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mmeeFF¥¥aaVVyyGGbb''rrMMmmnnuussßß[[mmaannssIIllFFmm··  mmaannvviiFFIICCaaee®®ccIInnyy""aagg  kk~~¨g̈g  
vviiFFIITTSSggeennaaHH  vviiss&&yyssiill∫∫:kk**CCaayyaannmmYYyyyy""aaggssMMxxaann''  kk~~¨g̈gkkaarrbbgg˚b̊b''GGttƒƒ
nn&&yykk~~¨g̈gkkaarrGGbb''rrMM  ..  yy""aaggNNaammiijj  ssiill∫∫:EExxµµrrddUUccCCaaccee®®mmooggccaabbIIuu  cc--
ee®®mmooggGGaa´́yy""  kkuunn  eell≈≈aann  rrhhUUttccee®®mmooggssmm&&yyTTMMeennIIbbCCaaeeddIImm  GGaacceeFFII√√CCaa
ååbbkkrrNN__ssMMrraabb''ppßßaayyvvbb∫∫FFmm··  ssaassnnaa  rrhhUUttnneeyyaaVVyy  ..  eennAAssmm&&
yyBBuuTTÏÏkkaallmmaannddMMNNaallffaa  eeBBllEEddll®®BBHHeeJJFFiisstt√√®®BBHH≤≤ssIIssiiTTÏÏttƒƒ:
eeFFII√√TTuukk˚r̊rkkiirriiyyaayy""aaggttwwggrrwwuugg  eeddIImm∫∫IIrrkkFFmm··®®ttaass''ddwwgg  eeBBlleennaaHH®®BBHH≤≤nnÊÊVVnn
mmkkeeddjjBBiiNNee®®ccooggCCaa®®bbss~~aaffaa  BBiiNNkkaallNNaarrwwttEExxßßttwwggeeBBkkGGaaccddaa
cc''EExxßßeeddjjBBMMuuææ  rrwwttFFUUrreeBBkkkk**eeddjjBBMMuuææ  eebbIIrrwwttkkMMuu[[ttwwggeeBBkkkkMMuu[[FFUUrreeBBkk  eeTTIIbb
eeddjjææeehhIIyyBBIIeerraaHH  ..  sseemm¬¬ggeennaaHHVVnnææddll''®®BBHHeeJJFFiisstt√√  ®®BBHHGGggVV
nnyykkCCaaKKttii  eehhIIyyllHHbbgg''kkaarrBB¥¥aayyaammdd**ttwwggrrwwuuggpp¬¬ËËvvxxuusseennHH  BB¥¥aayyaamm
pp¬¬ËËvvkkNN††aallvviijj  eeTTIIbb®®ttaass''ddwwgg  ..  bb""uuEEnn††kk~~¨g̈geessoovveePPAABBnnWW¬¬GGaassIIuuTTII√√bbvviijjBBMMuu
nniiyyaayyffaa  ®®BBHH≤≤nnÊÊeeddjjBBiiNNddUUcckk~~¨g̈gBBuuTTÏÏ®®bbvvttii††eeTT  KKWWnniiyyaayyBBIIGG~~kkeePP¬¬gg
FFmmµµttaa  eeddIIrrkkaatt''ttaammpp¬¬ËËvvEEddll®®BBHHeeJJFFiisstt√√eeFFII√√TTuukk˚r̊rkkiirriiyyaa  eehhIIyynnaarrIImm~~aakk''
CCaassmmaaCCiikk®®kkuummeePP¬¬ggeennaaHH  ee®®ccooggeeTTAAkkaann''GG~~kkrrwwttBBiiNNmmaannnn&&yyddUUcceeJJll
mmkkeehhIIyy  ..  ddUUeecc~~HHbbJJÇÇaakk''ffaa  BBiiNN……ccaabbIIuuGGaaccyykkCCaaååbbkkrrNN__ssMMrraabb''
eeddaaHH®®ssaayy®®bbss~~aaeeppßßgg@@  eekkIIttmmaannttSSggBBIIssmm&&yyBBuuTTÏÏkkaall  ..  ddUUccKK~~aaeennHH
EEddrr  eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrVVnnnniiyyaayyffaa  eessµµøønnQQiinnccMM
eerrooggGGaa´́yy""VVnnee®®ccooggFFmm··GGaaff··  mmaannee®®ccooggeerrOOggBBuuTTÏÏ®®bbvvttii††CCaaeeddIImmkkaallBBII
mmuunn  ..  bbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHHeeTToott  ®®VVCC∆∆QQYYnnGG~~kkccMMeerrooggccaabbIIuuee®®ccooggeerrOOggBBuuTTÏÏ®®bbvvttii††
ee®®ccooggeerrOOggnnKKrrkkaayyKKttiieellaakkee®®bboobbKKttiiFFmm··  ee®®ccooggcc∫∫aabb''®®kkmmgg""uuyy  ee®®ccoo
ggeekkrr††ii__kkaallCCaaeeddIImm  ..  ®®BBHHBBuuTTÏÏVVnnhhaammmmiinn[[BBuuTTÏÏbbrriiss&&TTGG~~kkrrkkßßaassIIll88
ss††aabb''ccMMeerrooggkk~~¨g̈gyybb''mmYYyy´́ff©©mmYYyyeennaaHH  eeddaayyssaarrccee®®mmooggTTSSggeennaaHHEEttgg
ee®®ccooggTTaakk''TTggnnwwggpp¬¬ËËvvkkaammKKuuNN  rrUUbb  sseemm¬¬gg  kkii¬¬nn  rrssssmm∏∏ssßß  EEddllnnSS[[
cciitt††eessAAhhµµgg  EEddllBBMMuuEEmmnnCCaaccee®®mmooggGGbb''rrMM[[cciitt††ss©©bb''bbrriissuuTTÏÏ  ..  ccMMEENNkk
ccee®®mmooggbbUUrraaNNkkII††  ccee®®mmooggssmm&&yykkII††  mmaannee®®ccIInn®®bbeePPTT  KKWWccee®®mmooggeess~~--
hhaaCCaattii  ccee®®mmoogg®®bbvvttii††ssaa®®ss††  ccee®®mmooggmmeennaasseeJJççttnnaa  ccee®®mmooggbbNN††¨ḦH
[[mmaannKKuuNNFFmm··  mmaannssIIllKKuuNNCCaaeeddIImm  ..  bb""uuEEnn††ccee®®mmooggEExxµµrrssBB√√́́ ff©©eennHH
ee®®ccIInnnniiBBnnÏÏnniiggee®®ccooggmmeennaasseeJJççttnnaarrvvaaggbbuurrssnniigg®®ssII††  BBMMuussUUvvmmaannEEttgg
nniiBBnnÏÏ[[mmnnuussßßmmaannKKuuNNssmm∫∫ttii††  eeqqııaaHHeeTTAArrkkkkaarreeKKaarrBBssiiTTiiÏÏKK~~aa  kkaarrmmaann
ssIIllFFmm··eeLLIIyy  ..  mmaannkkuunnEExxµµrrnniiggccee®®mmooggEExxµµrrxx¬¬HH  EEttggnniiBBnnÏÏnniiggee®®ccoogg--
mmaannllkk≈≈NN:ee®®bbIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaa  kkaarrrrMMeellaaPPssiiTTiiÏÏKK~~aa  kkaarree®®bbIIll∫∫iiccbbMMpp¬¬aajjKK~~aa

eess~~hhaakk∫∫tt''cciitt††KK~~aaCCaaeeddIImm  ..  eebbIIyyuuvvCCnnnniiggyyuuvvnnaarrIIEExxµµrr  eemmIIllnniiggss††aabb''GGaa
ccyykktt®®mmaabb''ttaamm  ee®®JJHHkkuunneell≈≈aannccee®®mmoogg  mmaann≤≤TTiiÏÏBBllxx¬¬SSggNNaass''eeTTAA
eellIIyyuuvvCCnnkk~~¨g̈gbbzzmmvv&&yy  EEddllCCaavv&&yyeennAATTnn''eexxßßaayyxxaagg®®VVCC∆∆aassµµaarrttII  ..
mmaannGG~~kkccee®®mmooggeess~~hhaassIIllFFmm··mm~~aakk''®®VVbb''GGaattµµaaffaa  mmaannccee®®mmooggmmYYyy
bbTTrrbbss''ssiiuunn--ssIIuussaammuutt  ee®®ccooggssmm¬¬aabb''®®bbBBnnÏÏeennAAeeBBllEEddll®®bbBBnnÏÏmmaa
nncciitt††kk∫∫tt''  ..  KKaatt''mmaann®®bbssaassnn__ffaa  ccee®®mmooggEEbbbbeennHHmmiinn®®ttUUvvyykkmmkk
ee®®ccooggeeTT  ee®®JJHHCCaakkaarrbbee®®ggoonnmmnnuussßß[[kk∫∫tt''cciitt††KK~~aanniigg[[ee®®bbIIFFmm··hhwwggßßaa
..  KKaatt''ssYYrreeyyaabbll''GGaattµµaa  GGMMBBIIccee®®mmooggmmYYyybbTTeeTToottrrbbss''ssiiuunnssIIuussaammuutt
EEddllTTaakk''TTggnnwwggBBuuTTÏÏssaassnnaaffaa  GGSSeeGGIIyy®®ssIIGGSS  ®®BBHHBBuuTTÏÏeellaakkpp††SS  [[GGSS
KKUUnnwwggbbgg  eettIIJJkk¥¥eennHHCCaaJJkk¥¥eellIIkktteemmII˚g̊g®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ……bbggÌÌaabb''®®BBHH
BBuuTTÏÏssaassnnaa  ??  GGaattµµaaeeqqII¬¬yyffaa  CCaaJJkk¥¥bbggÌÌaabb''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ee®®JJHH®®BBHH
BBuuTTÏÏCCaabbuuKKllbbrriissuuTTÏÏppuuttccaakkee®®KKOOggkkgg√√ll''TTSSggGGss''  mmiinn®®ttUUvveellIIkkyykk
®®BBHHBBuuTTÏÏCCaabbuuKKllbbrriissuuTTÏÏmmkkllaayyLLMMCCaammYYyymmnnuussßßbbuuffuuCCÇÇnn  EEddll®®bb®®BBww
tt††kkaammKKuuNNddUUeecc~~HHeeLLIIyy  ..  ®®kkssYYggvvbb∫∫FFmm··®®ttUUvvEEtthhaammmmiinn[[eeccjjppßßaayy
nnUUvvccee®®mmooggEEbbbbeennHH  ee®®JJHHCCaaJJkk¥¥bbeennƒƒaakktt´́mm¬¬®®BBHHBBuuTTÏÏ[[ccuuHHTTaabbeeTTAAeennAA
eessIIµµnnwwggmmnnuussßßFFmmµµttaa  eehhIIyyCCaakkaarrxxuusskkaarrBBiittppgg  ee®®JJHHBBMMuuEEmmnn®®BBHHBBuuTTÏÏ
GGggNNaaEEddllpp††SSbbuurrss®®ssII††NNaa[[CCYYbbKK~~aaeeLLIIyy  eennHH®®KKaann''EEttCCaakkaarr®®bbDDiitt
rrbbss''GG~~kknniiBBnnÏÏbb""uueeNNˆâaHH  ..  mmaannGGttƒƒnn&&yybbTTmmYYyyeeTToottffaa  eeBBllNNaaeeKK
®®VVff~~aaGGII√√mmiinnVVnnddUUcc®®VVff~~aa  ……®®JJtt''®®VVss''KKUUeess~~hh__rrbbss''eeKK  eeKKbbeennÊÊaass
®®BBHH®®BBhhµµlliixxiitt  KKWWbbNN††aallmmkkBBII®®BBhhµµlliixxiitt  ..  KKaatt''ssYYrrGGaattµµaaffaa  eettIIkkaarr
bbeennÊÊaass®®BBHH®®BBhhµµlliixxiitteennHH®®ttwwmm®®ttUUvveeTTAAttaammGGttƒƒnn&&yy®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa……
eeTT  ??  GGaattµµaaeeqqII¬¬yyffaa  BBMMuu®®ttwwmm®®ttUUvveeTTAAttaammGGttƒƒnn&&yy®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeTT  ee®®JJHH
®®BBHHBBuuTTÏÏssMMEEddggffaa  eesscckkII††ssuuxxTTuukk≈≈ccMMeerrIInnvviinnaassTTSSggGGss''  eekkIIttmmkkGGMMBBIIGGMM--
eeBBIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  BBMMuuEEmmnneekkIItteeLLIIggBBII®®BBHH®®BBhhµµeellaakkccaarrmmkkssrreessrrmmkk  ……ddaa
kk''kkMMrrwwttmmkkeeTT  ..  ddUUeecc~~HHeeyyIIggGG~~kkkkaann''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ®®ttUUvvnnSSKK~~aanniiyyaayyffaa
kkmmµµlliixxiitteeTTIIbb®®ttwwmm®®ttUUvv  mmiinn®®ttUUvvnniiyyaayyffaa®®BBhhµµlliixxiitt  EEddllCCaa®®BBhhµµJJÔÔ
ssaassnnaaeennaaHHeeLLIIyy  ..  ccee®®mmooggEEbbbbeennHH  mmiinn®®ttUUvv[[eeccjjppßßaayyeeTT  ee®®JJHH
BBMMuu®®ttwwmm®®ttUUvveeTTAAttaammnn&&yyrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..  mmaannttYYGGggkkuunnnniiggccee®®mmoo
ggxx¬¬HHeeTToottnniiyyaayyeennAAeeBBllEEddlleeFFII√√bbuuNN¥¥kkuussllNNaammYYyy  ddUUccCCaaddaakk''
VV®®tteellaakkEEhhkkzziinnCCaaeeddIImmffaa  eeFFII√√bbuuNN¥¥eennHHeeddIImm∫∫IITTTTYYllppllCCaattiiee®®kkaa--
yy  ..  JJkk¥¥eennHH®®ttUUvvVVnnxx¬¬HHbb""uuEEnn††BBMMuu®®ttUUvvccMMeeTT  eeddaayybbuuNN¥¥kkuussllEEddlleeFFII√√
VVnnppllttSSggBBIICCaattiieennHHeeTTAA  ee®®JJHHGG~~kkeeFFII√√bbuuNN¥¥kkuussllEEttggmmaanncciitt††rrIIkkrraa
yy®®CCHHff¬¬aa  mmaanneeKK®®ssLLaajj''rraabb''GGaannCCaaeeddIImm  BBMMuuEEmmnnccSSEEttCCaattiiee®®kkaayyeeTT  ..
ddUUeecc~~HHGG~~kkEEddllEEttggkkuunneell≈≈aannnniiggbbTTccMMeerroogg  EEddllTTaakk''TTggnnwwgg®®BBHHBBuuTTÏÏ
ssaassnnaa  KKYYrreeTTAABBiiee®®KKaaHHssaakkssYYrrGG~~kkeeccHHddwwgg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  kkMMuu[[PP¬¬SSgg
PP¬¬aatt''EEbbbbeennHH  ..  eeKKGGaacceeJJllffaa  eeFFII√√bbuuNN¥¥eeddIImm∫∫IIeesscckkII††ssuuxx  KKWWssuuxx
kk~~¨g̈gCCaattiieennHHnniiggCCaattiixxaaggmmuuxx  eeddaayyssMMGGaaggBBuuTTÏÏPPaassiittffaa  kkaarrssnnßßMMnnUUvv
bbuuNN¥¥nnSSmmkknnUUvveesscckkII††ssuuxx  ..

GGMMBBIIKKuuNNPPaaBB´́nnTTUUrrTTssßßnn__EExxµµrr  CTN  EEddllppßßaayyBBII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
TTUUrrTTssßßnn__EExxµµrr  CTN EEddllppßßaayyBBIITTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  EEddllssBB√√́́ ff©©eennHH

eeKKGGaacceemmIIlleeXXIIjjeennAA®®bbeeTTsskkaaNNaaddaa  mmaannKKuuNNPPaaBBllÌÌmmFF¥¥mm  ..  bb""uu
EEnn††eeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaakk**eeddaayy  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrEEddlleennAAbbrreeTTssccgg''eeXXII--
jjccgg''ææddMMNNwwggBBIImmaattuu®®bbeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnnttaammrryy:TTUUrrTTssßßnn__  eeTTaaHHbbIITTUUrr--
TTssßßnn__xx¬¬HHmmaannkkaarrllMMeeGGooggeeTTAArrkkGG~~kkkkaann''GGMMNNaavvkk**eeddaayy  ..  eeBBlleennHHssUU
mmbbeeJJççjjTTssßßnn: EEtteeTTAAeellIIkkmmµµvviiFFIIvvbb∫∫FFmm··EEttmm""¥¥aagg  eeddIImm∫∫II[[®®ssbbttaamm
®®bbFFaannbbTTxxaaggeeddIImmGGMMBBIImmuuxxnnaaTTIIssiill∫∫: ..  KKYYrr[[ssrreessIIrrGG~~kkccaatt''EEccggkk
mmµµvviiFFIITTUUrrTTssßßnn__  CTN EEddllVVnneellIIkkyykkssiill∫∫:bbUUrraaNN  ddUUccCCaaccMMeerroogg
ccaabbIIuuccMMeerrooggGGaa´́yy""CCaaeeddIImm  ..  GG~~kkss††aabb''eeJJllffaa  BBIIeeddIImmGG~~kkccMMeerrooggGGaa´́yy



EEddllll∫∫IIeeQQµµaaHH  KKWWeessµµøønnQQiinn  ee®®JJHHee®®kkAABBIIsseemm¬¬ggBBIIeerraaHH®®kkGGYYnnttaammFFmmµµ
CCaattii  KKaatt''eeccHHee®®bbIIJJkk¥¥´́ff¬¬ff~~ËËrr  eehhIIyyeellIIkkyykkFFmm··GGaaff··®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa
mmkkee®®ccoogg  ..  CCMMnnaann''ee®®kkaayymmkk  KKµµaannbbuuKKllNNaass~~ggKKaatt''eeLLIIyy  bb""uuEEnn††eeKK
sseegg˚t̊teeXXIIjjffaa  eessµµøønneeQQooggee®®ccooggttaammllMMnnSSeessµµøønnQQiinnEEddrr  ddUUeecc~~HH
KKYYrryykkKKaatt''CCaa®®KKUUbbgg˙ȧatt''mmnnuussßßCCMMnnaann''ee®®kkaayyeeTToott  ..  ccMMeeJJHHGG~~kkccMMeerroogg
GGaa´́yy""eennAAkk~~¨g̈gTTUUrrTTssßßnn__  CNT ssBB√√́́ ff©©eennHH  mmaannxx¬¬HHee®®ccooggKKYYrrssmm  bb""uuEEnn††
mmaannGG~~kkccMMeerrooggxx¬¬HH  ee®®ccIInnGG~~kkccMMeerrooggmmaannvv&&yyccaass''  ee®®ccooggee®®bbIIJJkk¥¥GGaass--
GGaaPPaass  mmaannnn&&yyeeTTAArrkkpp¬¬ËËvvkkaammKKuuNNrrvvaaggnnuurrssnniigg®®ssII††  ..  eeKK[[eeBBll
ee®®ccooggEEttkknn¬¬HHeemm""aagg  ee®®ccooggee®®bbIIJJkk¥¥eepp††aaHHpp††ggEELLbbxxaayy≤≤ttmmaann®®bbeeyyaa
CCnn__CCiittGGss''eeBBll  ddll''eeBBllssYYrr®®bbss~~aattaamm®®bbFFaannbbTT  eennAAssll''eeBBllttii
ccbbMMppuutt..  ddUUeecc~~HHeebbIIBBMMuuEEkk[[mmaannKKuuNNPPaaBB  KKWWlluubbbbMMVVtt''JJkk¥¥GGaassGGaaPPaass
rrbbss''ccMMeerrooggGGaa´́yy""  ttaammJJkk¥¥rriiHHKKnn''rrbbss''TTssßßnniikkCCnneeTT  KKWWeeKKssÌÌbb''GG~~kk
ee®®ccoogg  ee®®bbIIJJkk¥¥GGaa®®kkkk''GGMMBBIIeerrOOggeePPTTbbuurrssnniigg®®ssII††  xx√√HHeesscckkII††́́ ff¬¬ff~~ËËrr  xx√√HH
ssIIllFFmm··  ..  ®®bbeeTTssEEddllmmaannkkaarreeCCOOnneellOOnnxxaaggssIIllFFmm··  eeKKmmaannkkaarr
kkMMEEbb¬¬ggEEddrr  bb""uuEEnn††kkaarrkkMMEEbb¬¬ggrrbbss''eeKKxxuussBBIIkkaarrkkMMEEbb¬¬ggrrbbss''EExxµµrr  KKWWeeKKkkMMEEbb¬¬
gg[[eessIIccBBIIeerrOOggGGII√√mmYYyy  BBMMuuTTaakk''TTggnnwwggkkaammKKuuNNeeLLIIyy  ..  GG~~kkkkMMEEbb¬¬ggEExxµµrr
KKbb∫∫IIEEttssMMrrYYllnnUUvvkkaarrkkMMEEbb¬¬ggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  [[mmaanntt´́mm¬¬eeTTAAeellIIkkaarrGGbb''rrMMvviijj  kkMMuu
ee®®bbIITTmm¬¬aabb''ccaass''ddEEddll@@  eennAAEEttCCMMuuvviijjeePPTT®®bbuussnniiggeePPTT®®ssII  ..  mmYYyyeeTToo
tteeKKsseegg˚t̊teeXXIIjjffaa  GG~~kkee®®ccooggGGaa´́yy""eekkµµgg@@ddUUccCCaaee®®ccooggmmaannssIIllFFmm··
CCaaGG~~kkccee®®mmooggccaass''@@  ..  ssuuPPaassiittbbUUrraaNNEExxµµrr  ……JJkk¥¥®®BBHHBBuuTTÏÏNNaammYYyy
mmuunnnnwwggyykkmmkkee®®ccoogg  KKYYrryykkeeTTAABBiiee®®KKaaHHCCaammYYyyeellaakkGG~~kkeeccHHddwwgg[[CCYY--
yybbMMPPWW¬¬bbEEnnƒƒmm  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[GG~~kkccMMeerrooggyyll''®®ccLLMMyykkmmkkee®®ccooggxxuuss  ddUUccmmaa
nnkkMMhhuussrrYYccmmkkeehhIIyy  ..

ccMMeeJJHHccee®®mmooggccaabbIIuu  eeKKssrreessIIrreellaakk®®VVCC∆∆QQYYnn  ee®®JJHHKKaatt''ee®®ccoogg
ccaabb''ccuuggCCYYnnllÌÌ  ee®®bbIIJJkk¥¥´́ff¬¬ff~~ËËrr  sseemm¬¬ggFF©©nn''BBIIeerraaHH  ..      KKaatt''ee®®ccooggccee®®mmoogg  

CCaaee®®ccIInnTTaakk''TTggnnwwgg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  nniiggcc∫∫aabb''bbUUrraaNN  TTUUnnµµaannkkUUnneeccAAeeppßß
gg@@  ..  KKYYrryykkeellaakk®®VVCC∆∆QQYYnneeFFII√√CCaa®®KKUUbbgg˙ȧatt''kk~~¨g̈gsskkllvviiTT¥¥aall&&yyvviiccii
®®ttssiill∫∫: ccMMeeJJHHvviiCCÇÇaaccee®®mmooggccaabbIIuueennHHddll''nniissßßiittCCaakkaarrllÌÌNNaass''  ..  ccMM
EENNkk®®KKUUbbee®®ggoonnccaabbIIuudd´́TTeeTToott  GG~~kkss††aabb''nniiyyaayyffaa  BBMMuussUUvvBBIIeerraaHH  ee®®ccoo
ggee®®ccIInnEE®®sskk  ee®®bbIIJJkk¥¥BBMMuú́ ff¬¬ff~~ËËrr  kkMMEEbb¬¬ggxxuusskkaarrBBiitt  ddUUcckkUUnnssiissßßeellaakk
ttaaBBUUeeffAA´́ddCCaaeeddIImm  ..  ccMMeerrooggccaabbIIuuKKYYrryykkttaammddMMeeNNIIrreellaakkttaa®®VVCC∆∆QQYYnn
ee®®JJHHddMMeeNNIIrrccMMeerrooggmmaanneellIIkkddaakk''  mmaannsseemm¬¬ggff~~mm  eehhIIyyee®®bbIIJJkk¥¥llÌÌ
TTaann''ssmm&&yy  TTaann''kkaarrllUUttllaass''xxaaggGGkkßßrrssaa®®ss††  EEddllGGaacc[[yyuuvvCCnn
ssmm&&yyffIIµµss††aabb''VVnneehhIIyyKKaatt''ee®®ccIInnee®®ccooggccMMeeJJHH®®bbFFaannbbTT  EEddllTTaakk''
TTggeeTTAAnnwwggkkaarrGGbb''rrMMppgg  ..  GG~~kk®®VVCC∆∆xxaaggcciitt††vviiCCÇÇaaEEpp~~kkkkaarrGGbb''rrMMmmaanneeyyaa--
bbll''ffaa  bbTTccee®®mmooggeeKKGGaaccnnJJççËËlleess~~hhaaxx¬¬HH  bb""uuEEnn††kkaarrbbJJççËËlleennaaHH®®KKaann''
EEttCCaammeeFF¥¥aaVVyyTTaakk''TTaajjmmnnuussßß[[ss††aabb''  eeddaayybbgg˚b̊b''nn&&yyTTUUnnµµaannEEbbbb
NNaammYYyykk~~¨g̈gbbTTccMMeerrooggeennaaHH  mmiinn®®ttUUvvbbJJççËËlleess~~hhaaxx¬¬SSggeeBBkk  rrhhUUtteeFFII√√[[
GG~~kkss††aabb''vveegg√√ggssµµaarrttII  lluugglluuHHttaammbbTTccMMeerrooggeennaaHH  ..  ee®®bboobbddUUcceeKKddaakk''
CCaattiiss˚r̊r  eennAACCMMuuvviijj®®KKaabb''ff~~SSEEddllmmaannCCaattiillII√√gg  eeddIImm∫∫IIbbeeJJœœaatteekkµµgg[[
eellbb  eeddIImm∫∫II[[CCaaeerraaKK  BBMMuuEEmmnnddaakk''ss˚r̊rrrhhUUttddll''eekkµµggeellbbeeTTAAnnSS[[QQWW
eeJJHHeennaaHHeeTT  ..

ccMMeeJJHH®®BBHHssggÙÙEEddlleeTTssnnaaeennAAkk~~¨g̈gTTUUrrTTssßßnn__  CTN vviijj  GG~~kkss††aa
bb''ssUUmmeeFFII√√ssMMNNUUmmBBrrffaa  mmuunnnnwwggeellIIkkyykkFFmm··NNaammYYyymmkkeeTTssnnaa  KKYYrr
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