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ssaarraaccrrmmYYyyccuuHH´́ff©©TTII2244FF~~ËË22000044rrbbss''sseemm††cceeTTBB--vvggßß  VVnn®®bbkkaa
sshhaamm®®BBHHssggÙÙEExxµµrrbbkkEE®®bbKKmmIIıırrGGddΩΩkkffaaddIIkkaa´́nn®®BBHH´́®®ttbbiiddkkrrbbss''́́ ff
mmkkCCaaPPaassaaEExxµµrr  nniiggnnSSKKmmIIıırrTTSSggeennaaHHccUUllmmkk®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  mmYYyyeeTToo
tthhaammnnSS®®BBHHssaarrIIrriikkFFaattuú́ nn®®BBHHBBuuTTÏÏBBIIbbrreeTTssccUUllmmkk®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..

ttaammeeyyaabbll''eeyyIIgg  vvttƒƒ¨ẍx¬¬HHKKYYrrhhaamm  vvttƒƒ¨ẍx¬¬HHBBMMuuKKYYrrhhaammeeTT  ..  vvttƒƒ¨ËEddll
KKYYrrhhaammeennaaHHmmaann®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbb  ee®®JJHH®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbbrreebboobb´́ffmmaannllkk≈≈NN:xxuuss
KK~~aaBBIIrreebboobbEExxµµrr  kkaarrhhaammXXaatt''mmiinn[[nnSSccUUllCCaakkaarr®®ttwwmm®®ttUUvv  ee®®JJHHEExxµµrrmmaa
nnssmmttƒƒPPaaBBnniiggmmaannllTTÏÏPPaaBBeeFFII√√xx¬¬ÁÁnn‰‰ggVVnneehhIIyy  bbnnÊÊaabb''BBIIbbJJççbb''ss--
ÂÂggaammkk~~¨g̈g®®bbeeTTss  ..  kkaarrnniiyymmee®®bbIIbbUUCCnnIIyyvvttƒƒ¨ ̈ KKWW®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbbrrbbss''CCaattiixx¬¬ÁÁ
nn  CCaakkaarreellIIkktt´́mm¬¬vvbb∫∫FFmm··CCaattii  eehhIIyyGGaaccrrkkßßaallkk≈≈NN:´́nn®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbb
rreebboobbEExxµµrr[[ssiiƒƒtteennAACCaanniiccççeehhIIyyrrUUbbiiyybb&&NNˆm̂miinnFF¬¬aakk''eeTTAAbbrreeTTss  ..  kkaarr
kkssaagg®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbbnniiggllkk''ddUUrreennAAkk~~¨g̈g®®ssuukk  nnSS[[EExxµµrrmmaannkkaarrggaarreeFFII√√  ..  ccMM--
EENNkkss∫∫gg''ccIIBBrrnniiggpplliittpplleeppßßgg@@eeTToottrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  eebbII
GGaaccpplliitteennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaVVnn  kk**BBMMuuKKYYrr[[nnSSccUUllmmkk®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
EEddrr..  kkaarrBBMMuunnSSBBiiFFIIrrbbss''́́ ff  KKWWBBiiFFIIkkmmµµkk~~¨g̈g®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  mmaannBBiiFFIIeeFFII√√bbuu--
NN¥¥TTaanneeppßßgg@@  mmaannBBiiFFIIssUU®®ttFFmm··CCaaeeddIImm  eeTTaaHH®®bbeeTTssEExxµµrrnniigg®®bbeeTTss
´́ffkkaann''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeffrrvvaaTTddUUccKK~~aa  bb""uuEEnn††rreebboobbBBiiFFIIkkmmµµmmaannllkk≈≈NN:

eeppßßggKK~~aattaammllkk≈≈NN:CCaattiieerrooggxx¬¬ÁÁnn  ..  eebbIImmiinn[[nnSSccUUlleessoovveePPAAEEbbbbeennHH
kk**KKµµaannGG~~kkCCMMTTaass''EEddrr  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[BBuuTTÏÏssaassnniikkCCnnEExxµµrr  mmaann®®BBHHssggÙÙCCaa
eeddIImmccmm¬¬ggeeFFII√√ttaamm  ee®®JJHHmmaannssggÙÙEExxµµrrmmYYyyPPaaKKttUUcc  eeTTAArrss''eennAA®®bbeeTTss
´́ffyyUUrr  lluuHH®®ttLLbb''mmkkrrss''eennAAkk~~¨g̈gssggmmEExxµµrrvviijjeennAAbbrreeTTss  VVnnccmm¬¬gg
BBiiFFIIkkmmµµrrbbss''́́ ffxx¬¬HH  mmkkGGnnuuvvtt††kk~~¨g̈gssggmmrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  bb""uuEEnn††eebbIIEExxµµrrmmaannTTMM--
eennoommTTMMllaabb''rrwwggmmSSeehhIIyy  eeTTaaHHbbIInnSSccUUllkk**EExxµµrrBBMMuuTTTTYYlleeFFII√√ttaammeeLLIIyy  ..  mmYY
yyeeTToott  eeddIImm∫∫IIccMMeeNNHHddwwgg  eessoovveePPAAEEddllTTaakk''TTggnnwwggkkaarrssiikkßßaa®®ttUUvvEEtt
eemmIIll  BBMMuuEEmmnneemmIIlleeddIImm∫∫IIeeCCOO……GGnnuuvvtt††ttaammeeTT  EEtteeddIImm∫∫IIkkaarreeccHHddwwgg  ..  bb--
JJ˙ȧammYYyyeeTToott  ´́ffmmaannnniikkaayymmYYyymmaann≤≤TTiiÏÏBBllyy""aaggxx¬¬SSggeennAA®®bbeeTTss´́ff
bb""ggnnSSccUUllmmkkbbeeggII˚t̊teennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  EEtt®®ttUUvv®®BBHHssggÙÙEExxµµrr®®bbqqSSgg  nnii--
kkaayyeennHHmmaanneeQQµµaaHHffaa  <<FFmmµµkkaayy>>  ..  kkaarrmmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[  <<FFmmµµkkaayy>>
rrbbss''́́ ffmmkkbbeeggII˚t̊teennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eennHHCCaakkaarr®®ttwwmm®®ttUUvv  ssUUmmKKSS®®TTKKMMnnii
ttdd**®®bb´́BBeennHH  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  EEbbkkCCaaKK--
NN:nniikkaayyeeppßßggeeTToott  nnSS[[EExxµµrrEEbbkkssaammKKIIKK~~aa  ..

bbJJ˙ȧammYYyyee®®kkAABBIIeennHHEEddllKKYYrrBBiiccaarrNNaaeennaaHH  KKWW®®ttgg''GGddΩΩkkffaaddIIkkaa´́nn
®®BBHH´́®®ttbbiiddkk´́ffEEddllmmaannee®®ccIInn  ccMMEENNkkEExxµµrrmmaannccMMnnYYnnttiicceennAAxx√√HHxxaatt  KKYYrr
[[nnSSccUUllmmkk®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caassmm∫∫ËËrrNN__‰‰kkssaarr®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ee®®JJHHGG

ddΩΩkkffaaddIIkkaa  EEddll´́ffmmaannee®®ccIInneennaaHH  BBMMuuEEmmnnCCaaTTMMeennoommTTMMllaabb''rrbbss''́́ ffeeTT  KKWW
CCaa‰‰kkssaarr®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaassuuTTÏÏssaaFF  ee®®JJHHGGddΩΩkkffaaddIIkkaaTTSSggeennHH  eekkIItt
eeLLIIggeeddaayy®®BBHHGGrrhhnn††  GGFFiibb∫∫aayyBBnn¥¥ll''ttaamm®®BBHHBBuuTTÏÏddIIkkaa    eeddaayyBB®®ggIIkk
eesscckkII††[[ggaayyyyll''  BBMMuuEEmmnnCCaaKKMMnniittrrbbss''́́ ffeeTT  ..  kkaarrbbiiTTKKmmIIıırrGGddΩΩkkffaa
ddIIkkaa  EEddllGGFFiibb∫∫aayyGGMMBBIIKKmmIIıırr®®BBHH´́®®ttbbiiddkk´́ffrrbbss''sseemm††cceeTTBB--vvggßß  mmii
nn[[EE®®bbnniiggmmiinn[[nnSSccUUllmmkk®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennHH  BBMMuussmmrrmm¥¥eeTT  ee®®JJHH®®bb
eeTTsskkmmıı¨C̈Caaxx√√HH‰‰kkssaarr®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaaee®®ccIInn  CCaaBBiieessssEEpp~~kkGGddΩΩkkffaa
ddIIkkaaeennHH  KKYYrr[[bbkkEE®®bbeeddIImm∫∫IIkkaarrllUUttllaass''́́ nn®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeennAA®®bbeeTT--
sskkmmıı¨C̈Caa  BBMMuubb""HHJJll''ddll''TTMMeennoommTTmm¬¬aabb''EExxµµrreeLLIIyy  ..  ccMMeeJJHH®®BBHHeessrrIIrriikk--
FFaatt´́nn®®BBHHBBuuTTÏÏvviijj  kk**BBMMuuKKYYrrmmaannEEttmmYYyykkEEnn¬¬ggEEddrr  ..  eebbIIeeFFII√√TTIIkkEEnn¬¬ggbbUUCCnnII--
yyddΩΩaannssMMrraabb''ddMMkkll''®®ttwwmm®®ttUUvv  eehhIIyy®®BBHHFFaattuuEEddllVVnnmmkkCCaa®®BBHHFFaattuuBBiitt
EEddllKKYYrreeCCOOVVnn  mmiinn®®ttUUvvhhaammXXaatt''eeTT  ®®ttUUvv[[mmaannee®®ccIInnkkEEnn¬¬ggkk~~¨g̈g®®bbeeTT
sskkmmıı¨C̈Caa  ee®®JJHHeeddIImm∫∫II[[BBuuTTÏÏbbrriiss&&TTEExxµµrreennAACCiitteennaaHHeeKKaarrBBbbUUCCaa  ®®bbeessIIrr
mmaannEEttmmYYyykkEEnn¬¬gg  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩeennAAqq©©aayyBBiiVVkkeeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAeeKKaarrBBbbUUCCaa
..  eeyyIIggBBMMuueeCCOOcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††  EEddllbbgg˙ȧajjffaa  ®®bbeeTTsseeKKmmaann®®BBHHccgg˚˚ËËmm
EEkkvvrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ  ee®®JJHHttaamm®®bbvvttii††®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  BBMMuueeXXIIjjmmaannnniiyyaayy
ffaa  mmaann®®BBHHccgg˚˚ËËmmEEkkvvrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏeennAA®®bbeeTTsscciinneeLLIIyy  ..

FFuurr:kk~~¨g̈gBBuuTTÏÏssaassnnaammaannBBIIrryy""aaggKKWW  KKnnƒƒFFuurr: kkaarrssiikkßßaa[[yyll''JJkk¥¥
ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ  ssBB√√́́ ff©©eennHH®®BBHHssggÙÙEExxµµrrkkMMBBuuggssiikkßßaaeehhAAffaa
BBuuTTiiÏÏkkssiikkßßaa,,  vviibbssßßnnaaFFuurr: kkaarr®®bbttiibbttii††ttaammJJkk¥¥rrbbss''®®BBHHGGggrrhhUUttssMM--
eerrccmmKKppllnniiBB√√aann,,  FFuurr:eennHHmmaann®®BBHHssggÙÙEExxµµrrkkMMBBuugg®®bbttiibbttii††eennAAttaammkkEEnn¬¬
ggnnaannaa´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  FFuurr:TTSSggBBIIrreennHH®®ttUUvvEEttGGnnuuvvtt††eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHTTuukk≈≈
nniiggeeddIImm∫∫IIbbMMeeBBjjkkiiccççkk~~¨g̈gBBuuTTÏÏssaassnnaa[[VVnneeBBjjeelljj  ..  ®®BBHHssggÙÙEEdd
llkkMMBBuuggssiikkßßaaeerroonnssUU®®ttBBMMuuEEmmnnVVnnnn&&yyffaa  eellaakkkkMMBBuugg®®bbttiibbttii††vviibbssßß--
nnaaFFuurr:eeTT  KKWWeellaakkCCaaGG~~kkmmaannssIIllttaammllkk≈≈NN:CCaassaammeeNNrrnniiggssggÙÙ
eehhIIyy  bb""uuEEnn††eellaakkBBMMuuTTaann''VVnn®®bbttiibbttii††ssmmff:kkmmµµddΩΩaann  nniiggvviibbssßßnnaakkmmµµ--
ddΩΩaann[[VVnneeBBjjeelljjeeddaayyCCaabb''kkaarrssiikkßßaa  ..  GG~~kkssiikkßßaaEEpp~~kkBBuuTTiiÏÏkkssii--
kkßßaanniiggEEpp~~kkFFmmµµvviinn&&yymmaann®®bbeeyyaaCCnn__NNaass''  ssMMrraabb''GGPPiivvDDÛÛnn__®®BBHHBBuuTTÏÏssaa
ssnnaa[[VVnnccMMeerrIInnllUUttllaass''  ..  eebbII®®BBHHssggÙÙssmmNNssiissßßssmmNNnnii--
ssßßiittmmaannkkaarreeccHHddwwggee®®ccIInn  CCaakkaarrbbNN††¨ḦHFFnnFFaannmmnnuussßß  KKWW®®BBHHssggÙÙGG~~kk
eeccHHddwwggGGaaccCCYYyyBBnn¥¥ll''bbMMPPWW¬¬ssµµaarrttIIEExxµµrr  [[yyll''GGMMBBIIJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbb
ss''®®BBHHBBuuTTÏÏ  nniiggCCYYyyssggmmCCaattiikk~~¨g̈gEEpp~~kkssIIllFFmm··  nniiggssggmmkkiiccçç  ..  eellaa
kkmmaannssmmttƒƒPPaaBBssrreessrreessoovveePPAAFFmm··GGaaff··  nniiggJJkk¥¥rrMMllwwkkTTUUnnµµaanneeppßßgg@@
eeddIImm∫∫II[[EExxµµrrssMMbbUUrr‰‰kkssaarr  pp††ll''ccMMeeNNHHddwwgg[[EExxµµrrttaammrryy:kkaarrGGaanneessoovv  
eePPAATTSSggeennaaHH  ..  ccMMEENNkk®®BBHHssggÙÙmmYYyyEEpp~~kkeeTToott  VVnn®®bbttiibbttii††FFmm··CCaa
ssmmaaFFii……vviibbssßßnnaa  eennAAttaammGGaa®®ssmmnnaannaakk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  kk**BBMMuuKKYYrreeTTAA
rriiHHKKnn''®®BBHHssggÙÙGG~~kkssiikkßßaaEEddrr  ee®®JJHHeeddaayyssaarr®®BBHHssggÙÙssiikkßßaattaammccMM--
eeNNHHddwwggeennHHeehhIIyy  VVnnCCaassMMbbUUrrkk∫∫ÁÁnncc∫∫aabb''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  EEddllGGaacc
[[GG~~kkccMMeerrIInnvviibbssßßnnaayykkmmkkGGaann  eeddIImm∫∫IICCMMnnYYsskk~~¨g̈gkkaarr®®bbttiibbttii††FFmm··  ..

GGMMBBIIbbJJ˙ȧaJJkk''nniiggJJkk''®®TTnnaabb''eeCCIIgg  mmaann®®BBHHssggÙÙ´́nnGGaa®®ssmmEEddll
®®bbttiibbttii††FFmm··xx¬¬HH  mmiinnkkaann''bbccçç&&yynniiggmmiinnJJkk''®®TTnnaabb''eeCCIIgg  eebbIIeeFFII√√VVnnddUUeecc~~HH
CCaakkaarr®®bbeessIIrreehhIIyy  bb""uuEEnn††kkMMuu[[nniiyyaayybb""HHJJll''ddll''®®BBHHssggÙÙEEddllmmiinn
VVnnGGnnuuvvtt††ddUUeecc~~HH  ..  eerrOOggJJkk''®®TTnnaabb''eeCCIIggeennHH  eebbII®®BBHHssggÙÙeeFFII√√FFuuttggeeddIIrr
kk~~¨g̈g´́®®BB  ®®BBHHBBuuTTÏÏmmaannBBuuTTÏÏaannuuJJÔÔaatt[[®®BBHHssggÙÙJJkk''®®TTnnaabb''eeCCIIggBBIIrrCCaann''eeTTAA
bbYYnnCCaann''  ee®®JJHHxx¬¬aaccCCaann''bbnn¬¬aa  kkaallNNaaCCaann''bbnn¬¬aammuutt®®BBHHVVTTnnSS[[mmaannCCmmWW©©
ƒƒkkaallNNaammaannCCmm©©WW……mmaannGGaaJJFF  BBMMuuGGaacceeddIIrreeFFII√√FFuuttggVVnneeLLIIyy  ..  ee®®kkAABBII
eennaaHH  kkaarrJJkk''®®TTnnaabb''eeCCIIggeeddIIrrttaammpp¬¬ËËvvFFmmµµttaa  ffaa®®ttUUvvGGaabbttii††TTuukk˚d̊d  CCaaGGaabbttii††
ttUUccbbMMppuutt  ..  eerrOOggGGaabbttii††TTuukk˚d̊deennHH  mmiinnffaaJJkk''®®TTnnaabb''eeCCIIggeeTTEEddll®®ttUUvvGGaabb



ttii††eennHH  KKWW®®KKaann''EEttggaakkxx¬¬ÁÁnnmmiinnssmmbbnnii††cc  kk**®®ttUUvvGGaabbttii††TTuukk˚d̊dEEddrr  ..  eebbIIJJkk''
®®TTnnaabb''eeCCIIggmmiinnVVnn®®ttUUvvGGaabbttii††TTuukk˚d̊d  kkaarrCCiiHHyynn††yyaann®®KKbb''®®bbeePPTT  ddUUccCCaa
yynn††eehhaaHH  rreeTTHHeePPII¬¬gg  rrffyynn††  TTUUkkkkaaNNUUttkkVV""ll''  ssIIuukk¬¬ËË  mm""UUttUU  rreeTTHHeessHH
rreeTTHHeeKKaaCCaaeeddIImm  BBMMuuGGaaccCCiiHHVVnneeLLIIyy  ee®®JJHHKKµµaannvviinn&&yyrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏGGnnuu--
JJÔÔaatt[[CCiiHHVVnneeLLIIyy  ..  bb""uuEEnn††GGaaccCCiiHHVVnn  eeddaayy®®KKaann''EEttssMMEEddggnnUUvvPPaaBB
CCaaGG~~kkmmaannCCmm©©WW  KKWWeeFFII√√ddMMeeNNIIrrpp¬¬ËËvvqq©©aayy  GGaacchhtt''eehhvvmmaannCCmm©©WW  kkaallNNaammaa
nnCCmm©©WWBBMMuuGGaacc®®bbttiibbttii††FFmm··VVnneeLLIIyy  ..  yy""aaggNNaammiijj  kkaarrJJkk''®®TTnnaabb''eeCCII
ggBBMMuuEEmmnneeddIImm∫∫IIllMMGGeeTT  KKWWeeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrkkMMuu[[mmaannCCmm©©WW  nniiggeeddIImm∫∫II[[mmaannGGnnaa
mm&&yykkMMuu[[®®kkxx√√kk''  ddUUcceeddIIrrttaammpp¬¬ËËvvmmaannee®®KKaaHHmmaannffµµ®®ttUUvvmmuutteeCCIIgg  kkEEnn¬¬ggccaakk''
eekkAAssflflUU®®ttUUvveekk††AA®®BBHHVVTTrrllaakkeeCCIIgg  kkEEnn¬¬ggmmaannPPkk''mmaann®®CCSSeeddIIrreeTTAA®®bbLLaakk''
®®BBHHVVTT  ..  eebbIIJJkk''®®TTnnaabb''eeCCIIggmmiinnVVnn  kkaarreess¬¬øøkkss∫∫gg''ee®®KKaaggccIIBBrrkk**BBMMuu
VVnnEEddrr  kk**ddUUccKK~~aannwwggkkaarrKKgg''eennAAkk~~¨g̈gkkuuddiikk**BBMMuuVVnnEEddrr  bb""uuEEnn††GGaaccee®®bbII®®VVss''
nnwwggKKgg''VVnn  eebbIIBBiiccaarrNNaattaammFFmm··bbccççeevvkk≈≈NNJJÔÔaaNNffaa  kkaarree®®bbII®®VVss''
ss∫∫gg''ccIIBBrrnniiggeennAAkk~~¨g̈gkkuuddii  eeddIImm∫∫IIbbiiTTVVMMggeekkrr††ii__xxµµaass''  kkaarrJJrrxx¥¥ll''kkMMeeddAA´́ff©©
sstt√√ttUUccttaaccsstt√√FFMM  vvaaTTiiccvvaaxxSSCCaaeeddIImm  ..  eebbIIttaammnn&&yyeennHH  ®®TTnnaabb''eeCCIIggGGaa
ccJJkk''VVnn  eebbIIssMMEEddggPPaaBBCCaaGG~~kkmmaannCCmm©©WWnniiggPPaaBBmmaannGGnnaamm&&yyddUUcceeJJll
mmkkeehhIIyy  ..  eebbIIJJkk''®®TTnnaabb''eeCCIIggmmiinnVVnn,,  kkaarrVVMMggqq&&®®ttkkaarrJJrrkkMMeeddAA´́ff©©
kkaarrJJrreePP¬¬øøggkk**BBMMuuVVnnEEddrr  ..  ®®BBHHBBuuTTÏÏVVnn®®ttaass''ddwwggkknn¬¬ggeeTTAAVVnnCCaagg
22550000qq~~SSkknn¬¬ggmmkkeehhIIyy  mmkkddll''eeBBlleennHHvviiTT¥¥aassaa®®ss††VVnnllUUttllaass''
ccMMeerrIInn  EEddllssmm∏∏aarr:xx¬¬HHkk~~¨g̈gssmm&&yyBBuuTTÏÏkkaallBBMMuuTTaann''eekkIIttmmaann  ddUUccCCaa®®BBHH
ssggÙÙssmm&&yyeeddIImmllUUkk®®BBHHhhttƒƒqqaann''ccgg˙ȧann''kk~~¨g̈gVV®®tt  ≤≤LLËËvveennHH®®BBHHssggÙÙ
qqaann''ccgg˙ȧann''eeddaayyee®®bbIIss¬¬aabb®®JJnniiggssmmCCaaeeddIImm  ..  eebbII®®BBHHGGggKKgg''eennAArrhhUUtt
mmkkddll''eeBBlleennHH      eehhIIyyTTtteeXXIIjjeehhttuukkaarrNN__ddUUcceeJJllmmkkxxaaggeellII  
eennHH  ®®BBHHGGggBBiittCCaaGGnnuuJJÔÔaattkk~~¨g̈gkkaarrJJkk''®®TTnnaabb''eeCCIIggeennHHBBMMuuxxaann  ..  eebbIIJJkk''
®®TTnnaabb''eeCCIIggeeTTAA  mmiinnVVcc''[[eeKKyykkTTwwkkeeTTAAllaagg®®BBHHVVTT[[BBiiVVkkeeKKeeTT,,
kkaarrllaagg®®BBHHVVTT  ee®®JJHH®®BBHHssggÙÙmmiinnJJkk''®®TTnnaabb''eeCCIIggmmaann®®BBHHVVTT®®kkxx√√
kk''  eeddaayyeeddIIrrCCaann''eellIIddIIppÊÊaall''  eeKKmmiinn®®bbeeKKnn[[CCaann''eellIIGGaassnn:dd**llÌÌrrbbss''
eeKKeeTT  mmuunneeBBllEEddllllaaggssMMGGaatt®®BBHHVVTTdd**®®kkxx√√kk''eennaaHH[[ssÌÌaattssiinn  ..
eesscckkII††bbrriissuuTTÏÏnniiggmmiinnbbrriissuuTTÏÏ  BBMMuuEEmmnnssiiƒƒtteennAAeellIIkkaarrJJkk''®®TTnnaabb''eeCCIIgg  ……  

mmiinnJJkk''eennaaHHeeTT  KKWWssiiƒƒtteennAAeellIIkkaarrllHHbbgg''GGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''vviijjeeTT  ..  mmYYyyeeTToo
ttBBMMuuddUUccGG~~kkxx¬¬HHeeJJllffaa  GGaabbttii††TTuukk˚d̊drrYYmmKK~~aaee®®ccIInneeTTAAkk¬¬aayyCCaaGGaabbttii††TTuukk˚d̊d
VVrraaCCiikkeennaaHHeeTT  KKµµaannvviinn&&yyNNaanniiyyaayyddUUeecc~~HHeeLLIIyy  ..  GGaabbttii††TTuukk˚d̊deennAAEEtt
CCaaGGaabbttii††TTuukk˚d̊d  BBMMuuGGaacceeTTAACCaaGGaabbttii††GGII√√eeppßßggeeTTootteeTT  eeTTaaHHbbIIrrYYmmKK~~aaee®®ccIInnrryy
JJnn''kk**eeddaayy  kkMMuu[[yyll''®®CCuullxxuussvviinn&&yyeeLLIIyy  ..  eebbIIGG~~kkmmiinnJJkk''®®TTnnaabb''
eeCCIIgg  ®®bb®®BBwwtt††xxuusscciitt††mmiinnbbrriissuuTTÏÏ  kk**mmiinn®®KKaann''eebbIICCaaggeeKKJJkk''®®TTnnaabb''eeCCIIgg
EEddrr  ..  ddUUeecc~~HHbbJJ˙ȧabbnnii††ccbbnn††ÁÁcc  kkMMuu[[EEcckkCCaabbkkßßCCaaBBYYkk  nnSS[[EEbbkkssaammKKII
kk~~¨g̈gssggmmGG~~kkkkaann''BBuuTTÏÏssaassnnaaeeLLIIyy  ..  ssUUmmkkMMuuvvaayytt´́mm¬¬®®CCuullffaa  GG~~kkmmii
nnJJkk''®®TTnnaabb''eeCCIIggCCaaGG~~kkbbrriissuuTTÏÏeeLLIIyy  ..

GGMMBBIIbbJJ˙ȧammiinnkkaann''mmaass……®®VVkk'',,  KKuuNNssmm∫∫ttii††®®BBHHssggÙÙ  KKWWCCaaGG~~kkmmiinn
eellaaPPmmaanneesscckkII††sseenn††aass  kkaarrmmaannmmaass……®®VVkk''nnSS[[mmaanneesscckkII††eellaaPP
[[ee®®ttkkGGrrccMMeeJJHHEEttbbccçç&&yy44  KKWWccIIvvrrbbccçç&&yy,,  bbiiNNˆV̂Vttbbccçç&&yy,,  eessnnaassnn
bbccçç&&yy  nniiggKKiillaanneePPssCCÇÇbbccçç&&yy  EEddllCCaaTTIIGGaa®®ss&&yyrrbbss''GG~~kkbbYYssxxaann
BBMMuuVVnn  ..  eebbIImmaannGG~~kkååbbttƒƒmm∏∏eehhIIyy  ®®BBHHssggÙÙmmiinnVVcc''kkaann''bbccçç&&yyEEddll
eehhAAffaaCCaa®®VVkk''kk**llÌÌeehhIIyy  ddUUccCCaa®®BBHHssggÙÙkkEEnn¬¬ggssmmaaFFiinniiggkkEEnn¬¬ggvviibb--
ssßßnnaaxx¬¬HH  bb""uuEEnn††kkMMuu[[nniiyyaayybb""HHJJll''ddll''®®BBHHssggÙÙEEddllkkaann''®®VVkk''eennHH  ..
GGaabbttii††VVcciittii††yy:FFMMCCaaggGGaabbttii††TTuukk˚d̊dbbnnii††ccbb""uueeNNˆâaHHEEddll®®BBHHBBuuTTÏÏhhaammee®®JJHH
eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[®®BBHHssggÙÙCCaabb''cciitt††kk~~¨g̈gnn&&yyeellaaPP  ..  mmiinnffaaEEttmmaass……®®VVkk''eeTT
ssUUmm∫∫II®®BBHHssggÙÙmmaannbbccçç&&yy44EEddlleeKK®®bbeeKKnnee®®ccIInneehhIIyyCCaabb''cciitt††  kk**mmaann
llkk≈≈NN:ddUUccKK~~aa  ..  GGggrrbbss''mmaass……®®VVkk''mmaann33KKWW  11--mmaass……®®VVkk'',,  22--TTuu
kkddaakk''CCaarrbbss''xx¬¬ÁÁnn,,  33--ee®®ttkkGGrrccMMeeJJHHmmaass……®®VVkk''eennaaHH  ..  eebbII®®BBHHssggÙÙ
mmiinnkkaann''®®VVkk''eeTT  [[eeKKTTuukkddaakk''[[  EEttee®®ttkkGGrrccMMeeJJHHmmaass……®®VVkk''EEddlleeKK
TTuukkddaakk''[[eennaaHH  kk**mmaannllkk≈≈NN:ddUUccCCaa®®BBHHssggÙÙkkaann''ppÊÊaall''EEddrr  ..  eebbII®®BBHH
ssggÙÙkkaann''bbccçç&&yyssMMrraabb''kkssaaggxx√√HHGGggmmYYyy  KKWWTTuukkddaakk''CCaarrbbss''xx¬¬ÁÁnn..  ®®VVkk''  
eennHHCCaattMMNNaaggbbccçç&&yy44  eeBBllEEddllsseemm††cc®®BBHHssggÙÙrraaCCCCYYnn--NNaatt
KKgg''eennAA  VVnnmmaanneeffrrddIIkkaaffaa  ssmm&&yyeennHHeeCCoossBBMMuurrYYccBBIIkkaarrkkaann''bbccçç&&yyeeTT
eebbIImmiinnddUUeecc~~aaHHeeTT  ®®BBHHssggÙÙmmiinnGGaaccrrss''eennAAVVnneeTT  ddUUeecc~~HHeebbII®®BBHHssggÙÙ
NNaammaannmmeeFF¥¥aaVVyymmiinnkkaann''VVnn  ssUUmmkkMMuurriiHHKKnn''GG~~kkkkaann''  kkMMuu[[EEbbkkbbkkßßBBYYkk
ee®®JJHH®®BBHHssggÙÙbbuuffuuCCÇÇnnKKµµaannbbrriissuuTTÏÏCCaaggKK~~aaeeTT  ..⁄⁄




