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eennAAkk~~¨g̈g®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  mmaannssMMEEddggGGMMBBIIkkaarrqqÁÁttnnwwgg®®ssII  ……EEll∫∫gg
®®ssIIeennHHCCaaee®®ccIInnkkEEnn¬¬gg  CCaaBBiieesssseennAAkk~~¨g̈gssUU®®ttmmYYyyeehhAAffaa  bbrraaPPvvssUU®®tt
EEddllBBuuTTÏÏbbrriiss&&TTEExxµµrrEEttggssUU®®tteennAAkk~~¨¨gg{{kkaassbbuuNN¥¥kkaann''bbiiNNÎÎnniiggPPÇÇMM¨¨bbii
NNÎÎ  ..  kkaarrqqÁÁttnnwwgg®®ssII  VVllIIffaa  ≤≤ttiiƒƒFFuueett††aa  CCaaEEll∫∫ggnnSS[[vviinnaass  bbrraaPPvveettaa
mmuuxxMM  ..  EEll∫∫gg®®ssIIkk~~¨g̈gTTIIeennHH  ssMMeeddAAyykkkkaarrmmaannPPrriiyyaa  eehhIIyyEEbbrrCCaaeeTTAA
rrkk®®ssIIdd´́TTeeTToott  BBMMuusseenn††aasskk~~¨g̈gkkaammKKuuNN  KKWWkkaarreellµµaaPPkk~~¨g̈gkkaammKKuuNN
rrhhUUtthhflflaannrrMMeellaaPPkkUUnn®®bbBBnnÏÏGG~~kkdd´́TTEEffmmeeTToott  ..  ddUUccmmaannkk~~¨g̈gssiikk≈≈aabbTTTTII
bbIÍ́ nnssIIll55  KKWWkkaaeemmssuummiiccœœaaccaarraa  eevvrrmmnnII  KKWW[[eevvoorrccaakkkkaarr®®bb®®BBwwtt††xxuusskk~~¨g̈g
kkaamm  KKWWeevvoorrccaakkkkaarrllYYcc®®bbBBnnÏÏkkUUnnbbII††GG~~kkdd´́TTeennHH‰‰gg  ..  eeTTaaHHeeTTAA®®bb®®BBwwtt††
kk~~¨g̈gbbnn®®ssIIeeBBss¥¥aa  KKWWmmaanneeTTaassddUUccKK~~aa  KKWWGGaacceekkIItteerraaKK  GGss''®®VVkk''kkaass
bbeeggII˚t̊tCCeemm¬¬aaHHkk~~¨g̈g®®KKYYssaarr  eebbIInniiyyaayyssggmm®®KKYYssaarrEExxµµrrkkaallBBIICCMMnnaann''eeddIImm
bbII††kk®®mmmmaann®®bbBBnnÏÏccuuggNNaass''  KKWWee®®ccIInnmmaannmmYYyynniiwwggmmYYyy  ..  bb""uuEEnn††bbccçç¨b̈b∫∫nn~~
eennHH  mmaannllkk≈≈NN:EEbb¬¬kkBBIICCMMnnaann''eeddIImmxx¬¬HH  KKWWmmaannss√√aammIIxx¬¬HHeeTTAArrkk®®ssIIxxaagg
ee®®kkAA  rrhhUUtteekkIIttmmaanneerraaKKeeGGdd__mmkkccmm¬¬ggddll''®®bbBBnnÏÏkkUUnneeTToottppgg  ..  kkaall
eebbIIbbuurrssmmaann®®bbBBnnÏÏccuugg  nnSS[[mmaannCCeemm¬¬aaHHkk~~¨g̈g®®KKYYssaarr  GGMMBBII®®bbBBnnÏÏccuuggnniigg®®bb
BBnnÏÏeeddIImm  rrhhUUttmmaannCCHHTTwwkkGGaassIIuuddddaakk''KK~~aaCCaaeeddIImm  ..  eebbIIGG~~kkrrddΩΩkkaarr  GGaacc®®bb
®®BBwwtt††GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  eeddIImm∫∫IIrrkk®®VVkk''mmkkcciiJJççwwmm®®bbBBnnÏÏccuugg  ..  kkaallBBIIeeddIImm
CCnnCCaattiiEExxµµrrmmiinnEEddllssaall''  eehhIIyymmiinnEEddlleekkIItteerraaKKeeGGdd__……GGaassIIuuddeennHH
eeTT  ≤≤LLËËvvCCmm©©WWeennHHVVnnqq¬¬ggmmkkddll''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeddaayyssaarrEEll∫∫gg®®ssII
eennHH‰‰gg  ..  eerraaKKeeGGdd__eennHHVVnnqq¬¬ggmmkkddll''yyuuvvCCnnEExxµµrrxx¬¬HH  eeddaayyssaarrEEttmmaa
nnbbnn®®ssIIJJsseeBBjj®®bbeeTTss  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆâaHH  mmaannkkaarrbbeeJJœœaatt……ccaabb''
eekkµµgg®®ssII  yykkeeTTAAllkk''kk~~¨g̈gppÊÊHHbbnnnniiggllkk''eeccjjeeTTAAee®®kkAA  ..  eeKKsseegg˚t̊t
eeXXIIjjffaa  GG~~kkEEddllccaabb''ÂÂssII††  rrMMeellaaPPÂÂssII††  bbeeJJœœaattÂÂssII††  ……TTiijjÂÂssII††eennaaHH  PPaa
KKee®®ccIInneekkIItteeccjjmmkkBBIIGG~~kkmmaanndduull¬¬aarree®®ccIInn  BBIIGG~~kkmmaannGGMMNNaacc  nniiggBBYYkk
eeTTssccrrbbrreeTTssppgg  ..  GGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''TTSSggGGss''eennHH  bbgg˚[̊[mmaanneesscckkII††TTuukk≈≈
ddll''®®bbCCaaBBllrrddΩΩttUUccttaacc  eehhIIyynnSS[[xxUUccTTMMeennoommTTMMllaabb''dd**llÌÌrrbbss''EExxµµrr  ..

EEll∫∫gg®®ssIIEEddllCCaaGGMMeeBBIIGGVVyymmuuxxEEddll®®BBHHBBuuTTÏÏhhaammeennHH  eekkIItteeLLII
ggyy""aaggxx¬¬SSggeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeddaayyssaarrEEttcc∫∫aabb''nniiggkkaarrGGnnuuvvtt††nn__cc∫∫aabb''
eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  BBMMuuVVnnttwwggrrwwuugg  ttuullaakkaarrBBuukkrrllYYyy  eehhIIyyGG~~kk®®bb®®BBwwtt††
GGaa®®kkkk''eeccHHEEttrrYYccccaakkeeTTaass  eeddaayyss®®mmuuHHss®®mmYYll  eeddaayy[[®®VVkk''bbnnii††cc
bbnn††ÁÁccddll''GG~~kkrrggee®®KKaaHH  ..  CCYYnnkkaallmm††aayy““BBuukk®®kkII®®kk  EEddllkkUUnn®®ssIIrrbbss''
xx¬¬ÁÁnn®®ttUUvveeKKrrMMeellaaPP  mmiinnhhflflaanneeTTAAbb††wwggttuullaakkaarr  ee®®JJHHxx¬¬aaccGG~~kkrrMMeellaaPPeennaaHH
BB¥¥aaVVTTeennAA´́ff©©ee®®kkaayy  ……mmiinnhhflflaanneeTTAA®®VVbb''GGaaCC∆∆aaFFrr  ee®®JJHHmmaannkkaarreeGGoonn

xxµµaass''  EEddllCCaaeehhttuunnSS[[CCnnåå®®kkwwddΩΩ  eeccHHEEtthhflflaann®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIeennHHCCaabbnn††
eeTTAAeeTToott  ..  GGMMeeBBIIrrMMeellaaPP®®ssII††mmYYyyeeTToott  eekkIItteeLLIIggeeddaayyssaarrTTssßßnnaavvddII††
nniiggvvIIeeddGGUUGGaassGGaaPPaassccUUllmmkk®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeddaayyKKµµaannkkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥
BBIIrrddΩΩ[[VVnnmmwwuuggmm""aatt''  ..  CCIIvvPPaaBB®®kkII®®kkrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  xx√√HHkkaarrGGbb''rrMMxxaagg
ssIIllFFmm··  nniiggPPaaBBTTnn''eexxßßaayy´́nnccMMeeNNHHddwwgg  ®®BBmmTTSSggkkgg√√HHBBtt··mmaann  nnSS
[[kkuummaarrIIEExxµµrrqqaabb''ccaajj''eeVVkkCCnnTTuuccççrriittNNaass''  ..  kkuummaarrIIEExxµµrr®®ttUUvvTTTTYYllrrgg
ee®®KKaaHH  mmaannllkk≈≈NN:ee®®ccIInnssNNΩΩaann  ..

ll∫∫iiccbbeeJJœœaattrrbbss''cciinn´́ttvvaa""nn''
cciinn´́ttvvaa""nn''EEddlleeKKddwwggffaa  ee®®ccIInnCCaaGG~~kkmmaanneehhIIyyeellµµaaPPxxaaggkkaammKKuu--

NN  VVnnee®®bbIIll∫∫iicceeVVkkbbeeJJœœaattkkuummaarrIIeekkµµgg@@eennAA®®bbeeTTss®®kkII®®kkddUUccCCaakkmmıı¨¨
CCaaCCaaeeddIImm  EEddllCCaa®®bbeeTTss®®kkII®®kkppgg  eehhIIyycc∫∫aabb''TTmm¬¬aabb''FFUUrrrrlluuggppgg  VV
nneeVVkkbbeeJJœœaattmmaattaabbiittaa´́nnkkuummaarrIIEExxµµrr  ee®®kkaammrrUUbbPPaaBBssMMuukkUUnn®®ssIIeerroobbkkaarr
yykkeeFFII√√CCaa®®bbBBnnÏÏ  ..  bb""uuEEnn††bbnnÊÊaabb''BBIIeerroobbkkaarrbbeeJJœœaattrrYYccmmkk  eeKKnnSSeeTTAA®®bbeeTT
sseeKK®®bb®®BBwwtt††kkaammKKuuNNGGss''cciitt††eehhIIyy  eeKKllkk''[[ppÊÊHH®®ssIIbbnn  mmaannkkuummaarrII
EExxµµrrxx¬¬HH  eeKKllkk''[[eeTTAAeeFFII√√xxMM∆∆¨b̈bMMeerrIIeeKKeeddaayyddaacc''́́ ff¬¬  ®®ttUUvveeKKbbgg≈≈MM[[eeFFII√√kkaarr  mmaann
rrhhUUttddll''eeTTAAvvaayyddMMeeTToottppgg  ..  mmaannkkuummaarrIIEExxµµrrttiiccNNaass''  EEddlleeKKyykk
eeTTAAeeFFII√√CCaa®®bbBBnnÏÏeennaaHH  BBMMuu®®VVkkddffaayykkrrhhUUtt……yykkEEttmmYYyyddMMeeNNIIrreeTT  ..  mmii
nn®®ttwwmmEEttcciinn´́ttvvaa""nn''eeTT  mmaannCCnnCCaattiidd´́TTeeTToott  ddUUccCCaaCCnnCCaattiiCCbb""uunnCCaaeeddIImm
kk**®®bb®®BBwwtt††ddUUccKK~~aaeennHHEEddrr  EEttmmaannccMMnnYYnnttiiccCCaaggcciinn´́ttvvaa""nn''  ..

mmaann®®kkuummhhflfluunnmmYYyyVVnnGGnnuuJJÔÔaattcc∫∫aabb''BBIIrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  VVnnrrkkkkaarr[[
kkuummaarrIIEExxµµrreeFFII√√eennAA®®bbeeTTssmm""aaeeLLssIIuu  EEddllCCaa®®bbeeTTssPPaaKKee®®ccIInnkkaann''ssaass
nnaa≤≤ss¬¬aamm  ..  ttaammddMMNNwwgg®®ssII††EExxµµrrEEddllrrtt''BBII®®bbeeTTssmm""aaeeLLssIIuu  EEddll®®ttUUvv
eeKKeeFFII√√VVbbVVnn[[kkaarrNN__ffaa  rrUUbbnnaaggVVnn®®ttUUvveeKK[[eeTTAAeeFFII√√kkaarrbbMMeerrIIeeKKkk~~¨g̈g®®KKYY
ssaarrmmYYyy  VVnn®®ttUUvveeKKbbgg≈≈MM[[eeFFII√√kkaarrTTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©  eessIIÊÊrrKKµµaanneeBBllssMMrraakk
eehhIIyymmaanneeBBllxx¬¬HH  bbuurrssCCaaeemm®®KKYYssaarrbbgg≈≈MMrrUUbbnnaagg  [[bbMMeerrIIeeKKkk~~¨¨ggpp¬¬ËËvv
eePPTTppgg  ..  nnaaggVVnneeFFII√√GGnnuussaassnn__ffaa  ssUUmmbbggbbÌÌËËnn®®ssII††EExxµµrrkkMMccaajj''eeVVkk
[[®®kkuummhhflfluunneennaaHHnnSSyykkeeTTAAeeFFII√√kkaarreennAAmm""aaeeLLssIIuu[[eessaaHH  ee®®JJHHrrUUbbnnaaggmmaa
nnBBiieessaaFFnn__  eehhIIyymmaannkkaarrBBiiVVkkNNaass''  KKWWrrUUbbnnaaggddUUcceeKKyykkeeTTAAllkk''
eeddaayyddaacc''́́ ff¬¬  KKWWKKµµaannkkaarreeKKaarrBBllkk≈≈xxNNÎÎkkaarrggaarrddUUcc®®kkuummhhflfluunneennAAPP~~MMeeBBjj
VVnnssnn¥¥aaeeLLIIyy  ..  eeBBlleeKKeeFFII√√VVbb  ssƒƒaannTTUUttEExxµµrr®®bbccSSeennAA®®bbeeTTssmm""aa--
eeLLssIIuu  KKµµaannVVnneeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__CCYYyyrrMMeeddaaHHTTuukk≈≈eeTT  ee®®JJHHmmaanneeBBllxx¬¬HHnnaagg
®®ttUUvvmmççaass''ppÊÊHHvvaayyeeFFII√√VVbbppgg  ..

eeddaayyPPaaBB®®kkII®®kk  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrVVnnbbgg≈≈MMcciitt††eeTTAArrkkssIIuueennAA®®bbeeTTss
´́ff  ®®ttUUvv´́ffeeFFII√√VVbb  eeBBlleeFFII√√kkaarrmmaanneeffAAEEkkxx¬¬HHmmiinn[[®®VVkk''QQ~~ÁÁll  ……[[eehhII
yy®®ttUUvvCCMMrriittyykkvviijj  eeddaayyeeccaaTTffaammkk®®bbeeTTsseeKKxxuusscc∫∫aabb''  ..  ®®bbCCaaBB--
llrrddΩΩEExxµµrrxx¬¬HHVVnn®®VVkk''xx¬¬HHeeFFII√√ddMMeeNNIIrr®®ttLLbb''mmkkmmaattuu®®bbeeTTssvviijj  ®®ttUUvvqqµµSS
EExxµµrryyaamm®®BBMMEEddnnCCMMrriittyykkGGss''eeTToott  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrxx¬¬HH  VVnn®®ttUUvvtt®®mmYY  
tt´́ffVVjj''®®ttUUvvrrbbYYss  xx¬¬HHVVnn®®ttUUvvss¬¬aabb''ttaammpp¬¬ËËvv  ..  kkuummaarrIInniiggnnaarrIIEExxµµrrxx¬¬HH®®ttUUvv
´́ffrrMMeellaaPPpp¬¬ËËvveePPTTEEffmmeeTToott  ..

kkuummaarrIIEExxµµrrxx¬¬HHVVnn®®ttUUvveemmxx¥¥ll''ll∫∫ÁÁggllYYggeellaammffaarrkkkkaarr[[eeFFII√√  EEttppÊÊ¨-̈-
yyeeTTAAvviijj  VVnnnnSSmmkkllkk''[[®®ssIIbbnneennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTss  mmaannxx¬¬HHllkk''eeTTAA®®bb
eeTTssee®®kkAA  ddUUccCCaallkk''eeTTAA®®bbeeTTss´́ff  ®®bbeeTTssmm""aaeeLLssIIuu  ®®bbeeTTsscciinnCCaa
eeddIImm  ..  kkUUnn®®ssIIEExxµµrrxx¬¬HH  VVnn®®ttUUvvbbggbbÌÌËËnnrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ddUUccCCaabbggbbÌÌËËnnCCIIddUUnnmmYYyy
……mm††aayymmIIggbbeeJJœœaattyykkeeTTAAllkk''EEddrr  ..  BBiieesssseeTTAAeeTToott  kkUUnn®®ssIIEExxµµrrxx¬¬HH
VVnn®®ttUUvvGG~~kkFFMMGG~~kkmmaannGGMMNNaacc[[®®VVkk''mm††aayy““BBuukkCCaarreebboobbTTiijjddUUrr  eehhIIyy
yykkmmkk®®bb®®BBwwtt††kkaammKKuuNN  eeddaayyKKµµaannkkaarreeGGoonnxxµµaass''  CCaaGGMMeeBBIIGGmmnnuussßß--
FFmm··  ..  ee®®kkAABBIIeennaaHH  mmaannGG~~kkeeTTssccrrbbrreeTTssxxiillxxUUcc    eeddIIrrrrkkkkuummaarrIIeekkµµgg@@
eeddIImm∫∫IIrrYYmmeePPTTeeddaayymmaannQQµµÁÁjjTTuuccççrriittCCYYyyeeddIIrrrrkk[[  nniiggeeddaayykkaarreebbIIkk´́dd



BBIIGG~~kkrrddΩΩkkaarrBBuukkrrllYYyyppgg  ..
GGMMeeBBIIGGVVyymmuuxxEEll∫∫gg®®ssIIeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennHHmmaannee®®KKaaHHff~~aakk''ddll''

®®bbeeTTssFF©©nn''NNaass''  eebbIIBBMMuukkMMccaatt''[[TTaann''eeBBlleevvllaaeeTT  ..  eennAA®®bbeeTTssEEdd--
lleeCCOOnneellOOnnxxaaggGGaarr¥¥FFmm··  eeKKmmiinnEEddll[[eekkIIttmmaann®®ssIIbbnnJJsseeBBjj
®®bbeeTTssddUUcckkmmıı¨C̈CaaeeTT  ssUUmm∫∫IIkk~~¨g̈gssNNΩΩaaKKaarr  eeKKBBMMuuGGnnuuJJÔÔaatt[[yykk®®ssIIllYYcc
llaakk''EEbbbbNNaammYYyy  ®®bb®®BBwwtt††kkaammKKuuNNkk~~¨g̈gssNNΩΩaaKKaarreeLLIIyy  ..  eebbIImmaann
eehhttuueennHHeekkIItteeLLIIgg  GG~~kkeeFFII√√kkaarrkk~~¨g̈gssNNΩΩaaKKaarreeFFII√√sshhkkaarrCCaammYYyyGGaaCC∆∆aaFFrr
TTUUrrss&&BBÊÊeeTTAAbb""UUlliiss[[mmkkEEqqkkPP¬¬aamm  ..

mmaattaabbiittaa……GGaaNNaaBB¥¥aaVVll´́nnbbuu®®ttIIEExxµµrrTTSSggLLaayy  ®®ttUUvvBBiiccaarrNNaa[[
hhµµtt''cctt''  kkMMuuppßßggee®®BBgg[[bbuu®®ttIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnneerroobbGGaaJJhh__BBiiJJhh__CCaammYYyybbuurrss
cciinn´́ttvvaa""nn''  ……CCnnCCaattiibbrreeTTssdd´́TTeeTToott  EEddllBBMMuuVVnnddwwggll∫∫iicckkiiccççkkllrrbb
ss''eeKK  JJkk¥¥EExxµµrreeJJllffaa  eeFFII√√EE®®ss[[eemmIIlleessµµAA  TTuukkddaakk''kkUUnneeccAA  [[eemmIIll
eeppAAssnn††aann  ..  kkMMuuTTuukkcciitt††bbrreeTTss  kkMMuuTTuukkcciitt††GGPPiieenn®®ss˚m̊mNN__  kkMMuuTTuukkcciitt††GGPPii
®®VVyy  ..  PPss††¨ẗtaaggCCaaee®®ccIInnVVnn[[ddwwggffaa  bbuu®®ttIIEExxµµrrCCaaee®®ccIInn  bbnnÊÊaabb''BBIIeerroobb
GGaaJJhh__BBiiJJhh__eehhIIyy  eeKKyykkeeTTAAllkk''bbnn††eeTTAAeeTToott  [[eeFFII√√CCaa®®ssIIeeBBss¥¥aa..
kkaarrssMMeerrcccciitt††xxuuss  TTuukkddUUccCCaassmm¬¬aabb''kkUUnnrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  mmYYyyeeTToottGGaaCC∆∆aaFFrr
EExxµµrr  kk**®®ttUUvvQQbb''eeccjjcc∫∫aabb''GGaaJJhh__BBiiJJhh__[[CCnnbbrreeTTsseeTToott  ..

GGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrr®®ttUUvvbbJJŒŒbb''®®kkuummhhflfluunnmmYYyyeennAAPP~~MMeeBBjj  EEddllbbeeggII˚t̊tmmuuxxrr--
bbrrTTaakk''TTaajj®®ssII††EExxµµrr  [[eeTTAAbbMMeerrIIkk~~¨g̈gppÊÊHHeennAA®®bbeeTTssmm""aaeeLLssIIuu  EEddll®®ttUUvvmmççaa
ss..ppÊÊHHeeFFII√√VVbbddUUccCCaaTTaasskkrrddaacc''́́ ff¬¬  eehhIIyyssƒƒaannTTUUttEExxµµrr®®bbccSS®®bbeeTTss
mm""aaeeLLssIIuu  mmiinn®®ttUUvv®®BBeeggIIyykkeennII††yyeeTT  ®®ttUUvvEEttCCYYyyeeddaaHH®®ssaayy[[kkUUnn®®ssII
TTSSggeennaaHH  rrYYccCCaaGG~~kkCCaa  eehhIIyyvviill®®ttLLbb''mmkk®®ssuukkkkMMeeNNIIttvviijj  ee®®JJHHkkaarr
eeTTAAbbMMeerrIIeeKKddaacc''́́ ff¬¬ddUUeecc~~HH  nnSS[[xxUUcckkiittii††yyss®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  EEddllFF¬¬aabb''mmaann  

GGaarr¥¥FFmm··xxııgg''xxııss''ssmm&&yybbUUrraaNN  ..
®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  eeddaayyPPaaBB®®kkII®®kk  VVnneeTTAAssIIuuQQ~~ÁÁlleeKKeennAA´́ff  ®®ttUUvv

´́ffeeFFII√√VVbb®®bbmmaaffeemmIIllggaayy  ccaabb''rrMMeellaaPPnnaarrIIEExxµµrr  mmaannrrhhUUttddll''VVjj''
ssmm¬¬aabb''  ..  ®®ttgg''eennHH  GGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrr®®ttUUvvEEtt®®bbjjaabb''®®bbjjaall''eeddaaHH®®ssaayyCCaa
mmYYyyGGaaCC∆∆aaFFrr´́ff  EEddllCCaa®®bbeeTTsskkaann''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  EEtt®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBII
GGmmnnuussßßFFmm··mmkkeellII®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''EEbbbbeennHH  ..

®®ttUUvvGGnnuuvvtt††cc∫∫aabb''[[ttwwggrrwwuuggccMMeeJJHHeemmbbnn  EEddllTTaakk''TTaajj®®ssII††EExxµµrr[[bbMM
eerrIIpp¬¬ËËvveePPTTeennAAkk~~¨g̈gppÊÊHHbbnnkk~~¨g̈g®®bbeeTTssnniiggllkk''eeTTAAbbrreeTTss  ..  kkaarrllkk''CCYYjj
ddUUrrmmnnuussßßeennHH  mmiinnffaaEEttcc∫∫aabb''pp¬¬ËËvvGGaaNNaacc®®kkEEddllhhaammXXaatt''  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaa
ssnnaaVVnnhhaammXXaatt''CCaaddaacc''xxaatt  VVllIIffaa  sstt††vvNNiiCCÇÇaa  EE®®bbffaakkMMuuCCYYjjddUUrr
mmnnuussßß  KKWWkkMMuuccaabb''mmnnuussßßllkk''  ee®®JJHHmmnnuussßßmmaannCCaattiiddUUccKK~~aa  kkMMuubbeennƒƒaakkbbnnÊÊaa
bbtt´́mm¬¬rrbbss''mmnnuussßß  ..  GG~~kksseegg˚t̊tkkaarrNN__mmaannkkaarrssggßß&&yyffaa  kkaarrCCYYjj
ddUUrr®®ss††IIEExxµµrrmmaannbbEEggÌÌkkyy""aaggmmSS  BBIIGG~~kkkkaann''GGMMNNaacc  VVnnCCaakkaarrCCYYjjddUUrreennHH
®®bb®®BBwwtt††eeTTAAyy""aaggggaayyEEbbbbeennHH  ..  eebbIIkkaarrssggßß&&yyeennHHCCaakkaarrBBiitt  ®®ttUUvvGGaaCC∆∆aa
FFrrff~~aakk''eellII®®ttUUvvttaammddaannccaabb''GG~~kkkkaann''GGMMNNaacceennaaHHmmkkkkaatt''eeTTaass  ..

vviiFFaannkkaarree®®kkAABBIIeennHH  ®®ttUUvvTTbb''ss˚åatt''vvbb∫∫FFmm··GGaassGGaaPPaass  ddUUccCCaavvIIeeddGGUU
®®BBwwttii††bb&&®®ttkkMMuu[[ccUUllmmkk®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  GG~~kknniiBBnnÏÏEExxµµrr®®KKbb''®®bbeePPTT  KKWWnniiBBnnÏÏ
CCaaeerrOOggkkuunnkkII††  CCaabbTTccee®®mmooggkkII††  ®®ttUUvvnniiBBnnÏÏEENNnnSSeeTTAArrkkssIIllFFmm··  kkaarreeKKaa
rrBBssiiTTiiÏÏKK~~aa  kkaarr®®ssLLaajj''TTwwkkddIImmaattuu®®bbeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeCCoossvvaaggeerrOOggGGaa
ssGGaaPPaassnniiggGGMMeeBBIIhhwwggßßaa  ..  CCaaBBiieessss  rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr®®ttUUvvEEttbbiiTTppÊÊHHbbnn
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