
 20  رياضة  السبت  ٥  ديسمبر  ٢٠٠٩   

 خالف محتمل بين أميركا
  وإيطاليا بسبب فندق

  
ــني اإليطالي  ــدوث خالف بني املنتخب ــع املراقبون ح   يتوق
ــي اخلاص بكل  ــكر التدريب ــول الفندق واملعس ــي ح واألميرك
منهما. وذكرت صحيفة «ريبوبليكا» في موقعها على االنترنت 
ــي الفندق الذي أقامت به  ــب األميركي حجز إقامته ف أن املنتخ

بعثة املنتخب اإليطالي خالل كأس القارات في يونيو املاضي.
ــازه الفني في ايرين لودج في    وأقام الفريق اإليطالي وجه
قرية سنتوريون، بني بريتوريا وجوهانسبرغ وتدرب الفريق 
ــاوث داون» وأنفق نحو ١٠٠ ألف يورو  ــرب من جامعة «س بالق

(١٥٠ ألف دوالر) على حتديث أرضية امللعب. 

 ٦١٪ زيادة في مكافآت كأس العالم
  

ــا) أن اجلوائز املالية  ــن االحتاد الدولي لكرة القدم (فيف   أعل
لكأس العالم ٢٠١٠ ستزيد بنسبة ٦١٪ مقارنة بكأس العالم ٢٠٠٦ 
ــتظل املكافآت اخلاصة مبنافسات كرة القدم األوملبية  بينما س

دون تغيير خالل دورة األلعاب األوملبية عام ٢٠١٢.
ــاع اللجنة التنفيذية  ــذا القرار خالل اجتم ــذ الفيفا ه   واتخ
الذي عقد بالسجن السابق بجزيرة ايالند روبن في كيب تاون. 
ــن أنه وفقا  ــكرتير العام للفيفا ع ــف جيروم فالكه الس وكش
ــويات اجلديدة سيتم تخصيص جوائز بقيمة ٤٢١ مليون  للتس
دوالر في كأس العالم املقبلة حيث يحصل الفائز بلقب البطولة 
ــون دوالر مقابل ٢٤ مليون دوالر لصاحب املركز  على ٣٠ ملي
ــاركة في البطولة على  ــتحصل كل املنتخبات املش الثاني. وس

مليون دوالر من أجل تعزيز استعداداتها للبطولة.
  وأكد فالكه أيضا أن هناك ٤٠ مليون دوالر سيتم تقسيمها 
ــن الدور الذي تقوم  ــة الكبرى في العالم كتعبير ع على األندي
ــوض بالكرة العاملية وتغطية التأمني والتكاليف  به من أجل النه

اخلاصة بالالعبني من أجل مشاركتهم في كأس العالم.
ــتفيد األندية من  ــي تس ــيلة لك ــح فالكه «انها وس   وأوض
ــى اتباع نفس اإلجراء في  ــم، متت املوافقة أيضا عل كأس العال
ــو دي جانيرو». وقرر الفيفا عدم تغيير  كأس العالم ٢٠١٤ بري
ــته اخلاصة بكرة القدم في الدورات األوملبية، حيث أكد  سياس
ــاد لندن ٢٠١٢ مما  ــتظل كما هي في أوملبي فالكه أن اللوائح س
ــاركة  ــاركة املنتخبات حتت ٢٣ عاما مع إمكانية مش يعني مش

ثالثة العبني فوق السن.

 أولسن يفتقد ٣ مهاجمين
  

ــب الدمناركي أنه  ــن املدير الفني للمنتخ   اكد مورتن اولس
ــتطيل األخضر  ــيفتقد جهود ثالثة من املهاجمني داخل املس س
على األرجح في الوقت الذي ستشهد فيه كأس العالم مجهودات 
ــويد  ــل ايرلندا والس جبارة من العديد من الالعبني. وبعد فش
ــيا في العبور إلى كأس العالم فإن االيرلندي روبني كني  وروس
ــاڤني جنم  ــي اندري ارش ــم توتنهام اإلجنليزي والروس مهاج
ــويدي زالتان إبراهيموڤيتش قناص  ارسنال اإلجنليزي والس

برشلونة األسباني سيغيبون عن البطولة العاملية. 

(أ.ف.پ)    لوحة فولكلورية خالل حفل سحب القرعة 

(أ.ف.پ)   كأس العالم بني جوزيف بالتر ورئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما  املمثلة اجلنوب أفريقية تشارليز ثيرون حاملة كرة النهائيات اجلديدة من أديداس  جيرومي فالكه يشارك في سحب الكرات في احلفل ويبدو النجم االجنليزي ديڤيد بيكام 

 بيكام وفيغو وخوليت روجوا لكأسي 
العالم ٢٠١٨ أو ٢٠٢٢ 

  
ــعى ١٢ دولة إلى الترويج مللفاتها على هامش القرعة في    تس

إطار حملتها لتنظيم نهائيات كأس العالم ٢٠١٨ أو ٢٠٢٢.
ــزي ديڤيد بيكام  ــن النجوم مثل اإلجنلي ــافر العديد م   وس
ــو والهولندي رود  ــابقني البرتغالي لويس فيغ ــني الس والنجم
ــتغالل فرصة هذا احلدث الرائع من  خوليت إلى كيب تاون الس

أجل الترويج مللفات بالدهم لطلب تنظيم إحدى البطولتني.
ــا في كيب تاون  ــني الضيوف احلاضرين أيض   وكان من ب
املدرب اإليطالي فابيو كابيللو املدير الفني للمنتخب اإلجنليزي.
ــو إلى املركز  ــو وبيكام وخوليت وكابيلل ــر كل من فيغ وحض

اإلعالمي املقام في مقر إقامة السياسية هيلني زيل. 

 مانديال: جنوب أفريقيا
  فخورة باالستضافة

  
ــابق جلنوب افريقيا نيلسون مانديال في    اعلن الرئيس الس

كيب تاون ان بالده فخورة باستضافة نهائيات كأس العالم.
ــود جلنوب افريقيا،    وقال مانديال (٩١ عاما)، اول رئيس اس
ــش قرعة العرس  ــزة قدمت على هام ــة قصيرة متلف في كلم
العاملي «نحن، في جنوب افريقيا نشعر بالفخر والتواضع بهذا 

التشريف الفريد الذي حظينا به».
ــس اجلنوب افريقي احلالي جاكوب    من جهته، تطرق الرئي

زوما الى «فخر» بالده والقارة السمراء بهذه االستضافة.
  وقال «سيتفاجأ العالم، ألنه في نهاية العرس العاملي ستبقى 

الكأس العاملية في القارة االفريقية».  

 مخاوف لوجود قنبلتين
  في مركز المؤتمرات

  
  أغلق جزء من مركز املؤمترات الدولي مبدينة كيب تاون 
ــبب إنذار بوجود  ــحب القرعة بس اجلنوب أفريقية قبل س

قنبلة باملكان.
  وأوضحت الشرطة أن هذا اإلنذار الذي يأتي قبل ساعات 
ــبقه  ــة من إجراء قرعة املونديال لم يكن األول حيث س قليل
إنذار آخر بوجود قنبلة في مطار كيب تاون في وقت سابق 

من اليوم.
ــق املدخل اإلعالمي بقاعة املؤمترات بعد ظهر اليوم    وأغل
ــرطة مبعاينة املكان بحثا  بوقت قصير، وقام فريق من الش

عن أي متفجرات بواسطة الكالب البوليسية. 

 أستراليا تختار «ربوة»
  خارج جوهانسبروغ

  
  اخـــتارت اســـتراليا ربوة خارج جوهـــانسبرغ 
مقرا ملنتخبها.وذكرت محـــطة «ايه بي سي» االذاعــية 
االسترالية أن الفريق سيقيم في «كلـــوفزيتشت لودج» 
ــة مــــولدرزدرفـــت التـــي تبعد ٤٠ دقــيقة  مبنطق

بالســــيارة عن كل من جوهانسبرغ وبريتوريا.
ــفح جبال «زوارتكوبس»،    وتقع مولدرزدرفت في س
ــتكون من فئة اخلمس  وذكر التقرير أيضا أن االقامة س

جنوم.
ــترالي بيم  ــر الفني للمنتخب االس   ونقل عن املدي
فيربيك قوله إن ميزة مولدرزدرفت تكمن في ارتفاعها 
ــيا في عملية  ــاع كان عنصرا رئيس ــذا االرتف وأن ه

االختيار.  

 توزيع المجموعات 
 المجموعة األولى 

 جنوب افريقيا واملكسيك واألوروغواي وفرنسا 

 المجموعة الثانية 
 األرجنتني ونيجيريا وكوريا اجلنوبية  واليونان 

 المجموعة الثالثة 
 اجنلترا والواليات املتحدة واجلزائر وسلوڤينيا 

 المجموعة الرابعة 
 أملانيا واستراليا وصربيا وغانا 

 المجموعة الخامسة 
 هولندا والدمنارك واليابان والكاميرون 

 المجموعة السادسة 
 ايطاليا والپاراغواي ونيوزيلندا وسلوڤاكيا 

 المجموعة السابعة 
 البرازيل وكوريا الشمالية وساحل العاج والبرتغال 

 المجموعة الثامنة 
 اسبانيا وسويسرا وهندوراس وتشيلي 

  «أديداس» تقدم كرتها
  الجديدة للنهائيات

  
ــال وأطلقت عليها  ــرة نهائيات املوندي   قدمت اديداس ك

اسم «جابوالني» اي «لالحتفال» بلغة الزولو.
ــرة على هامش قرعة  ــركة األملانية هذه الك   وقدمت الش
ــات الثماني،  ــتجرى لها لتحدد املجموع ــات التي س النهائي
ــفت اديداس ان الكرة اجلديدة تتميز باستعمال احدث  وكش
التقنيات في استعمالها ومستلهمة من البلد املضيف جنوب 

افريقيا.
ــا في  ــة ١١ لون ــة العمالق ــركة االملاني ــتعملت الش    واس
ــي كل فريق واللغات الـ  ــع هذه الكرة متثل ١١ العبا ف صن
ــل الـ ١١ املوجودة  ــي جنوب افريقيا والقبائ ــمية ف ١١ الرس
ــوع االثني في القارة  ــد املضيف والتي تظهر التن في البل

االفريقية. 

 أسفرت قرعة نهائيات مونديال 
جنوب افريقيا ٢٠١٠ التي سحبت 
امــــس فــــي جوهانســــبورغ عن 
الســــابعة  مجموعة حديدية هي 
البرازيــــل والبرتغال  وســــتضم 
وساحل العاج، إضافة الى كوريا 

الشمالية.
  وجاءت املجموعــــات األخرى 
متوازنة جدا، اذ وقعت ايطاليا بطلة 
مونديال أملانيا ٢٠٠٦ في املجموعة 
السادسة مع الپاراغواي ونيوزيلندا 
وسلوڤاكيا، فيما جتنبت فرنسا 
سيناريو مواجهة نارية مع الكبار 
اذ وقعت في املجموعة األولى الى 
افريقيــــا املضيفة  جانب جنوب 

واملكسيك واالوروغواي.
  اما ممثل العرب الوحيد املنتخب 
اجلزائري فجاء في املجموعة الثالثة 
الى جانــــب اجنلتــــرا والواليات 
املتحــــدة وســــلوڤينيا، في حني 
ضمت املجموعــــة الثانية كال من 
االرجنتــــني ونيجيريــــا وكوريا 
اجلنوبية واليونان، والرابعة كال 
من املانيا واستراليا وصربيا وغانا، 
واخلامسة كال من هولندا والدمنارك 
واليابان والكاميرون، والثامنة كال 
من اسبانيا وسويسرا وهندوراس 

وتشيلي.
  وتنطلق النهائيات في ١١ يونيو 
املقبل وتختتم في ١١ يوليو ٢٠١٠، 
ويتأهل الى الــــدور ثمن النهائي 
صاحبا املركزيــــن األولني في كل 

من املجموعات الثماني.
  وســــتقص جنــــوب افريقيــــا 
شــــريط االفتتاح امام املكســــيك 

واحلائــــز أيضا على جائزة نوبل 
للسالم.

  ونال جنم كرة القدم اإلجنليزي 
الشهير ديڤيد بيكام حتية كبيرة 
باإلضافة النطالق أبواق «فوفوزيال» 
(أداة النفير التي يطلقها مشجعو 
كرة القدم بجنوب أفريقيا) عندما 
مر أسفل القوس الذي صمم كنفق 
نحو جبل «تيبل» الشهير في كيب 
تاون ليسير فوق البساط األحمر 

إلى القاعة.
  ووصل زوما وبالتر إلى احلفل 
ســــويا ويتقدمهمــــا مجموعة من 
راقصي زولو يرتدي كل منهم حلة 
تشــــبه جلد األسد وتنورة بشكل 

جلد البقر.
  وأقيم احلفل وســــط إجراءات 
أمنية مشددة حيث شارك في تأمني 
احلفل أكثر من ١٠٠٠ شــــرطي مع 

وجود تعزيزات عسكرية.
  وعلى بعد عدة شــــوارع كان 
احتفال املشــــجعني حيث احتشد 
أكثر من عشرة آالف مشجع أمام 
شاشات العرض العمالقة. وتبث 
حفــــل القرعة ألكثر من ٢٠٠ دولة 
وينتظر أن يتابعها نحو ٢٠٠ مليون 
شخص. وتوجه مشجعو منتخب 
جنوب أفريقيــــا بالدعاء لفريقهم 
بقرعة «سهلة» ليعزز ذلك وصوله 
إلى الدور الثاني (دور الستة عشر) 

في البطولة.
  وقال ماتيو بوت مدافع منتخب 
جنوب أفريقيا إنه يتمنى أن يتجنب 
الفريق مواجهة الفرق الكبيرة في 

الدور األول. 

بأفريقيا».
  وحتدث زوما وبالتر أمام نحو 
٢٠٠٠ ضيف حضروا احلفل كان في 
استقبالهم كل من املمثلة اجلنوب 
أفريقية احلسناء تشارليز ثيرون 
وجيروم فالكه ســــكرتير عام الـ 

«فيفا».
  كما كان بني احلاضرين معظم 
مدربي املنتخبات الـ ٣٢ املشاركة في 
النهائيات كما حضر احلفل األسقف 
اجلنوب أفريقــــي ديزموند توتو 
احلائز على جائزة نوبل للسالم 
وفيرديناند وليام دي كليرك آخر 
رئيــــس أبيض جلنــــوب أفريقيا 

واسبانيا وهولندا وايطاليا وأملانيا 
واألرجنتني واجنلترا في املستوى 
االول اســــتنادا الى مركزها خالل 
تصنيــــف «فيفا» لشــــهر أكتوبر 
املاضي،  إضافة الى جنوب افريقيا 

كونها البلد املضيف.
    مراســــم القرعــــة وكان حفل 
إجراء القرعة بدأ باحتفال رائع له 
صبغة أفريقية في القاعة التي تقام 
فيها مراسم القرعة باملركز الدولي 
للمؤمترات في مدينة كيب تاون 
بجنوب أفريقيا وسط حضور أبرز 
الشخصيات في مجال كرة القدم 

بأفريقيا والعالم.

  وانطلق حفــــل القرعة بأغنية 
ألقاها مطرب البوب الشهير جوني 
كليج باإلضافة إلى رسالة مصورة 
مسبقا من الرئيس اجلنوب أفريقي 
السابق نيلسون مانديال أول رئيس 
أسود جلنوب أفريقيا والذي لعب 
دورا كبيــــرا للغاية في فوز بالده 

بحق استضافة هذه البطولة.
  ووصف السويسري جوزيف 
بالتر رئيس االحتاد الدولي للعبة 
(فيفا) قدوم كأس العالم إلى أفريقيا 
بأنه «قصة حــــب» كما أنه قصة 
لكرة القدم. وأضاف «كأس العالم 
هنا، وكأس العالم ستعرف العالم 

على ملعب «ســــاكر ســــيتي» في 
جوهانسبورغ.

  واحترم مبدأ التوزيع اجلغرافي 
في عملية ســــحب القرعة بهدف 
جتنب أن يكون هناك منتخبات من 

نفس القارة في املجموعة ذاتها.
  وكان هنــــاك اســــتثناء وحيد 
لقاعدة الفصل اجلغرافي اذ سمح 
ملنتخبــــني أوروبيني في ان يكونا 
ضمن املجموعة ذاتها بحكم ان هناك 
خمسة رؤوس مجموعات من القارة 
االوروبية وثمانية منتخبات في 

املستوى الرابع.
  وصنفت منتخبــــات البرازيل 

 جنوب أفريقيا تفتتح مونديال ٢٠١٠ بمواجهة المكسيك في «ساكر سيتي»
 قرعة متكافئة للكبار وألمانيا في «المجموعة الصعبة» والجزائر مع إنجلترا وأميركا وسلوڤينيا 



<<
  /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


