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CCiittBBIIrrJJnn''qq~~SS  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaCCaa®®bbeeTTsseeKKaarrBB®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa,,  kk~~¨g̈g
JJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ  CCaaeeKKaallssMMxxaann''KKWWFFmm··GGhhwwggßßaa  ..  eeddaayy
eeKKaarrBBttaamm®®BBHHBBuuTTÏÏ  CCaaFFmm··ssnnii††PPaaBBrrbbss''BBuuTTÏÏssaassnniikkCCnnEExxµµrr  VVnneeFFII√√[[
ccrrwwttllkk≈≈NN:CCnnCCaattiiEExxµµrrTTnn''PP¬¬nn''ssuuPPaaBBrraabbssaarr  ssaall''VVbbbbuuNN¥¥KKuuNN
eeTTaassGGaa®®kkkk''llÌÌ  ssaall''mm††aayy““BBuukk  ssaall''ccaass''TTMMuu  ssaall''eehhttuullÌÌeehhttuu
GGaa®®kkkk''  KKYYrreeFFII√√mmiinnKKYYrreeFFII√√  ttSSggBBIIbbUUrraaNNkkaallmmkk  ..  bb""uuEEnn††KKYYrrss††aayykk~~¨g̈grrvvaagg
2200,,  3300qq~~SS  llkk≈≈NN:eennHHVVnn®®ttUUvvccuuHHeexxßßaayyeeddaayyssaarrssÂÂggaammTTaass''EETT
ggEExx√√ggKKMMnniittKK~~aa  ..

GGMMeeBBIIhhwwggßßaa  kkaarreebbootteebboonn®®KKbb''®®bbeePPTT  VVnneekkIItteeLLIIggCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''
KK~~aa  eeddaayymmUUlleehhttuueeppßßgg@@KK~~aa  ..  kkaarreeFFII√√ssÂÂggaammkkaabb''ssmm¬¬aabb''KK~~aa  ..  kkaarr
kkaabb''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrrraabb''llaannnnaakk''rrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  ..  eeddaayy
ssaarrkkaarrGGbb''rrMMttaammrreebboobbkkuummµµ¨ÿynniiss††  EExxµµrr®®kkhhmm[[EExxµµrrccggKKMMnnMMuussggsswwkk
KK~~aa  EEddllllTTiiÏÏeennHHeehhAAffaavvaayyrrbbbbsskkii††PPUUmmiimmUUllFFnnnniiggcc®®kkBBttii††  VVnnCCHH
≤≤TTiiÏÏBBllGGaa®®kkkk''rrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©  ..  kkaarrllYYccssmm¬¬aabb''KK~~aa  eeddaayypp¬¬ËËvvnn--
eeyyaaVVyynniiggmmiinnEEmmnnpp¬¬ËËvvnneeyyaaVVyy  ..  kkaarrccaakk''TTwwkkGGaassIIuuddddaakk''KK~~aa  eeddaa--
yykkaarr®®ccEENNnnKK~~aarrvvaagg®®bbBBnnÏÏccuuggnniigg®®bbBBnnÏÏeeddIImm  ..  kkaarrvvaayyssmm¬¬aabb''mmnnuu
ssßß  EEddlleeKKeeccaaTTffaaCCaaeeccaarr  eeddaayyddMMbbgg  eeddaayyKKbb''ddMMuuffµµ  eeddaayyBBMMuuTTuukkcciitt††
®®bbBB&&nnÏÏttuullaakkaarrEExxµµrr  ..

GGMMeeBBIIGGmmnnuussßßFFmm··TTSSggeennaaHH  nnSS[[®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaEEddllCCaa®®bbeeTTssFF¬¬aa
bb''rrss''eennAAssuuxxssaann††  eeTTAACCaa®®bbeeTTssrrss''eennAAeeddaayykkaarrPPiittPP&&yy  ..  ttaammpp¬¬ËËvv
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  kkaarree®®bbIIFFmm··hhwwggßßaaeebbootteebboonnKK~~aa  rrhhUUttddll''ssmm¬¬aabb''KK~~aa
eennHH  eeddaayykkaarrccgg''yykkQQ~~HHccaajj''KK~~aa  eeddaayykkaarr®®ccEENNnnQQ~~aanniissKK~~aa
eeddaayyeesscckkII††eellaaPPllnn''  xx√√HHeesscckkII††sseenn††aass  KKµµaannFFmm··eemmtt††aanniiggyyll''xxuu
ssffaa  mmeeFF¥¥aaVVyyee®®bbIIhhwwggßßaaeennHH  GGaaccyykkCC&&yyCCMMnnHHBBIIKKUU®®bbEECCgg……KKUUss--
®®ttUUvvVVnn  ..  yy""aaggNNaammiijjkkaarryykkQQ~~HHccaajj''KK~~aaxxaaggpp¬¬ËËvvnneeyyaaVVyy  eeKK
kk®®mmeeXXIIjj®®bbeeTTssdd´́TTee®®bbIIhhwwggßßaallYYccssmm¬¬aabb''KK~~aaddUUcc®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  EEdd
llGG~~kksseegg˚t̊tkkaarrNN__yyll''ffaa  mmYYyyPPaaKKeekkIItteeccjjmmkkBBIIpp¬¬ËËvvnneeyyaaVVyy
ee®®JJHHGG~~kkss¬¬aabb''mmaannGG~~kkssaarrBBtt··mmaann  bbJJÔÔvv&&nn††  nniigg≤≤ssßßrrCCnnmmaann®®bbCCaa®®bb
yy__  nniiggKKNNbbkkßß®®bbqqSSgg  ..  ®®bbeeTTssEEddllkkaann''rrbbbb®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥TTSSgg
eennaaHH  eeKKyykkQQ~~HHccaajj''KK~~aa  eeddaayyeeFFII√√kkaarrggaarrbbMMeerrIICCaattiieeddaayyeessµµaaHH®®ttgg''  eeddII
mm∫∫IICCaattiimmaannssnnii††PPaaBB,,  vvDDÛÛnnPPaaBB  nniiggyyuuttii††FFmm··  ..  kkaallNNaarrddΩΩaaPPiiVVlleeFFII√√
kkaarrVVnnllÌÌeehhIIyy  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩnnwwggeeVVHHeeqq~~aatt[[eennAAGGaaNNttii††ee®®kkaayyeeTToott
..  KKWWkkaarryykkQQ~~HHKK~~aaeeddaayykkaarrggaarrllÌÌ  eeKKmmiinnee®®bbIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaa  kkaarreebbootteebboo
nnKK~~aaeeLLIIyy  ..  kkaarrGGnnuuvvtt††nn__rrbbss''eeKKEEbbbbeennHH  ®®ttUUvvKK~~aannwwggFFmm··®®BBHHBBuuTTÏÏEEddrr  ..
kkaarrCCHHTTwwkkGGaassIIuuuuddddaakk''KK~~aa  mmUUlleehhttuummkkGGMMBBIIbbII††eeccHHEEttmmaann®®bbBBnnÏÏccuugg  ..  kkaarr

ssmm¬¬aabb''mmnnuussßßee®®kkAAcc∫∫aabb''  EEddlleeccaaTTffaaCCaaeeccaarr  mmkkGGMMBBIIBBMMuueeCCOO®®bbBB&&nnÏÏttuullaa
kkaarrEExxµµrr  EEddlleeKKeeccaaTTffaaBBuukkrrllYYyy  ®®bbkkaann''bbkkßßBBYYkk  mmiiggmmaann≤≤TTiiÏÏBBllBBIIGG~~
kkkkaann''GGMMNNaacc  ..  kkaarrllYYcc  kkaarrbb¬¬nn''  rrhhUUttmmaannkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''  eeddaayyssaarr
EEttPPaaBB®®kkII®®kknniiggxx√√HHssIIllFFmm··  ..  GGMMeeBBIIhhwwggßßaamm""¥¥aaggeeTToott  eekkIIttmmkkGGMMBBIIGGMMeeBBII
GGVVyymmuuxx  EEll∫∫gg®®ssII  EEll∫∫gg®®ssaa  nniigg  EEll∫∫ggssIIuussgg  ..

ssUUmmGGMMJJvvnnaavvCCnnCCaattiiEExxµµrr®®KKbb''zzaann: EEddllVVnnee®®bbIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaa  ssUUmm
QQbb''ee®®bbIIGGMMeeBBIIeennHHtteeTTAAeeTToott  ccMMEENNkkCCnnCCaattiiEExxµµrree®®ccIInneellIIssllbb''CCaaGG~~
kkss¬¬ËËtt®®ttgg''ssuuPPaaBBrraabbssaarr  ssUUmmrrkkßßaaccrriiyyaadd**llÌÌeennHH[[ssiiƒƒtteennAACCaanniiccçç  ..
kkaarree®®bbIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaaeennHH  mmiinn®®ttwwmmEEttnnSSbbuuKKllGG~~kk®®bb®®BBwwtt††  [[TTTTYYllTTuukk≈≈bb""uu--
eeNNˆâaHHeeTT  EEffmmTTSSggnnSS[[®®bbeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnnxxUUcceeQQµµaaHH  xxUUcckkiittii††yyssEEffmm
eeTToott  ..  GGMMBBII®®bbCCaaBBllrrddΩΩee®®bbIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaa  BBIIbbuuKKllmm~~aakk''eeTTAAmm~~aakk''BBMMuussUUvvCCaa
FF©©nn''eeTT  ee®®JJHHeeKKGGaaccbbMMVVtt''VVnn  bb""uuEEnn††eebbIIGG~~kknneeyyaaVVyy  GG~~kkddwwkknnSSee®®bbIIGGMM--
eeBBIIhhwwggßßaaeeTTAAeellII®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrbbss''xx¬¬ÁÁnnvviijj  CCaabbJJ˙ȧaFF©©nn''NNaass''  BBiiVVkkbbMM
VVtt''NNaass''  ee®®JJHHeeKKmmaannGGMMNNaacc  rrhhUUttddll''eeKKee®®bbIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaa  ee®®bbIIGGaavvuu
FFssMMrraabb''bbÂÂgg˚åabbGG~~kkrriiHHKKnn''GG~~kk®®bbqqSSggEEffmmeeTToott  ..  ååTTaahhrrNN__EExxµµrr®®kkhh--
mmssmm¬¬aabb''®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrbbss''xx¬¬ÁÁnnrraabb''llaannnnaakk''  mmaannPPss††¨ẗtaagg®®KKbb''®®KKaann''
rrhhUUttmmkkTTll''eeBBlleennHH  KKµµaannGG~~kkNNaaeeFFII√√GGII√√EExxµµrr®®kkhhmmVVnneeLLIIyy  ..  eennAA
eeBBlleennHHeeTToott  GG~~kkssaarrBBtt··mmaann    bbJJÔÔvv&&nn††    ≤≤ssßßrrCCnnGG~~kkmmaann®®bbCCaa®®bbIIyy__

nniiggsskkmmµµCCnnbbkkßß®®bbqqSSgg®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''      kk**BBMMuuEEddllrrkkmmuuxxeeXXIIjjmmkkppÊÊnnÊÊaa

eeTTaasseeLLIIyy  ..  eennAAbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHHeeTToott  bb""UUlliisskkggGGaavvuuFFhhttƒƒ  eeXXIIjjEEtt

eeddIIrrbbÂÂgg˚åabbvvaayyddMM®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  eeddaayyccuuggkkSSeePPII¬¬gg  eeddaayyddMMbbggqqkk''    rrhhUUtt

ddll''VVjj''KKMMrraammkkMMEEhhgg®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  EEddlleeFFII√√VVttuukkmmµµ®®bbqqSSggnnwwgg®®kkuummhhflfluu

nnTTuuccççrriitt  EEddllrrMMeellaaPPeellIIssiiTTiiÏÏrrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaakkmmµµkkrr  ®®bbqqSSggnnwwggGG~~kkkkaann''GGMM--

NNaaccrrMMeellaaPPyykkTTwwkkddIIBBIIxx¬¬ÁÁnn  ®®bbqqSSggBBIIee®®bbggssMMaaggeeLLIIgg´́ff¬¬CCaaeeddIImm  ..  GGaa

CC∆∆aaFFrrmmaannssmmttƒƒkkiiccçç  bb""UUlliiss  BBMMuubbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  eeddaayy

ttaammkkaarrJJrrssnnii††ssuuxxeeTT  EEbbrrCCaakkaarrJJrrCCnnTTuuccççrrwwtteeTTAAvviijj  CCaaBBiieessssssaa

llaa®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..
eeddIImm∫∫IIbbMMVVtt''GGMMeeBBIIhhwwggßßaarrbbss''GG~~kkkkaann''GGMMNNaaccmmkkeellII®®bbCCaaBBllrrddΩΩ

rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  mmaannEEttBB®®ggwwgg®®bbBB&&nnÏÏcc∫∫aabb''  BB®®ggwwgg®®bbBB&&nnÏÏttuullaakkaarr[[‰‰kkrraaCC¥¥
eehhIIyyCCnnNNaaEEddll®®bb®®BBwwtt††xxuuss  eeTTaaHHbbIICCnneennaaHHmmaannbbuuNN¥¥ss&&kkii††xxııss''yy""aa
ggNNaakk**eeddaayy  kk**®®ttUUvvEEttnnSSeeLLIIggttuullaakkaarrkkaatt''eeTTaass  ..  eennHHvviiFFaannkkaarrttaamm
pp¬¬ËËvvcc∫∫aabb''kk~~¨g̈gpp¬¬ËËvvGGaaNNaacc®®kk  ..  eebbIIddMMeeNNaaHH®®ssaayyttaammBBuuTTÏÏcc®®kkvviijj  eebbIIeeKK
eeCCOOJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ  KKWW®®BBHHBBuuTTÏÏrrMMllwwkkeehhIIyyrrMMllwwkkeeTToottccMM--
eeJJHHCCnnTTUUeeTTAAffaa  eebbIIGG~~kkccgg''[[eeKK®®ssLLaajj''rraabb''GGaann  ccgg''[[eeKKeeKKaarrBB  ccgg''
[[eeKKKKSS®®TT  rrUUbbmmnn††mmaannEEttmmYYyyKKWWGG~~kk®®ttUUvvssaaggllÌÌ  ((kkuussllaaFFmmµµaa))  eeddaayykkMMuu
ssaaggGGaa®®kkkk''  ((GGkkuussllaaFFmmµµaa))  eeddaayykkiirriiyyaammiinnttiiHHeeddooll  kkiirriiyyaammiinneebboo
tteebboonn  ((GGnnUUbbvvaaeeTTaa  GGnnUUbbXXaaeettaa))  GG~~kkdd´́TT  ..  eebbIIGG~~kkddwwkknnSS®®ttUUvveeKKaarrBB
ttaammmmuuxxggaarrnnaaTTIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaaGG~~kkddwwkknnSS  KKWWnnaayykkFFmm··  ..  eeddIImm∫∫IIbbMMVVtt''kkaarr
CCHHTTwwkkGGaassIIuuddddaakk''KK~~aa  bbuurrssnniigg®®ssII††bbII††®®bbBBnnÏÏ  ®®ttUUvveeKKaarrBBttaammssiikk≈≈aabbTTTTIIbbII
´́nnssIIll55KKWW  kkaaeemmssuummiiccœœaaccaarr: eevvoorrccaakkkkaarr®®bb®®BBwwtt††xxuusskk~~¨g̈gkkaamm  KKWWkkMMuueeTTAA
rrMMeellaaPP®®bbBBnnÏÏbbII††kkUUnnGG~~kkdd´́TT  ..  bbII††®®bbBBnnÏÏ®®ttUUvveessµµaaHH®®ttgg''nnwwggKK~~aa  mmYYyynniiggmmYY--
yy  kkMMuukk∫∫tt''cciitt††KK~~aa  eebbIIbbII††kkMMuueeTTAAyykk®®ssIIdd´́TT  ..  GGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrr®®ttUUvvbbiiTT®®ssIIbbnnTTSS
ggGGss''  ee®®JJHHkkaarrmmaann®®ssIIbbnneennHHeehhIIyy  EEddllnnSS[[bbuurrssCCaabbII††eeTTAA®®bb®®BBwwtt††
EEll∫∫gg®®ssII  EEddllnnSS[[®®ssII††®®bbBBnnÏÏeeddIImm®®bbcc&&NNÎÎ  CCMMrruujjrrhhUUttCCHHTTwwkkGGaassIIuudd
ddaakk''KK~~aa  eehhIIyyCCaa®®bbPPBBnnSS[[eekkIItteerraaKKeeGGdd__eeTToottppgg  ..  eeddIImm∫∫IIbbMMVVtt''bbJJ˙ȧa
kkaarrssmm¬¬aabb''mmnnuussßß  EEddlleeccaaTTffaaCCaaeeccaarr  ®®ttUUvvBB®®ggwwgg®®bbBB&&nnÏÏttuullaakkaarr[[
kkaarrkkaatt''eesscckkII††mmaannyyuuttii††FFmm··  eevvoorrccaakkkkaarrkkaatt''eesscckkII††eeddaayyGGKKttiiFFmm··  KKWW



kkaarrkkaatt''eesscckkII††eeddaayyllMMeeGGooggttaamm®®BBHHBBuuTTÏÏssMMEEddgg  KKWWkkMMuukkaatt''eesscckkII††llMMeeGGoo
gg  ee®®JJHH®®ssLLaajj''  ee®®JJHHssÌÌbb''  ee®®JJHHPP&&yyxx¬¬aacc  nniiggee®®JJHHll©©gg''BBMMuuddwwggkkaarr
BBiitteeLLIIyy  ..  ssƒƒaabb&&nnttuullaakkaarr®®ttUUvvssiiƒƒtteennAA‰‰kkrraaCC¥¥  eehhIIyykkMMuussIIuussMMNNUUkk
BBuukkrrllYYyy  ..  eebbIIttuullaakkaarrVVnneeFFII√√[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩTTuukkcciitt††eehhIIyy  kkaarrssmm¬¬aa
bb''mmnnuussßßee®®kkAAcc∫∫aabb''  EEddlleeccaarrffaaCCaaeeccaarrnnwwgg®®ttUUvvGGnn''ffyy……VVtt''EEttmm††gg  ..
kkaarrbbMMVVtt''eeccaarrllYYcceeccaarrbb¬¬nn''  CCaaddMMbbUUggrrddΩΩ®®ttUUvveeddaaHH®®ssaayy[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
mmaannCCIIvvPPaaBBxxııss''  eeddaayybbMMVVtt''PPaaBB®®kkII®®kkkkMMuu[[eekkIIttmmaann  ..  ee®®kkAABBIIeennaaHH  ®®bb
CCaaBBllrrddΩΩnnSSKK~~aassiikkßßaanniiggGGnnuuvvtt††ttaammssiikk≈≈aabbTTTTII22´́nnssIIll55  KKWW  GGTTiinn~~aaTTaa
nn  kkMMuullYYcckkMMuubb¬¬nn''eeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ……ee®®bbIIeeKK[[llYYccbb¬¬nn''  ee®®JJHHCCaaGGMMeeBBIIBBMMuullÌÌ  kkaa--
llNNaaeeKKccaabb''VVnn  ®®ttUUvvCCaabb''eeTTaassttaammcc∫∫aabb''rrbbss''rrddΩΩ  eehhIIyynniigg®®ttUUvvmmaann
eeTTaasseennAAGGnnaaKKttCCaattiieeTToott  ..

ddUUccVVnneeJJllmmkkeehhIIyy  eeddIImm∫∫II[[®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caammaannssnnii††PPaaBBnniigg
vvDDÛÛnnPPaaBB  ®®ttUUvvEEttkkMMccaatt''GGMMeeBBIIhhwwggßßaaEEpp~~kkGG~~kknneeyyaaVVyy  nniigghhwwggßßaaEEpp~~kk
®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  ..  GG~~kknneeyyaaVVyyEExxµµrrnniigg®®bbCCaaBBllrrddΩΩ    KKbb∫∫II®®kkeeLLkkeemmIIll  
®®bbeeTTssEEddllmmaannGGaarr¥¥FFmm··xxııss''  eeKKeeKKaarrBBssiiTTiiÏÏKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkkllÌÌNNaa--
ss''  eehhIIyyeeKKeeccHHGGtt''{{nn[[ddll''KK~~aa  nnUUvvkkMMhhuussbbnnii††ccbbnn††ÁÁccEEddlleekkIItteeLLIIgg
eeddaayyGGeeccttnnaa  ddUUcceeddIIrreeTTAAbb""HHKK~~aa  eeKK®®KKaann''EEtteeJJllffaassMMuueeTTaass  GG~~kkEEdd--
ll®®ttUUvveeKKbb""HHkk**eeJJllttbbvviijjffaa  mmiinnGGIIeeTT  KKµµaannbbJJ˙ȧaGGII√√eeTT  ..  BBIIeeddIImmEExxµµrr
eeyyIIggkk**mmaannllkk≈≈NN:ddUUccKK~~aaEEddrr  ..      bb""uuEEnn††bbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  ssuuCCIIvvFFmm··EEbbbbeennHH  

hhaakk''ddUUccCCaaFF¬¬aakk''ccuuHH  ååTTaahhrrNN__eennAAPP~~MMeeBBjj  mmaannkkUUnnGG~~kkFFMMGG~~kkmmaannGGMMNNaa
ccmm~~aakk''  ®®KKaann''EEttkkUUnnGG~~kk®®kkCCiiHHmm""UUttUUbb""TTwwkkssaacceeTTAAbb""rrffyynn††rrbbss''xx¬¬ÁÁnn
kkUUnnGG~~kkFFMMeennaaHHmmaannkkMMhhwwgg  kk**eellIIkkkkSSeePPII¬¬ggVVjj''tt®®mmgg''eeTTAAkkUUnnGG~~kk®®kkBBIIrrnnaa
kk''EEddllCCiiHHmm""UUttUUeennaaHH  ®®KKaabb''EEbbkkVVnneeTTAAbb""HHkkUUnnGG~~kk®®kkmm~~aakk''ss¬¬aabb''  kkUUnnGG~~kkFFMM
eennaaHHkk**bbrrrrffyynn††eeKKccxx¬¬ÁÁnnVVtt''eeTTAA  ..  eennHH®®KKaann''EEttssaaccTTwwkkbb""HHrrffyynn††eeddaa
yyGGeeccttnnaa  KKYYrrEEttBBiiccaarrNNaa[[mmaannkkaarrGGtt''{{nn  eeTTAACCaabbeeggII˚t̊tkkMMhhwwggrrhhUUtt
ddll''ff~~aakk''VVjj''ssmm¬¬aabb''mmnnuussßßEEbbbbeennHH  ..  eennHHCCaaGGMMeeBBIIrrbbss''kkUUnnGG~~kkFFMMGG~~kk
mmaannGGMMNNaacc  eehhIIyyGG~~kkrrggee®®KKaaHHkk**KKµµaannGGaaCC∆∆aaFFrrNNaaEEss√√ggrrkkXXaattkkrreennHH
yykkeeTTAApp††nnÊÊaaeeTTaasseeLLIIyy  ..

eeddIImm∫∫IIbbnnƒƒyyGGMMeeBBIIhhwwggßßaaTTSSggeennHH  ee®®kkAABBIIkkaarreeKKaarrBBcc∫∫aabb''rrbbss''®®bbeeTT--
ssnniiggcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  CCnnCCaattiiEExxµµrr®®KKbb''zzaann:nnSSKK~~aassiikkßßaacc∫∫aabb''kk∫∫ÁÁnn®®BBHHBBuu
TTÏÏssaassnnaa  eehhIIyyyykkmmkkGGbb''rrMMxx¬¬ÁÁnn  ..  ®®BBHHBBuuTTÏÏbbee®®ggoonn[[®®ssLLaajj''xx¬¬ÁÁnn
‰‰gg  bb""uuEEnn††mmiinn®®ttUUvveebbootteebboonnGG~~kkdd´́TTeeLLIIyy  eeddaayy®®BBHHGGgg[[ee®®bboobbeeFFoobb
xx¬¬ÁÁnneeyyIIggeeTTAAnnwwggGG~~kkdd´́TTffaa  xx¬¬ÁÁnneeyyIIgg®®ssLLaajj''CCIIvviitt®®ssLLaajj''kkUUnneeccAA
®®kkuumm®®KKYYssaarryy""aaggNNaa  mmnnuussßßdd´́TTeeTToottkk**®®ssLLaajj''ddUUccKK~~aaEEddrr  ddUUeecc~~HHBBMMuu
®®ttUUvveebbootteebboonnKK~~aaeeLLIIyy  ..  eesscckkII††ssuuxxeekkIItteeccjjmmkkBBIIkkaarrmmiinneebbootteebboo
nnKK~~aa  EEddllCCaaeeKKaallFFMMrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  VVnnddll''FFmm··GGhhwwggßßaaeennHH
‰‰gg  ..⁄⁄




