
Chef And Hungry Birds

Chef thích nghe tiếng chim hót. Bây giờ Chef đang ở trong văn phòng của anh ta và rất nhớ những 
tiếng chim hót sau giờ làm việc căng thẳng. Vì vậy, anh ta muốn có một chút giải trí. Anh ta thích 
những tờ giấy hình chim với các kiểu dáng khác nhau. Đây là một vài mẫu mà Chef thích.

Ta có thể thấy phần dạ dày của mỗi con chim là hình tam giác vuông cân (được viền đậm ở trong 
hình).

Sáng nay, Chef mới mua một tờ giấy hình chứ nhật cao N và rộng M. Ví dụ, xét tờ giấy hình chữ 
nhật với chiều cao N = 3 và M = 5.
 

Như bạn đã thấy, đây không phải là môt tờ giấy bình thường. Tờ giấy này đã được kẻ một vài 
đường thẳng trong đó mỗi đường thẳng nối hai điểm có trong tờ giấy.

Bây giờ, Chef đang tưởng tượng ra việc tạo ra những con chim với mỗi tam giác vuông cân mà 
cạnh của nó nằm trên những đường thẳng đã được kẻ và đỉnh của nó là một trong những đỉnh đã 
được cho trên tờ giấy hình chữ nhật. Xem test ví dụ để hiểu kĩ hơn.

Mỗi con chim có thể ăn một số lượng gram hạt thóc. Khả năng ăn thóc của một con chim được định
nghĩa  bằng tổng độ đói của tất cả các điểm nằm trong tam giác (kể cả các góc của tam giác) được 
tạo bởi dạ dày  của con chim đó. 
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Trong bưc hình sau là một vài ví dụ:

Bây giờ Chef có G gram thóc trong nhà của anh ta và anh ta muốn cho càng nhiều con chim ăn 
càng tốt. Bạn có thể giúp anh ta tìm ra số lượng chim nhiều nhất mà anh ta có thể cho ăn.

Dữ liệu vào

Dòng đầu tiên của dữ liệu vào chứa ba số nguyên cách nhau bởi khoảng trắng N, M và Q là độ dài, 
chiều cao của tờ giấy và số lượng câu hỏi của Chef. Mỗi dòng trong N dòng tiếp theo chứa M số 
nguyên cách nhau bởi khoảng trắng trong đó số nguyên thứ j ở hàng thứ i là độ đói của điểm đó gọi 
là Hi,j. Mỗi dòng trong Q dòng tiếp theo chứa một số nguyên G là số gram thóc có trong nhà Chef.

Dữ liệu ra

Với mỗi câu hỏi của Chef, xuất ra số lượng con chim lớn nhất mà anh ta có thể cho ăn.

Giới hạn

• 1 ≤ N ≤ 335 

• 1 ≤ N * M ≤ 112225 

• 0 ≤ Hi,j ≤ 50 

• 1 ≤ Q ≤ 105 

• 0 ≤ G ≤ 109 

Ràng buộc

• Subtask 1 (20 điểm): 

• 1 ≤ N, M, Q ≤ 50 

• 0 ≤ Hi,j ≤ 50 

• 0 ≤ G ≤ 109 

• Subtask 2 (80 điểm): Như giới hạn gốc

Ví dụ

Input 



2 3 3
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Output 

2
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5

Giải thích

Có tất cả 10 con chim với độ đói như sau:

(A) 4

(B) 6

(C) 3

(D) 5

(E) 5

(F) 2 

(G) 2

(H) 2

(I) 0

(J) 3



Lưu ý rằng con chim (I) không đói nên chung ta không cần phải cho nó ăn.

• Với 5 gram thóc, ta có thể cho tối đa 2 con chim (C) và (F) ăn. 

• Với 10 gram thóc, ta chỉ có thể cho tối đa 4 con chim (C), (F), (G) và (H) ăn.
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