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املنتدب نائب  العضــــو  دعا 
رئيس مجلس اإلدارة في مجموعة 
زين د.سعد البراك اجلهات املنظمة 
لقطــــاع االتصــــاالت وصانعي 
السياسة، إلى االنضمام للشركات 
املشغلة من أجل متابعة رحلة 

تطور صناعة االتصاالت.
وقال د.البــــراك الذي ترأس 
املنتدى العاملــــي لرواد صناعة 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
الذي تستضيفه وزارة االتصاالت 
وهيئة تنظيم االتصاالت اللبنانية 
في العاصمة بيروت حتت رعاية 
الرئيس اللبناني ميشال سليمان 
«إننا اليوم في منعطف حاسم 
في تطــــور قطــــاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصــــاالت، وفي 
املكان الذي يجب أن ينضم اليه 
السياســــة  املنظمون وصانعو 
إلى الشركات املشغلة خلوض 

املسيرة معا».
وأضــــاف د.البراك الذي كان 
يتحدث في الكلمة االفتتاحية «ال 

ميكن بكل بساطة حتقيق أهدافنا 
مادمنا نقول نحن وهم»ـ  يقصد 
هنا اجلهات املنظمة والساســــة 

والشركات املشغلة. 
وأوضــــح بقوله «إنه الوقت 
لتبــــادل االهتمامات  املناســــب 
القضايا حتى نحقق  ومناقشة 
أهدافنا معا، فما املانع في إفساح 
املجال حتى نصبح جميعا شركاء 

في هذه الرحلة».
وخالل اخلطــــاب الذي ألقاه 
د.البراك أمام صانعي االتصاالت 
وقادة سياسيني مثلوا أكثر من 
١١٠ دول في العالم ركز فيه على 
االحتياجات التنظيمية للقطاع 
اخلاص في هذه الصناعة وقال 
الــــذي تصبح فيه  الوقت  «في 
الفاصلة بني مختلف  اخلطوط 
أنواع اخلدمــــات أكثر ضبابية، 
فــــإن الهيئات املنظمــــة لقطاع 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
تواجه حتديا كبيرا في محاولة 
لتقليص التشــــوهات السوقية 
الناجمة عن املعاجلات التنظيمية 

املتفاوتة للتقنيات املختلفة».
وبــــني أن ازدهار األســــواق 
يتطلب أن يصبح لدى مشغلي 
خدمــــات االتصاالت احلرية في 
التقنيات األكثر فاعلية  اعتماد 
وفائدة بحيث يتسنى للمستهلكني 
املنتجات  احلصول على أفضل 
مــــن ناحيــــة الســــعر ونوعية 

اخلدمة».
وأشــــار د.البــــراك الــــى ان 
املتنقلة اصبحت  «االتصــــاالت 
شرطا أساسيا للنمو االقتصادي»، 
إلى حد أن وصفها بأنها من «أقوى 

عوامل بناء األمم في عصرنا».
من ناحيته قال مدير مكتب 
تنمية االتصاالت سامي البشير 
التابع لالحتاد الدولي لالتصاالت 
«أنا فخور جدا بأنه باستطاعة 
مكتب تطوير االتصاالت التابع 
لالحتاد الدولـــي لالتصاالت أن 
يوفر هذه املنصة من أجل األطراف 
الفاعلة الرئيســـية فـــي مجال 
صناعتنا كي تتخيل وتبني وتدير 
األسواق والشبكات واخلدمات التي 

يحتاج اليها مواطنونا وشركاتنا 
وحكوماتنا من أجل حتقيق مزيد 

من التطوير والنمو».
وأضاف «وفي وقتنا الراهن 
فإن كل دولة مهما كان مستوى 
التنمية فيها، باتت تعتمد على 
تقنيات املعلومات واالتصاالت من 
أجل حتقيق منوها االقتصادي 
االجتماعي، والواقع أن البيئة التي 
تفسح املجال الستخدام التقنيات 
اجلديدة وتقاسمها بني اجلميع ال 
ميكن لها أن تنشأ وتزدهر إال من 
خالل اإلصالح التنظيمي».  من 
الذي  أكد د.كمال شحادة  جهته 
ترأس النــــدوة العاملية ملنظمي 
االتصاالت، والتي بدأت أعمالها 
العاملــــي لرواد  املنتــــدى  عقب 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
على ضرورة التزام هيئة تنظيم 
اللبنانية بتحرير  االتصــــاالت 
أســــواق تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت في لبنان وذلك بهدف 
ضخ طاقات وابتكارات جديدة 

في مجال اخلدمات.

د. سعد البراك «الثالث من اليمني» مع املشاركني في املنتدى العاملي لرواد صناعة تكنولوجيا االتصاالت

ترأس المنتدى العالمي لرواد صناعة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في بيروت

البراك: الشراكة بين المنظمين وصانعي السياسة 
والشركات المشّغلة ضرورة للتغلب على التحديات

معرض الكويت الدولي للعقار 
يواصل أنشطته بنجاح

تتواصل بأرض املعارض الدولية مبشرف أنشطة معرض الكويت 
الدولي للعقار والذي تنظمه مجموعة توب اكسبو بالتعاون مع شركة 
معرض الكويت الدولي، وتستمر انشطته حتى مساء يوم غد اجلمعة 
وسط مشاركات كبيرة للشركات العقارية واملالية والتي تعرض باقة 
كبيرة من املشاريع في أكثر من ١٧ دولة حول العالم، وقد تضمن هذا 
املعرض مشـــاركات جديدة سواء من الشركات او املشاريع املعروضة 

وقد استعرضت عدد من الشركات املشاركة مشاريعها في املعرض.
تشـــارك مجموعة كومر هومز وهي شـــركة بريطانية في معرض 
الكويت الدولي للعقار، حيث تعرض شـــققا ســـكنية في عدة مناطق 
في بريطانيا، وخالل املعرض تعرض مشـــروعني مميزين، فاملشروع 
االول وهو رويال كونت بارك يقع في منطقة بوشي والتي تبعد حوالي 
٢٠ دقيقة بالقطار عن لندن، ويعد املشـــروع من أرقى املشاريع التي 
تقدمها املجموعة، حيث يقع املبنى الســـكني على مساحة ١٠٠ هكتار 
من االراضي اخلضراء، فقد كان مبنى املشروع مقرا للجامعة األميركية 
في بريطانيا وقامت الشركة بتحويله الى وحدات سكنية وفقا الرقى 
املعاييـــر واملواصفات العصرية، فأصبحت وحداته عصرية في مبنى 
تاريخـــي يوصف في بريطانيا بأنه مـــن املباني التاريخية ذات الفئة 
الثانية. وتشارك شركة باز للنظم العقارية مبشاركة محلية ودولية 
واسعة في معرض الكويت الدولي للعقار وقد صرح مدير ادارة التسويق 
بالشـــركة الدكتور خالد الشمري ان مشاركة الشـــركة بهذا املعرض 
تأتي انطالقا من رؤيتها لتعزيز االستثمار والتطبيق العملي ألنظمة 
االقتصاد االسالمي في قطاع العقار واالستثمار ومنها حصص املشاع. 
وكذلـــك التواجد في املعارض في ظل فترة األزمة االقتصادية العاملية 
لتكون في طليعة الشـــركات املتواجدة بالقرب من املستهلك الكويتي 
واخلليجي. من جانبه أشـــاد مدير مبيعات شركة العاصمة للعقارات 
(شـــركة إماراتية) جمال ســـامي باالتفاقية معتبرا إياها خطوة أولى 
لدخول الســـوق الكويتي بقوة والوصول إلى مختلف شرائح العمالء 
املســـتهدفني عبر شركة آمار ســـيتي. وقال ان شركة العاصمة تطرح 
حاليا مجموعة من املشـــاريع منها مشروع «جوهرة العاصمة» الذي 
يقع في قلب منطقة الشـــروق في القاهرة، حيث مت اختيار هذا املوقع 
ألن القيمة االستثمارية للعقار فيه ترتفع يوما بعد يوم، هذا باالضافة 
إلى تسويق «مول جتاري» في منطقة ٦ أكتوبر ومشاريع أخرى على 
النيل واملهندســـني ومدينة نصر. وأشاد سامي بوضع العقار املصري 
في الوقت الراهن معتبرا ان االزمة املالية العاملية لم تؤثر على وضع 
العقارات في مصر، وأن الفرصة متاحة حاليا لشـــراء عقار في مصر 

خاصة أن االزمة املالية قد أوشكت على االنتهاء. 
أما مدير مبيعات شركة أجياد للمشاريع العقارية (شركة مساهمة 
مصرية) ســـامح عواد أشاد باالتفاقية التي وقعتها شركته مع شركة 
آمار سيتي واصفا هذه اخلطوة باخلطوة االيجابية، خاصة أن شركة 
أجياد التي تعتبر من أوائل شـــركات االستثماري العقاري في مصر، 
لديها نحو ٥٥ مشروعا عقاريا في مدينة ٦ اكتوبر. وقال أن املشروع 
الذي تقوم الشركة بتسويقه حاليا هو مشروع «أجياد كاستل» الذي 
يعتبر أكبر وأرقى مول جتاري في ٦ أكتوبر، حيث يضم ارقى املاركات 
العاملية، وقد القى هذا املشروع إقباال كبيرا من قبل املستثمرين حيث 
مت تســـويق نحو ٤٠٪ من املشـــروع خالل ثالثة اســـابيع من عملية 

التسويق فقط.

«جلوبل»: أرباح صناديق األسهم تراوحت بين ١٦٫٦ و٠٫١٠٪
 فَقد سوق الكويت لألوراق املالية ٧٫١٩٪ من 
قيمته خالل شهر أكتوبر من العام احلالي ٢٠٠٩ 
حيث أنهى مؤشـــر «جلوبل» العام تداوالت 

الشهر مغلقا عند مستوى ٢٠٣٫٧٠ نقاط.
وأشار تقرير بيت االستثمار جلوبل حول 
األداء الشـــهري للصناديق الكويتية الى أن 
أداء الســـوق هذا يأتي في أعقاب اخلسائر 
البالغة ٢٫٣٦ ٪ في شهر سبتمبر، بينما حتول 
عائد املؤشر إلى األداء السلبي للمرة األولى 
خالل العام احلالي ليسجل خسائر بنسبة 
١٫٣٢ ٪ منذ بداي. العام وحتى نهاية شـــهر 

أكتوبر ٢٠٠٩. 
وعلى صعيد أداء الصناديق احمللية مبختلف 
أنواعها منذ بداية العام ٢٠٠٩ فقد تراجعت 
مكاسبها حيث تراوحت أرباح صناديق األسهم 
التي تســـتثمر في أسهم الشركات الكويتية 
فقط املدرجة في سوق الكويت لألوراق املالية 
بني ١٦٫٦٠ ٪ و٠٫١٠٪، وذلك مقارنة مبؤشـــر 

جلوبل للشركات الكويتية الذي سجل خسائر 
خالل العام احلالي بنسبة  ٠٫٦٩٪. 

وبني التقرير أنه على الرغم من التراجع 
الذي شهدته تلك الصناديق إال أنها استطاعت 
جميعها أن تقدم أداء أفضل من أداء مؤشـــر 
جلوبل للشـــركات الكويتية للشهر الثاني 

على التوالي. 
وبينما تراوح أداء صناديق األسهم التي 
تستثمر في ســـوق الكويت لألوراق املالية 
ككل بني أرباح بلغت  ٨٫٣٠٪ وخسائر بلغت 
١١٫١٠٪.  في حني سجل مؤشر جلوبل العام 
انخفاضا منذ بداية العام ٢٠٠٩ بنسبة ١٫٣٢ 
٪وقد تفوقت ٥ صناديق منها فقط في أدائها 
على املؤشر. ومن جانب آخر، بلغت مكاسب 
صندوق مؤشر جلوبل ألكبر عشر شركات ما 
نسبته ١٫٥٣ ٪ منذ بداية العام متفوقا بذلك 
على أداء مؤشر جلوبل ألكبر عشر شركات 
والذي ارتفع بدوره بنسبة ٠٫٦٤٪  فقط منذ 

بداية العام  ٢٠٠٩.
أما صناديق األســـهم التي تســـتثمر في 
سوق الكويت واألسواق اخلليجية والعربية 
فقد تراوح أداؤها بني ١٢٫٤٦٪ كأرباح و١٧٫٢٪ 

كخسائر منذ بداية العام .٢٠٠٩ 
وقال التقرير انه بالنظر إلى أداء صناديق 
األسهم املتطابقة مع الشريعة اإلسالمية فقد 
تراوح أداؤها منذ بداية العام ٢٠٠٩ بني ٩٫١٠ 
٪ كأرباح و٢١٫٠ ٪ كخسائر وهو فارق كبير.  
أما مؤشر جلوبل اإلسالمي فقد سجل خسارة 

بنسبة ٨٫٩٢ ٪ خالل نفس الفترة.
على صعيد آخر، تراوح أداء الصناديق 
التي تســـتثمر في األســـواق اخلليجية بني 

٣٣٫٣٣٪ كأرباح و٩٫١٠ ٪ كخسائر.
ومتكن صندوقان من التفوق على مؤشر 
جلوبل اخلليجي االستثماري ١٠٠ في األداء، 
حيث ســـجل املؤشر املذكور إرتفاعا بنسبة 

٢٢٫١٩ ٪ خالل نفس الفترة.

٦٫٣ ماليين دينار  أرباح «مواشي»
ذكر بيان للبورصة أن شركة نقل وجتارة املواشي (مواشي) 
حققت ارباحا صافية للتسعة اشهر تقدر بـ ٦٫٣٥ ماليني دينار 
أي ٢٩٫٨٢ فلسا للسهم الواحد مقارنة بخسائر قدرها ٣٫٢ ماليني 
دينار أي خســـارة ١٥٫٠١ فلسا للسهم الواحد خالل نفس الفترة 
من العام املاضي، مضيفا ان الشركة حققت خسائر للربع الثالث 

بـ ٥٧٥٫١ الف دينار أي خسارة ٢٫٧ فلس للسهم.

www.globalinv.net أو 180 42 42لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بجلوبل على الرقم 

2009

0.590-8.81%16.60%92.95%222002
1.054-7.51%10.57%5.40%222007
1.031-3.75%2.10%258.13%102001
0.526-8.34%0.10%85.96%202001
211.04-7.66%-0.69%205.63%312000

*

101.221-8.06%1.53%266.28%242000
192.93-8.06%0.64%208.66%312000

1.573-3.70%8.30%163.10%292002
1.065-1.70%4.43%86.55%12003
0.801-6.90%1.05%111.98%212002
3.111-4.95%-1.05%211.10%302001
1.801-7.74%-1.10%80.10%272003
203.70-7.19%-1.32%212.62%312000

0.492-8.59%-2.03%73.70%2004
0.690-              -4.91%73.14%292001
0.699-7.18%-6.51%231.03%22002
1.240-              -8.89%48.00%252002
0.593-              -11.10%-10.65%202005

*

4.189-4.87%12.46%737.88%141999
1.047-              10.21%148.77%2002
0.655-4.56%-3.20%-                 12007
1.078-6.75%-3.49%-                 192004
0.471-5.62%-17.27%98.42%122003

**

0.590-9.50%9.10%-41.00%52007
0.740-3.52%0.54%-26.00%112007

628.20-10.15%-8.92%190.54%312000

1.217-9.50%-13.58%21.68%282004
0.699-8.53%-17.39%21.16%92004
1.237-              -18.89%66.00%102000
0.533-7.55%-21.00%117.07%242002

**

1.711-5.76%1.33%71.10%152003
0.491-11.53%-1.41%-35.19%112006

0.695-              -2.39%-8.31%2005

0.261-9.38%-3.02%-71.27%-                          
0.690-7.44%-5.68%-30.98%222007
0.461-              -9.61%25.25%222002
0.497-7.80%-11.14%-50.28%112007
0.387-7.30%-11.80%-                 12007

2009أداء الصنــــــــــاديق الكـــــــــــــويتية خالل شهر أكتوبر  

292009

282009

2009

1.283-1.49%33.33%28.30%92008
0.621-3.27%31.57%-37.90%2002

100243.27-1.96%22.19%143.27%1999

2.626-2.71%21.76%-12.46%2005
1.018-3.50%20.80%1.80%2006

0.9200.20%15.62%72.50%2003
0.548-1.89%14.04%-45.23%-                          
7.895-              4.56%-21.05%-                          
0.602-3.35%1.07%-39.76%192006
0.668-4.53%-2.53%-                 12007
7.010-              -9.10%-29.93%12000

*
**
***

103.470-3.04%22.92%3.47%2005

30290.66-1.82%21.31%190.66%1999
*

83.06-1.02%20.23%-16.94%2007
*

97.5202.38%44.67%-2.48%2007
*

1.069-0.18%-12.11%63.44%122002

2009

1.5002.72%-3.18%4.77%131999

1.118-8.14%-10.06%-                 292002
* 

1.1320.46%13.24%-                 112008
1.294-0.35%0.81%4.29%292002
0.8421.68%-20.03%-                 22008

* 

1.052-              1.65%23.95%2003
1.0703.46%0.41%4.21%82002

0.9080-              -                 -9.19%152003
*
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«تمدين العقارية» تربح ٢٫٠١ مليون دينار

..و«النقل» تربح ٤٫٢ ماليين دينار 

«مجموعة األوراق» تربح ٦٫٥ ماليين دينار 

قال بيان للبورصة ان شركة التمدين العقارية «متدين ع» حققت 
أرباحا صافية للتســـعة اشـــهر تقدر بـ ٢٫٠١٨ مليون دينار أي ٥٫٤ 
فلوس للسهم الواحد مقارنة بأرباح قدرها ٣٥٫٤ مليون دينار أي ٩٥ 
فلسا للسهم الواحد خالل نفس الفترة من العام املاضي، مضيفا ان 
الشركة حققت ارباحا للربع الثالث بـ ٤٢٫٤٦ الف دينار أي ٠٫١ فلس 
للســـهم مقارنة بأرباح قدرها ١٩٢٫٤ الف دينار أي ٠٫٥ فلس للسهم 

الواحد خالل نفس الفترة من العام املاضي.

قال بيان للبورصة ان شركة مجموعة النقل والتخزين «النقل» قد 
حققت ارباحا صافية للتسعة اشهر تقدر بـ ٤٫٢ ماليني دينار أي ٤٤ 
فلسا للسهم الواحد مقارنة بـ ٢٫٥ مليون دينار أي ٢٥ فلسا للسهم 
الواحد خالل نفس الفترة من العام املاضي، مضيفا ان ارباح الربع 

الثالث قد بلغت ١٣١٫٣ الف دينار أي فلس واحد للسهم.

«الدولي» يوصي بزيادة رأس المال
قال بيان لسوق الكويت لالوراق املالية بانه ورد الينا االن من بنك 
الكويت الدولي ما يفيد بان مجلس ادارة البنك اوصى بزيادة رأس ماله 
بنسبة ٤٥٪ وبسعر اصدار ١٧٠ فلســـا للسهم (١٠٠ فلس قيمة اسمية 
و٧٠ فلسا عالوة اصدار)  وافاد البنك بانه قد حصل بتاريخ ٢٠٠٩/١١/٩ 
على كتاب من بنك الكويت  املركزي بهذا الشان.  وافاد البنك بانه سوف 

يتم اتخاذ االجراءات الالزمة من قبله لتنفيذ ذلك.

ذكر بيان لسوق الكويت لألوراق املالية أن شركة مجموعة االوراق 
املالية «م االوراق» قد ربحت ٦٫٥٨ ماليني دينار للتســـعة اشهر بواقع 
٢٥٫٨١ فلسا للسهم الواحد كما ربحت ٥٫١ ماليني دينار للربع الثالث بواقع 
٢٠ فلسا. هذا وقد بلغ اجمالي االيرادات من التعامالت مع االطراف ذات 
الصلـــة مبلغ ٩٦٫٥٧٣ دينارا كما بلغ اجمالي املصروفات من التعامالت 

مع االطراف ذات الصلة مبلغ ٢٫٢٨٨٫٤٢٦دينارا.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.7
  /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


