
 

Naêm Nhaâm Thìn 
 

Tuổi Thìn rồng ở thiên đình 
Đằng vân giá vỏ, ẩn mình trên mây 

Tuổi Thìn  

Tuổi Thìn thuộc dương. Ta có các tuổi : Giáp 
Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn và 
Nhâm Thìn. Trong năm tuổi Thìn, Nhâm Thìn 
là quí nhứt. Trong tranh Tàu, người ta viết chữ 
nhâm giữa trán con rồng. Chữ nhơn là người, 
đứng trước chữ nhâm là chữ nhậm, mà chữ 
nhậm là gánh vác trọng trách. Người gánh vác 
trọng trách là người có địa vị cao trong xã hội. 
Người tuổi nhâm Thìn có đủ phước, lộc,thọ, 
khương, ninh. Nhưng người nam thì tốt hơn 
người nữ một bậc: 

Nam Nhâm nữ Quí thì sang. 
Nữ Nhâm nam Quí, gian nan buổi đầu. 

 Lại nói : 

Nam Đinh Nhâm; Nữ Quí Giáp. 

Người nữ tuổi Nhâm thìn, tính kiên cường 
không kém gì nam giới. Trong gia đình có 
quyền; ngoài xã hội có địa vị. Thời thơ ấu có 
gặp khó khăn, nhưng luôn vươn lên, càng trở 
về già càng vững vàng . 

Con Rồng 

Trong mười hai con giáp, con rồng là sang hơn 
hết. Trong truyền thuyết Đông phương, con 
rồng được xếp vào tứ linh (bốn con vật linh) 
“long, lân, quy, phụng”. Con rồng đứng đầu tứ 
linh, trước cả con lân. Trong tục ngữ, con lân 
đứng đầu loài thú, con phụng đứng đầu loài 
cầm. Mà hai con vật nầy đều đứng sau con 
rồng, thế mới biết con rồng là đệ nhất linh vật ở 
cõi đời nầy. Thánh hiền được ví với con phụng, 
con lân, “cầm vi phụng thú vi lân”. Trong loài 
chim làm con phụng, trong loài thú làm con lân 
là hạng nhứt rồi, không thể so sánh hơn được. 
Trong cõi người ta làm thánh hiền đứng đầu, 
cũng chưa dám sánh mình với con rồng. 

Có lần Đức Khổng tử sánh Lão tử với con rồng. 
Sau khi hỏi lễ nơi Lão tử, Khổng tử nói với đệ 
tử: “Con cá dưới nước sâu ta còn thấy tăm, 
gần có thể câu, xa có thể lưới. Con chim trên 
trời cao, ta còn thấy bóng, gần có thể dùng 
cung mà bắn, xa có thể dùng bẩy mà rập. Đến 
như con rồng: muốn ở nước, thì ẩn nơi vực 
thẩm, muốn lên không, thì ẩn vào mây cao. Ẩn 
hiện bất chợt, lên xuống tùy ý, ta không lường 
được. Ta thấy Lão tử như con rồng.” 

Khổng tử có lý lắm. Con người quan sát và 
quen biết thói quen của các giống vật ở quanh 
mình. Như người ở gần sông nước thì biết tánh 
cá. Người ở gần non núi thì biết tiếng chim. 

Cận thủy tri ngư tánh, 
Cận sơn thức điểu âm 

Nhưng con rồng đâu phải là con vật thân cận 
của con người. Nơi “dầm rồng, hang cọp” (long 
đàm, hổ huyệt), chốn “ngọa hổ tàng long” (con 
cọp nằm, con rồng núp) đâu phải là nơi người 
thường có thể lân la được . 

Con Rồng trong võ hiệp 

Đọc chưởng của các nhà tiểu thuyết Trung 
quốc, chúng ta thường thấy những thế võ do 
con người học được từ muôn thú. Tầm thường 
như những thế “chó cắn, mèo quàu” thì hầu 
như không cần phải là cao thủ cũng có thể thi 
triển được. Đến như “hầu quyền, xà quyển” đã 
đòi hỏi công phu. Một bậc cao hơn nữa như “hổ 
phục, sư hống” thì đã vào thượng thừa rồi. 



Nhưng muốn đạt đến trình độ của “giáng long 
thập bác chưởng”, thì phải đến hạng “xưng bá 
võ lâm” mới luyện được. Những chưởng nhu 
hòa như “hiện long tại điền”, “phi long tại 
thiên”, cao thủ tại hiện trường còn có thể thấy 
phần nào chiêu thức, độ số. Đến những chưởng 
cương mãnh như “mãnh long quá giang”, “thần 
long bái vỉ”, thì quả là sấm vang chớp giật, 
động địa kinh thiên, dù cho thành đồng vách sắt 
cũng không chịu nổi. 

 

Lạc Long Quân 

Nói đến con rồng mà không nói đến Lạc Long 
Quân là thất kính, vì đó là vì vua lập quốc của 
ta. Hán việt từ điển của Đào Duy Anh chép: 

“Con Kinh Dương Vương, làm vua đời Hồng 
Bàng, tục truyền lấy bà Âu cơ đẻ được một 
trăm trứng, nở ra một trăm con trai”. 

Trong thành ngữ điển tích danh nhân tự điển 
của Trịnh Văn Thanh có nhiều chi tiết hơn: 

“Lạc Long Quân là tên vua thứ hai họ Hồng 
Bàng. Vua thứ nhứt là Kinh Dương Vương tên 
là Lộc Tục. Theo truyền thuyết trong các cổ sử 
nước ta thì vua Đế Minh, cháu ba đời của vua 
Thần Nông, đi tuần thú phương Nam, đến miền 
núi Ngủ Lĩnh (thuộc tỉnh Hồ Nam) gặp một 
nàng tiên, lấy nhau sanh ra Lộc Tục. Sau Đế 
Minh truyền ngôi cho con trưởng là Đế Nghi 
làm vua phương Bắc, và đặt Lộc Tục làm vua ở 
phương Nam. Lộc Tục lấy hiệu là Kinh Dương 
Vương, đặt quốc hiệu là Xích Quỹ, vào khoảng 

năm Nhâm Tuất (2879 trước Tây lịch ). Bờ cõi 
Xích Quỹ bây giờ, phía Bắc giáp Đông Đình 
Hồ (tức Hồ Nam), phía Nam giáp nước Hồ Tôn 
(tức Chiêm Thành), phía Tây giáp Ba Thục (tức 
Tứ Xuyên), phía Đông giáp bể Nam Hải. 

Sau khi lên ngôi vua, Kinh Dương Vương lấy 
con gái của Động Đình Quân là Long Nữ sanh 
ra Sùng Lãm, nối ngôi Kinh Dương Vương 
xưng hiệu là Lạc Long Quân. 

Lạc Long Quân sau khi lên ngôi vua, lấy bà Âu 
Cơ đẻ ra một cái bọc chứa 100 trứng, nở ra 
100 người con (về truyền thuyết nầy có sách 
ghi rằng Âu Cơ đẻ ra 100 trứng, nở 100 con 
gồm nữa trai, nửa gái, có sách chép tất cả là 
trai hết). Nửa theo mẹ lên núi, nửa theo cha 
xuống bể Nam Hải. Vì mẹ là giống tiên và cha 
là giống rồng, do đó có giống Bách Việt rải rác 
khắp miền Nam Trung Quốc. Cho nên người 
Việt ngày nay tự cho mình là con tiên cháu 
rồng hay con Lạc cháu Hồng là do sự tích nầy. 

Lạc Long Quân phong cho người con trưởng là 
vua nước Văn Lang, xưng là Lạc Vương tức là 
Hùng Vương. Họ Hồng Bàng kể từ Kinh Dương 
Vương, Lạc Long Quân và 18 đời Hùng Vương 
là triều đại trước hết của dân tộc Việt Nam ta.” 

Tôi chép từ tự điển dài vòng ra đây ý muốn 
người đọc nhớ một chút về nguồn gốc tổ tiên. 
Lịch sử nước nào cũng có một phần huyền 
thoại. Huyền thoại thì mơ hồ, cứ tin như thế, 
không thể lấy thói thường mà hiểu được. Riêng 
về truyền thuyết trên tôi xin mạo muội góp một 
vài ý kiến: 

Nói bà Âu Cơ là tiên, Lạc Long Quân là rồng là 
muốn tôn dòng dõi lên bậc cao quí. Có phải 
Tiên Rồng thiệt hay không? Nhưng ngay thời 
các dân tộc khác thờ những thú vât thường để 
làm vật tổ: có dân thì thờ bò, có dân thì thờ 
heo, lại có dân thờ voi, thờ vấu, thờ con ó, con 
gà,v.v… mà tổ tiên mình biết chọn một nàng 
Tiên và một ông Rồng để làm vật tổ thì quả là 
đã hơn thiên hạ một bậc rồi. Nàng tiên thì xinh 
đẹp (đẹp như tiên), tài phép (thuốc tiên), có một 
người vợ tiên, có một người mẹ tiên là nhất trần 
đời rồi! Rồng thì cao sang mạnh mẽ, linh động 
có khả năng làm gió làm mưa, có khi làm cả 
bão tố. Có một người chồng, người cha như 



vậy thì yên tâm biết bao. Là con cha rồng mẹ 
tiên, dân Việt Nam ta quả là có phước . 

 

Lạc Long Quân lấy bà Âu Cơ đẻ ra một cái 
bọc, đựng một trăm trứng, nở ra trăm con. 
Chẳng qua là một cách nói bằng một thứ ngôn 
ngữ cổ sơ, từ ngữ còn nghèo nàn mà thôi. Ta có 
thể hiểu: Lạc Long Quân từ phương bắc xuống. 
Người phương bắc theo phụ hệ (theo cha) đã 
sớm tổ chức thành quốc gia. Trong lúc đó bà 
Âu Cơ ở phương nam theo mẹ (theo mẫu hệ) 
còn sống thành nhiều bộ lạc. Lạc Long Quân và 
bà Âu Cơ đã lập nên một liên bang, gồm một 
trăm bộ lạc. Đó là nước Việt thống nhất đầu 
tiên, gồm một trăm giống Việt (Bách Việt). Sau 
nầy vì văn hóa khác nhau, kẻ theo cha, người 
theo mẹ (kẻ theo phụ hệ, người theo mẩu hệ) 
nên nước phải tách ra làm hai. Lạc Long Quân 
nói: “Ta là dòng dõi rồng; nàng là dòng dõi 
tiên.” Chẳng qua là muốn nói: “Ta quen làm ăn 
dưới biển, còn nàng quen làm ăn trên núi”. 
Thôi thì bộ lạc nào lên non thì nàng quản lý. Bộ 
lạc nào theo xuống biển thì theo ta, thế thôi. Và 
những người theo phụ hệ đã sớm tổ chúc thành 
quốc gia (người kinh ngày nay), Những người 
theo mẫu hệ sống trên miền cao, một phần còn 
dưới dạng bộ lạc (người dân tộc ngày nay). Nay 
đã trở lại hợp thành nước Việt Nam. Dù sao 
cũng chưa hoàn toàn êm đẹp. 

Xem lại lịch sử ta sẽ thấy rõ: Từ thuở vua Hùng 
thứ Nhứt đến vua Hùng thứ Mười bảy vua cha 
đâu có quyền trên con gái. Nàng Mỵ Nương 
Tiên Đồng lấy Chử Đồng Tử đâu cần hỏi ý kiến 
của cha. Đến đời Hùng vương thứ Mười tám, 
mới có viêc người con gái “đặt đâu ngồi đó”, 
liền mất nước về phương Bắc ngay. Sau nhờ 

hai bà Trưng dấy lên, gây lại nền độc lập, rõ 
ràng là hai bà còn thế lực của mẫu hệ. 

Sau nầy vua đầu nhà Lý là Lý Công Uẩn dời đô 
từ Hoa Lư ra thành Đại La, đổi tên thành là 
Thăng Long nghĩa là rồng lên. Đã có thành 
Thăng Long, lại có vịnh Hạ Long. Nhưng vua 
đầu nhà Nguyễn là Nguyễn Ánh lấy hiêu là Gia 
Long có nghĩa là “thêm đầy”. Chữ long nầy 
không có dính gì đến con rồng. Còn các địa 
danh như Long Khánh, Long Điền, Long Đất, 
Long Hái, Long An, Long Xuyên, Vĩnh Long e 
rằng cũng không dính dáng gì đến con rồng 
trong lịch sử. 

Dòng Cửu Long 

Sông Cửu Long (chín con rồng) bắt nguồn từ 
Tây Tạng, là vùng có đỉnh Everest, cao nhứt so 
với các đỉnh cao của địa cầu. Bắt nguồn từ con 
sông Lan Thương, miền Tân Cương băng qua 
Trung Quốc, Lào, Thái lan, Campuchia, xuống 
miền nam Việt Nam và đổ ra biển Đông bằng 
chín cửa: cửa Đại, cửa Tiểu, cửa Hàm Luông, 
cửa Cổ Chiên, cửa Cung Hầu, cửa Ba Lai, cửa 
Định An, cửa Ba Thắc và cửa Tranh Đề. Trong 
các cửa thì chỉ có một cửa có tên là con rồng. 
Đó là cửa Hàm Luông. Chữ “luông” vốn là chữ 
long, người miền Nam do cữ kiêng gì đó, đọc 
trại mà ra thành chữ luông. Vào thời trước, tỉnh 
Kiến Hòa có lập một quận mới, nằm bên bờ 
sông Hàm Luông, đặt tên là quận Hàm Long. 
Nhưng sông và cửa thì còn giữ tên cũ là Hàm 
Luông. 

Cửu Long là một con sông hiền hòa, hầu như 
không gây lũ lụt tai họa gì cho dân cư hai bên 
bờ sông. Nói như vậy có người cho rằng không 
đúng vì sông Cửu long cũng có mùa lũ. Mùa đó 
miền ĐồngTháp Mười, miền Châu Đốc, Long 
Xuyên, nước lên cao đến sáu bảy thước tây trên 
mặt ruộng. Người qua đời trong thời gian đó, 
phải tạm táng trên ngọn cây. Trâu lúc đó phải 
đuổi lên trên núi. Nước ngập đồng mênh mông 
như biển. Xem hình ảnh trong phim “Mùa len 
trâu” thì thấy được. Thật ra chữ “Lũ” nầy mới 
nhập từ đâu miền ngoài vào sau nầy. Miền nam 
trước kia gọi mùa nầy là mùa “nước nổi”.  
Người ta trồng một loại lúa tên là lúa nổi. Còn 
gọi là lúa Sạ, vì cứ sạ thẳng giống khắp mặt 



ruộng, chứ không phải cấy như ở các vùng 
đồng bằng khác. Mưa xuống, người nông dân 
cày bừa ruộng kịp thời. Rồi gieo giống khắp 
đồng của mình. Nước dâng lên từ từ, nước lên 
tới đâu, lúa lên tới đó. Nước mang phù sa làm 
phân cho lúa tốt. Nước rút, lúa nằm xuống đất, 
nhảy nhánh trổ bông. Phẩm chất gạo không cao 
lắm, nhưng cũng đủ nuôi sống được dân địa 
phương. 

Đặc biệt xuống đến Campuchia, Cửu Long chia 
làm ba: nhánh Tiền giang, nhánh Hậu giang 
tiếp tục xuống biển Đông. Nhánh Tông Lê Sáp 
vào Biển Hồ. Sao gọi là biển hồ? Vì mùa nước 
rút vùng nầy chỉ là một cái hồ lớn. Đến mùa 
nước nổi, nước từ Tông Lê Sáp vào đẩy nước 
mặt hồ lên mênh mông biến thành biển. Mùa 
nầy người địa phương gọi là mùa “cá lên 
ngàn”. Đến nước rút xuống, lượng cá trong hồ 
tăng lên rất cao, là một nguồn lợi rất lớn cho 
dân “xứ Chùa tháp”. Chính Biển Hồ, qua dòng 
Tông Lê Sáp, đã điều chỉnh được mực nước 
cho Cửu Long. Nước có dâng lên có rút xuống 
nhưng từ từ, làm lợi cho dân cư hai bên bờ 
sông. Tôi nói không gây ra lũ lụt là như vậy. 

Gần đây Trung quốc xây đập thủy điện trên 
thượng nguồn Cửu Long. Lào cũng muốn. Có 
lẽ Thái lan, Campuchia cũng sẽ lợi dụng dòng 
nước xây dựng những đập thủy điện lớn. Nói 
có lợi, chắc cũng có lợi nhiều cho người nầy, 
cũng có thể hại một ít cho người kia. Dòng 
sông hiền hòa từ bao nhiêu ngàn năm nay, là 
một vùng nước ngọt lớn của thế giới, sanh sản 
và phát triển thủy sản đa dạng và với số lượng 
lớn. Phù sa của dòng sông giúp cho miền Nam 
Việt Nam thành một vùng trồng lúa nước, trồng 
cây trái nhiệt đới. Biết đâu vì lợi mà tự động 
sanh ra sóng gió ba đào… 

Chín con rồng không thấy hiện rõ trên dòng 
sông, lại thấy xuất hiên trong bài Hòn Vọng 
Phu của nhạc sĩ Lê Thương: “Chín con long 
thật lớn, quyết đem tin tới nàng. Núi ngăn 
không được xuống, chúng kêu la với ngàn.” 
Như vậy theo Lê Thương, người chồng của bà 
Vọng phu không phải đi chống xăm lăng ở 
phương Bắc, mà đi vào mở đất ở phương Nam. 
Chín con rồng đem tin về quê của ông. Có lẽ 

ông đã thành công ở phương Nam và chinh 
phục được cảm tình của chín con rồng chăng? 

Rồng Khắp Nơi 

Người Đông phương ta rất thích hính ảnh con 
rồng. Nên chúng ta gặp hình rồng ở khắp mọi 
nơi, và chuyện rồng trong mọi việc. Ngoài biển 
có rồng Long vương, trong giếng có rồng Tĩnh 
long, sông cạn lại thành rồng, nước rồng. Lăng 
tẩm ở đế đô Huế vốn thuộc về vua chúa, trang 
trí hình rồng là phải rồi, không ai thắc mắc. 
Nhưng Tòa Thánh Tây Ninh, cũng thấy trang 
trí hình rồng chầu ở “cửu trùng đài”. Chùa Bà 
của người Trung Hoa trong Chợ Lớn, trên nóc 
đều có hình “lưỡng long tranh châu” (hai con 
rồng giành trái châu). Sân khấu của các nhà 
hàng ăn, tổ chức đám cưới, hầu như đều có 
trang trì hình long phụng “con rồng đoanh và 
con phụng múa”. Tiệm buôn nào cũng thờ Tài 
thẩn, trên bài vị thấy đề “Tiền hiền, hậu hiền, 
địa chủ, long thần”. Long thần là thần nguồn 
nước. Ai cần nước là phải thờ long thần. Nhà 
nào nuôi con cũng đều ước con mình học hành 
đỗ đạt. Trước cửa trồng một bụi trúc hình con 
phụng bay lên. Dưới ao nuôi con cá sắp biến 
thành con rồng (Đình tài tê phụng trúc. Trì 
dưỡng hóa long ngư). Con cái thi đỗ thì gọi là 
“rồng mây gặp hội”. Ca dao cũng nói đến rồng  

Trăm năm trăm tuổi, may ruổi một chồng, 
Dù ai thêu phụng vẽ rồng em cũng không có ham. 

hay : 

Rồng nằm ngoài Huế, ngựa tế Đồng nai. 
Nước sông trong đổ lộn sông ngoài, 

Thương người xa xứ, lạc loài tới đây. 
hay: 

Rồng nằm đáy vực, rồng đoanh, 
Em nằm phòng vắng chờ anh đôi ngày. 

Nhân dịp năm hết Tết đến, kính chúc quý vị và 
gia đình năm Nhâm Thìn an khang và thịnh 
vượng. 



<<
  /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


