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kkaarrbb††wwggpp††ll''KK~~aarrvvaaggKKNNbbkkßßTTSSggbbII  eekkIItteeLLIIggee®®kkaayyeeBBllEEddll
rrddΩΩaaPPiiVVllkkJJççbb''VVnnbbeeggII˚t̊teeLLIIgg  ..  KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈CaanniiggKKNN
bbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucc  EEddllrrYYmmKK~~aaeeFFII√√rrddΩΩaaPPiiVVllccMMrruuHH  BBMMuummaannkkaarrbb††wwggpp††ll''KK~~aaeeTT
‰‰kkaarrbb††wwggpp††ll''KK~~aaKKWWeekkIItteeLLIIggrrvvaaggKKNNbbkkßßTTSSggBBIIrreennHH  CCaammYYyyKKNNbb--
kkßßssmm--rrggßßII¨ ̈ ..  kkaarrvviivvaaTTKK~~aaeennHH  eekkIIttGGMMBBIImmUUlleehhttuuEEcckkGGMMNNaaccBBMMuu®®ttUUvvKK~~aa
..  KKNNbbkkßßTTSSggBBIIrr  KKWWKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈CaanniiggKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunn
bbiiuucc  BBMMuummaannkkaarrvviivvaaTTKK~~aa  mmkkGGMMBBIIEEcckkGGMMNNaacc®®ttUUvvKK~~aa  eeTTaaHHbbIIKKNNbbkkßßnnIImmYY--
yy@@kk~~¨g̈gbbNN††aaKKNNbbkkßßTTSSggBBIIrreennHHmmaannkkMMhhuuss  kk**bbiiTTEEPP~~kkmmiinneeccaaTT®®bb
kkaann''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkkeeLLIIyy  ddUUccssuuPPaassiittEExxµµrrffaa  XX¬¬aannqq©©aajj''®®ssLLaajj''
llÌÌ  ..  ddUUcceennHHKKUU®®bbyyuuTTÏÏeennAAssll''EEttBBIIrr  KKWWKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨C̈CaammYYyyrrddΩΩaa
PPiiVVllccMMrruuHH  ..  ®®bbFFaannKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨ËEttggeeccaaTTeeTTAAeellII®®bbFFaannKKNN
bbkkßßTTSSggBBIIrrffaa®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  ..  ‰‰eemmKKNNbbkkßßTTSSggBBIIrr  mmiinnccgg''
[[KKNNbbkkßß®®bbqqSSggeeccaaTT  EEttggeeccaaTTttbbvviijj  ..  kkaarreeccaaTTKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAA
mmkkeennHH  kk¬¬aayyeeTTAACCaaTTmm¬¬aabb''rrbbss''GG~~kkddwwkknnSSEExxµµrr  ..  KKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨n̈nii
ggKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuuccFF¬¬aabb''eeFFII√√ssmmıı&&nnÏÏPPaaBBGG~~kk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥CCaammYYyyKK~~aa
≤≤LLËËvveennHHkk¬¬aayyCCaass®®ttUUvvnnwwggKK~~aa  ..  eebbIIee®®bboobbeeFFoobbKKNNbbkkßßTTSSggbbII  KKNN
bbkkßßnnIImmYYyy@@EEttggmmaannvviivvaaTT´́ppÊÊkk~~¨g̈gddUUccKK~~aa  ®®KKaann''EEttTTMMnnaass''eennaaHHFF©©nn''®®ssaall
CCaaggKK~~aanniiggmmaannkkaarrCCMMTTaass''CCaammYYyyKKNNbbkkßßeeppßßggeeTToott  ..  ccMMeeJJHH®®BBwwttii††kkaa
rrNN__EEttggEEtteekkIIttmmaannEEbbbbeennHHeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eettIIKKNNbbkkßßNNaaqq¬¬aatt
CCaaggeeddIImm∫∫IITTaajjyykk®®bbeeyyaaCCnn__ssMMxxaann''ssMMrraabb''KKNNbbkkßßxx¬¬ÁÁnn  ..  KKNNbbkkßß
®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈CaaBBiittCCaaqq¬¬aattCCaaggKKNNbbkkßßBBIIrreeTToott  ee®®JJHHGGII√√  ee®®JJHHffaaKKNN
®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈CaaBBiittCCaammaannvviivvaaTT´́ppÊÊkk~~¨g̈gddUUccKKNNbbkkßßBBIIrreeTToottEEddrr  bb""uuEEnn††eeKK
eeccHHbbiiTTVVMMggmmiinn[[eellccææEEbbkkeeccjjBBIImmaatt''eeKKeeLLIIyy  KKWWeeKKllaakk''kkaarrmmiinn[[
GG~~kkdd´́TTddwwggnnUUvvkkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~¨g̈grrbbss''eeKKeeLLIIyy  KKWWeeKKeeccHHbbiiTTeessIIÊÊrrEEttGG~~kkdd´́TT
eemmIIllmmiinneeXXIIjjss~~aamm  eehhIIyyTTIIbbMMppuutteeKKrrYYmmKK~~aavviijjeeddIImm∫∫IIGGaayyuuCCIIvviittbbkkßß  ..
mmeeFF¥¥aaVVyyEEddllGGnnuuvvtt††VVnneeCCaaKKCC&&yyeennHH  eeddaayyssaarrEEtt®®bbttiibbttii††ttaammddMM
bbUUnnµµaannrrbbss''eellaakk®®KKUUååbbCCŒŒaayy__bbrreeTTsseennAATTiissxxaaggeekkIItt  ..  ddUUeecc~~HHKK--
NNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa  EEddllCCaaGGttIIttKKNNbbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††eennHH  eeKKyykk
®®bbeeyyaaCCnn__bbkkßßddaakk''BBIImmuuxxCCaaGGaaTTiiPPaaBBTTII11  ®®ttUUvvEEttKKiittKKUUrrCCaagg®®bbeeyyaaCCnn__
ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  ..  EEbbrrmmkkeemmIIllKKNNbbkkßßBBIIrreeTToott  KKWWKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨n̈niigg
KKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuuccvviijj  KKNNbbkkßßTTSSggBBIIrreennHHeeBBllEEddllrrYYbbrrYYmmKK~~aaeeFFII√√
ssmmıı&&nnÏÏPPaaBBGG~~kk®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥®®bbqqSSggnnwwggKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa  VVnn
eebb††CC∆∆aacciitt††ffaa  eebbIIeeTTAATTIINNaa®®ttUUvveeTTAACCaammYYyyKK~~aa  eebbIImmiinneeTTAAmmiinneeTTAACCaammYYyyKK~~aa

VVnneesscckkII††ffaa  eebbIIccUUlleeFFII√√rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll®®ttUUvvccUUllCCaammYYyyKK~~aa  eebbIImmiinnccUUllmmii
nnccUUllddUUccKK~~aa  ..  ≤≤LLËËvveennHH  GGMMeeBBII®®bb®®BBwwtt††ppÊÊ¨ÿyBBIIJJkk¥¥bb††CC∆∆aacciitt††  KKWWbbkkßßeeyyIIgg
TTSSggBBIIrr®®ttUUvvEEttEEbbkkKK~~aa  ®®ttUUvvEEttEEcckkpp¬¬ËËvvKK~~aaeeddIIrr  eehhIIyyeeyyIIgg®®ttUUvvEEtteeccaaTTrrkk
kkMMhhuussKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkkEEffmmeeTToott  ..  eennAAeeBBllEEddllKKNNbbkkßßssmm--rr
ggßßII¨n̈niiggKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucckkMMBBuuggxxSSKK~~aa  KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa{{bb
´́ddjjjjwwmmeeddaayycciitt††rrMMeePPIIbb  eeddaayybbMMNNggrrbbss''eeKKVVnnssMMeerrcchhYYssBBIIkkaarr
ssµµaann  ee®®JJHHbbMMNNggbbMMEEbbkkKKNNbbkkßßTTSSggBBIIrreennHH[[EEbbkkKK~~aa  kkMMuu[[ccggssmmıı&&
nnÏÏmmiitt††nnwwggKK~~aaVVnn  ee®®JJHHeebbIIKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨n̈niiggKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuu
ccrrYYmmKK~~aa  KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈CaaBBiiVVkkTTbb''TTll''NNaass''  ≤≤LLËËvveennHHmmiinn
®®ttwwmmEEttEEbbkkKK~~aaeeTT  EEffmmTTSSggbb††wwggKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkkeeTToott  ..  KKNNbbkkßß®®bb--
CCaaCCnnkkmmıı¨C̈CaaTTaajjyykkKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucceeFFII√√CCaa´́ddKKUU  eeFFII√√rrddΩΩaaPPiiVVllccMM
rruuHH  ee®®JJHHKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈CaaddwwggccrrwwtteemmKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucceennHH
cc∫∫aass''NNaass''  ee®®JJHHFF¬¬aabb''eeFFII√√kkaarrCCaammYYyyKK~~aaBBIIrrGGaaNNttii††mmkkeehhIIyy  KKWWeemm
bbkkßßeennHH®®ssNNuukkeeKKbbnnÊÊnn''cciitt††NNaass''  KKµµaanneeKKaallCCMMhhrrxx¬¬ÁÁnn‰‰ggcc∫∫aass''llaa
ss''eeTT  ..  ccMMeeJJHH®®bbFFaannKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨v̈viijj  BBMMuuVVnnccUUllrrYYmmrrddΩΩaaPPiiVVll
ccMMrruuHHeeTT  TTMMnnggCCaaKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuuccBBMMuu®®BBmm[[ccMMnnYYnnssmmaaCCiikkrrddΩΩaaPPiiVV--
llttaammkkaarrssMMuurrbbss''KKNNbbkkßßxx¬¬ÁÁnn  ..  kkaallBBIImmuunn  KKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨V̈V
nnGGnnuuJJÔÔaatt[[®®bbFFaannKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucc  ttMMNNaaggxx¬¬ÁÁnnkk~~¨g̈gkkaarrccrrccaa
CCaammYYyyKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa  eeddIImm∫∫IIbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVllccMMrruuHH  eehhIIyyKK--
NNbbkkßßssmm--rrggßßII¨c̈cUUllttaammTT√√aarrKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucc  eeBBllEEddllBBMMuuVV
nnssMMeerrccttaammJJkk¥¥ssMMuu  KKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨k̈k**QQbb''ccUUllrrYYmmrrddΩΩaaPPiiVVllccMMrruuHH
eennaaHHEEttmm††ggeeTTAA  ..  ssUUmm∫∫IIEEttKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr99eennAAkk~~¨g̈grrddΩΩssPPaa  EEddllttaamm
FFmmµµttaaCCaaKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrccMMrruuHH  eeccjjBBIIKKNNbbkkßßEEddllmmaannttMMNNaaggrraa®®ss††
kk~~¨g̈grrddΩΩssPPaa  kk**eeKKBBMMuu[[KKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨c̈cUUllrrYYmmEEddrr  ..  llTTÏÏpplleennHHeekkII
tteeLLIIgg  eeddaayyssaarrEEttkkMMhhuusseemmKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨ẍx¬¬ÁÁnn‰‰gg  TTuukkcciitt††xx¬¬SS
ggeeBBkkeeTTAAeellII®®bbFFaannKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucc  [[ssMMeerrcckkiiccççkkaarrssMMxxaann''@@CCMM
nnYYssxx¬¬ÁÁnn  kk~~¨g̈gkkaarrbbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVllccMMrruuHHCCaammYYyyKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa..
lluuHHddll''eeKKkk∫∫tt''BBMMuueeddIIrrttaammbbMMNNggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeTTIIbbeekk††AA®®kkhhaayyss††aayyee®®kkaa
yy  kk**eekkIIttkkaarrbb††wwggpp††ll''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkkyy""aaggeennHHeeTTAA  ..  eeBBlleennHHeeKKeeXXII
jjkkaarrbb††wwggpp††ll''KK~~aa  bbeeJJççjjsskkmmµµPPaaBBxx¬¬SSggccMMeeJJHHEEttKKNNbbkkßßBBIIrr  EEddll
FF¬¬aabb''CCaassmmıı&&nnÏÏPPaaBBCCaammYYyyKK~~aa  KKWWKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨n̈niiggKKNNbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuu
nnbbiiuucc  ‰‰KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caahhaakk''ddUUccCCaassmm©©MMeess©©øømmmmYYyyeeBBll..  KKYYrr
kktt''ssmmaall''ffaa  KKNNbbkkßßTTSSggBBIIrrVVnnggaakkmmkkrrkkpp¬¬ËËvvcc∫∫aabb''pp¬¬ËËvvttuullaakkaarrCCaa
mmeeFF¥¥aaVVyyeeddaaHH®®ssaayyTTMMnnaass''  CCaaCCaaggee®®bbIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaammaannllYYccssmm¬¬aabb''
KK~~aaCCaaeeddIImm  ..  eebbIImmaannkkaarrrriiHHKKnn''  GG~~kkEEddll®®ttUUvveeKKrriiHHKKnn''KKYYrr®®ssaayybbMMPPWW¬¬ttaamm
lliixxiittnniiggttaamm®®bbBB&&nnÏÏBBtt··mmaann  ddUUccCCaavviiTT¥¥¨ ̈ TTUUrrTTssßßnn__  ssaarrBBtt··mmaannCCaaeeddIImm
®®bbeessIIrrCCaaggkkaarrbb††wwggpp††ll''KK~~aa  ee®®JJHHnnSS[[mmaannbbJJ˙ȧaEEvvggqq©©aayyeeTTAAeeTToott  ..  bbuu
KKllssaaFFaarrNN:EEddllbbMMeerrIIrrddΩΩnnwwggeeCCoossvvaaggBBMMuuppuuttBBIIkkaarrrriiHHKKnn''eeLLIIyy  ee®®JJHH
xx¬¬ÁÁnnCCaaPP~~aakk''ggaarrEEddll®®bbCCaaBBllrrddΩΩ®®bbKKll''mmuuxxnnaaTTII[[bbMMeerrIIeeKK  ssIIuu®®VVkk''EExx®®bb  

CCaaBBllrrddΩΩ  eebbIIsskkmmµµPPaaBBNNaaEEddllrrddΩΩaaPPiiVVllGGnnuuvvtt††eehhIIyy  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩ

eemmIIlleeXXIIjjffaa  CCaasskkmmµµPPaaBBeeFFII√√[[xxUUcc®®bbeeyyaaCCnn__CCaattii  xxUUcc®®bbeeyyaaCCnn__®®bb

CCaaBBllrrddΩΩ  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩGGaaccbbeeJJççjjmmttiieeddaayyppÊÊaall''mmaatt''  eeddaayylliixxiitt

¬¬QQaannrrhhUUttddll''kkaarreeFFII√√VVttuukkmmµµ  CCaarreebboobbeeFFII√√ssMMNNUUmmBBrr[[rrddΩΩaaPPiiVVllGGnnuu

vvtt††kkiiccççkkaarrbbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__eeKK  ..  eebbIImmiinnccgg''[[eeKKrriiHHKKnn''  mmaannEEttkkMMuueeTTAA

kkaann''kkaarrrrddΩΩ  eehhIIyyeebbIIbbMMeerrIIkkaarrrrddΩΩBBMMuuVVnntteeTTAAeeTTootteeTT  KKYYrrEEttccuuHHeeccjjBBIIttMM--

EENNggeeddaayyssµµ&&®®KKcciitt††kk~~¨g̈gkkiittii††yyss  kkMMuu[[eeFFII√√[[xxUUcc®®bbeeyyaaCCnn__CCaattii  eehhIIyy

eennAAEEtt®®kkaajjGGMMNNaaccrrhhUUttee®®bbIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaa  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrGGMMNNaaccrrbbss''xx¬¬ÁÁ--



nn  ..  CCMMuuvviijjkkaarrbb††wwggpp††ll''KK~~aaeennHH  ttuullaakkaarr®®kkuuggPP~~MMeeBBjjEEddlleeKKddwwggTTUUeeTTAAffaa
CCaattuullaakkaarrBBuukkrrllYYyy  CCaattuullaakkaarrBBMMuu‰‰kkrraaCC¥¥  ssiiƒƒtteennAAee®®kkaammGGMMNNaaccGG~~kk
kkaann''GGMMNNaacc  VVnneeFFII√√ssMMeeNNIIeeTTAAssPPaa  [[ddkkGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏBBIIttMMNNaaggrraa
®®ss††mm~~aakk''rrbbss''KKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨ ̈ EEddll®®ttUUvv®®bbFFaannbbkkßßhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucc
eeccaaTTffaaVVnnbbrriihhaarreekkrr††ii__  ..  kkaarr®®KKaann''EEttbbeeJJççjjTTssßßnn:eeddaayyssggßß&&yy
ttaammGG~~kkCCMMnnaajjkkaarrxxaaggcc∫∫aabb''eeJJllffaa  mmiinn®®ttUUvvddkkGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏrrbbss''ttMM
NNaaggrraa®®ss††eeTT  ee®®JJHHxxuussnnwwggcc∫∫aabb''rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ®®ttgg''mmaa®®ttaa8800CCMMBBUUkkTTII77
EEccggffaa  ««ttMMNNaaggrraa®®ss††mmaannGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏssPPaa  ..  ttMMNNaaggrraa®®ss††rrUUbb
NNaakk**eeddaayy  mmiinnGGaacc®®ttUUvveeccaaTT®®bbkkaann''ccaabb''xx¬¬ÁÁnn  XXaatt''xx¬¬ÁÁnn  ……XXMMuuxx¬¬ÁÁnn  eeddaayy
eehhttuuBBIIVVnnssMMEEddggeeyyaabbll''  ……bbeeJJççjjmmttiikk~~¨g̈gkkaarrbbMMeeBBjjmmuuxxggaarrrrbbss''
xx¬¬ÁÁnneessaaHHeeLLIIyy  ..ll..»»  CCaaGGyyuuttii††FFmm··eeTToott®®ttgg''ttuullaakkaarr  mmiinnVVnnssMMuuddkk
GGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏBBII®®bbFFaannhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuucc  ®®ttUUvv®®bbFFaannKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨¨
eeccaaTTffaa®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarrGGeegg˚t̊tmmaannPPaaBBeessIIµµKK~~aaeeTT  ..
mmaannPPaaBBllMMeeGGooggmmYYyyeeTToottrrbbss''ttuullaakkaarr®®kkuuggPP~~MMeeBBjj      KKWWVVnneekkaaHHeehhAA  

®®bbFFaannKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨ëeTTAAssYYrrddll''TTIIccaatt''kkaarrrrbbss''xx¬¬ÁÁnn      bb""uuEEnn††®®bbmmuuxx  
ddwwkknnSSrrddΩΩaaPPiiVVllEEddll®®ttUUvvCCaabb''eeccaaTTEEddrreennaaHH  ttuullaakkaarrmmiinnVVnneekkaaHHeehhAA
[[mmkkTTIIccaatt''kkaarrrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTT  EEbbrrCCaaxx¬¬ÁÁnneeTTAAssYYrrddll''TTIIccaatt''kkaarrrrbbss''eeKKeeTTAA
vviijj  ..

vviiFFaannkkaarrdd**ssMMxxaann''eeddIImm∫∫UUeeCCoossvvaaggkkaarreeccaaTT®®bbkkaann''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk
GGMMBBIIGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyeennHH  ssmmaaCCiikk´́nnrrddΩΩaaPPiiVVll  ®®bbFFaannssPPaa  ®®BBwwTTÏÏssPPaa
CCaaeeddIImm  KKbb∫∫IIssMMGGaattxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  eeddaayyssUUmm®®bbkkaass®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††eerrooggxx¬¬ÁÁnn
eennAAeeBBlleeLLIIggkkaann''ttMMEENNgg  nniiggeeBBllccuuHHeeccjjBBIIttMMEENNgg  ..  GG~~kksseegg˚t̊t
kkaarrNN__‰‰kkrraaCC¥¥bbeeJJççjjTTssßßnn:ffaa  EExxµµrrBBMMuuGGaaccbbMMVVtt''PPaaBB®®kkII®®kk´́nn®®bbCCaa
BBllrrddΩΩEExxµµrrVVnneeLLIIyy  eebbIIBBMMuukkMMccaatt''GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy[[TTaann''eeBBlleevvllaaeeTT  ..
‰‰cc∫∫aabb''kkMMccaatt''GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  kk**BBMMuueeXXIIjjGGnnuumm&&tteeccjj[[ee®®bbIIeennAAeeLLIIyy  ..
®®ttgg''eennHH  ®®ssbbttaamm®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaffaa  eebbIImmaannkkaarrggaarrssÌÌaattbbrriissuuTTÏÏ  eeTTIIbb
GGII√√TTSSggGGss''VVnnccMMeerrIInnllUUttllaass''  ..⁄⁄
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