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rrddΩΩaaPPiiVVll´́nn®®bbeeTTss®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥mmaannrrddΩΩaaPPiiVVllsshhrrddΩΩGGaaeemm
rriikkCCaaeemmddwwkkmmuuxx  VVnnyykkcciitt††TTuukkddaakk''yy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aabbMMppuutt  GGMMBBIIkkaarrCCYYjjddUUrrmm
nnuussßßkk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakk  ..  åått††mmKKttiieennHH®®ssbbttaammxx¬¬wwmmssaarrrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ--
ssaassnnaa  EEddll®®BBHHBBuuTTÏÏVVnn®®bbkkaassCCaagg22550000qq~~SSmmkkeehhIIyy  ®®bbqqSSggnnwwgg
kkaarrCCYYjjddUUrrmmnnuussßßeennHH  ..  kk~~¨g̈geeBBllffIIµµ@@eennHH  ®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTsssshhrrddΩΩ
GGaaeemmrriikkVVnneeccjjrrVVyykkaarrNN__mmYYyy  bbJJççËËll®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caakk~~¨g̈gbbJJIIÇÇeexxµµAA
ee®®JJHHrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrBBMMuuVVnneeFFII√√[[eeCCOOnneellOOnn  kk~~¨g̈gkkaarrCCYYjjddUUrrmmnnuussßß
eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  kkaarrbbJJççËËll®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caakk®®mmwwttTTII33CCaakk®®mmwwttdd**FF©©nn''
kk~~¨g̈gbbJJIIÇÇeexxµµAAeennHH  GGaaeemmrriikkGGaaccddaakk''TTNNÎÎkkmmµµddll''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  ddUUeecc~~HH
rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrKKbb∫∫IIeeFFII√√[[eeCCOOnneellOOnnkk~~¨g̈gkkaarrbbMMVVtt''kkaarrrrtt''BBnnÏÏmmnnuussßß
eennHH  kkMMuubbeennÊÊaasseeKKGGMMBBIIkkaarrrriiHHKKnn''kk~~¨g̈gnn&&yyssƒƒaabbnnaaeennHH  ee®®JJHHsshhrrddΩΩGGaaeemm
rriikkmmaann≤≤TTiiÏÏBBllxx¬¬SSggNNaass''  TTSSggEEpp~~kknneeyyaaVVyynniiggEEpp~~kkeessddΩΩkkiiccççeeTTAA
eellII®®bbeeTTsskk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakk  eebbIIGGaaeemmrriikkddaakk''TTNNÎÎkkmmµµddll''®®bbeeTTsskkmmıı¨-̈-
CCaa  nnwwggeeFFII√√[[®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaammaannkkaarrllMMVVkkkk~~¨g̈gkkaarrGGPPiivvDDÛÛnn__CCaaTTIIbbMMppuutteeTTAA
´́ff©©mmuuxx  ..  EExxµµrr®®KKbb''rrUUbbKKYYrrbbMMVVtt''CCeemm¬¬aaHH´́ppÊÊkk~~¨g̈g  CCaaBBiieessssCCeemm¬¬aaHHnneeyyaaVV
yy  eeddIImm∫∫II®®bbmmUUllkkmm¬¬SSggkkaarrJJrrCCaattiinniiggkkssaaggCCaattii  ..  KKYYrrrrMMllwwkkeeLLIIggvviijj
EExxµµrrFF¬¬aabb''eeQQ¬¬aaHHKK~~aa‰‰gg  eehhIIyyEEttggEEttBBwwggbbrreeTTss  mm≈≈aaggBBwwggeessoomm  mm≈≈aaggBBww
ggyyYYnn  mm≈≈aaggBBwwggcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††  mm≈≈aaggBBwwggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  mmkkkkMMeeTTccEExxµµrr
KK~~aa‰‰gg  eennHHCCaaeemmeerroonn®®bbvvttii††ssaa®®ss††rrbbss''GG~~kkddwwkknnSSEExxµµrr  VVnnee®®bbIIttSSggBBIIGG
ttIIttkkaall  rrhhUUttddll''bbccçç¨b̈b∫∫nn~~kkaalleennHH  eehhIIyyGG~~kkTTTTYYllrrggee®®KKaaHH  KKWW®®bbCCaa
BBllrrddΩΩEExxµµrr  ee®®JJHHssmmrrPPUUmmiieennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  EEddllmm≈≈aagg@@xxMM®®bbwwggEE®®bbgg®®bb
mmUUll®®KKaabb''EEbbkk®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg  EEddllbbrreeTTsspp††ll''[[  yykkmmkkssmm¬¬aabb''EExxµµrr
yykkmmkkGGaarrkkEExxµµrr  EEddllCCHH≤≤TTiiÏÏBBllGGaa®®kkkk''ddll''mmaattuu®®bbeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnn
rrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..  GG~~kkkkaann''GGMMNNaacc´́ffeeKKeeQQ¬¬aaHHKK~~aaEEddrr  bb""uuEEnn††mm≈≈aa
gg@@eeKKBBMMuuEEddllBBwwggbbrreeTTss  [[mmkkCCYYyykkMMeeTTcc´́ffKK~~aaeeKKddUUccEExxµµrreeLLIIyy  mmhhaa
GGMMNNaaccNNaakk**eeKKyykkCCaammiitt††TTSSggGGss''  KKWWGGaaeemmrriikkkk**eeKKyykkCCaammiitt††  cciinnkkuummµµ¨¨
yynniiss††kk**eeKKyykkCCaammiitt††  ..  ®®ttgg''eennHHeehhIIyyEEddlleeFFII√√[[®®bbeeTTsseeKKmmaanneessƒƒ
rrPPaaBBxxaaggpp¬¬ËËvvnneeyyaaVVyy  nniiggccMMeerrIInnllUUttllaass''xxaaggeessddΩΩkkiiccçç  ..  ccMMeeJJHH
kkaarrCCYYjjddUUrrmmnnuussßßeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennHH  kk~~¨g̈grrVVyykkaarrNN__®®kkssYYggkkaarr
bbrreeTTsssshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkVVnnEEccggffaa  mmaannGG~~kkkkaann''GGMMNNaaccEExxµµrrKKWWmmÂÂnnII††rraaCC
kkaarrEExxµµrrxx¬¬HH  VVnnJJkk''BB&&nnÏÏnnwwggkkaarrCCYYjjddUUrreennHH  ..  ddUUeecc~~HHeebbIIkkaarreeJJllGGHHGGaagg

eennHHCCaakkaarrBBiittEEmmnn  eeFFII√√ddUUcceemm††ccnnwwggkkMMccaatt''VVnn  nniiggeeFFII√√ddUUcceemm††ccnnwwggeeKKxxMM®®bbww
ggccaatt''EEccggkkMMccaatt''  ee®®JJHHxx¬¬ÁÁnneeKK  ((GG~~kkkkaann''GGMMNNaacc))  CCaaGG~~kk®®bb®®BBwwtt††  VVnneess
cckkII††ffaa  GG~~kkeeTTAAbbÂÂgg˚åabbeeccaarreeTTAAccUUll´́ddCCaammYYyyeeccaarr  eeFFII√√ddUUcceemm††ccccaabb''eeccaarr
VVnn  ??  ccMMeeJJHHrrVVyykkaarrNN__eennHH  TTMMnnggCCaaeeJJllccMMeeJJHHPP~~aakk''ggaarrrraaCCkkaarrxx¬¬HH
®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIEEbbbbeennHH  BBMMuuEEmmnnCCaaPP~~aakk''ggaarrrraaCCkkaarrTTUUeeTTAAeeLLIIyy  ..  kkaarrCCYYjjddUUrr
mmnnuussßß……ccaabb''mmnnuussßßllaakk''eennHH  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaVVnnhhaammCCaaddaacc''xxaatt  mmii
nn[[BBuuTTÏÏbbrriiss&&TT®®BBHHGGgg®®bb®®BBwwtt††eeLLIIyy  ee®®JJHHCCaammnnuussßßCCaattiiddUUccKK~~aa  ..  ttaamm
rrVVyykkaarrNN__rrbbss''®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTsssshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkffaa  kkuummaarrIIEExxµµrrCCaa
ee®®ccIInnVVnn®®ttUUvveeKKbbeeJJœœaatt[[eeFFII√√CCaa®®ssIIeeBBss¥¥aaeennAA®®bbeeTTss´́ff  eennAAmm""aaeeLLssIIuu
eennAAhhuuggkkuugg  ..  ccMMEENNkkmmnnuussßß®®bbuussEExxµµrrCCaaee®®ccIInn  VVnn®®ttUUvveeKKbbgg≈≈MM[[eeFFII√√
kkaarrkk~~¨g̈grrbbrreennssaaTT  kk~~¨g̈grrbbrrkkssiikkmmµµeennAA®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  eennAA´́ff  nniigg
eennAAmm""aaeeLLssIIuu  ..  ‰‰eekkµµgg@@EExxµµrrVVnn®®ttUUvveeKKbbgg≈≈MM  [[eeddIIrrssMMuuTTaanneennAA®®bbeeTTss´́ff
nniigg®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  ..  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaCCaa®®bbeeTTssqq¬¬ggkkaatt''®®ssII††BBII®®bbeeTT
sseevvoottNNaamm  yykkeeTTAAllkk''eeFFII√√®®ssIIeeBBss¥¥aaeennAA®®bbeeTTss´́ffnniiggmm""aaeeLLssIIuu  ..
mmuuxxrrbbrreennHHVVnnllUUttllaass''xx¬¬SSgg  eeddaayymmÂÂnnII††rraaCCkkaarrEExxµµrrBBuukkrrllYYyy  nniigg®®bb
BB&&nnÏÏttuullaakkaarrEExxµµrrTTnn''eexxßßaayy  BBMMuuVVnnddaakk''eeTTaassTTNNÎÎkkmmµµddll''GG~~kk®®bb®®BBwwtt††GGMM
eeBBIIåå®®kkwwddΩΩGGmmnnuussßßFFmm··eennHH  [[VVnnxx¬¬SSggttaammeeTTaasskkMMhhuuss  ..  kkaallBBIIqq~~SS
22000044  GGggkkaarree®®kkAArrddΩΩaaPPiiVVllmmYYyy  EEddllGGaaeemmrriikkpp††ll''ffvviikkaaeennAAPP~~MMeeBBjj
CCaaGGggkkaarrCCYYyy®®ssII††mmaannvviibbttii††  VVnnrrMMeeddaaHH®®ssII††eennAAssNNΩΩaaKKaarr´́qqhhUU22CCiittmmYYyy
rryynnaakk''  eeddaayyeeccaaTTffaa  ®®ssII††TTSSggeennaaHH®®ttUUvveeKKeekkgg®®bbvv&&JJççxxaaggpp¬¬ËËvveePPTT  bb""uuEEnn††
ee®®kkaayymmkk  VVnn®®ttUUvvGG~~kkmmaannGGMMNNaaccmmYYyy®®kkuumm  eeddaayymmaannkkggkkmm¬¬SSgg®®bb--
ddaann''GGaavvuuFFppgg  VVnnrrMMeeddaaHHyykkeeTTAAvviijj  ..  ®®BBwwttii††kkaarrNN__eennHH  sshhrrddΩΩGGaaeemmrrii
kkVVnneeccaaTTrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrffaa  BBMMuuVVnneeddaaHH®®ssaayy  eeddaayyeeqqII¬¬yyttbbttaammkkaarr
BBiitteeLLIIyy  eeddaayymmaannkkaarrssggßß&&yyffaa  mmÂÂnnII††rraaCCkkaarrEExxµµrrxx¬¬HHTTuukk®®ssII††TTSSggeennaaHH
ssMMrraabb''kkaarrssbb∫∫aayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnnmm††ggmm˚åall  kk~~¨g̈gkkaarrrrYYmmeePPTT  VVnnCCaaxxMMkkaarrJJrr
®®ssII††TTSSggeennaaHHTTuukkkk~~¨g̈gssNNΩΩaaKKaarreennaaHHddEEddll  ..  

®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaassBB√√́́ ff©©eennHH  ddll''ff~~aakk''GG~~kkmmaannGGMMNNaaccEEttggEEttmmaann
ee®®bboobb  mmaannCC&&yyCCMMnnHH  eeTTAAeellII®®bbCCaaBBllrrddΩΩGG~~kkTTaann''eexxßßaayy  GG~~kkss¬¬ËËtt®®ttgg''
CCaanniiccçç  ddUUccCCaakkaarrrrMMeellaaPPyykkddII®®bbCCaaCCnn  kkaarrbbeeJJœœaattyykkkkUUnn®®ssIIGG~~kk®®ssuu
kkmmkkrrYYmmeePPTT  eeddaayykkaarr[[®®VVkk''bbnnii††ccbbnn††ÁÁccCCaarreebboobbTTiijjddUUrr  bbgg≈≈ËËccGGnnaa--
KKtt®®bbCCaaCCnnxx¬¬ÁÁnn  ..  GGMMeeBBII®®bb®®BBwwtt††GGnnaaccaarrGGmmnnuussßßFFmm··eennHH  mmiinn®®ttwwmmEEttmm--
ÂÂnnII††rrddΩΩkkaarrxx¬¬HHEEddllkkaann''kkaarrxxaaggnnIIttii®®bbttiibbttii††eeTT  ssUUmm∫∫IIGG~~kkkkaann''kkaarrxxaaggnnIIttii
bbJJÔÔttii††xx¬¬HH  kk**VVnn®®bb®®BBwwtt††ddUUccKK~~aaEEddrr  ..  BBiieessssmmaannGG~~kkååkkjj""aaxx¬¬HHmmaannvv&&yy
ccaass''  BBMMuu®®BBmmccUUllcciitt††ssMMuussIIlleeTT  VVnnyykkzzaann:xx¬¬ÁÁnnCCaaååkkjj""aa  eeTTAA®®bbeellaa
mmyykk®®ssIIEExxµµrr  EEddllmmaannvv&&yyeekkµµggCCaaee®®ccIInnnnaakk''  [[bbMMeerrIIxx¬¬ÁÁnnkk~~¨g̈gpp¬¬ËËvvkkaammKKuu--
NN  ..  CCnnkkMMhhUUcceennHH  eeKKBBMMuuKKiittGGMMBBIItt´́mm¬¬TTMMeennoommTTMMllaabb''dd**llÌÌrrbbss''EExxµµrrEEddll
mmaannBBIIbbUUrraaNNmmkkeeTT  ..  ddUUeecc~~HHbbJJÇÇaakk''ffaa  BBMMuuEEmmnn®®ttwwmmEEttCCnnbbrreeTTsseeTTEEdd
llrrMMeellaaPP®®ssII††EExxµµrr  KKWWEExxµµrrxx¬¬ÁÁnn‰‰ggrrMMeellaaPPeellIIKK~~aa  CCaaBBiieessssGGaaCC∆∆aaFFrrmmaannGGMM
NNaacceennHHEEttmm††gg  ..

mmaannkkuummaarrIInniiggnnaarrIIEExxµµrrVVnneeTTAAbbMMeerrIIeeKKttaammppÊÊHH  eennAAttaammTTII®®kkuugg  mmaann®®kkuu
ggPP~~MMeeBBjjCCaaeeddIImm  VVnn®®ttUUvvmmççaass''ppÊÊHHxx¬¬HHeeFFII√√VVbbrrhhUUttrrMMeellaaPPpp¬¬ËËvveePPTTeeTToott
ppgg  ..  kk**ddUUccKK~~aannwwgg®®kkuummhhflfluunnmmYYyyVVnnbbJJÇÇËËnnnnaarrIIEExxµµrr  [[eeTTAAbbMMeerrIIeeKKkk~~¨g̈g®®KKYY
ssaarreennAA®®bbeeTTssmm""aaeeLLssIIuu  kk**VVnn®®ttUUvv®®KKYYssaarrxx¬¬HHeeFFII√√VVbb  rrhhUUttrrMMeellaaPPpp¬¬ËËvv
eePPTTddUUccKK~~aa  ..  

ccMMeeJJHH®®ssII††bbMMeerrII®®ssaaeebboorr®®ttUUvvGGttiiffiiCCnneemmIIllggaayy  eeFFII√√VVbbrrhhUUttrrMMeellaa
PPpp¬¬ËËvveePPTTppgg  ..  kkaarreemmIIllggaayy  kkaarrrrMMeellaaPPeennaaHH  KKµµaannGGnn††rraaKKmmnn__BBII®®kkuumm
hhflfluunnnniiggBBIIGGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrreeLLIIyy  ..  eennHHbbJJÇÇaakk''ffaa  CCaa®®ssuukkGGtt''cc∫∫aabb''  GG~~kkNNaa
rrMMeellaaPPeellIIGG~~kkNNaa  KKµµaanncc∫∫aabb''FFaannaaCCYYyykkaarrJJrreeLLIIyy  ..  eennAA®®bbeeTTsseeCCOO



nneellOOnnxxaaggcc∫∫aabb''nniiggxxaaggkkaarreeKKaarrBBssiiTTiiÏÏmmnnuussßß  mmiinnffaaEEttkkaarrrrMMeellaaPPpp¬¬ËËvv
eePPTTeeTT  ssUUmm∫∫IIJJkk¥¥ssMMddIIeemmIIllggaayy  bb""UUllIIssmmkkddll''PP¬¬aammeehhIIyyhhaamm®®VV
mm  eebbIImmiinnss††aabb''eeTT  bb""UUlliissddaakk''eexx~~aaHHPP¬¬aamm  rrYYccbbJJÇÇËËnneeTTAAkkaarriiyyaall&&yybb""UUllii
sseeFFII√√ttaammcc∫∫aabb''  ..  eebbIImmaannkkaarrrrMMeellaaPPpp¬¬ËËvveePPTTeeddaayyCCaakk''EEss††gg  CCaaGGMMeeBBIIåå
®®kkwwddΩΩkkmmµµCCaakk''EEss††gg  ..  mmYYyyeeTToott  eebbIImmaann®®ssII††GG~~kkrrggee®®KKaaHHbb††wwggffaammaannrrMMeellaa
PPpp¬¬ËËvveePPTT  bb""UUlliissxxaabb''XXaatt''xx¬¬ÁÁnnssiinnEEddrr  eeddIImm∫∫IIssaakkssYYrrnniiggeeFFII√√kkMMNNtt''
eehhttuueeTTAAttuullaakkaarr  ..  ccuuHH®®ssII††EExxµµrrdd**GGPP&&BB√√EEddlleeFFII√√kkaarrkk~~¨g̈g®®kkuummhhflfluunn®®ssaa
eebboorr  eehhttuuddUUcceemm††ccVVnnCCaaGGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrrBBMMuuGGnnuuvvtt††ttaammcc∫∫aabb''  bbeeNN††aayy[[
GGttiiffiiCCnnCCaaCCnnJJllxx¬¬HHrrMMeellaaPPeellII®®ssII††TTSSggeennaaHH  ..  ddMMbbUUgg®®ttUUvveeFFII√√cc∫∫aabb''[[
®®kkuummhhflfluunneennaaHHGGnnuuvvtt††  eebbII®®kkuummhhflfluunneennaaHHBBMMuueemmIIllkkaarrxxuuss®®ttUUvv  bbeeNN††aayy[[
eePP∆∆øøvveemmIIllggaayy  ……ddll''ff~~aakk''rrMMeellaaPPeellII®®ssII††TTSSggeennaaHH  ®®kkuummhhflfluunneennaaHH®®ttUUvv
TTTTYYllxxuuss®®ttUUvv  eeddaayybbiiTT®®kkuummhhflfluunneennaaHHEEttmm††gg  ..  BBiieessss  eennIIeeyyaallttaa
mmJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ  EEll∫∫gg  ®®ssaa……kkaarrllkk''®®ssaa  nniiggppwwkk
®®ssaaeennHH  CCaaCCMMnnYYjj……CCaaGGMMeeBBIIGGVVyymmuuxx  EEddllCCaa®®bbFFaann´́nneesscckkII††vviinnaass
®®ttUUvvbbiiTTppÊÊHHllkk''®®ssaa  ……eerraaggVVbbTTSSggGGss''eennaaHHEEttmm††gg  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[mmaannbbJJ˙ȧa
EEbbbbeennHH  ..

ddUUccVVnneeJJllmmkkeehhIIyy  rrVVyykkaarrNN__rrbbss''®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTssGGaa
eemmrriikk  EEddllVVnneeJJllGGMMBBIIkkaarrCCYYjjddUUrrmmnnuussßßeennHH  BBMMuuEEmmnneeff˚åalleeTTaassEEtt  

rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrreeTT  KKWWVVnneeff˚åalleeTTaass®®bbeeTTssCCaaee®®ccIInn  mmaann®®bbeeTTssPPUUmmaa
®®bbeeTTsskkUUeerr""xxaaggeeCCIIgg  ®®bbeeTTssKKuuyyVVCCaaeeddIImm  EEtt®®bbeeTTssTTSSggeennaaHHBBMMuummaa
nn®®bbttiikkmmµµGGII√√eeLLIIyy  mmaannEEttrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrreeTTEEddllmmaann®®bbttiikkmmµµ  eeddaayymmii
nnccgg''[[eeKKrriiHHKKnn''  ccgg''bbiiTTVVMMggkkaarrBBiitteennHH  ..  KKYYrrEEttrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrxxMM®®bbwwgg
EE®®bbggTTbb''ss˚åatt''GGMMeeBBIICCYYjjddUUrrmmnnuussßß  [[VVnnxx¬¬SSggkk¬¬aaeeLLIIggEEffmmeeTToott  kkMMuu[[
mmaannGG~~kkrrggee®®KKaaHHEExxµµrr  EEddlleekkIIttGGMMBBIIkkaarrCCYYjjddUUrreennHHmmaanntteeTTAAeeTToott  nniiggeeddII
mm∫∫IIss††aarreekkrr††ii__eeQQµµaaHH®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa[[llÌÌeeLLIIggvviijj  ®®bbeessIIrrCCaaggkkaarrEEkkxx¬¬ÁÁnn
BBIIkkaarrrriiHHKKnn''rrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  eeddIImm∫∫IIkkMMccaatt''kkaarrCCYYjjddUUrrmmnnuussßßEEddll
CCaammuuxxrrbbrrxxuusscc∫∫aabb''  TTSSggpp¬¬ËËvveellaakkTTSSggpp¬¬ËËvvFFmm··  GGaaTTiiPPaaBBTTIImmYYyy  KKWW®®ttUUvvccaa
bb''mmÂÂnnII††rraaCCkkaarr  EEddllmmaannkkaarrJJkk''BB&&nnÏÏkk~~¨g̈gkkaarrCCYYjjddUUrrmmnnuussßßeennHH  yykkeeTTAA
kkaatt''eeTTaassttaammcc∫∫aabb''  ..  ®®bbBB&&nnÏÏttuullaakkaarr®®ttUUvvGGnnuuvvtt††cc∫∫aabb''[[VVnn®®ttwwmm®®ttUUvv
mmiinn®®ttUUvvBBuukkrrllYYyyeeddaayykkaarrssIIuussMMNNUUkk  ……eeddaayykkaarrxx¬¬aaccGGMMNNaacc´́nnGG~~kk
mmaannGGMMNNaacc  eebbIImmaannkkMMhhuuss®®ttUUvvEEtt®®bbQQmmmmuuxxccMMeeJJHHmmuuxxcc∫∫aabb''ddUUccKK~~aa  ..
eebbIIttuullaakkaarrBBMMuuGGnnuuvvtt††cc∫∫aabb''[[VVnn®®ttwwmm®®ttUUvv  ®®kkuumm®®bbwwkkßßaaGGggeeccAA®®kkmm®®ttUUvveeFFII√√
eeTTaassssmmaaCCiikkttuullaakkaarreennaaHHttaammcc∫∫aabb''  ..  ee®®kkAABBIIeennaaHH  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll®®ttUUvv
eeFFII√√GGnnuussaassnn__GGbb''rrMM®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  [[ssaall''ll∫∫iicceeVVkkbbeeJJœœaattrrbbss''CCnn
åå®®kkwwddΩΩCCYYjjddUUrrmmnnuussßßeennHH  ..⁄⁄
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