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 آم يوًما بقي حتى يوم عيد ميالدي؟

  التي في الرزنامةالمفاهيم وساعد تالميذ رياض األطفال في فهم السياقاتم

How Many Days 'til My Birthday? 

Helping Kindergarten Students Understand  

Calendar Connections and Concepts 

 Mary Kathleen Barnes :تأليف

 Teaching Children Mathematics, Vol. 12 No. 6, February 2006.  pp. 290 - 295  :نشر في

 ابتسام عبد الخالق: ترجمة

 

 " بقي حتى يوم ميالدي؟اآم يوًم"

 "آم من الزمن بقي حتى تأتي؟. جدتي ستأتي لزيارتنا في فرصة الربيع"

 ستكون بعد آم من الزمن. سيصبح عمره سنتين يوم السبت. سنقيم حفلة ألخي الصغير"

  "الحفلة؟

بقي  "آم من الزمن" "آم يوًما"آانت هناك أسئلة آثيرة، لدى تالميذي في الروضة، من النوع 

إنهم يترقبون بتلهف عيد ميالدهم، األعياد وزيارات األجداد .  حدث خاص في حياتهملحصول

إلعالنات  في لوحة االموجود لم يحصل الحدث الخاص بهم خالل الشهر إنمع ذلك،  .واألصدقاء

.  وعندها يمكن عرضه في رزنامة الصف,"الصحيح" الشهر يأتيخاصتنا، يوضع جانًبا إلى أن 

 في )مناسبات (اعند تالميذي لفرص يربطون فيها أحداث  آبيرة أظهر خسارةهذا التأجيل

الرزنامة، آذلك أّدى إلى خسارة الفرص لحل مسائل، واسطة  بحقيقيةحياتهم مع تجارب 

وقدرة التمثيل التي يمكنها أن تتكّون نتيجة استعمال ير الحس واإلدراك العددي تطوللتنبؤ ،

 آنت قلقة من فهم التالميذ لمفهوم الزمن الذي آان مشوًها لقد. حقيقيةالرزنامة بطرق أآثر 

 عدم لىإيؤدي  واحد من الرزنامة في آل مرة، والذي شهرل المنفرد العرض بسبب نموذج

، وبسبب إزالة الرزنامة في آخر آل شهر إضافة إلى ذلك. هماستمرارية سياق تجارب

 الوقت الذي واستبدالها برزنامة الشهر الحالي، خسر التالميذ فرصة قيمة لبناء الفهم حول

 .مضى نسبة ألحداث سابقةآانت في حياتهم

 التفكير الرياضي عند األطفال 

لعالقات ل فهمهم آيف يطورون الزمن؟مفهوم  دراآهمإلماذا نعرف عن آيفية بدء األطفال الصغار 

 ، شهر، اليوم ، يوم غٍد، البارحة او األسبوع القادم؟يوم، أسبوع: الزمنية مثل

بشكل  ت مبني على حب االستطالع والحماس عند األوالد وينموتعلم الرياضيا"نحن نعرف بأن 

اضيات تحتاج أن  نحن نعرف أيًضا بأن الري. )NCTM 2000, P.73 (" طبيعي من خالل تجاربهم

  أفكار وتجارب رياضيةآتشافلبحث واتكون مربوطة مع عالم الطفل من أجل إتاحة فرص ا
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) NCTM 2000, P.74( . ماذا يعني ذلك بالنسبة لمعلمات مرحلة الطفولة؟ ذلك يعني بأن على

 فقط"  أن يستعملن الرزنامات مع األوالد الصغار صف البستانو معلمات مرحلة رياض األطفال

   .)Seefeldt 1997, p. 181(" فورية لهمحاجة فيها  وتخدم األوالدآانت الرزنامات إذا 

 الحديث  فيالبستان أول عشرين دقيقة من آل صباح ات صفليس ضرورًيا أن تقضي معلم

وم الزمن ال يتعلم األوالد مفه . الرزنامة يشرن إلى ن وهعن أيام األسبوع أو عن أشهر السنة

ة المعلم وهو يعد عدد أيام التعليم في المدرسة أو بواسطة إيجاد آل األيام مشاهد"بواسطة 

في الواقع يطّور األوالد  ). Seefeldt 1997, p. 181) ( باإلنكليزيةTحرف )(أ(بحرف األلف التي تبدأ 

 بأشياء ذات معنى بالنسبة لهم، مثل عد وتسجيل  ربطهعن طريقالصغار مفهومهم للزمن 

  ). Seefeldt 1997, p. 181 ( أو األيام التي مرت منذ عيد ميالدة خاصمناسبةبق األيام التي تس

فهمهم للزمن وأن يكن مدرآات  آيف يبني األوالد نفهمأن يلذلك من المهم للمعلمات 

هذا المقال يعرض آيف يمكن . للتعقيدات الكامنة في هذه العملية بالنسبة لألوالد الصغار

تان أن تساعد األوالد في التفكير حول الزمن بطرق هادفة والتي لرزنامة حائط في صف البس

 .تربط الرزنامة بتجاربهم الخاصة

 فهم الزمن هو محاولة معقدة لألوالد الصغار
 

مس ، واألالغدعلى سبيل المثال، لفهم اليوم، . إن فهم  مرجعية الزمن يعتبر تحدًيا لألوالد

 .للغد واألمسيضع مكانة زمنية وذلك لكي ) اليوم( نقطة مرجعية في الزمن على الولد أن يجد

) اليوم( مفاهيم زمنية لكي يستوعب بأن الحاضر سلسلتعلى الولد أيًضا أن يتمكن من فهم 

  ). Friedman 1990 (هو فقط  لحظة وحيدة من عملية مستمرة

أشار آما . يبدأ التسلسل الزمني بالتطور عند األطفال  من خالل تجاربهم مع أحداث خاصة

Caplan & Caplan) 1983 (" أن بأن فهم األوالد لمفاهيم الزمن يعتمد على تسلسل أحداث قبل

قبل، بعد، األول، التالي،  إستعمال آلمات مثل ولذلك على فترات ووحدات زمنية، يعتمد

  .).p 90(.اعدهم على تعزيز أفكارهم بالنسبة للترتيبات الزمنيةيس قد األخير، حاًال وفيما بعد

 .يتعلم األوالد الصغار أن إدراك طول الزمن يتغير الى حٍد بعيد نسبة لتجاربهم التي يخوضونها

 أطول بكثير من اللعب يبدو على أنه تنفسك لمدة دقيقة على سبيل المثال، أن توقف

 والذي  سنوات5 يوم غٍد يبدو مدة انتظار طويلة جًدا لولد عمره .بالمكعبات لنفس المدة الزمنية

 والمسرع إلتمام لوالد المشغولل م غٍد، بالنسبةون ير بتلهف حفلة عيد ميالده، لكينتظ

من خالل المحادثات والتجارب يبدأ األوالد بتطوير  .التحضيرات لنفس العيد يبدو أسرع بكثير

  .الزمنالوعي التجريبي الطبيعي لمفهوم 
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  رزنامة حائط من أجل تعزيز فهم الزمنبناء

 صف البستان يخسرون ارتباطات ي في ظهر لي جلًيا بأن تالميذة الدراسيةآلما تقدمت السن

على سبيل المثال، لقد أبدوا عدم الفهم   . المفاهيم الزمنيةوادراكهامة بين الرزنامة الصفية 

 آانوا نسبًيا قليلي قدف،أسبوع أو شهر، الماضي أو المستقبلبالنسبة لمصطلحات مثل 

غة توجهي لتعليم ا لذلك قررت ،في شهر آانون األول، إعادة صي.االهتمام في الرزنامة آكل

رزنامتنا .  ليكون رزنامة الصف خاصتناوخصصت حائطا آامال بالصفمفاهيم الزمن والرزنامة، 

 األخرى من 11 وضمت رزنامة لكل شهر من األشهر الـ -آانون األول–بدأت في الشهر الحالي 

يومي بأن يشير التلميذ إلى تاريخ يوم ميالده في  الالطلبآذلك توقفت عن  .أشهر السنة

.  على الرزنامة آل يومومناسبات  أحداث تواريخليعينواالرزنامة، وفضلت إشراك عدة تالميذ 

 عندما عشوائي بشكل حصل وانما في وقت محدد من اليوم يحصلتعيين هذه التواريخ لم 

مثًال، يوم االثنين زرعنا . ل اليومخال بأوقات مختلفةشارآني األوالد بأفكارهم وبأسئلتهم 

 حتى يستغرق" آم من الزمن"بصيالت النرجس، آان هناك حب استطالع عند األوالد حول 

من أجل تزويد التالميذ بنقطة زمنية مرجعية، بدايًة، قلت لهم أن . تزهر هذه البصيالت

 رزنامة أن يستعملواوالد اقترحت على األ. باستطاعتنا اإلشارة إلى تاريخ يوم الزرع في رزنامتنا

 األربعاء مثًال، الحظ يوم. الحائط لتساعدنا على استنتاج األجوبة ألسئلتنا حول شتالت النرجس

بما أنه قد . ا بأن بصيالت النرجس التي زرعناها يوم االثنين قد أنبتت جذوردارين ،بانفعال،

، إقترحت تدوين مالحظته بالنسبة أشرنا في رزنامتنا إلى تاريخ اليوم الذي زرعنا فيه البصيالت

، واقترح أن يعّين "تصبح مستقيمة وأآبر"أن أوراق نبتتنا  يوم الخميس الحظ إيرن .للجذور أيًضا

 التالميذ )مشاهدات(المستمر لمالحظات  إن التوثيق. ما فعل دارينمالحظته على رزنامتنا مثل

 في النمو والتغير مع تخذهم أتنبتا. ساعدتهم في تطوير مفهوم التسلسل المنطقي للزمن

 نقطة زمن مرجعية إلشارة إلى ابواسطة. اث هذا في الرزنامةالزمن، ودّونا  تسلسل األحد

بناء البدء ب استطاع التالميذ .)اليوم الذي زرعنا فيه البصيالت(والتي آانت مألوفة للتالميذ 

.  بعد زرعهاثالثة أيام   األوراق التي نبتتل الزمني وذلك عندما تكلموا عنمفهوم التسلس

 . اليوم آذلك آان عندهم نقطة مرجعية للبدء في بناء مفهوم لطول الزمن الذي يتألف منه

 في تحليل التغيرات التي حصلت منغمسينعندما شاهد التالميذ البصيالت آل يوم، آانوا أيًضا 

). NCTM 2000, p. 37(  الجبرية NCTM في معايير الـ ا أساسًيا، والتي تعتبر جزًءطوال الوقت

، ان يوم الجمعةفي  ميجويل ةالحظم مثل، ف التالميذ في البداية آانت نوعيةاوصأإن  

إعطاء عدة تالميذ ، حاول منتصف األسبوع الثاني من الزراعةمع ذلك، ففي ". األوراق تكبر"

عبات مك آومة من البواسطةأطوال أوراق النبتة   مقارنة عن طريقأوصاف أآثر آمية وذلك

 .المتصلة
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ن نقطة مرجعية و من السهل على التالميذ تذآرها لتك الصف والتيأحداث شجعت تعيين لقد

 آان هذا مهًما من أجل تشجيع المحادثة عن األحداث التي .عملية ومشترآة لجميع األوالد

 لصنع على سبيل المثال، آان األوالد متلهفين. ألوالدا  وتنسجم مع حاجاتآانت مثيرة

  أسبوًعا قبلا هذا الحدث على الرزنامةعيّن. خاصتنا" يوم المعكرونة"المعكرونة البيتية في 

هل يوم غد هو يوم ”يوم األربعاء سألت الفينيا . الموعد هكذا نستطيع اللجوء إليه وقت الحاجة

التحدث عن المفاهيم إن النقطة المرجعية المشترآة لنا جميًعا، ساعدتنا في " ؟ةالمعكرون

 Strega عندما قرأنا قصة . يوم المعكرونة، مع أساس مشترك للمرجع الزمنيوبعد قبلثل م

Nona  (de Paola 1975)   يوم الخميس الذي تال يوم المعكرونة، سألت التالميذ إذا آان

أشارت داريا فوًرا إلى يوم المعكرونة . بإمكانهم القول لي آم يوًما مر منذ ُصنعنا للمعكرونة

 بعدها سألت داريا أن تشير .ت بالضبط األيام حتى يوم الخميسيه في الرزنامة وعّدالمشار إل

أوجد األوالد عالقة واضحة بين لقد . وآل المجموعة عّدت سويًة األيام ثانية إلى يوم المعكرونة،

 لحل المسألة التي آمصدرالرزنامة واألحداث التي خاضوا تجربتها، آما استعملوا الرزنامة 

 .عرضتها

على سبيل .  أحداث خدمتهم آنقاط مرجعية خاصة لفعالياتهم الشخصية أيًضا إلىأشار األوالد

قد أشار إلى ذلك و أغراضه الخاصة ليشارك أوالد الصف، ل، أحضر ويل، يوم الثالثاء، حقيبةالمثا

يوم، يوم غٍد الهذا خدمنا آنقطة مرجعية ممتازة للنقاش خالل األسبوع حول . في الرزنامة

 يوم الثالثاء الماضي  أواألسبوع الماضيفي األسبوع التالي استطعنا الرجوع إلى . والبارحة

 يمكن معنى عنده نقطة مرجعية ذات أصبح هذا يعني أنه. " في أغراضهعندما أشرآنا"

 .استعمالها
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أنا قررت أن . ذ آانت نقطة مرجعية مثيرة جًدا للتالمي المقتربة المسيح السيدميالد عطلة عيد

ال أشير في الرزنامة إلى يوم بداية العطلة ألن ذلك أتاح للتالميذ فرًصا فعلية لإلنتباه لأليام 

آم يوًما بقي " من آانون األول، سألتني لورا 19مثًال، في يوم األربعاء الـ . والتواريخ في الرزنامة

 25يالد في األسبوع القادم بتاريخ عيد الم " أجبتها" ؟) المسيح السيدميالد (حتى عيد الميالد

 "في الرزنامة؟ 25هل يمكنك إيجاد الـ . آانون األول

. 25 حتى 19، أشارت إليه بيد واحدة وعّدت عدد األيام من تاريخ 25بعد أن وجدت لورا التاريخ 

بعد ذلك . ونادت زميلتيها لتحدثهما بحماس بأنها عرفت أنه بقي ستة أيام حتى عيد الميالد

لم تكن متأآدة، لذلك أشرنا " هل يمكنك أن تقولي لي أي يوم في األسبوع سيكون؟"ها سألت

األحد، ماذا يأتي " في الرزنامة وبدأت بالقول  من آانون األول 23 يوم األحد الـ  خانةسويًة إلى

!" إنه في يوم الثالثاء! الثالثاء... اإلثنين " أشارت لورا إلى الخانات التالية وأآملت " بعده؟

 أيام األسبوعوالبدء بسرد  "الرجوع"وقررت " عيد الميالد سيكون يوم الثالثاء" أعلنت باعتزاز 

 ..."األربعاء، الخميس،  " وسمتهلقد أشارت إلى آل يوم . 25حتى الـ ) األربعاء(إبتداًء باليوم 

ذه  به من صفهاشارآت لورا ، بتلهف، مجموعة تالميذ. وهكذا حتى يوم الثالثاء القادم

معها األيام المتبقية حتى عيد " ليسّمعوا"  أتوا آلهم إلى الرزنامة عندهاالمعلومة، والذين 

حقيقية آذلك مّثل فرصة .  هذا التسميع أليام األسبوع آان تلقائًيا وهادًفا للتالميذ.الميالد

ن أوالد  مهارة مالءمة واحد إلى واحد، عندما أشارت لورا لكل خانة في الرزنامة في حيلتطبيق

 .صفها عددوا أيام األسبوع

إقترحت ". بابا نويل" يتساءل بتعجب، آم يوًما بقي إلى أن يأتي في يوم آخر، سمعت إيزاك

، لذلك 25إنه لم يكن متأآًدا من شكل العدد .  من الشهر25ًما بقي حتى الـ وعليه أن يعد آم ي

في الرزنامة مع العدد الذي مكتوب  على بطاقة صغيرة وأخذ يقارن األعداد التي 25آتبت العدد 

بينما هو أشار بواسطة ) 21(أشرت إلى تاريخ اليوم . على البطاقة إلى أن وجد العدد المالئم

بعد ذلك تكلمنا حول آم . 21  عّد عدد األيام تراجعًيا حتى الـوعندها؛ 25البطاقة إلى التاريخ 

 آان مفيًدا إليزك ألنه زوده بسلسلة هذا الشيء. قبل أن يأتي بابا نويل" سيذهب لينام"مرة 

التي يمكن أن تخدمه آنقطة مرجعية ليبدأ بتطوير و) وقت النوم(من األحداث المعروفة له 

  .بالنسبة للفترات الزمنيةمفهوم أآثر تعقيًدا 

هل تظنين " سألتها . ح أحد األيام،قررت لونا أن تحّضر بطاقة عيد ميالد ألخيها يوجينافي صب

آتبنا عيد ميالد . ونا بحماسوافقت ل"  يوجين على رزنامتنا؟دعيد ميالتاريخ أن نضع أن علينا 

لونا آانت . يوجين على بطاقة وعّينا سويًة موقع اليوم والتاريخ في رزنامتنا لنضع البطاقة عليه

في يوم اإلثنين التالي سألت لونا عن ". هذا السبت"متأآدة أن عيد ميالد يوجين سيكون 

 تكن الحفلة يوم السبتبأنه لم أجابت .  يوجين التي خطط لها في نهاية األسبوعحفلة عيد

 ،حاًال الحظت أنه من أجل أن تكون رزنامتنا صحيحة". السبت القادم"وأنها تظن ستكون يوم 
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لذلك أرسلت . حداث عائلية أخرىتواريخ الصحيحة ألعياد الميالد ،أنحتاج أن يزودنا األهل بال

 وطلبت منهم تزويدنا بأسماء آل  ررنامة صفناالفعاليات في شرحت لهم فيها رسالة للوالدين

أآتبوا تواريخ "طلبت منهم أيًضا ). بدون ذآر السنة(أفراد العائلة وتواريخ عيد ميالد آل منهم 

 من األهل تآذلك طلب" أعياد األجداد، األخوة واألخوات وآل المعارف القريبة والمهمة لطفلكم

 ." األخرى، مثل النزهات والرحالت العائلية المخططة والعطل الخلتواريخ المهمةآتابة آل ا" 

 ساعدتنا المعلومات للتأآد من صحة تواريخ أعياد ميالد. استعملنا ردود األهالي بعدة طرق

 آانت مفيدة  األهل آذلك ردود. معلومة على الرزنامةتعيين التالميد، وذلك عندما أراد األوالد

جيرمي أصغى للونا التي .  للتالميذ غير المبادرين بأفكارهم الخاصة األسئلةآوسيلة لطرح

 لم يبد عليه أنه يتذآر أن عيد ميالد معلومات عن عيد ميالد أخيها، لكنأشرآت التالميذ ب

ه استطعت أن أسأله عن اليوم امن المعلومات التي زودنا بها والد. جدته سيكون بعد أسبوعين

لها  رآه صحيح جدتي ستأتي لزيارتنا ونحن نحّض" ، أجاب جيرمي، القريب الخاص بجدته

 عيد ميالد جدته على الرزنامة، وذهب في آل صباح، عند وصوله، حاًال عّين جيرمي". حفلة

   . إلى الرزنامة وعّد األيام المتبقية حتى عيد ميالد جدته
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 جمالإ

زمنية  مفاهيم ربطتحدث عن الوقت والبدء بيذ في التالملإن رزنامة الحائط خلقت فرًصا آثيرة ل

 قضاء وقت فّعال في معالجة آان بإمكان التالميذ.  مع أحداث حقيقية في حياتهممجردة

 األحداث قبل وبعد آنتيجة لمحادثاتهم حول الفعاليات التي حصلت الترتيب والتسلسل الزمني

 قبل ألغراض التي جّمعناهاازمن جمع على سبيل المثال، لقد ناقشنا  .التي على رزنامتنا

  أيصنعنا للمعكرونةبعد  القيام به الذي آان علينا  التنظيف األساسيزمنصنع المعكرونة و

 .قبل أربعة أيام

عالقة أيضا  آانت هناك ولكن،  فحسب  بالنسبة للنقطة المرجعية للزمنلم يكن عندنا فرص

 . على الرزنامة" النقطة الزمنية"واضحة مع آيفية عرض هذه 

بتلهف  للزمن وذلك عندما انتظرنا الفطرية" الخبرة "ا آثيرة للنقاش حولفرًصالرزنامة أتاحت لنا 

 بفرص نات زود على الرزنامةإن تعيين مناسباتنا الخاصة .وصول األيام والمناسبات الخاصة بنا

 بعدأو  حتىبشكل منتظم يعدون عدد األيام وومثيرة عندما آان األوالد  للعد بطريقة طبيعية

 بقيا مآم يًو: "على سبيل المثال، في أحد أيام شهر شباط، سأل آرون. مناسبات خاصة

.  يوًما حتى يومه العظيم199آرون  عيد ميالده آان في شهر آب، فعد" حتى عيد ميالدي؟

 على الرزنامة وعّلم يوم ميالده وبشكل طبيعي وضع بطاقة". هذه أيام آثيرة"إنتبه وقال، 

مراًرا وبعد أن أتم آرون . حتى نهاية السنة الدراسية" عًدا تنازلًيا "تقريًبا أسبوعًيا،، استمر يعد

 .  عدد األيام المتبقية حتى عيد ميالدهمسجل عليهاالعّد وضعنا بطاقة على الرزنامة 

 في آثير من محادثاتنا بدأنا نجري نقاشات حول الزمن ، هذا الشيء أعطى  أنهالحظتلقد 

 فجأة الحظت أنه بسبب .طبيعية طرقستعمال اللغة الرياضية بالودة للتالميذ فرًصا غير معد

 ضيع متعلقة بالرياضيات التي في الرزنامةرزنامة الحائط آنا نقضي وقًتا أآثر بمعالجة موا

تعلقة مالفعاليات اليومية الروتينية ال عن  في برنامجنا الصباحي"تنازلنا"بالرغم من أننا 

  .بالرزنامة

أّدى إلى تعلم األوالد للرياضيات بشكل " الروتينية"ومن بأن تبديل فعاليات رزنامتنا اليومية أنا أ

 .NCTM 2000, p( " للتفكير المثيرةبالفرص طبيعي وغني باللغة الرياضية ومليء ,فّعال ",أوضح

 رياضية متعلقة بمفاهيم حول خاض األوالد تجارب.  قبل في صفناأآثر من أي مرة من )77

 بإيجاد صلتهم الخاصة بدأ األوالد بالمبادرة. تنسجم مع حاجاتهمزنامة والزمن بطرق الر

تي في األسبوع يهل تعلم ماذا سيحصل في ب"ندما سمعت ولًدا يسأل صديقه ع. بالرزنامة

 !عرفت أنه حان الوقت لإلحتفال بدراستهم" القادم؟

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il
http://www.nctm.org


 
Translated and reprinted with permission from Teaching Children Mathematics, copyright © 2006  
By  the National Council of Teachers of Mathematics, Inc. www.nctm.org. All rights reserved.  
NCTM is not responsible for the accuracy or quality of the translation 

______________________________________________________________________________________  
 http://mathcenter-k6.haifa.ac.il جامعة حيفا-المرآز القطري لمعلمي الرياضيات في المرحلة االبتدائية

 
 

8 

 المصادر

Caplan, T. & Caplan F. The Early Childhood Years: The 2 to 6 Year Old: The Princeton 

center for Infancy and Early Childhood. New York: GD/Perigee, 1983.  

de Paola, Tomie. Strega Nona. Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall, 1975. 

Friedman, William J. "Children's Representations of the Pattern of Daily Activities." Child 

Development 61 (October 1990): 1399-413. 

National Council of Teachers of Mathematics (NCTM). Principles and Standards for School 

Mathematics. Reston, VA: NCTM, 2000. 

Piaget, Jean. The Child's Conception of Time. London: Routledge & Kegan Paul, 1969. 

Schwartz, Sydney L. "Calendar Reading: A Tradition That Begs Remodeling." Teaching 

Children Mathematics 1 (October 1994): 104-9.  

Seefeldt, Carol. "Social Studies in the Developmentally Appropriate Curriculum." In 

Integrated Curriculum and Developmentally Appropriate Practice: Birth to Age Eight, 

edited by Craig H. Hart, Diane C. Burts, and Rosalind Charlesworth, pp. 171-99. 

Albany,  NY: SUNY, 1997.  
 

http://mathcenter-k6.haifa.ac.il
http://www.nctm.org


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Right
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile 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 true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /David-Bold
    /David-Reg
    /Tahoma
  ]
  /NeverEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /CenturyGothic
    /CenturyGothic-Bold
    /CenturyGothic-BoldItalic
    /CenturyGothic-Italic
    /CourierNewPS-BoldItalicMT
    /CourierNewPS-BoldMT
    /CourierNewPS-ItalicMT
    /CourierNewPSMT
    /Georgia
    /Georgia-Bold
    /Georgia-BoldItalic
    /Georgia-Italic
    /Impact
    /LucidaConsole
    /Tahoma-Bold
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /Trebuchet-BoldItalic
    /TrebuchetMS
    /TrebuchetMS-Bold
    /TrebuchetMS-Italic
    /Verdana
    /Verdana-Bold
    /Verdana-BoldItalic
    /Verdana-Italic
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /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 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /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 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064506390020064506420627064A064A0633002006390631063600200648063706280627063906290020062706440648062B0627062606420020062706440645062A062F062706480644062900200641064A00200645062C062706440627062A002006270644062306390645062706440020062706440645062E062A064406410629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e55464e1a65876863768467e5770b548c62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002000d>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc666e901a554652d965874ef6768467e5770b548c52175370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002000d>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002000760068006f0064006e00fd00630068002000700072006f002000730070006f006c00650068006c0069007600e90020007a006f006200720061007a006f007600e1006e00ed002000610020007400690073006b0020006f006200630068006f0064006e00ed0063006800200064006f006b0075006d0065006e0074016f002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c00200064006500740061006c006a006500720065007400200073006b00e60072006d007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500640073006b007200690076006e0069006e006700200061006600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200075006d002000650069006e00650020007a0075007600650072006c00e40073007300690067006500200041006e007a006500690067006500200075006e00640020004100750073006700610062006500200076006f006e00200047006500730063006800e40066007400730064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650063007500610064006f007300200070006100720061002000760069007300750061006c0069007a00610063006900f3006e0020006500200069006d0070007200650073006900f3006e00200064006500200063006f006e006600690061006e007a006100200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d00650072006300690061006c00650073002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f006200650020005000440046002000700072006f00660065007300730069006f006e006e0065006c007300200066006900610062006c0065007300200070006f007500720020006c0061002000760069007300750061006c00690073006100740069006f006e0020006500740020006c00270069006d007000720065007300730069006f006e002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003b103be03b903cc03c003b903c303c403b7002003c003c103bf03b203bf03bb03ae002003ba03b103b9002003b503ba03c403cd03c003c903c303b7002003b503c003b903c703b503b903c103b703bc03b103c403b903ba03ce03bd002003b503b303b303c103ac03c603c903bd002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005E205D105D505E8002005D405E605D205D4002005D505D405D305E405E105D4002005D005DE05D905E005D4002005E905DC002005DE05E105DE05DB05D905DD002005E205E105E705D905D905DD002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D905D505EA05E8002E002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata pogodnih za pouzdani prikaz i ispis poslovnih dokumenata koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF00410020006800690076006100740061006c006f007300200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0020006d00650067006200ed007a00680061007400f30020006d0065006700740065006b0069006e007400e9007300e900720065002000e900730020006e0079006f006d00740061007400e1007300e10072006100200073007a00e1006e0074002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c00200068006f007a006800610074006a00610020006c00e9007400720065002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA (Utilizzare queste impostazioni per creare documenti Adobe PDF adatti per visualizzare e stampare documenti aziendali in modo affidabile. I documenti PDF creati possono essere aperti con Acrobat e Adobe Reader 5.0 e versioni successive.)
    /JPN <FEFF30d330b830cd30b9658766f8306e8868793a304a3088307353705237306b90693057305f002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a3067306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f3092884c3044307e30593002000d>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020be44c988b2c8c2a40020bb38c11cb97c0020c548c815c801c73cb85c0020bcf4ace00020c778c1c4d558b2940020b3700020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e000d>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken waarmee zakelijke documenten betrouwbaar kunnen worden weergegeven en afgedrukt. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d002000650072002000650067006e0065007400200066006f00720020007000e5006c006900740065006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f00670020007500740073006b007200690066007400200061007600200066006f0072007200650074006e0069006e006700730064006f006b0075006d0065006e007400650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f0020006e00690065007a00610077006f0064006e00650067006f002000770079015b0077006900650074006c0061006e00690061002000690020006400720075006b006f00770061006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020006600690072006d006f0077007900630068002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f00620065002000500044004600200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200061002000760069007300750061006c0069007a006100e700e3006f002000650020006100200069006d0070007200650073007300e3006f00200063006f006e0066006900e1007600650069007300200064006500200064006f00630075006d0065006e0074006f007300200063006f006d0065007200630069006100690073002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e007400720075002000760069007a00750061006c0069007a00610072006500610020015f006900200074006900700103007200690072006500610020006c0061002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f0061007201030020006100200064006f00630075006d0065006e00740065006c006f007200200064006500200061006600610063006500720069002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f0020043d0430043404350436043d043e0433043e0020043f0440043e0441043c043e044204400430002004380020043f04350447043004420438002004340435043b043e0432044b044500200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020007000720069006d00650072006e006900680020007a00610020007a0061006e00650073006c006a00690076006f0020006f0067006c00650064006f00760061006e006a006500200069006e0020007400690073006b0061006e006a006500200070006f0073006c006f0076006e0069006800200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002c0020006a006f0074006b006100200073006f0070006900760061007400200079007200690074007900730061007300690061006b00690072006a006f006a0065006e0020006c0075006f00740065007400740061007600610061006e0020006e00e400790074007400e4006d0069007300650065006e0020006a0061002000740075006c006f007300740061006d0069007300650065006e002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d00200070006100730073006100720020006600f60072002000740069006c006c006600f60072006c00690074006c006900670020007600690073006e0069006e00670020006f006300680020007500740073006b007200690066007400650072002000610076002000610066006600e4007200730064006f006b0075006d0065006e0074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005400690063006100720069002000620065006c00670065006c006500720069006e0020006700fc00760065006e0069006c0069007200200062006900720020015f0065006b0069006c006400650020006700f6007200fc006e007400fc006c0065006e006d006500730069002000760065002000790061007a0064013100720131006c006d006100730131006e006100200075007900670075006e002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents suitable for reliable viewing and printing of business documents.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


