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11--  GGMMBBIIeeKKaallbbMMNNgg´́nnkkaarrbbeeggII˚t̊teevvbbssaayy ––
kkaarrbbeeggII˚t̊teevvbbssaayyeennHHeeLLIIgg  kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNggrrYYmmvviiPPaaKKTTaanndd**ss††ÁÁ--

cceessII††gg  CCYYyyGGPPiivvDDÛÛnn__ssIIllFFmm··[[xxııss''eeLLIIggvviijj  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnn®®ttUUvvccuuHH
eexxßßaayyrrvvaagg2200,,  3300qq~~SSkknn¬¬ggmmkkeennHH    eeddaayyssaarrTTaass''EETTggEExx√√ggKKMMnniittKK~~aa
..  ®®BBmmCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  TTuukkCCaakkaarrCCYYyyBB®®ggwwgg®®KKwwHH´́nnGGtt††ssJJÔÔaaNNEExxµµrr[[
rrwwggmmSSeeLLIIggvviijj  TTbb''TTll''nnwwggvvbb∫∫FFmm··bbrreeTTss  EEddllccUUllee®®CCoottEE®®CCkk®®bb--
eeTTsskkmmıı¨C̈Caakkaann''EEttxx¬¬SSggeeLLIIgg@@  ..  eeKKaallKKMMnniittbbeeJJççjjTTssßßnn:TTSSggGGss''
eennHH  EEppÌÌkkeeTTAAeellIIeeKKaallkkaarrNN__®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  eeyyaaggeeTTAAttaamm®®bbCCaa--
BBllrrddΩΩEExxµµrree®®ccIInneellIIssllbb''eeKKaarrBB®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  TTuukk®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa
CCaammaaKKaa··®®bbccSSCCIIvviittrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  eennAAkk~~¨g̈geevvbbssaayyeennHH  ee®®kkAABBIIeeKKaallTTssßß
nn:®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  nnwwggddkk®®ssgg''yykkeeKKaallKKMMnniittllÌÌ@@rrbbss''ccaass''bbUUrraa--
NNEExxµµrr  EEddllddaass''eettOOnnkkUUnneeccAAEExxµµrr  [[eeccHHrrss''eennAA®®bbkkbbeeddaayyssuuxxddmm
rrmmnnaa  CCaammYYyyKK~~aakk~~¨g̈g®®KKYYssaarrnniiggkk~~¨g̈gssggmmCCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn  EEddllkk¬¬aayyCCaa
TTMMeennoommTTMMllaabb''®®bb´́BBNNIIrrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..  ee®®kkAABBIIeennaaHH  nnwwgg[[
eeyyaabbll''ddll''nneeyyaaVVyyEExxµµrrTTSSggGGss''  kk~~¨g̈gnn&&yyssƒƒaabbnnaa  BBMMuuEEmmnnssÌÌbb''
eexxIIıımmKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyyNNaammYYyy  eehhIIyykk**BBMMuueennAAee®®kkaammGGMMNNaaccKKNN
bbkkßßnneeyyaaVVyyNNaammYYyykk~~¨g̈gkkaarreeFFII√√rrNNbbeeLLIIyy  ..  kkaarrbbeeJJççjjTTssßßnn:

CCaammYYyynnwwggkkaarrrriiHHKKnn''kk~~¨g̈gnn&&yyssƒƒaabbnnaa  BBiittCCaammaannkkaarrbb""HHTTggiicceeTTAAeellIIGG~~kk
nneeyyaaVVyyxx¬¬HH  EEddlleemmIIlleeTTAAeeXXIIjjffaa  ddwwkknnSSEExxµµrreeTTAArrkkeesscckkII††vviinnaass
xxUUcc®®bbeeyyaaCCnn__  xxUUcckkiittii††yyssCCaattii  nniiggnnSS[[EExxµµrrEEbbkkVVkk''KK~~aa  ..  ddUUccmmaann
bbJJÇÇaakk''eellIIkkmmuunnmmkkeehhIIyyffaa    ®®BBHHssggÙÙGGaacc[[eeyyaabbll''  GGaaccEENNnnSS
GG~~kknneeyyaaVVyyeeTTAArrkkpp¬¬ËËvvllÌÌ  pp¬¬ËËvv®®ttUUvv  ttaammpp¬¬ËËvvFFmm··GGaaff··VVnn  KKµµaannTTaass''xxuuss
nnwwggvviinn&&yyrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeLLIIyy  ee®®JJHHsskkmmµµPPaaBBeennHH  ®®BBHHBBuuTTÏÏVVnn
eeTTssnnaaEENNnnSS®®BBHHVVTTBBiimmiiııssaarr,,  ®®BBHHVVTTbbeessnnTTiieekkaassllCCaaeeddIImm  EEdd
llssuuTTÏÏsswwggCCaa®®BBHHmmhhaakkßß®®ttkkaann''kkaarrnneeyyaaVVyyddwwkknnSS®®ssuukkeeTTss  [[
mmaannTTssBBiiFFrraaCCFFmm··  ddwwkknnSS®®ssuukkeeTTss[[mmaannssnnii††PPaaBBnniiggllUUttllaass''
ccMMeerrIInn  BBMMuuKKYYrrTTuukk®®BBHHssggÙÙ[[ddaacc''eeccjjBBIIssggmmeeTT  ee®®JJHH®®BBHHssggÙÙkk**CCaa
FFnnFFaannmmnnuussßßyy""aaggåått††¨g̈gåått††mm  ssMMrraabb''CCYYyyssggmmEExxµµrr  [[mmaannvvDDÛÛnnPPaaBB
CCaaBBiieessssvvDDÛÛnnPPaaBBxxaaggssIIllFFmm··  ..  ddUUeecc~~HHGG~~kknneeyyaaVVyyNNaaEEddll
®®ttUUvvkkaarrrriiHHKKnn''  BBMMuuKKYYrrGGaakk''GGnn''cciitt††eeTT  KKYYrrEEttBBiinniitt¥¥eemmIIllxx¬¬ÁÁnn‰‰ggvviijj  eettIImmaann
®®bbLLaakk''®®bbLLËËssddUUcceeKKrriiHHKKnn''……eeTT  ??  eebbIImmaannddUUcceennHHEEmmnn  ®®ttUUvvEEttEEkkkkMMhhuu
sseennaaHH  eebbIIEEkk[[®®ttUUvvvviijjeehhIIyy  xx¬¬ÁÁnnnnwwggVVnnllÌÌvviijj  eeddaayyssaarrkkaarrVVnn
BBnn¬¬WWBBIIJJkk¥¥rriiHHKKnn''eennaaHH  ..  eellaakkGG~~kkssbb∫∫¨r̈rssTTuukkGG~~kkrriiHHKKnn''CCaa®®KKUU  eebbIIJJkk¥¥
rriiHHKKnn''eennaaHHmmaannssccççFFmm··  eehhIIyyGG~~kkrriiHHKKnn''eennaaHHCCaaCCnnssbb∫∫¨r̈rssEEddrr  mmaann
KKMMnniittbbrriissuuTTÏÏnniigg®®bbkkbbeeddaayyvviiccaarrNNJJÔÔaaNN  ..  kkMMuuTTuukkGG~~kkrriiHHKKnn''CCaass®®ttUUvv
EEtt®®ttUUvvTTuukkCCaaBBnn¬¬WWssMMrraabb''bbMMPPWW¬¬xx¬¬ÁÁnnvviijj  ..  kkaarrmmiinnTTTTYYllJJkk¥¥rriiHHKKnn''yykkmmkk

BBiiccaarrNNaa  EEffmmTTSSggeeccaaTTGG~~kkrriiHHKKnn''vviijj  ……rrhhUUttddll''ee®®bbIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaa  mmaann
llYYcceeFFII√√XXaattCCaaeeddIImm  TTMMeevvIIEEbbbbeennHHBBMMuuEEmmnnCCaaGGMMeeBBIIllÌÌssMMrraabb''eeFFII√√[[ssggmmllUU
ttllaass''ccMMeerrIInnkk~~¨g̈gGGaarr¥¥®®bbeeTTssEEddllmmaannssIIllFFmm··eeTT  EEttCCaaGGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''
EEddllnnSS[[xx¬¬ÁÁnnnniigg®®bbeeTTssvviinnaassGGnn††rraayyvviijjeeTT  ..  KKYYrrTTuukkGG~~kk´́hheeGGIIEEdd--
llBBMMuuhhflflaannnniiyyaayyGGMMBBIIkkMMhhuussGG~~kkddwwkknnSS  CCaass®®ttUUvvvviijjeeTTIIbb®®ttwwmm®®ttUUvv  ee®®JJHH
GG~~kk´́hheeGGIIEEddllEEttggEEttbbeeJJÇÇaaGG~~kkddwwkknnSSeennHH‰‰gg  EEddlleeFFII√√[[GG~~kkddwwkknnSS
TTTTYYllee®®KKaaHHff~~aakk''  rrhhUUttGGss''bbuuNN¥¥ss&&kkii††  ee®®JJHHBBMMuuddwwggkkaarrBBiitteeddIImm∫∫IIEEkkxx¬¬ÁÁnn..
eellaakkGG~~kkssbb∫∫¨r̈rss®®bbNNSSgg®®bbEECCggyykkQQ~~HHccaajj''KK~~aa  eeddaayykkaarrssaagg
eesscckkII††llÌÌ  ..  VVnneesscckkII††ffaa  CCnnNNaaVVnnssaaggeesscckkII††llÌÌVVnnee®®ccIInn  CCnn
eennaaHHCCaaGG~~kkQQ~~HH  ..  KKYYrrTTuukkkkaarrrriiHHKKnn''ddUUccCCaa““BBuukkmm††aayyGGbb''rrMMkkUUnn  ee®®JJHHFFmmµµ--
ttaa““BBuukkmm††aayyee®®bboonn®®bbeeddAAkkUUnn  mmaannJJkk¥¥FFMMJJkk¥¥ttUUcc  rrhhUUttssII††ffaaxx¬¬HH  kk**kk~~¨g̈g
eeKKaallbbMMNNgg[[kkUUnnVVnnllÌÌ  kkMMuu[[kkUUnnmmaannTTuukk≈≈  ..  yy""aaggNNaammiijj  ®®bbCCaaBBll
rrddΩΩEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH®®ttUUvvkkaarrCCaaccSSVVcc''  nnUUvvccMMeeNNHHddwwgg®®KKbb''yy""aagg  mmaannccMM--
eeNNHHxxaaggssIIllFFmm··eennHH‰‰gg  eeddIImm∫∫II[[xx¬¬ÁÁnnmmaannKKuuNNssmm∫∫ttii††ssMMrraabb''kkssaagg
ssggmm[[VVnnccMMeerrIInnllUUttllaass''  ..  ssIIllFFmm··CCaaKKuuNNFFmm··rrbbss''mmnnuussßß®®KKbb''
vv&&yy®®KKbb''eePPTT®®KKbb''zzaann: ..  mmnnuussßßeeccHHddwwggee®®ccIInnyy""aaggNNaakk**eeddaayy  mmaann
®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††ee®®ccIInnyy""aaggNNaakk**eeddaayy  eebbIIxx√√HHssIIllFFmm··eehhIIyy  nnwwggeeTTAACCaa
mmnnuussßßeeffaakkTTaabb  CCaammnnuussßßKKµµaanntt´́mm¬¬kk~~¨g̈gssggmm  CCaammnnuussßß®®ttUUvvssggmm
®®ccaanneeccaall  BBMMuurraabb''GGaann  CCaammnnuussßßss®®ttUUvvrrbbss''ssggmm  ee®®JJHHffaaeebbIIKKµµaannssII
llFFmm··eehhIIyy  mmnnuussßßeennaaHHEEttggEEtteebbootteebboonneeFFII√√VVbbGG~~kkdd´́TT  ..  kk~~¨g̈gnn&&yy
eennHH  GG~~kkEEddllFF¬¬aabb''®®bb®®BBwwtt††GGaa®®kkkk''kkaabb''ssmm¬¬aabb''eeKK  ttSSggBBIIssmm&&yyEExxµµrr®®kk
hhmmmmkk  llµµmmTTuukkGGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''eennHHCCaaeemmeerroonn  eeddaayyQQbb''kkaabb''ssmm¬¬aabb''eeKK
tteeTTAAeeTToott  eeTTaaHHbbIIssmm¬¬aabb''eeddaayypp¬¬ËËvvnneeyyaaVVyykkII††  BBMMuuEEmmnnnneeyyaaVVyykkII††
ee®®JJHHffaaeebbIIGGMMeeBBIIeennHHeebbIIeeccHHEEtt®®bb®®BBwwtt††eeTTAAmmuuxxeeTToott  CCaattiissaassnn__EExxµµrrnnwwgg
®®ttUUvvvviinnaass  ..  eebbIIeeFFII√√BBMMuuVVnnddUUccssmm&&yymmhhaannKKrr  EEddllGG~~kk®®bbvvttii††ssaa®®ss††
ccaatt''TTuukkCCaassmm&&yydd**rruuggeerrOOgg  EEddllCCHH≤≤TTiiÏÏBBlleeTTAAeellII®®bbeeTTssCCiittxxaagg
ppggeennaaHH  kk**KKYYrreeFFII√√yy""aaggNNaa[[®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caabbccçç¨b̈b∫∫nn~~  EEddlleennAAeessss
ssll''TTwwkkddIIdd**ttUUcceennHH  eennAACCaa®®bbeeTTss‰‰kkrraaCC¥¥  nniiggEEffrrkkßßaabbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddII
[[KKgg''vvgg''eennAAkk~~¨g̈gEEppnnTTIIBBiiPPBBeellaakk  ..  CCnnCCaattiikkmmıı¨C̈Caa®®KKbb''rrUUbbKKbb∫∫IIKKiittffaa
TTSSggGGss''KK~~aaCCaaCCaattiiEExxµµrr  mmaannvvbb∫∫FFmm··  PPaassaa  ssaassnnaaddUUccKK~~aaeennAAeellIITTwwkkddII
ddUUnnttaarrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeTTaaHHbbIICCnnCCaattiiEExxµµrrxx¬¬HHmmkkrrss''eennAAbbrreeTTsskk**eeddaayy  kk**KKYYrr
nnSSKK~~aassggKKuuNN®®bbeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayyrrkkmmeeFF¥¥aaVVyy®®KKbb''EEbbbbyy""aagg
rrkkßßaakkaarrJJrr®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  [[VVnnssiiƒƒtteennAAKKgg''vvgg''  ee®®JJHH®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
CCaakkmmµµssiiTTiiÏÏrrbbss''CCnnCCaattiiEExxµµrr®®KKbb''rrUUbb  BBMMuuEEmmnnCCaakkmmµµssiiTTiiÏÏddaacc''mmuuxxrrbbss''CCnn
CCaattiiEExxµµrrNNaaEEttmmYYyy®®kkuumm  rrhhUUttee®®bbIIllTTiiÏÏpp††aacc''kkaarreeTTAAeellIIEExxµµrrdd´́TTeeTToott
eeLLIIyy  ..  kkMMuueeFFII√√[[xxUUcc®®bbeeyyaaCCnn__CCaattii  EEtt®®ttUUvvccaatt''TTuukk®®bbeeyyaaCCnn__CCaattiiCCaaFFMM
CCaagg®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnnniigg®®bbeeyyaaCCnn__bbkkßßBBYYkk  eehhIIyykk**mmiinn®®ttUUvvbbMMeerrIIbbrr--
eeTTss  eeddaayyssaarrEEttkkaarrJJrr®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnnniigg®®bbeeyyaaCCnn__bbkkßßBBYYkk
eeLLIIyy  ..  eennHHCCaaeeKKaallKKMMnniittxx¬¬HHeennAAkk~~¨g̈geevvbbssaayy        ccaatt''TTuukkCCaakkaarrbbbbYYll
CCnnrrYYmmCCaattiiEExxµµrr®®KKbb''rrUUbb  eennAAkk~~¨g̈gnniiggee®®kkAA®®bbeeTTss  CCYYyyee®®ssaacc®®ssgg''®®bbeeTT
sskkmmıı¨C̈CaaCCaammaattuuPPUUmmii  EEddllkkMMBBuuggmmaannvviibbttii††eennHH  [[qq¬¬ggppuuttddll''ee®®ttIIyyssuuxx
ssaann††eeddaayyssuuvvttiiƒƒPPaaBB  ..  eevvbbssaayyeennHH  KKWWCCaavviiPPaaKKTTaanndd**ttUUcc  eeqq¬¬øøtteeFFII√√kk~~¨g̈g
eeBBlldd**mmmmaajjwwkkkk~~¨g̈gkkiiccççkkaarrdd´́TTeeTToott  VVnnGGaayyuubb""uunnµµaanneeTTAAttaammllTTÏÏPPaaBB..

22--  GG~~kknneeyyaaVVyyEExxµµrrKKiitt®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  nniigg®®bbeeyyaaCCnn__bbkkßß
BBYYkk  CCaagg®®bbeeyyaaCCnn__CCaattii  ––

kkaarrCCaabb''KKSSggnneeyyaaVVyyGGss''rryy:kkaallmmYYyyqq~~SSBBMMuuGGaaccbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVV
llVVnn  mmkkGGMMBBIImmhhiicciiœœttaa≤≤tt®®BBMMEEddnnrrbbss''KKNNbbkkßßEEddllFF¬¬aabb''kkaann''GGMMNNaa
cc  BBMMuu®®BBmmGGnnuuvvtt††ttaammrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔkkmmıı¨C̈CaaEEddllmmaannkk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~        ee®®JJHHxx¬¬aacc



ssPPaaBBMMuuGGnnuumm&&tt[[xx¬¬ÁÁnneeLLIIggkkaann''GGMMNNaacctteeTTAAeeTToott  kk**bbeeggII˚t̊trrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ
bbEEnnƒƒmmffIIµµmmYYyyeeTToott  eeddIImm∫∫II[[mmaannkkaarreeVVHHeeqq~~aattCCaakkJJççbb''  KKWWeeVVHHeeqq~~aattrrYYmmKK~~aa
TTSSggrrccnnaassmmıınnÏÏssPPaanniiggrrccnnaassmmıınnÏÏrrddΩΩaaPPiiVVll  eeddaayyvviiFFIIeellIIkk´́dd  eeddaa
yyBB¥¥ÁÁrrTTuukkrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔccaass''®®ttgg''ccMMNNuucceennHH  ..  mmttiiTTUUeeTTAAVVnneeccaaTTffaa  TTMMeevvII
EEbbbbeennHHCCaakkaarreeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  CCaaGGMMeeBBIIpp††aacc''kkaarrttaammrreebboobbkkuummµµ¨ÿy
nniiss††  ..  bb""uuEEnn††rrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµeennHHVVnneeddaaHH®®ssaayyffaa  eeKKeeFFII√√®®ssbbcc∫∫aabb''  ttaamm
kkaarrccSSVVcc''rrbbss''CCaattii  ..    ®®ttgg''eennHHTTuukk[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrvviinniiccœœ&&yyccuuHH  ..  KK
NNbbkkßßmmYYyyeeTToottppßßMMKKMMnniittnniiggccUUllrrYYmmkk~~¨g̈gkkaarreeVVHHeeqq~~aattCCaakkJJççbb''eeddaayy
eellIIkk´́ddeennHH  mmkkGGMMBBIInniissßß&&yy®®ttUUvvKK~~aa  VVnn®®bbeeyyaaCCnn__rrYYmmKK~~aa  VVnnCCaarrtt''rrkk
KK~~aa  ddUUeecc~~HHkkaarrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvkk**®®ttUUvvTTTTYYllrrYYmmKK~~aaEEddrr  ..  ccMMeeJJHH®®BBHHmmhhaakkßß
®®ttEExxµµrr  eebbIIBBiinniitt¥¥eemmIIllttaammGGaakkaarr: mm††ggKKgg''BB¥¥¨g̈gyy""aagg  mm††ggKKgg''eebb""kkSSgg  mm††
ggffaaddaakk''rraaCC¥¥  mm††ggffaanniirreeTTssrrhhUUtteebbIImmiinnVVnn[[ddaakk''rraaCC¥¥eeTT  mm††ggffaaeeTTAA
KKgg''eennAAeessoommrraabb  ≤≤LLËËvveennHHddMMNNwwggccuuggee®®kkaayyffaa  ®®BBHHGGggnnwwggyyaagg®®tt--
LLbb''mmkkkkmmıı¨C̈CaavviijjeeddaayyKKµµaannllkk≈≈xxNNÎÎ  ..  eebbIIBBiinniitt¥¥ttaammGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaa
rrbbss''®®BBHHGGgg  CCaammYYyynnwwggssaarrlliixxiittxx¬¬HHkk~~¨g̈geevvbbssaayy  hhaakk''ddUUccCCaa®®BBHH
GGgg®®bbqqSSggnnwwggkkaarreeVVHHeeqq~~aattCCaakkJJççbb''eennHH  bb""uuEEnn††eebbIIeeKKBBiinniitt¥¥eemmIIllsskkmmµµ
PPaaBBrrbbss''®®BBHHGGggvviijj  eeKK≤≤ttmmaannssggßß&&yyeeTTootteeTT  KKWW®®BBHHGGggBBiittCCaaKKSS®®TT
kkaarreeVVHHeeqq~~aattCCaakkJJççbb''eennHH  ee®®JJHH®®BBHHGGggVVnnLLaayy®®BBHHhhttƒƒeellxxaaeellII
®®kkwwtt¥¥CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aa  rrhhUUttddll''EEttggttSSggrrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµeennHH  mmiinnEEttbb""uu--
eeNNˆâaHH  VVnnbbMMJJkk''pp˚åayy44ddll''åått††mmeessnnIIyy__mm~~aakk''  EEddllVVnnccuuHHhhttƒƒeell
xxaaeellIIcc∫∫aabb''eeVVHHeeqq~~aattCCaakkJJççbb''eennaaHHEEffmmeeTToott  ..  ssMMnnYYrrffaa  eebbII®®BBHHGGggBBMMuu
KKSS®®TTeeTT  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaccuuHHhhttƒƒeellxxaa  ??  ……kkaarrccuuHHhhttƒƒeellxxaaeennHH  eeddaayy
kkaarrPP&&yyxx¬¬aaccKKµµaannpp¬¬ËËvvCCMMeerrIIss  ??  ……eeddaayykkaarrmmaannff~~ËËrrGGII√√mmYYyymmkkvviijj  ??  ®®ttgg''
eennHHKKµµaann®®bbPPBBNNaabbJJÇÇaakk''cc∫∫aass''eeTT  eebbIIddwwggkkaarrBBiitteennHH  kk**BBMMuuhhflflaannnniiyyaayy
EEddrr  ..

ttaammPPss††¨ẗtaaggTTSSggGGss''xxaaggeellIIeennHHbbJJÇÇaakk''ffaa  GG~~kknneeyyaaVVyyEExxµµrr
ttSSggBBIIff~~aakk''eellIIrrhhUUttff~~aakk''ee®®kkaamm  KKiittEEtt®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnnniiggbbkkßßBBYYkk
eeddaayyTTuukk®®bbeeyyaaCCnn__CCaattiieennAA®®CCuuggmm≈≈aagg  ..  eebbIIeeddaaHH®®ssaayy®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaa--
ll''xx¬¬ÁÁnnnniiggbbkkßßBBYYkkmmiinnVVnneeTT  ®®bbeeyyaaCCnn__CCaattiikk**eeddaaHH®®ssaayyBBMMuurrYYccEEddrr  eeddaa
yyTTuukk®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnnniigg®®bbeeyyaaCCnn__bbkkßßBBYYkk  CCaaGGTTiiPPaaBBEEddll®®ttUUvv
eeddaaHH®®ssaayymmuunneeKK  ..  PPss††¨ẗtaaggEEddll≤≤tt®®bbEEkkkkVVnn  bbEEnnƒƒmmeellIIPPss††¨ẗtaagg
xx¬¬HHeeTToott  KKWWååbbnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  eeTTssrrddΩΩmmÂÂnnII††  rrddΩΩmmÂÂnnII††  rrddΩΩeellxxaaFFiikkaarr  nniigg
GGnnuurrddΩΩeellxxaaFFiikkaarr  mmaannKK~~aaCCaagg330000nnaakk''  ee®®ccIInnCCaaggeeKKeellIIBBiiPPBBeellaakk
eebbIIKKiittBBII®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrEEddllmmaannccMMnnYYnnEEttCCaagg1100llaannnnaakk''  ..  VVnneess
cckkII††ffaa  eeKKbbeeggII˚n̊nccMMnnYYnnbbuuKKlliikknniiggbbeeggII˚t̊tmmuuxx®®kkssYYggbbEEnnƒƒmm  eeddIImm∫∫IIrrkkkkaarr
[[bbkkßßCCnneeFFII√√  GG~~kkeeFFII√√kkaarrccaass''TTuukkeennAAddEEddll  eehhIIyypp††ll''mmuuxxggaarr[[GG~~kk
eeFFII√√kkaarrffIIµµ  yykkcciitt††bbkkßßCCnn  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[EEbbkkeeccjjBBIIbbkkßß  ..  ddUUeecc~~HH®®ttUUvvccMMNNaa
yyffvviikkaabbEEnnƒƒmm  TTnnÊÊwwmmKK~~aannwwgg®®KKUUbbee®®ggoonnEEddllmmaann®®VVkk''eebboovvttßßttiiccttYYcc  EEdd
llmmiinnGGaacc®®TT®®TTgg''®®KKYYssaarrVVnn  rrddΩΩaaPPiiVVlleeqqII¬¬yyttbbeeTTAA®®KKUUbbee®®ggoonnEEddll
ssMMuutteemmII¬¬gg®®VVkk''EExx  ffaaKKµµaannffvviikkaa  ..

kk~~¨g̈gKKmmIIıırrFFmmµµbbTT´́nn®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaanniiyyaayyffaa  CCnnNNaaeellaaPPllaaPP
sskk̊̊aarr:,,  llaaPPsskk̊̊aarr:eennaaHHssmm¬¬aabb''CCnneennaaHHvviijj  ..  ssUUmmrrddΩΩaaPPiiVVllGGaaNNttii††
TTIIbbII  EEddll®®ttUUvveeKKeeccaaTTffaaCCaarrddΩΩaaPPiiVVllxxuusscc∫∫aabb''eennHH  TTTTYYllxxuuss®®ttUUvvccMM--
eeJJHHmmuuxx®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ccMMeeJJHHppllvviiVVkkGGaa®®kkkk''NNaammYYyyeeTTAAGGnnaaKKtt
eeTToott  ddUUccCCaabbJJ˙ȧaPPaaBB®®kkII®®kk´́nn®®bbCCaaBBllrrddΩΩ,,  GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy,,  bbJJ˙ȧabbUUrr--
NNPPaaBBTTwwkkddII,,  bbJJ˙ȧahhUUrrccUUll´́nnGGeenn††aa®®bbeevvssnn__xxuusscc∫∫aabb'',,  bbJJ˙ȧakkaarreekkIInn
eeLLIIgg´́nnGGMMeeBBIIhhwwggßßaa  nniiggkkaarreekkIInneeLLIIgg´́nnGGMMeeBBIIGGVVyymmuuxx  ..  bbJJ˙ȧaTTSSgg
GGss''eennHH  eebbIIeeKKeeddaaHH®®ssaayyttaammrreebboobb®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  GGaacceeddaaHH®®ssaayy

rrYYcc  KKWW®®BBHHBBuuTTÏÏ[[mmnnuussßß®®KKbb''rrUUbb  KKiittBBII®®bbeeyyaaCCnn__xx¬¬ÁÁnneehhIIyy  bb""uuEEnn††kkMMuu[[xxUUcc
®®bbeeyyaaCCnn__ssggmmeeddaayyssaarr®®bbeeyyaaCCnn__xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyy®®ttUUvvGGnnuuvvtt††ttaammnnaayy--
kkFFmm··  KKWW®®ttUUvvbbMMeeBBjjmmuuxxnnaaTTIICCaaGG~~kkddwwkknnSS[[VVnnllÌÌ  ..

33--  GGMMBBIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaaeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa ––
GGMMeeBBIIhhwwggßßaaeennAAEEtteekkIIttmmaannCCaabbnn††eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  ttaammGG~~kkss--

eegg˚t̊tkkaarrNN__VVnnEEff¬¬ggffaa  GGMMeeBBIIhhwwggßßaaxx¬¬HHeekkIIttGGMMBBIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaanneeyyaaVVyy..
GGMMeeBBIIhhwwggßßaaeeddaayykkaarrccggKKMMnnMMuu  CCaaGGMMeeBBIIhhwwggßßaaFFmmµµttaa  EEddlleeKKBBMMuuGGaacckkMMccaatt''
[[GGss''VVnn  ee®®JJHHmmnnuussßßeennAAmmaanneellaaPP: eeTTaass: eemmaahh: bb""uuEEnn††eebbIIVVnn
GGbb''rrMMttaammvviiFFII®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  [[eeXXIIjjeeTTaass´́BBrr__́́ nnkkaarr®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIhhww--
ggßßaa  eehhIIyy[[mmaanneemmtt††aaFFmm··  GGaaccbbnnƒƒyyGGMMeeBBIIhhwwggßßaaeennHHVVnn  ..  ccMMEENNkkGGMM
eeBBIIhhwwggßßaattaammpp¬¬ËËvvnneeyyaaVVyyvviijj  mmaannee®®KKaaHHff~~aakk''FF©©nn''NNaass''ddll''CCaattii
ee®®JJHHCCaaGGMMeeBBIIccaatt''EEccggCCaaEExxßßssgg√√aakk''  mmaannllkk≈≈NN:®®TTgg''®®TTaayyFFMM……ttUUcceeTTAA
ttaammKKMMeerraaggkkaarr´́nnGG~~kknneeyyaaVVyy  ddUUccBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnneeccjjEEppnnkkaarr
ddaakk''TTiissddll''kkmmµµaaPPiiVVllrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  [[ssmm¬¬aabb''TTaahhaannrrbbss''eellaakkllnn''--
nnll''TTSSggGGss''eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaTTSSggmmUUll  ..  ccMMeeJJHHGGMMeeBBIIhhwwggßßaaeennAA®®bbeeTT
sskkmmıı¨C̈CaattSSggBBII1100,,  2200qq~~SSrrhhUUttbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  GG~~kksseegg˚t̊tkkaarrNN__ssggßß&&yyffaa
CCaahhwwggßßaanneeyyaaVVyy  ee®®JJHHGG~~kkss¬¬aabb''EEddll®®ttUUvveeKKeeFFII√√XXaatteennaaHH  ssuuTTÏÏEEtt
bbJJÔÔvv&&nn††,,  GG~~kkmmaann®®bbCCaa®®bbiiyy,,  GG~~kkssaarrBBtt··mmaann  nniiggbbkkßß®®bbqqSSgg  ..  ee®®JJHH
FFmmµµttaarrbbbbpp††aacc''kkaarrEEttggEEttrriiHHrrkkmmeeFF¥¥aaVVyy®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[mmaa
nnGG~~kk®®bbqqSSgg  ..  mmeeFF¥¥aaVVyyeennaaHHmmaannBBIIrryy""aagg  KKWWTTIImmYYyykkaarrllYYggeellaamm
TTwwkkcciitt††eeddaayy[[bbuuNN¥¥ss&&kkii††  eeddaayy[[dduull¬¬aarr  eebbII®®bbuusseeddaayyCCYYyyrrkk®®bb--
BBnnÏÏ  ……rrkk®®ssIIkkMMNNaann''cciitt††[[  eeddIImm∫∫II[[bbJJÔÔvv&&nn††EEddllmmaann®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBB
eennaaHH  bbiiTTmmaatt''kkMMuu[[nniiyyaayyGGaa®®kkkk''  ..  eebbIImmeeFF¥¥aaVVyyTTIImmYYyyeennHHmmiinnVVnn
ssMMeerrcc  eeKKee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyyTTIIBBIIrr  KKWWkkaarrllYYcceeFFII√√XXaatteeddaayyGGaaff··kkMMVVMMgg  ……kk**
rrkkeellsseeccaaTT[[®®ssbbcc∫∫aabb''  ..  mmUUlleehhttuueeccaaTTKKWWCCaaeellssEEddlleeKKbbeeggII˚˚
tteeLLIIgg  eehhIIyyeebbIIbb""UUlliisskkggGGaavvuuFFhhttƒƒttuullaakkaarrCCaarrbbss''eeKKeeTToott  CCnn
EEddll®®ttUUvveeKKkkMMccaatt''EEddllTTiijjkk∫∫aallBBMMuuVVnneennaaHH  ®®ttUUvvCCaabb''eeTTaasseeddaayyGGyyuu
ttii††FFmm··  ..  eebbII≤≤ssßßrrCCnn……bbJJÔÔvv&&nn††EEddllmmaannåått††mmKKttiiCCaattiixxııss''VVnn®®ttUUvveeKK
eeFFII√√XXaatt  GGaaCC∆∆aaFFrrBBMMuuEEddllccaabb''VVnnGG~~kk®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIåå®®kkiiddΩΩeennaaHHeeLLIIyy  ..
eeBBlleeKKrriiHHKKnn''xx¬¬SSgg  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[xxUUccnneeyyaaVVyy  eehhIIyyeeddIImm∫∫IIbbMMbbiiTTddaann  kk**
eeTTAAccaabb''GG~~kkEEddlleeKKVVnnCCYYll[[mmkkeeqqII¬¬yyTTTTYYllssaarrPPaaBB  ……kk**eeTTAAccaabb''GG~~kk
EEddll≤≤ttddwwggGGII√√eennaaHH  mmkkkkaatt''eeTTaassCCaarreebboobbssiibb∫∫nniimmiitt††  ..  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj
eebbIIqqaakkeell≈≈aannNNaa  EEddlleeKKeerroobbccMMTTuukkrreebboobbss√√aassIIuuVVyymmkkllaabbmmaatt''
BBEEBB  GGaaCC∆∆aaFFrrccaabb''VVnnPP¬¬aamm  KKWWeeTTAAccaabb''GG~~kkEEddlleeKKtt®®mmUUvv[[ccaabb''  eeKKccaabb''
[[CCnneennaaHHmmaannkkMMhhuuss  eeddIImm∫∫IIbbMMbbiiTTmmaatt''  ..  eennHHCCaakkaarreeJJllCCaaTTUUeeTTAAccMM--
eeJJHH®®bbeeTTssNNaaEEddllmmaannrrbbbbpp††aacc''kkaarr  ..  ccMMeeJJHH®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eebbII
mmaannEEbbbbeennHH  KKbb∫∫IIkkMMccaatt''eeccjj  eebbIIBBMMuuTTaann''eekkIIttmmaanneeTT  ®®ttUUvvkkaarrJJrrkkMMuu[[eekkIItt
mmaann  ..  ‰‰GG~~kkssIIuuQQ~~ÁÁllssmm¬¬aabb''mmnnuussßß  ……bbMMeerrIIeeKKddaacc''́́ ff¬¬  eeKKee®®bbII[[eeFFII√√GGII√√
eeccHHEEtteeFFII√√ttaammeeKK  eeKK[[eeTTAAssmm¬¬aabb''  eeccHHEEtteeTTAAssmm¬¬aabb''  KKbb∫∫IIKKiittffaa  ´́ff©©NNaa
mmYYyyxx¬¬ÁÁnnkk**®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''  GG~~kkEEddllssmm¬¬aabb''eennaaHHKKWW  eeccAAhh√√aayyEEddllee®®bbIIxx¬¬ÁÁnn
eennaaHH‰‰gg  VVnnCCaaeeKKssmm¬¬aabb''GG~~kk  ee®®JJHHeeddIImm∫∫IIbbMMbbiiTTddaann  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[GG~~kkeeqqII¬¬yy
ddaakk''eeTT  ..  eebbIInniiyyaayyttaamm®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  GGMMeeBBIITTSSggGGss''eennaaHHCCaaGGMMeeBBII
VVbb  nnwwggVVnnTTTTYYllppllVVbbKKWWeesscckkII††TTuukk≈≈  ddUUeecc~~HHeebbIIGG~~kkccgg''VVnnssuuxxkk~~¨g̈g
eellaakkeennHHnniiggeellaakkxxaaggmmuuxx  KKbb∫∫IIeevvoorrccaakkGGMMeeBBIITTSSggeennHH  ..  CCnnNNaaEEddll
nniiyymmkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''  ®®ttUUvvQQbb''kkMMuuCCaann''ddaannEExxµµrr®®kkhhmm          eebbIITTSSggGGss''KK~~aa  
ddwwggffaaEExxµµrr®®kkhhmmeeFFII√√xxuuss  kkMMuueeFFII√√ttaammEExxµµrr®®kkhhmmtteeTTAAeeTToott  ..  TTSSggGGss''KK~~aa
KKbb∫∫IIKKiittttaammJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏffaa    ssmm¬¬aabb''eeKKddUUccCCaassmm¬¬aabb''  
xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  llUUcckkUUnn®®bbBBnnÏÏeeKK  ddUUccllYYcc®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††xx¬¬ÁÁnn  ..  KKYYrr[[GGaamm""aass''bbMMppuu



tt  EEddll®®bbeeTTssCCiittxxaaggeeJJllffaaEExxµµrrvvaassmm¬¬aabb''EEttKK~~aavvaa  vvaaBBUUEEkkEEttCCaammYYyy
EExxµµrrKK~~aavvaa  ®®bbxxSSKK~~aaddUUccEEqq˚ ̊ eeKKnniiyyaayyeeTTAAkkaann''kkUUnneeKKEEddllTTUUnnµµaannBBMMuuVVnnffaa
nnaagg‰‰gg--GG~~kk‰‰ggCCaattiiee®®kkaayy  [[eekkIIttCCaaEExxµµrr  ee®®JJHHEExxµµrrGGaa®®kkkk''NNaass''  EEtt
EExxµµrrKK~~aa‰‰gg  bbMMVVtt''GG~~kkeeccHHddwwgg  ®®ccEENNnnQQ~~aanniissKK~~aa  ssUUmm∫∫IIkkUUnneekkµµggeeKK
eennAAttUUcc  kk**ddwwggeerrOOggeennHHEEddrr  ..

44--  GGMMBBIIllkk≈≈NN:rrbbss''sseemm††cc  eeTTBB--vvggßß ––
kk~~¨g̈geeBBllffIIµµ@@eennHH  sseemm††cc  eeTTBB--vvggßß  VVnneeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__  kkMMuu[[®®BBHHmm

hhaakkßß®®ttEExxµµrrddaakk''rraaCC¥¥  ..  ttaammkkaarrsseegg˚t̊tsskkmmµµPPaaBBrrbbss''sseemm††cc  eeTTBB--
vvggßß  ttSSggBBIIeeddIImmrrhhUUttmmkkTTll''eeBBlleennHH  BBMMuuEEmmnneekkIItteeccjjBBIIKKMMnniittppÊÊaall''
rrbbss''sseemm††cc  eeTTBB--vvggßß  eeLLIIyy  KKWWeekkIItteeccjjmmkkBBIIKKNNbbkkßßmmYYyyeennAABBII
ee®®kkaayy  KKWWsseemm††cc  eeTTBB--vvggßß  hhaakk''ddUUccCCaaGG~~kknnSSJJkk¥¥[[KKNNbbkkßßeennaaHH
bb""uueeNNˆâaHH  ee®®JJHH®®BBHHeeffrrddIIkkaarrbbss''sseemm††cc  eeTTBB--vvggßß  ddUUccKK~~aaeebbHHbbiiTTnnwwgg
ssMMddIIrrbbss''GG~~kkddwwkknnSSrrbbss''kkNNbbkkßßmmYYyyeennaaHH  EEddllVVnn®®bbeeKKnnttMMEENNgg
[[sseemm††cc  eeTTBB--vvggßß  ttSSggBBIIeeddIImmmmkk  ..  mmÂÂnnII††ssggÙÙ´́nnrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨-̈-
CCaabbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH      kkiiccççkkaarrFFMM@@EEddllTTaakk''TTggnnwwggbbJJ˙ȧaCCaattii      BBMMuummaannGGMMNNaacc  
ssMMeerrcceeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeLLIIyy  KKWWBBMMuu‰‰kkrraaCC¥¥eeLLIIyy  ..  ®®ttgg''eennHHmmaannllkk≈≈NN:

xxuussKK~~aaBBIImmÂÂnnII††ssggÙÙeennAA®®bbeeTTss´́ff  ..  eennAA®®bbeeTTss´́ff  mmaanneeffrrssmmaaKKmm  
CCaaGGMMNNaaccssggÙÙCCaann''xxııss''  EEddllmmaannssmmaaCCiikk99GGgg  ssuuTTÏÏEEttCCaa®®BBHHssggÙÙ
mmaannccMMeeNNHHvviiCCÇÇaanniiggmmaannKKuuNNFFmm··xxııss''  ssMMrraabb''ccaatt''EEccggnniiggssee®®mmcckkiiccçç  

kkaarrFFMM@@kk~~¨g̈g®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..  ccMMEENNkk®®kkssYYggFFmmµµkkaarr  ®®KKaann''EEttCCaaeellxxaa
FFiikkaarrrrbbss''eeffrrssmmaaKKmmeennaaHHbb""uueeNNˆâaHH  BBMMuuEEmmnn®®kkssYYggFFmmµµkkaarrEEddllCCaattMM--
NNaaggrrddΩΩaaPPiiVVll  mmkk®®ttYYtteellIIeeffrrssmmaaKKmmeeLLIIyy  KKWW®®kkssYYggFFmmµµkkaarr®®KKaann''
EEtteeFFII√√ttaammbbJJÇÇaarrbbss''eeffrrssmmaaKKmmbb""uueeNNˆâaHH  ..  ®®BBHHssggÙÙCCaann''xxııss''́́ nn®®bb--
eeTTss´́ff  ssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gPPaaBB‰‰kkrraaCC¥¥  BBMMuubbMMeerrIIKKNNnneeyyaaVVyyNNaammYYyyeeLLII
yy  EEddllmmaannllkk≈≈NN:xxuussKK~~aaBBIImmÂÂnnII††ssggÙÙeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..

55--  GGMMBBIIkkaarrrrwwbbyykkddII®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  rrbbss''GG~~kkkkaann''GGMMNNaaccEExxµµrr ––
bbnnÊÊaabb''BBIIEExxµµrr®®kkhhmm®®ttUUvvddYYllrrllMM  GG~~kkFFMMGG~~kkmmaannGGMMNNaaccVVnnccaabb''yykk

ddII®®bbCCaaBBllrrddΩΩ®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg  eehhIIyyXXuubbXXiittCCaammYYyyrrddΩΩGGMMNNaaccmmUUllddΩΩaann
[[ddaakk''eeQQµµaaHHxx¬¬ÁÁnn  ..  mmYYyyEEpp~~kkeeTToott  GG~~kkmmaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††ss††¨k̈kss††mm∏∏nniigg
QQµµÁÁjjkkNN††aall  VVnneeTTAAbbJJçç¨ḦHbbJJççËËll®®bbCCaaBBllrrddΩΩ®®kkII®®kk  EEddllmmaannddIIEEtt
bbnnii††ccbbnn††ÁÁcc  [[llkk''ddII[[xx¬¬ÁÁnn  eeddaayy[[tt´́mm¬¬yy""aaggeeffaakk  eehhIIyyyykkeeTTAAllkk''
yykkccMMeeNNjjyy""aaggee®®ccIInn  ..  eeddaayyTTMMeevvIIEEbbbbeennHH  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩ®®ssuukkEE®®ss
ccMMkkaarrkkaann''EEtt®®kkeeTTAA@@  eeddaayyxx√√HHddIIEE®®ssccMMkkaarreeFFII√√  ..  eebbIIrrddΩΩGGMMNNaacceennAAEEtt
bbeeNN††aayy[[CCnnTTuuccççrrwwttrrMMeellaaPPyykkddII®®bbCCaaBBllrrddΩΩyy""aaggeennHHtteeTTAAeeTToott
eehhIIyymmiinneeddaaHH®®ssaayy[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩmmaannddIIEE®®ssccMMkkaarreeFFII√√eeTT  eeTTAAmmuuxx
eeTToottnnwwggmmaannvviibbttii††kk~~¨¨ggssggmmyy""aaggFFMMBBMMuuxxaann  eeddaayyPPaaBB®®kkII®®kknniiggPPaaBB
GGyyuuttii††FFmm··kk~~¨g̈gssggmmeennHH  ..⁄⁄


