مت حتذير الوافدين والزائرين من عقوبات 
مخالفة تلك القوانني؟

  ٣- هل يقصد املواطن جابر اخلالد تشويه سمعة 
الكويت؟ أم سمعة البلدان األخرى وما الذي يقصده 
الوزير بالتشويه بالضبط؟ وما اإلجراءات أو العقوبات 
املتخذة في حق من يقوم بفعل التشويه في كل من 

احلالتني على حدة؟
  ٤- اذا كان املقصود تشـــويه سمعة الكويت فما 
بال من شـــوه سمعة الكويت من شركات ال تصرف 
رواتب العاملني لشهور وشهور ما ترتب عليه قيام 
املتضررين بعمل إضرابات أوقعت الكويت في موقف 
محرج أمام منظمات حقوق اإلنسان وأمام املجتمع 
الدولي ضاربة بسمعة الكويت عرض احلائط، وأمثلة 

أخرى كثيرة.
  ٥- في حال قصدت «الداخلية» بالتشويه، تشويه 
سمعة دول أو سمعة رؤساء دول أخرى، فما التشويه 

الذي مت حتديدا؟
  ٦- بينت وزارة الداخلية اإلجراء اإلداري املتبع 
في حال مخالفة قانون ٧٩/٦٥ من قبل الوافدين، فما 
هو اإلجراء املتخذ ضد مخالف نفس القانون سالف 

الذكر من املواطنني؟
  ٧- هل مت حجز وإبعـــاد مخالفي قانون ٧٩/٦٥ 

بإخطار أجهزة األمن في بلدانهم؟
  ٨- ما دور اإلعالم الكويتي في توضيح الصورة 

مبا يضمن الشفافية وعدم املساس بسمعة البلد؟
  ٩- يعرف ويقر الكثير من الكويتيني بأن تردي 
األوضاع امللموسة في هذا البلد يكمن في املثل القائل 
«من أمن العقوبة أساء األدب»، ففي كل دول اخلليج 
العربي على وجه اخلصوص يوجد آالف املصريني، 
فهل هناك من قام بعمل مظاهرات مشابهة؟ وّال أبوي 

ما يقدر إال على أمي؟
  Binsabt.kw@gmail.com 

 أبوي ما يقدر إال على أمي!

 عبداهللا بن سبت

 أطروحة  أطروحة 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails true
  /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 false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 72
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /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 (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] [Based on 'Smallest File Size Anba'] Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for on-screen display, e-mail, and the Internet.  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
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Euroscale Coated v2)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions false
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 144
        /LineArtTextResolution 288
        /PresetName ([Low Resolution])
        /PresetSelector /LowResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


