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A térségben a múlt év végén támadt politi-
kai forgószél az Egyiptomban 2011 febru-
árjában bekövetkezõ hatalmi váltás óta a
szélesebb értelemben vett közel-keleti ré-
gió több más államának hatalmi építmé-
nyét is megrengette. A hónapok óta tartó,
már eddig is súlyos emberi és anyagi
veszteségekkel járó eseménysorozat vég-
eredményét megjósolni ma még szinte le-
hetetlen. A jelenlegi folyamatokat még ösz-
szetettebbé teszi, hogy az itteni erõvona-
lak összekuszálódása a nemzetközi politi-
ka fajsúlyos tényezõit – beleértve a világ
elsõ számú hatalmának, az Egyesült Álla-
moknak az adminisztrációját is – felkészü-
letlenül érte. A rövid távú megoldások dik-
tálta reakciók gyakorta ellentmondásosak
voltak, a nagyhatalmak közötti érdekellen-
tétek különösen a líbiai, szíriai válság kap-
csán elég markánsan a felszínre törtek.
Habár a kontúrok világosan még nem raj-
zolódtak ki, az bizonyosnak látszik, hogy a
térség stratégiai-politikai arculata több vo-
natkozásban is megváltozik. Várhatóan
ennek része lesz Amerika közel-keleti sze-

repének további gyengülése, a befolyási
övezetek kiszélesítésére irányuló nagyha-
talmi versenyfutás felerõsödése. 

Több itteni államban az átrendezõdés
együtt fog járni az eddig teljesen vagy
részben a „körön kívüli tartott” iszlámista
csoportosulások, így a Muszlim Testvérek,
illetve az õ ideológiai alapállásuknál „libe-
rálisabb” platformot képviselõ szervezõdé-
sek politikai integrálásával. A szunnita
Muszlim Testvérek nemzetközi mozgalmá-
hoz tartozó helyi szervezetek elsõdleges
célkitûzése az iszlám hívõk egységének,
vagy jelenlegi legismertebb teoretikusuk,
az egyiptomi származású Júszuf al-
Karadávi szavaival szólva a „globális isz-
lám közösség” megteremtése. Az ehhez
vezetõ út a muszlim államoknak az iszlám
értékeivel összhangban álló modernizálá-
sán, az elmaradottság leküzdésén keresz-
tül vezet. Ez utóbbi azonban Karadávi sze-
rint a szabadság érvényesülése nélkül nem
valósítható meg. A hangsúly tehát nála az
egyes államok belsõ átalakításán van, ami
lehetõvé teszi a tudományos haladás pozi-
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Egyiptom útkeresése 
a posztmubáraki korszakban II.

A tanulmánynak a Nemzet és Biztonság 2011. áprilisi számában meg-
jelent elsõ része fõképp a három évtizede az ország élén álló Hoszni
Mubárak 2011. februári bukását követõ hetek nemzetközi kapcsolódá-
saira koncentrált. Az írás most közölt második része a belpolitikai átala-
kulást vizsgálja. Ennek során többek között kitér a posztmubáraki hata-
lom elsõ lépéseire, az alkotmánymódosítás folyamatára, az ezt kísérõ
vitákra, az alaptörvényben eszközölt változásokról rendezett március
19-i népszavazásra, továbbá a Muszlim Testvérek politikai szerepére, a
márciusi kormányváltás követõ fejleményekre, s az egyiptomi átalaku-
lás folyamat kifutási lehetõségeire.  
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tív elemeinek adaptálását, s a nyugati alter-
natívájaként egy másik fejlett civilizáció ki-
alakítását. Ez az iszlám elvei és etikája ré-
vén „mentes lenne” a nyugati civilizáció ká-
ros hatásaitól. A Muszlim Tudósok Nemzet-
közi Uniójának elnöki tisztét is betöltõ
Karadávi felfogásának számos eleme per-
sze egyáltalán nem új: más ruhába öltöztet-
ve több 19. és 20. századi muszlim gondol-
kodónál már felbukkantak. A politikai plura-
lizmus elfogadása szintén nem pusztán
hozzá köthetõ, bár nála ez jelentõs hang-
súlyt kap. A szervezõdéshez tartozó ideo-
lógusok közül õ az elsõ, aki felismerte és
aktívan kiaknázza a médiának a politikai
véleményformálásban betöltött szerepét.
A Muszlim Testvéreknek a történetük korai
szakaszára jellemzõ radikális felfogáson
túllépõ jelenlegi eszmei-politikai platformja
az iszlám mellett liberális, nacionalista, bal-
oldali értékelemeket is tartalmaz. Az elkö-
vetkezendõ évek egyik izgalmas kérdése,

hogy mindez mennyire lehet egy új
integratív ideológia az érintett államokban
teret vesztõ nacionalizmus helyett.

A szeptember 11. utáni regionális hatalmi
átrendezõdés eredményeként Izrael mellett
másik két nem arab állam, Irán és Törökor-
szág mind meghatározóbb szereplõvé lé-
pett elõ. Ezzel párhuzamosan a vezetõ
arab országoknak a folyamatokra gyakorolt
befolyása gyengült. Ez is szerepet játszott
abban, hogy a jelenlegi átalakulás lehetsé-
ges kifutását érintõ kérdésekre a szakértõk,
újságírók egy része alternatívaként iráni és
török „modellrõl” beszél. Ennek során gya-
korta utalnak arra, hogy a politikai változá-
sok által érintett észak-afrikai államok közül
Tunéziában és Egyiptomban a török „mo-
dell” megvalósulásának van leginkább
esélye. Ha a modell fogalmának értelmezé-
sénél pusztán a fennálló politikai berendez-
kedésbõl indulunk ki, akkor a köztársasági
államformájú entitásokat tekintve a Közel-
Keleten több „modellrõl” is beszélhetünk.
Így a felekezeti megoszlásra épülõ libano-
ni, az izraeli „kancellári típusú” kormány-
zásról, a népi kongresszusok és népi bi-
zottságok líbiai rendszerérõl, a vallási veze-
tõ által dominált iráni teokratikus berendez-
kedésrõl. Továbbá a török „félelnöki”, s az
autoritárius vonásokat mutató egyiptomi el-
nöki rendszerrõl. Egy társadalmi berendez-
kedést modellértékûnek igazából csak ak-
kor tekinthetünk, ha szerkezeti elemei vagy
annak meghatározó részei, valamint mûkö-
dési elvei másutt is követésre lelnek. Ebbõl
a szempontból a szóban forgó országok-
ban eddig modellértékû berendezkedés
csak az egyiptomi volt. Számos sajátos-
sággal, de hasonló struktúra alakult ki pél-
dául Algériában, Tunéziában, Szíriában.
A sokat emlegetett iráni berendezkedés a
térségben valószínûleg továbbra is egyedi
építmény marad. A török politikai rendszer
modellértékûvé válása még eléggé kérdé-
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A Muszlim TTestvérek szervezetét 1928-ban
Iszmáillíjában Haszan al-Banná (1906–1949)
hozta létre. A csoportosulás politikai és gaz-
daságfilozófiája, társadalomszervezési elvei
az iszlám doktrínájára támaszkodtak, s kez-
dettõl kiterjedt karitatív tevékenységet folyta-
tott. A hierarchikus szervezetet létrehozó
Haszan al-Banná az arabok szerepét az isz-
lám hívõk közösségében meghatározónak
tartotta. A harmincas években kezdték el a
régióban helyi szervezetek kiépítését. A cso-
portosulás Egyiptomban 1954 után az 1970-
es évek elejéig illegalitásba kényszerült, ezt
követõen a mubáraki korszak végéig féllegá-
lis státussal rendelkezett. A Muszlim Testvé-
rek kezdeti radikalizmusa az évtizedek során
jelentõs változáson ment keresztül, a jelenleg
több mint 70 országban mûködõ szervezõ-
déseik többnyire békés stratégiát követnek.
Ezek a csoportosulások a Muszlim Testvérek
globális mozgalmán keresztül rendszeres
kapcsolatot tartanak fenn egymással.

Az egyiptomi „anyaszervezet” jelenlegi irá-
nyítója 2010 januárja óta Mohamed Badie, õ
az itteni szervezet nyolcadik vezetõje 1928 óta. 
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ses. Az országban a nyáron parlamenti vá-
lasztásokat tartanak, s ezt követõen kide-
rül, hogy sor kerül-e a „félelnökirõl” az elnö-
ki rendszerre való áttérést lehetõvé tevõ, a
kormányzó elit több befolyásos tagja által
szorgalmazott alkotmánymódosításra. A vi-
ták miatt jelenleg még nem tudni, hogy a
tervezett elnöki rendszernek milyen sajá-
tosságai lesznek. Nem tudni azt sem, hogy
alábbiakban tárgyalandó egyiptomi belpo-
litikai átalakulás a késõbbiekben milyen for-
dulópontokhoz vezet. Egyelõre eléggé kér-
désesnek tûnik az a törökországi alternatí-
va, hogy egy iszlám gyökerû csoportosulás
a parlamenti többségre támaszkodva Kai-
róban kormányt alakít, s a legfõbb közjogi
méltóság tisztségét is a képviselõje tölti be. 

A posztmubáraki hatalom 
elsõ lépései

A szélesebb közvélemény számára is
eléggé hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a
Mubárak lemondatásában kulcsszerepet
játszó Omár Szulejmán alelnök, Ahmed
Safík miniszterelnök, s Mohamed Huszein
Tantávi tábornok, hadügyminiszter közül a
hatalom szálai a hadsereget irányító kato-
nai vezetõ kezében futnak össze. Õ lett a
fõ döntéshozó fórumként szolgáló Egyipto-
mi Fegyveres Erõk Legfelsõ Katonai Taná-
csának (Supreme Military Council – SMC)
az elnöke. Korábbi riválisának, Omár
Szulejmánnak – aki maga is tábornok volt
– a közjogi funkciója a testület megalakulá-
sával megszûnt. A volt alelnök ugyan for-
málisan tagja lett az SMC-nek, de a közvé-
lemény elõtt már nem nagyon mutatkozott.
A miniszterelnök, aki egykor a légierõ fõ-
parancsnoka volt, a helyén maradt ugyan,
de a kormányt ért kritikák szaporodása
már jelezte, hogy az õ politikai karrierjének
a napjai is meg vannak számlálva.

A közel három hetes megmozdulássoro-
zatot követõen a palackból kiszabadult
szellem visszaterelése egyáltalán nem volt
könnyû. A Kairóban, Alexandriában és
több vidéki ipari centrumban béremelést,
a szociális helyzet javítását követelõ sztráj-
kok, a forradalom szellemiségének megõr-
zését, a demokratizálás felgyorsítását sür-
getõ megmozdulások, továbbá a politikai
paletta sokszínûvé válásának következmé-
nyei az SMC számára komoly kihívást je-
lentettek. A tüntetéseket addig békésen
kezelõ hadsereg február 13-án összetûzött
a Táhrír téren továbbra is demonstráló fia-
talokkal, akiknek a távozását követõen a
legendássá vált helyszínen másnap újabb
tiltakozók jelentek meg. 

A katonai irányító testület a február 10-i
megalakulását követõen öt közleményt
adott ki, melyekben a szándékait is körvo-
nalazta. A február 11-én, még Mubárak le-
mondásának bejelentése elõtt közzétett
második kommünikében kötelezettséget
vállaltak a szükségállapot feloldására, a
parlamenti és elnökválasztások, a szüksé-
ges alkotmánymódosítások rögzített menet-
rend alapján történõ végrehajtására. Egyút-
tal felszólították az állampolgárokat a nor-
mál hétköznapokhoz való visszatérésre.
Ugyanezen a napon, de már az elnök le-
mondása után nyilvánosságra hozott har-
madik közlemény egyrészt méltányolta
Mubárak „hazafias”, az egyiptomi nép érde-
kében hozott döntését, háborúban és béke-
idõben szerzett érdemeit, másrészt tisztele-
tét és csodálatát fejezte ki ama mártírok
iránt, akik a megmozdulások során az
egyiptomi nép szabadságáért az életüket
áldozták. Az SMC másnap, február 12-én
kiadott negyedik kommünikében többek kö-
zött bejelentette, hogy a hivatalban lévõ kor-
mány és a tartományi kormányzók az új ka-
binet létrejöttéig ügyvivõként látják el a te-
endõiket. Hangsúlyozták, hogy tiszteletben
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tartják a korábban vállalt nemzetközi kötele-
zettségeket, illetve az aláírt egyezménye-
ket. A testületnek az átmeneti idõszak alatt
tervezett lépéseit a legrészletesebben a
február 13-án kiadott ötödik kommüniké tar-
talmazta. Ez bejelentette, hogy az SMC hat
hónapig fogja az ország ügyeinek irányítá-
sát ellátni, s e periódusban az államfõi jogo-
kat ideiglenesen a testület elnöke fogja gya-
korolni. A dokumentum a további intézke-
dések között említette a parlament alsó- és
felsõházának, a Népi Gyûlésnek és a Kon-
zultatív Tanácsnak a feloszlatását, a hatá-
lyos alaptörvény felfüggesztését. A kommü-
nikében a katonai vezetõk bejelentették,
hogy bizottságot állítanak fel az alkotmány-
módosítás elõkészítésére, s az átmeneti
idõszakban sor kerül a parlamenti és elnök-
választás megtartására. Az SMC a doku-
mentumban közölte, hogy a jelzett idõszak-
ban rendeleti úton fog kormányozni.

A katonai vezetõknek a kommünikékben
közreadott elképzelései vegyes visszhan-
got keltettek. Külföldön megnyugvással
vették tudomásul, hogy a hatalom új birto-
kosai tiszteletben tartják az ország nem-
zetközi kötelezettségeit, köztük is elsõsor-
ban az 1979-es egyiptomi–izraeli béke-
szerzõdést, melyet a térségbeli stabilitás
egyik fontos elemének tekintettek. Ugyan-
akkor különösen amerikai részrõl aggód-
tak is, hogy a választások viszonylag rövid
idõn belül történõ lebonyolítása nem vezet-
e a legszervezettebb ellenzéki erõnek, a
Muszlim Testvéreknek a frontáttöréséhez.
Szintén kevesellte az átmeneti idõt az el-
lenzék egyik vezetõje, a Nemzetközi Atom-
energia-ügynökség korábbi fõigazgatója,
Mohamed el-Baradei. Hangsúlyozta:
mindez azzal fenyeget, hogy az ország a
régi rezsim kiszolgálóinak martalékává vá-
lik. De egy meghosszabbított idõszakban
is veszélyt látott, amennyiben a döntésho-
zatal továbbra is a demokratikus erõk kire-

kesztésével, a hadsereg kizárólagos ellen-
õrzése mellett történik. 

Egyiptomban nem kevesen voltak olya-
nok, akik a hadsereg és egyes ellenzéki ve-
zetõk szándékainál jóval radikálisabb vál-
tozásokat szorgalmaztak. A Mubárak elleni
tiltakozó demonstrációk szervezésében
meghatározó szerepet játszó ifjúsági szer-
vezetekbõl álló koalíció, a Január 25. Forra-
dalmi Ifjúság Tömörülése, február 13-án
közreadott közleményében egyebek mel-
lett követelte a szükségállapot azonnali fel-
oldását, a politikai foglyok szabadon bo-
csátását, az alkotmány eltörlését, az átme-
neti elnöki teendõk ellátására pedig négy
civilbõl és a hadsereg egy képviselõjébõl
álló testület felállítását. Sürgette továbbá
pártoktól független, tekintélyes személyek-
bõl álló kormány létrehozását, mely a leg-
feljebb kilenc hónapig tartó átmenet idõ-
szakában viselné a kormányzás felelõssé-
gét, s elõkészítené a választásokat. Szintén
követelték egy alkotmányozó nemzetgyû-
lés felállítását, és – mindössze bejelentési
kötelezettség mellett – pártok, demokrati-
kus célokat szolgáló alapítványok, érdek-
védelmi és civil szervezõdések létrehozá-
sának szabadságát. Emellett a sajtó- és az
információáramlás szabadságának tiszte-
letben tartását, a katonai és választási bíró-
ságok felszámolását, a polgári személye-
ket elítélõ határozataik eltörlését. A tömörü-
lés által kiadott közlemény hangsúlyozta,
hogy az egyiptomi forradalomnak a sikerét
a bukott rendszer vezetõ  politikusainak,
üzleti haszonélvezõinek felelõsségre voná-
sa mellett elsõsorban azon lehet majd le-
mérni, hogy mennyi valósul meg a doku-
mentumban felsorolt követelésekbõl. 

A fiatalok tehát a demokratizálás kiszéle-
sítését, az átalakulási folyamat felgyorsítá-
sát sürgették, számos olyan cél megvaló-
sítását, melyre nem volt példa az 1952-es
katonai hatalomátvételt követõ évtizedek

6



BIZTONSÁGPOLITIKA

politikai gyakorlatában. Az SMC megpró-
bált mérséklõen hatni a radikálisabb válto-
zásokat szorgalmazó tömörülésre. Képvi-
selõikkel, köztük a Mubárak elleni de-
monstrációk szervezése kapcsán híressé
vált Wael Gonimmal, a Google marketing-
menedzserével lezajlott február 14-i talál-
kozójuk során azonban az álláspontok
nem közeledtek egymáshoz. Az felfüg-
gesztett alkotmány teljes eltörlésére irá-
nyuló követelést az SMC részérõl azzal há-
rították el, hogy egy új alaptörvény kimun-
kálása az átmeneti idõszakot nagyban
meghosszabbítaná. Közölték azt is, hogy
az alkotmánymódosítási javaslatokat tíz
napon belül elõ fogják készíteni.

Az alkotmánymódosítási 
tervezet és ennek reakciója, 
a márciusi népszavazás

Az SMC február 14-én bejelentette, hogy
Tarik al-Bisri nyugalmazott bíró vezetésével
politikusokból, jogászokból álló nyolctagú
alkotmányreform-bizottságot neveztek ki a
módosítási javaslatok kidolgozására. A kö-
vetkezõ nap hivatalosan is közölték, hogy a
testületnek a munka elvégzésére tíz nap áll
a rendelkezésére. A bizottság összetételét
tekintve érdekes volt, hogy a vezetõje a
mérsékelt iszlámista Vaszat Párthoz közel
álló jogász lett, s a tagok között szerepelt a
koptok, valamint a Muszlim Testvérek kép-
viselõje. Ez utóbbi Mubárak idõszakában
elképzelhetetlen lett volna. 

A katonai vezetés hat cikkely megváltoz-
tatására adott felhatalmazást, de nem zár-
kózott el további rendelkezések módosítá-
sától sem, amennyiben azok a „fair válasz-
tások” biztosítását szolgálják. A revideálan-
dó alkotmányos elõírások között szerepelt
a sokak által bírált 179. cikkely, mely lehe-
tõvé tette, hogy a köztársasági elnök a ter-

rorista cselekedet elkövetésének vádjával
illetett polgári személyek ügyét akár kato-
nai bíróság elé is utalhassa. A bizottság ál-
tal javasolt és az SMC által jóváhagyott al-
kotmánymódosítások február 26-án kerül-
tek nyilvánosságra. Március 4-én bejelen-
tették, hogy az alaptörvény módosításáról
a népszavazást március 19-én fogják lebo-
nyolítani, tehát a javaslatoknak – fõként a
média csatornáin lezajló – társadalmi vitá-
jára mindössze három hét állt rendelkezés-
re. Az eredetileg tervezett hat helyett végül
kilenc cikkely került a népszavazásra elõ-
készített csomagba. Ezek nagy részének
módosítását február 10-i utolsó beszédé-
ben már Mubárak is kilátásba helyezte. 

A javaslatok közül az elsõ a 75. cikkely-
re, az elnöki tisztség betöltésének feltéte-
leire vonatkozott. Változatlanul megma-
radt, hogy államfõvé 40 évnél idõsebb,
egyiptomi szülõktõl származó, itteni szüle-
tésû, teljes jogú állampolgárt lehetett jelöl-
ni. A rendelkezést kiegészítették azzal,
hogy a leendõ elnök szülei nem lehettek
kettõs állampolgárok, s feleségének is
egyiptominak kell lennie. 

A második, az elnökjelöltek indulását sza-
bályozó 76. cikkelyt érintette.  A 2005. má-
jusi módosítás lehetõvé tette ugyan a töb-
bes jelölést, de azt nagyon bonyolult elõfel-
tételekhez kötötte. A tisztség betöltéséért
csak olyan politikusok vetélkedhettek, akik
öt éve folyamatosan mûködõ, a parlament
két házában a helyek legalább öt százalé-
kával rendelkezõ pártok irányító testületé-
nek tagjai, továbbá a Népi Gyûlésben, a
Konzultatív Gyûlésben, s legalább 14 kor-
mányzósági választott testületben össze-
sen 250 képviselõ támogatását megszerzik.
A 2007-es módosítás a képviselõi helyek
arányát három százalékra csökkentette, s
átmeneti ideig lehetõvé tette a jelöltállítást
olyan csoportosulások esetében, melyek a
parlament két házában csak egy képviselõ-
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vel rendelkeznek. Ez a szabályozás csak
nagyon kevés jelölt indulását tette lehetõvé.
Az SMC által jóváhagyott javaslat az indulá-
si feltételeket nagymértékben leegyszerûsí-
tette: a parlament 30 tagjának, és a kor-
mányzóságok felébõl legalább 30 ezer vá-
lasztásra jogosult állampolgárnak a támo-
gatását elegendõnek tartotta. De indulhat
olyan jelölt is, aki a parlament alsó- vagy fel-
sõházában legalább egy képviselõvel ren-
delkezõ politikai párt támogatottja. 

A harmadik javaslat a 77. cikkelyre vo-
natkozott, mely a köztársasági elnök hiva-
tali idejét az addigi hatról négy évre csök-
kentette, s az addigi korlátlan újraválasz-
tás helyett csak a ciklus egyszeri megis-
métlését tette lehetõvé. 

A 88. cikkelyt érintõ indítvány visszaállí-
totta a választások korábbi bírói monitoro-
zását. Ezt a 2007. márciusi módosítás tö-
rölte el, mely a voksolás felügyeletének
összefogását a „független és semleges”
Legfelsõbb Választási Bizottságra bízta.
Ezáltal azonban a visszaélések még kiter-
jedtebbekké váltak. 

A revideálandó rendelkezések közé került
a 93. cikkely, mely a képviselõi helyek betöl-
tésének törvényességét érintõ óvásról a
döntést a parlament helyett a Legfelsõ Al-
kotmánybíróságra bízta. Korábban a kor-
mánypárt a jelöltjei elleni bírósági végzést is
számos alkalommal figyelmen kívül hagyta. 

Az alelnök kinevezését szabályozó 139.
cikkely módosítása elõírta, hogy a köztársági
elnök a hivatalba lépése után hatvan napon
belül köteles alelnököt kinevezni, s a tisztség
megüresedése esetén a betöltésérõl azonnal
gondoskodnia kell. A korábbi rendelkezés ezt
nem tette kötelezõvé. Egy vagy több alelnök
kinevezése esetén a feladatkörüket az állam-
fõnek kellett megszabnia, esetleges elmozdí-
tásukról is az elnök dönthetett. Mubárak csak
mûködése utolsó napjaiban nevezett ki alel-
nököt Omár Szulejmán személyében. 

A szükségállapot kihirdetését szabályo-
zó 148. cikkely módosítása elõírta, hogy az
elnöknek az erre vonatkozó törvényjavas-
latot hét napon belül a parlament elé kell
terjesztenie, s az a testület többségének
jóváhagyása esetén léphet életbe. De a
rendelkezés hat hónapnál tovább nem
tarthat, meghosszabbítása csak népsza-
vazás révén lehetséges. A módosítás szé-
les támogatottságnak örvendõ reakció volt
a mubáraki korszakra, amikor a szükségál-
lapotot évtizedeken át fenntartották. 

A bizottság tervezete a várakozásoknak
megfelelõen a korábban említett 179. cik-
kelyt eltörölte. 

A kilencedik módosítási javaslat a 189.
cikkely kiegészítéseként a kabinet jóváha-
gyása esetén a köztársasági elnöknek, va-
lamint az alsó- és felsõházi képviselõk fe-
lének támogatásával a parlamentnek is le-
hetõvé tette, hogy alkotmány kimunkálását
kezdeményezze. De az új alkotmányt
mindkét esetben népszavazásnak kell jó-
váhagynia. Ehhez a cikkelyhez mellékelték
azt a rendelkezést, amely a létrejövõ új
parlamentet kötelezi arra, hogy mûködése
megkezdését követõen hat hónapon belül
alkotmányozó gyûlést nevezzen ki az új al-
kotmány kidolgozására, amelyet népsza-
vazáson kell jóváhagyni. 

A javaslatok szakmai, politikai tényezõk
körében azonnal éles vitákat váltottak ki.
A sajtó által megszólaltatott jogászok több-
nyire egy új alkotmányt tartottak volna sze-
rencsésnek, de az átmeneti idõ rövidségé-
re való tekintettel egy részük mint kénysze-
rû realitást elfogadta ezt a megoldást. Ez
utóbbiak közül voltak olyanok, akik egy-egy
érintett cikkelyt más elemekkel is bõvítették
volna. Így például egy neves jogász,
Hesham el-Bastavisi értetlenségének adott
hangot a 75. cikkely további kiegészítésé-
nek elmaradása miatt. Szerinte az elnöki
tisztség betöltésének felsõ korhatáráról is
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rendelkezni kellett volna. Az alaptörvénybe
bele kellett volna foglalni, hogy 70 év felett
nem lehet egy jelöltet elnöknek megválasz-
tani. Lehetséges, hogy ezzel burkoltan arra
is célzott, hogy a felsõ korhatárt azért nem
jelölték meg, mivel ha az SMC jelenleg 76
éves elnöke, Tantávi tábornok váratlanul
mégis úgy döntene, hogy indul az elnökvá-
lasztáson, akkor ennek ne legyen alkot-
mányba ütközõ akadálya. Elhangoztak
olyan vélemények is, melyek az egész al-
kotmányozást törvénytelennek tartották.
Tehani al-Gebali, az ország elsõ nõi bírája,
a Legfelsõ Alkotmánybíróság alelnöke kifo-
gásolta, hogy a tervezetrõl széles körû tár-
sadalmi vita nem volt. Figyelmeztetett arra,
hogy amennyiben igent mondanak a mó-
dosításokra, akkor reaktiválják a korábbi al-
kotmányt. Ennek alapján pedig az SMC-
nek semmi joga sincs az ország ügyeinek
intézésére, a parlamenti és elnökválasztás
lebonyolítására. Vagyis a hadsereg masí-
rozhat vissza a laktanyákba. Szerinte egy
átmeneti alkotmányos szabályozás, s en-
nek részeként katonákból és civilekbõl álló
elnöki testület felállítása szerencsésebb lett
volna. Volt, aki kifogásolta, hogy az elnök
továbbra is kiterjedt hatáskörrel rendelke-
zik, s amellett tört lándzsát, hogy egy par-
lamentáris rendszer létrehozása sokkal in-
kább megfelelne az ország adottságainak.

A politikai tényezõk közül a „Táhrír téri” if-
júsági szervezetek számos képviselõje kö-
zölte, hogy „nemmel” fognak szavazni az
alkotmánymódosításra. A javaslatok elõké-
szítése a bizottság zárt ülésein történt, s a
nyilvános vitára szánt idõ nagyon kevés
volt. Azt is aláhúzták, hogy a módosítások
elfogadása semmissé teheti mindazt, ami-
ért küzdöttek. Az elnök továbbra is megma-
radó széles jogkörének veszélyeire hívta fel
egyik televíziós interjújában a figyelmet
Mohamed el-Baradei, s a javasolt szöveget
„egy diktátor alkotmányának” nevezte.

A híres egyiptomi látványtervezõ mûvész
és politikai aktivista, Aalam Vasszef úgy
nyilatkozott, hogy az alaptörvényen csak
kozmetikai változtatásokat akarnak végre-
hajtani. A hadsereg, mely dominálja az
ügyvezetõ kormányt, antidemokratikus mó-
don elsietett választásokba akarja belehaj-
szolni az országot. Õ is úgy vélte, hogy egy
esetleges „igen” a népszavazáson zárójel-
be teszi a forradalom eredményeit. Hozzá-
tette azt is, hogy szerinte a korábbi vezetõ
parlamenti csoportosulás, a Nemzeti De-
mokrata Párt, s a Muszlim Testvérek a had-
sereg támogatásával a hatalom megosztá-
sára törekednek. A nõk jogaiért küzdõ ne-
ves aktivista, Marva Saraf el-Din aggodal-
mának adott hangot, hogy az esetleges ko-
rai választások a Muszlim Testvérek parla-
menti többségét eredményezik, s õk fogják
létrehozni azt a testületet, amely elõkészíti
az ország új alkotmányát. Az „igen” szava-
zat többsége a módosításokról szóló nép-
szavazáson katasztrofális lenne, s szembe
menne a forradalom eredeti szándékaival. 

A „nem” szavazókkal szemben a Musz-
lim Testvérek támogatták a tervezett módo-
sításokat. Szerintük az emberek arra vágy-
nak, hogy az élet mielõbb visszatérjen a
normál kerékvágásba. Az „igen” szavaza-
tok többsége azt is eredményezné, hogy a
hadsereg visszajuttatja a hatalmat a nép-
nek. Szerintük az összes politikai csoporto-
sulás véleményének figyelembe vételével
egy új alkotmány elõkészítése túlságosan
hosszú idõt venne igénybe. Az átmeneti
idõszakot mielõbb be kell fejezni, hogy is-
mét mûködhessenek az alapvetõ politikai
intézmények. Azt is jelezték, hogy fontos-
nak tartják az együttmûködést más ellenzé-
ki politikai csoportosulásokkal, s megelé-
gedéssel nyugtázták, hogy maguk mögött
hagyták azt az idõszakot, amikor a pártok-
ra nyomást gyakoroltak a Muszlim Testvé-
rekkel történõ együttmûködés megakadá-
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lyozása érdekében. Az iszlámista csopor-
tosulás mellett a számottevõ támogatással
rendelkezõ politikai erõk közül a volt kor-
mánypárt is arra biztatta a híveit, hogy
„igennel” voksoljanak a népszavazáson.  

Az alkotmánymódosításról tartott márci-
us 19-i népszavazáson a választásra jogo-
sultak 41 százaléka vett részt. Ez az arány
jócskán elmaradt az elõzetes várakozá-
soktól, de jóval nagyobb volt, mint az elõ-
zõ év november–decemberi parlamenti
választások idején. A megjelentek több
mint 77 százaléka támogatta a javasolt vál-
toztatásokat, közel 180 ezer szavazatot ér-
vénytelennek nyilvánítottak. Az adatok
elemzésébõl kiderült, hogy „nemmel” elsõ-
sorban a jobb szociális miliõbõl származó
szavazók voksoltak. Különösen jelentõs
volt a számuk Kairó és Alexandria néhány
elõkelõbb városrészében. De összességé-
ben a két legjelentõsebb városban is az
„igen” dominált. A keresztény közösség
tagjai is jórészt „nemmel” szavaztak. A vá-
lasztások azt bizonyították, hogy a
Muszlim Testvérek jelentõs politikai erõt
képviselnek. Kiterjedt kapcsolatrendsze-
rük nagy szerepet játszott a szavazók
mozgósításában. A „nemmel” szavazók
közül a sikertelenséget sokan annak tulaj-
donították, hogy az iszlámisták az embere-
ket tisztességtelen módon manipulálták –
például azzal, hogy azt mondták, „ha igen-
nel voksolsz, akkor az iszlámra, ha nem-
mel, akkor az iszlám ellen szavazol”. Az új-
ságok arról is tudósítottak, hogy egyes he-
lyeken a mecsetek imámjai a szavazóhe-
lyiség elõtt állva szólították fel a hívõket ar-
ra, hogy „igennel” szavazzanak, sõt az is
elõfordult, hogy az aktivisták a szavazók-
nak pénzt ígértek. Nagy médiavisszhangot
keltett, hogy a felheccelt tömeg megaka-
dályozta el-Baradeit szavazata leadásá-
ban. Mindezek ellenére a döntõ elem több
elemzõ szerint mégis az volt, hogy a „nem-

mel” szavazóknak a szélesebb tömegek-
kel való kapcsolata jóval korlátozottabb,
ezért a mozgósító erõ tekintetében elma-
radtak az iszlámisták mögött.

Az alkotmánymódosítás népszavazáson
történt jóváhagyása ellenére – a jogi zsák-
utcát elkerülendõ – a felfüggesztett alkot-
mányt a katonai vezetõk nem aktiválták.
Még a voksolás végsõ eredményének nyil-
vánosságra kerülése elõtt közölték, hogy
amennyiben a módosításokat elfogadják,
akkor meg fogják tartani a parlamenti vá-
lasztásokat. Ezt követõen a Népi Gyûlés és
a Konzultatív Tanács mûködését szabályo-
zó törvényeken néhány módosítást kezde-
ményeznek, majd pedig sor kerül az elnök-
választás megtartására. Ha a „nem” sza-
vazatok kerülnek többségbe, akkor egy-
elõre nyitott kérdés, hogy módosítanak-e
további cikkelyeket, vagy pedig egy száz-
ötven-kétszáz fõbõl álló bizottságot bíznak
meg egy új alkotmány elõkészítésével. Ha
nem a parlament, hanem a hadsereg ne-
vez ki egy alkotmányozó testületet, akkor
ez azt is jelenti, hogy a katonai irányítás
hosszabb ideig fennmarad. 

A szavazás mindenesetre jól érzékeltet-
te, hogy a társadalmon belül kisebbség-
ben vannak azok az erõk, amelyek a ko-
rábbi centralizált rendszer gyors lebontá-
sát, a demokratizálás átfogóbb térnyerését
szorgalmazzák. A többség inkább a struk-
túra részleges átalakítását támogatja. 

Karadávi Kairóban, a Nemzeti
Koalíció, a Muszlim Testvérek
politikai esélyei 

A Mubárak bukása utáni napok világlapok
címoldalára került belpolitikai eseménye
lett az 1961 óta Katarban élõ Júszuf al-
Karadávi február 18-i kairói prédikációja.
Az SMC engedélyével harminc év után
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elõször tartott istentiszteletet Egyiptom-
ban, ezúttal kétmillió ember elõtt a Táhrír
téren. Karadávi a volt egyiptomi elnököt
nemcsak az istentiszteleten elmondott be-
szédében, hanem már a lemondását köve-
telõ megmozdulások napjaiban többször
is élesen támadta. De nem Mubárak volt
az egyetlen, mivel kritikával illette Ben Alit,
Mahmúd Abbászt, Kaddáfit, a szíriai és a
jemeni elnököt, vagyis olyan arab vezetõ-
ket, akiknek az eszmeisége az arab nacio-
nalizmushoz kapcsolódott. Ugyanakkor a
bahreini síita tüntetõk elleni fellépésért a
szunnita uralkodót nem ítélte el, az itteni
összecsapásokat nem szociális-politikai
indíttatású, hanem szektariánus konfliktus-
nak minõsítette. 

Karadávi beszédében nagyrabecsülését
fejezte ki a forradalmat gyõzelemre fiatalok
iránt, s a fordulat bekövetkeztében kiemel-
te a nemzeti összefogás jelentõségét.
A neves teológus, aki korábban is elítélte
az egyiptomi keresztények elleni atrocitá-
sokat, már prédikációja bevezetõjében
egyaránt Egyiptom gyermekeinek nevezte
a muszlimokat és a koptokat. Élénk vissz-
hangot váltott ki, amikor kijelentette, hogy a
forradalom Egyiptomban nem zárult le, ha-
nem folytatódik, mivel egy új országot kell
megteremteni. Felszólította a hallgatóságát
arra, hogy védjék meg a forradalmat.
Nagyrabecsülését fejezte ki a hadsereg
iránt, egyúttal egy új kormány megalakítá-
sát, a politikai foglyok szabadon bocsátá-
sát sürgette. A nem sokkal korábban meg-
alakult alkotmányreform-bizottságot arra
biztatta, hogy a munkáját minél gyorsab-
ban fejezze be. Beszéde végén figyelmez-
tette az arab országok vezetõit, hogy ne áll-
janak a történelem útjába, ne lépjenek fel a
tömegek akaratával szemben, hanem pró-
báljanak velük konstruktív dialógust kezde-
ményezni. Arról biztosította a palesztinokat,
hogy a gyõzelmük kivívásához támogatást

kapnak. Felszólította az egyiptomi hadsere-
get, az SMC-t, hogy nyissák meg a rafahi
átkelõt. Karadávi egyúttal reményét fejezte
ki, hogy lesz még alkalma az al-Aksza me-
csetben imádkozni.

Karadávi rövid egyiptomi látogatása és a
Táhrír téren elmondott beszéde a Muszlim
Testvérek politikai aktivitását nagyban fel-
erõsítette. A szervezõdés képviselõi a
Karadávi által is „szalonképtelennek tartott”
Ahmed Safik miniszterelnök ügyvezetõ kor-
mányának február 21-én bejelentett átala-
kítását, néhány korábbi ellenzéki politikus
kabinetbe történõ bevonását elégtelennek
tartották. Az egész kormány lemondását,
és az átmenti idõre szakértõi kabinet kine-
vezését sürgették. A kormány távozását két
nappal késõbb a közleményükben a Nem-
zeti Koalícióban részt vevõ politikai erõk is
sürgették. A tömörüléshez tartozott a Vafd
Párt, a Tagammu, a Nasszerista Párt, a
Vaszat Párt, a Muszlim Testvérek, valamint
néhány kisebb ifjúsági tömörülés. A képvi-
selõik által aláírt nyilatkozat azt hangsú-
lyozta, hogy a tervezett alkotmánymódosí-
tás nem helyettesítheti az új alkotmány ki-
dolgozását, amelynek célja egy parlamen-
táris berendezkedés kialakítása. A koalíció
követelte az állambiztonsági apparátus, a
Nemzeti Demokrata Párt feloszlatását, a
szükségállapot feloldását, a politikai fog-
lyok mielõbbi szabadon bocsátását, a ko-
rábbi rezsim korrupcióval vádolt képviselõ-
inek gyorsított felelõsségre vonását. A nyi-
latkozat végül szolidaritását fejezte ki a
Kaddáfi-ellenes líbiai felkelõkkel. A közle-
mény alapvetõen a Muszlim Testvérek ha-
talmi érdekeit tükrözte, s jelezte, hogy az
iszlámisták erõs reprezentációjával létrejö-
võ parlamentben milyen koalícióra lehet
számítani. Érdekes volt a líbiai felkelõkkel
való szolidaritás hangsúlyozása annak fé-
nyében, hogy Karadávi Kaddáfi ellen „ha-
lálos fatvát” adott ki. 
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A Muszlim Testvérek, akik még február
15-én bejelentették, hogy Szabadság és
Igazság Párt néven politikai csoportosulást
hoznak létre, többször is hangsúlyozták,
hogy a megválasztandó parlamentben a
képviselõi helyek 35-40 százalékának, s
nem a többségének megszerzésére törek-
szenek. Ugyancsak nem kívánnak jelöltet
állítani az államfõi tisztségre. Természete-
sen akkor is biztosítható a „közvetett parla-
menti” dominancia, ha a Nemzeti Koalíció-
ban közremûködõ csoportosulások vagy
többségük bejut a képviselõtestületbe, mi-
vel a létrejövõ blokkon belül valószínûleg az
iszlámisták lesznek többségben. Elvileg
akár fajsúlyos tényezõk is lehetnek a létrejö-
võ kormányban. Nyilatkozataik arra utalnak,
hogy parlamentáris struktúra létrejöttére tö-
rekszenek, ezért az államfõi hatalmat korlá-
tozó alkotmányos szabályozásban érdekel-
tek. A politikai menetelésük azonban ko-
rántsem tûnik simának. Annak ellenére,
hogy a mubáraki korszakban parlamenti té-
nyezõk is voltak, a politikai struktúrába tör-
ténõ integrálódás a részükrõl még nagyfokú
alkalmazkodást igényel. Több elemzõ is
úgy véli, hogy meg kell tanulniuk megfelelõ-
en reagálni az õket ért kritikákra, s el kell
oszlatniuk a velük szemben nem pusztán a
keresztény közösség, hanem a szekuláris li-
berális értelmiségi csoportok részérõl je-
lentkezõ fenntartásokat. Különösképp azt a
félelmet, hogy a Muszlim Testvérek Egyipto-
mot valójában egy szunnita Iránná akarják
átalakítani. Persze az említett közösségek
tagjai részérõl a Muszlim Testvérekhez fûzõ-
dõ viszony távolról sem egyöntetû. A Sza-
badság és Igazság Párt létrehozásának be-
jelentését követõen kopt értelmiségiek is je-
lezték, hogy szeretnének a csoportosulás-
ba belépni. A Muszlim Testvérek soraiban
egyre komolyabb problémát jelentenek a
generációs ellentétek, melyek a hatalom ré-
szérõl jelentkezõ nyomás megszûntével

erõteljesebben jelentkeznek. A fiatalok ne-
hezményezik, hogy a szervezeten belül a
döntések egy szûk, fõként idõsebb veze-
tõkbõl álló csoport kezében vannak, miköz-
ben a csoportosulás az Egyiptomban és
más arab országokban zajló folyamatokkal
kapcsolatban a demokrácia kiszélesítésé-
nek, a nyitottságnak a fontosságáról beszél.
A fiatalok közül sokak számára a teokratikus
rendszer ellen fellépõ iráni fiatalok jelentik a
vonzó példát. Viták vannak a párt és a moz-
galom jövõbeli viszonyáról, s kérdéses,
hogy a jelenlegi centralizáció közepette a
Muszlim Testvérek mennyire tudják a fiatal
generáció támogatását megõrizni.

Az új kormány megalakulása, 
a politikai folyamatok iránya

A Muszlim Testvérek és számos más politi-
kai csoportosulás követelésére Ahmed
Safik miniszterelnök és kormánya március
harmadikán lemondott, s még ugyanezen
a napon az SMC Eszám Sarafot kérte fel
az új kormány megalakítására. Az Ameri-
kában tanult politikus, aki 2004–2005-ben
másfél évig Mubárak miniszterelnökének,
Ahmed Názifnak a kormányában közleke-
dési miniszter volt, a Táhrír téri tüntetések
szervezésében aktív szerepet játszott.
Az új kormányfõ elsõ útja március 4-én –
még a hivatalos eskütétele elõtt – a legen-
dás térre vezetett, ahol az ott összegyûlt
tömeg elõtt kijelentette: azért jött közéjük,
hogy a legitimitását tõlük nyerje. Megígér-
te, mindent elkövet azért, hogy a követelé-
seiket teljesítse, az országot újjáépítse. 

Saraf belépõje egyáltalán nem volt egy-
szerû, hiszen a következõ napon a tünte-
tõk az alexandriai központ mellett több vá-
rosban is megtámadták és feldúlták az ál-
lambiztonsági szervek épületeit, s ennek
során rengeteg dokumentációt, technikai
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eszközt elvittek. Ezzel a Mubárak-féle ha-
talomnak az ellenzéki csoportok, köztük a
Muszlim Testvérek által egyik leginkább
gyûlölt fontos pillére gyakorlatilag össze-
omlott. A szervezetet más alapokon újra
kellett építeni. Az új ügyvezetõ kormány
március 7-én tette le a hivatali esküt. A ko-
rábbi kabinethez képest hat minisztérium,
köztük a külügyi, a belügyi és igazságügyi
tárca élén történt változás. Az új miniszter-
elnökrõl az egyiptomi eseményeket nagy
figyelemmel kísérõ Izraelben úgy vélték,
hogy nem túl lelkes híve az Izraellel való
kapcsolatok erõsítésének, de nem fogja
felrúgni az 1979-es békeszerzõdést, sze-
mélyét pedig a stabilizáció szempontjából
szerencsésnek tartották. 

Fontos fejlemény volt, hogy az alkotmány-
módosításról rendezett népszavazás után,
március 29-én az SMC bejelentette: a parla-
menti választásokat júniusról szeptemberre
halasztották, hogy a politikai erõknek le-
gyen idejük a felkészülésre. A halasztást a
politikai erõk egy része huzamosabb ideje
szorgalmazta, tartván attól, hogy az eredeti
idõpontban történõ választás a Muszlim
Testvérek malmára hajtaná a vizet. A követ-
kezõ nap megerõsítették, hogy az elnökvá-
lasztást novemberben fogják megtartani.  

Április elején egy újabb tüntetéssorozat
kezdõdött a Mubárak-rendszer maradvá-
nyainak végleges eltávolítása érdekében.
Az SMC, amely a bukott rendszer több po-
litikusának felelõsségre vonásával, a kor-
mányváltással, az alkotmányreformmal, a
külpolitika változó hangsúlyaival, több bel-
politikai lépéssel megpróbálta kifogni a
szelet a vitorlából, ismét komoly kihívás elé
került. A tüntetõk új alkotmányt, a szükség-
állapot feloldását, a katonai uralom befeje-
zését, a korábbi korszakban fontos pozíci-
ókba került fõtisztek eltávolítását, a
Mubárak család felelõsségre vonását kö-
vetelték. Mindez nyílt kihívás volt az SMC-

vel szemben. Április 9-én a katonák bele-
lõttek a Mubárak-rendszer korrupt, az em-
beri jogokat semmibe vevõ tisztviselõinek
eltávolítását követelõ tömegbe, ketten
meghaltak, sokan megsebesültek. Ez volt
a legsúlyosabb incidens február 11. óta.
Eljárást kezdeményeztek polgárjogi akti-
visták ellen, de ezzel párhuzamosan ápri-
lis 13-án Mubárakot és két fiát 15 napra
vizsgálati fogságba vetették. Három nap-
pal késõbb pedig a Legfelsõ Adminisztra-
tív Bíróság elrendelte a Nemzeti Demokra-
ta Pártnak, a volt kormánypártnak a felosz-
latását. Ezzel gyakorlatilag a korábbi rend-
szer fõbb tartópilléreit eliminálták.

A jelenlegi sajátságos átmeneti helyzet-
ben úgy tûnik, hogy a megnövekedett bel-
sõ ûrben az ország ügyeit ellenõrzése alatt
tartó hadsereg az egyetlen stabilizáló té-
nyezõ. Uralmuk tehát az eredetileg elkép-
zeltnél hosszabb ideig fog tartani, s nem
kizárt, hogy ez az idõszak õsszel sem fog
lezárulni. A helyzetüket azonban összetet-
tebbé teszi, hogy a korábban velük szem-
ben megnyilvánuló bizalom megcsappant.
Az alkotmányos kibontakozás a legnépe-
sebb arab országban jelenleg eléggé bi-
zonytalannak tûnik. Az elnökválasztás kap-
csán a legtöbbet említett két személy közül
Mohamed el-Baradeinek nincs sok esélye.
Az Arab Liga fõtitkárának, Amr Múszának
kedvezõbbek ugyan a közvélemény-kuta-
tási eredményei, de a novemberi választás
még nagyon messze van. Sok függ attól,
hogy a hadseregnek és a legszervezet-
tebb ellenzéki erõnek, a Muszlim Testvé-
reknek a viszonya hogyan alakul. Vajon si-
kerül-e megegyezni egy olyan alkotmá-
nyos szabályozásban, melynek révén a
hadsereg meg tudja õrizni befolyását, és a
politikai erõk mozgástere is kiszélesedik.
Ha nem, akkor az átmeneti idõszak után is-
mét egy centralizált struktúra kialakulásá-
val lehet számolni.                               

13



NEMZET ÉS BIZTONSÁG  2011. MÁJUS

Irodalom

Tálas Péter – Gazdik Gyula: Az észak-afrikai események közös és eltérõ vonásairól. Nemzet és
Biztonság, 2011. 2. szám, 72–83. o.

Gazdik Gyula: Az egyiptomi választások elõzményei, eredményei és a politikai gátszakadás.
Nemzet és Biztonság, 2011. 1. szám, 73–88. o.

Gazdik Gyula: Egyiptom útkeresése a posztmubáraki korszakban I. Nemzet és Biztonság, 2011.
3. szám, 3–14. o. 

Popular Protest in North Africa and the Middle East (I): Egypt Victorious? International Crisis
Group, Middle East/North Africa Report, No.101, 24 February, 2011.

Schenker, David: Egypt’s Enduring Challenges. Shaping the Post-Mubarak Environment
http://www.washingtoninstitute.org/pubPDFs/PolicyFocus110.pdf.
Helfont, Samuel: Yusuf al-Qaradawi: Islam and Modernity. Dayan Center for Middle Eastern and

African Sudies, 2009.
www.dayan.org/pdfim/AlQaradawi-WebPromo(e)-1.pdf.
The Tahrir Square Sermon of Shaykh Yûsuf al-Qaradâwî. 23 February, 2011.
http://www.hartsem.edu/documents/Qardawi.pdf.

14



<<
  /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


