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®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrTTUUeeTTAAnniiggGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiimmaannbbMMNNggddUUccKK~~aa
KKWW®®ttYYvvEEttkkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmm  eeddIImm∫∫IIrrkkyyuuttii††FFmm··CCUUnn®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrEEdd
ll®®ttUUvvEExxµµrr®®kkhhmmssmm¬¬aabb''GGss''rraabb''llaannnnaakk''  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrEEddll
ssll''BBIIEExxµµrr®®kkhhmmssmm¬¬aabb''  TTTTUUccttSSggBBIIddMMbbUUgg  ssUUmm[[eeKK®®bbKKll''eerrOOggkkaatt''
eeTTaasseennHH  eeTTAAGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiiddaacc''mmuuxx  eeddaayyssaarrkkaarrBBMMuuTTuukkcciitt††
ttuullaakkaarrEExxµµrr  ..  bbMMNNggeennHHeeccjjBBMMuurrYYcc  eeddaayyssaarrEEttrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr
bbccçç¨b̈b∫∫nn~~mmaannssmmaaCCiikkxx¬¬HHCCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkhhmm  nniiggGG~~kkeennAABBIIee®®kkaayyKKWWeevvoott
NNaammnniiggcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††  EEttggEEttrraarrSSggkkMMuu[[GGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiibbeeggII˚˚
ttttuullaakkaarrEEttmm~~aakk''‰‰gg  ..  ssUUmm∫∫IIEEttrrddΩΩaaPPiiVVllssMMeerrccbbeeggII˚t̊tttuullaakkaarrkkaatt''
eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmmrrYYmmCCaammYYyyGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiieehhIIyy  bbnn¬¬aayyeeBBll
rrhhUUttmmkkTTll''eeBBlleennHH  eeddaayyssaarrEEttrrddΩΩaaPPiiVVllKKµµaannssuuqqnnÊÊ:BBiitt®®VVkkdd
kk~~¨g̈gkkaarrkkaatt''eeTTaasseennHH  ..  kkMMhhuussEExxµµrr®®kkhhmmCCaaeeTTaassxxuusscc∫∫aabb''GGggkkaarr
sshh®®bbCCaaCCaattii  ddUUeecc~~HHGGggkkaarreennHHmmaannmmuuxxggaarrccSSVVcc''kk~~¨g̈gkkaarrkkaatt''eeTTaass
eennHH  BBMMuuEEmmnnddUUccrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrffaa  eebbIIGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiibbeeggII˚t̊tttuullaa--
kkaarrEEttmm~~aakk''‰‰gg  CCaakkaarrrrMMeellaaPPeellIIGGFFiibbeettyy¥¥PPaaBBEExxµµrreennaaHHeeLLIIyy  ..    ≤≤--
LLËËvveennHHttaammkkaarr®®BBmmee®®BBooggKK~~aa  PPaaKKIIxxaaggEExxµµrrmmaanneeccAA®®kkmmeemmFFaavvIIee®®ccIInnCCaagg
PPaaKKIIxxaaggGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  ®®ttgg''ccMMNNuucceennHHeehhIIyy  EEddll®®bbCCaaBBll
rrddΩΩEExxµµrreennAAEEttmmaanneesscckkII††ssggßß&&yyffaa  EE®®kkggttuullaakkaarrccMMrruuHHeennHHBBMMuuGGaaccrrkkyyuu
ttii††FFmm··CCUUnnGG~~kkrrggee®®KKaaHHVVnn  eeddaayykkaarrBBMMuuTTuukkcciitt††eeccAA®®kkmmeemmFFaavvIIEExxµµrr  BBMMuu‰‰kk--
rraaCC¥¥mmaann≤≤TTiiÏÏBBllBBIIGG~~kkkkaann''GGMMNNaaccEExxµµrr  nniiggGG~~kkJJkk''BB&&nnÏÏBBIIee®®kkaayy  KKWWcciinn
kkuummµµ¨ÿynniiss††nniiggeevvoottNNaamm  ..  EExxµµrr®®kkhhmmEEddll®®ttUUvvkkaatt''eeTTaasseennaaHH  KKWWeemm
EExxµµrr®®kkhhmmCCaann''xxııss''  EEddllmmaann‰‰kkssaarrJJkk''BB&&nnÏÏnnwwggkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''eennHH
eebbIIttaammBBtt··mmaann´́nnkkaarr®®BBmmee®®BBooggKK~~aarrvvaaggPPaaKKIITTSSggBBIIrr  kkmmıı¨C̈CaanniiggGGggkkaarr
sshh®®bbCCaaCCaattii  ..  ssBB√√́́ ff©©eemmEExxµµrr®®kkhhmmTTSSggeennaaHH  kkMMBBuuggmmaanneessrrIIPPaaBB
eeddIIrreeTTAANNaakk**VVnn  eevvoorrEEllggEEttEExxµµrr®®kkhhmmBBIIrrnnaakk''  EEddllkkMMBBuuggCCaabb''XXMMuu  ..

cceemmII¬¬yyeeTTAAnnwwggssMMnnYYrrffaa  ®®BBHHBBuuTTÏÏVVnnee®®bboonn®®bbeeddAAmmiinn[[mmnnuussßßccgg
eeBBoorrnnwwggKK~~aa  eeddaayy®®BBHHBBuuTTÏÏddIIkkaaffaa  eeBBoorrBBMMuuGGaaccrrMMggaabb''eeddaayykkaarrccggeeBBoorreeLLII
yy  EEtteeBBoorrGGaaccrrMMggaabb''eeddaayykkaarrmmiinnccggeeBBoorr  ..  ccuuHHeebbIIBBuuTTÏÏssaassnniikkCCnn
EExxµµrr  rrYYmmTTSSgg®®BBHHssggÙÙppgg  ccgg''[[eeKKkkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmm    eettII®®ssbbttaamm
BBuuTTÏÏPPaassiitteennHH……eeTT  ??  JJkk¥¥ffaaeeBBoorrrrMMggaabb''eeddaayykkaarrmmiinnccggeeBBoorr  mmaannnn&&yy
ffaa  GG~~kkeeFFII√√GGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''mmkkeellIIxx¬¬ÁÁnn  mmiinneeFFII√√GGaa®®kkkk''ttbbvviijj  EEddllCCaallkk≈≈NN:

CCnnssbb∫∫¨r̈rss  mmaann®®BBHHTT&&yybbrriissuuTTÏÏ  eeddaayyQQ~~HHeesscckkII††GGaa®®kkkk''kk~~¨g̈g®®BBHHTT&&
yyrrbbss''eellaakk  ..  VVnneesscckkII††ffaa  eellaakkGG~~kkssbb∫∫¨r̈rssBBMMuujj¨S̈SggGGMMeeBBIIVVbb

NNaammYYyy[[eekkIItteeLLIIgg  eeddaayyssaarrGG~~kkdd´́TTeebbootteebboonneeLLIIyy  ..  JJkk¥¥
ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ  mmiinn[[ee®®bbIIFFmm··hhwwggßßaattbbeeTTAAmmnnuussßßEEddlleebboo
tteebboonnxx¬¬ÁÁnn  bb""uuEEnn††®®BBHHGGggEEMMNNnnSS[[rrkkvviiFFIIkkaarrJJrr  kkMMuu[[CCnnJJllEEddll®®bb®®BBww
tt††GGaa®®kkkk''eennaaHHeebbootteebboonnxx¬¬ÁÁnntteeTTAAeeTToott  eeddaayyvviiFFIIeeppßßgg@@  mmaannhhaammkkMMuu[[
eessBBKKbb''CCnnJJll  eebbIImmaannCCnnJJllkkEEnn¬¬ggNNaa  ®®ttUUvveeccoossvvaagg[[qq©©aayy
nniiggmmYYyyeeTToott  ®®ttUUvv®®VVbb''GG~~kkkkaann''GGMMNNaaccrrddΩΩ[[CCYYyyeeddaaHH®®ssaayyttaamm®®kkbb
xx&&NNÎÎcc∫∫aabb''rrbbss''rrddΩΩ  ..  ®®KKbb''®®bbeeTTssTTSSggGGss''CCaaBBiieessss®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
EEttggEEttmmaanncc∫∫aabb''ssMMrraabb''rrddΩΩ  nniiggcc∫∫aabb''GGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiissMMrraabb''BBiiPPBB
eellaakk  ..  ccMMeeJJHH®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ®®BBHHssggÙÙnniigg®®KKhhssƒƒCCaaCCnnCCaattiikkmmıı¨C̈Caa
rrddΩΩ®®ttUUvvrrkkßßaakkaarrJJrr  eeddaayyXXaatt''XXSSggrrSSggrraammiinn[[CCnnNNaammYYyyrrMMeellaaPPeellII
CCnnNNaammYYyyeeLLIIyy  ..  kkaarr®®VVbb''GG~~kkkkaann''GGMMNNaaccrrddΩΩ[[CCYYyykkaarrJJrreennHH  BBMMuu
eeQQµµaaHHffaaccggeeBBoorreeLLIIyy  ee®®JJHHkkaarreeFFII√√eeTTaass……BBMMuueeFFII√√eeTTaassccMMeeJJHHGG~~kk®®bb®®BBww
tt††GGaa®®kkkk''eennaaHH  KKWWssiiƒƒtteennAAeellIIcc∫∫aabb''rrbbss''rrddΩΩ  ……cc∫∫aabb''GGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaa
ttii  BBMMuuEEmmnnGG~~kkrrggee®®KKaaHHeennaaHHvviinniiccœœ&&yyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeLLIIyy  ..  ccMMeeJJHHkkaarryyll''®®ssbb
[[kkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmm  eeddIImm∫∫IIrrkkyyuuttii††FFmm··CCUUnn®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ®®ssbbnnwwgg
nn&&yyxxaaggeellIIeennHH  ee®®JJHHGGMMeeBBIIrrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  TTaakk''TTggnnwwggcc∫∫aabb''rrbbss''CCaa
ttiinniiggcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  BBMMuueeQQµµaaHHffaaccggeeBBoorrCCaammYYyyEExxµµrr®®kkhhmmeeLLIIyy  ..  mmnnuu
ssßßTTSSggGGss''kk~~¨g̈gssggmmkkmmıı¨C̈Caa  ®®ttUUvvssiiƒƒtteennAAee®®kkaammGGMMNNaacccc∫∫aabb''rrbbss''CCaa
ttiinniiggcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  ..  eebbIIKKµµaanncc∫∫aabb''……mmaanncc∫∫aabb''eehhIIyyBBMMuuGGnnuuvvtt††ttaamm  eennaaHH
GG~~kkEEddllrrMMeellaaPPeellIIcc∫∫aabb''  eennAAEEttrrMMeellaaPP  eehhIIyyGG~~kkEEddllTTTTYYllrrggee®®KKaaHH
eennAAEEttTTTTYYllrrggee®®KKaaHH  ddUUeecc~~HH®®ttUUvvEEttmmaannttuullaakkaarr‰‰kkrraaCC¥¥mmYYyy  rrkkyyuuttii††FF--
mm··CCUUnnGG~~kkrrggee®®KKaaHH  ..  eebbIIGG~~kkeennaaHHmmaanneeTTaass  KKWWcc∫∫aabb''CCaaGG~~kkddaakk''eeTTaass  BBMMuu
EEmmnnGG~~kkrrggee®®KKaaHHddaakk''eeTTaasseeLLIIyy  ..  ddUUcc®®BBHHPPiikk≈≈¨s̈sggÙÙkk~~¨g̈g®®BBHHBBuuTTÏÏssaass
nnaa  EEddllVVnnbbYYsseehhIIyy®®ttUUvvssiiƒƒtteennAAee®®kkaammGGMMNNaacc®®BBHHvviinn&&yy  EEddll®®BBHH
BBuuTTÏÏVVnnbbJJÔÔttii††  ..  eebbIIPPiikk≈≈¨G̈GggNNaammYYyy®®bb®®BBwwtt††xxuussvviinn&&yy  ®®BBHHvviinn&&yyFFrr®®ttUUvv
eeFFII√√ttaammeeTTaassFF©©nn''®®ssaall  EEddllPPiikk≈≈¨ëennaaHHVVnn®®bb®®BBwwtt††  ..  ddUUeecc~~HH®®BBHHvviinn&&yy--
FFrrkkaatt''eesscckkII††ttaammkkMMhhuuss  EEddllPPiikk≈≈¨s̈sggÙÙeennaaHHVVnn®®bb®®BBwwtt††xxuuss  BBMMuuEEmmnn
VVnnnn&&yyffaa  vviinn&&yyFFrreennaaHHccggeeBBoorrnnwwggPPiikk≈≈¨ëennaaHHeeLLIIyy  KKWWGGnnuuvvtt††ttaammEEtt®®BBHH
vviinn&&yyEEddll®®BBHHBBuuTTÏÏVVnnbbJJÔÔttii††mmkkEEttbb""uueeNNˆâaHH  eehhIIyyEEddllPPiikk≈≈¨G̈GggeennaaHH
ssuuxxcciitt††GGnnuuvvtt††ttaammeeBBllEEddllmmkkbbYYss  ..  mmYYyyeeTToottmmaannbbJJÔÔttii††ffaa  eebbII
PPiikk≈≈¨G̈GggNNaammYYyy  eeXXIIjjPPiikk≈≈¨ëeppßßggeeTToott®®bb®®BBwwtt††xxuuss  ®®ttUUvv®®VVbb''vviinn&&yyFFrr  ..
kkaarr®®VVbb''eennHHBBMMuuEEmmnnVVnnnn&&yyffaa  PPiikk≈≈¨s̈sggÙÙeennaaHHccggeeBBoorrnnwwggPPiikk≈≈¨®̈®bb®®BBwwtt††xxuu--
sseennaaHHeeLLIIyy  EEtt®®VVbb''bbMMNNgg[[PPiikk≈≈¨ëennaaHHeeFFII√√kkiiccççttaamm®®BBHHvviinn&&yy  eeddIImm∫∫II[[
rrYYccccaakkGGaabbttii††  nniiggssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈geesscckkII††bbrriissuuTTÏÏvviijj  ..  mmaanneerrOOggrraa""vvCCaaee®®ccIInn
kk~~¨g̈gBBuuTTÏÏssaassnnaa      mmaannkkaarrTTaass''EETTggEExx√√ggKKMMnniittKK~~aaCCaaeeddIImmrrbbss''PPiikk≈≈¨s̈sggÙÙ  

VVnn®®ttUUvv®®BBHHBBuuTTÏÏrrmm©©aabb''GGFFiikkrrNN__TTSSggeennaaHH  eeddaayyyykk®®BBHHvviinn&&yyCCaaeeKKaa--

ll  ..  ddUUeecc~~HHssrruubbeesscckkII††mmkk  ®®BBHHPPiikk≈≈¨s̈sggÙÙkk~~¨g̈g®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ®®ttUUvvssiiƒƒtt

eennAAee®®kkaammGGMMNNaacccc∫∫aabb''®®BBHHvviinn&&yy  EEddll®®BBHHBBuuTTÏÏVVnnbbJJÔÔttii††mmkk  ..    ccMMEENN  

kkpp¬¬ËËvvGGaaNNaacc®®kk  ®®ttUUvvssiiƒƒtteennAAee®®kkaammGGMMNNaacccc∫∫aabb''rrbbss''CCaattiinniiggcc∫∫aabb''GGnn††

rrCCaattii  EEddllmmnnuussßßkk~~¨g̈g®®bbeeTTssnnIImmYYyy@@  nniiggmmnnuussßßeennAAkk~~¨g̈gsskklleellaa

kknnSSKK~~aattaakk''EEttggeeLLIIgg  ..  ddUUcceennHH  kkaarrkkaatt''eeTTaass®®BBHHPPiikk≈≈¨s̈sggÙÙ  EEddll®®bb

®®BBwwtt††xxuuss®®BBHHvviinn&&yy  ddUUccKK~~aannwwggkkaarryyll''®®ssbb[[kkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmm  ttaa

mmcc∫∫aabb''CCaattiinniiggcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  BBMMuueeQQµµaaHHffaaccggeeBBoorrEExxµµrr®®kkhhmmeeLLIIyy  ..
eeBBlleevvllaa´́nnkkaarrkkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmmeennHH  BBMMuuddwwggCCaa®®ttUUvveekkIItteeLLIIgg

eennAAeevvllaaNNaaeeTT  mmYYyyeeTTootteemmEExxµµrr®®kkhhmmCCaann''xxııss''TTSSggeennaaHH  mmaannvv&&yyccaa
ss''CCrraa  eehhIIyymmaannCCmm©©WWppgg  mmiinnddwwggCCaarrss''eennAAVVnnrrhhUUttddll''eeBBllkkaatt''eeTTaa
ss……yy""aaggNNaaeeTT  ..  eennHHCCaabbJJ˙ȧammYYyy  bbJJ˙ȧammYYyyeeTTootteeKKVVrrmm∏∏ffaa  CCiitteeBB



llkkaatt''eeTTaass  ®®ssaabb''EEtteemmEExxµµrr®®kkhhmmTTSSggeennaaHHrrtt''VVtt''  ……®®ttUUvvss¬¬aabb''mmiinn
®®bb®®kkttII  ..  eeddaayykkaarrVVrrmm∏∏eennHHeehhIIyy  VVnnCCaaeeBBlleennHH  ssUUmmGGMMJJvvnnaavvccMM--
eeJJHH®®kkssYYggmmaannssmmttƒƒkkiiccçç  ssUUmmnnSSxx¬¬ÁÁnneemmEExxµµrr®®kkhhmmCCaann''xxııss''  ddaakk''kk~~¨g̈g
TTIIXXMMuuXXSSggmmYYyymmuunnkkaatt''eeTTaass  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrssnnii††ssuuxxCCUUnnEExxµµrr®®kkhhmmTTSSgg
eennaaHHppgg  nniiggeeddIImm∫∫IIkkMMuu[[EExxµµrr®®kkhhmmTTSSggeennaaHHrrtt''eeKKccxx¬¬ÁÁnn  ……®®ttUUvvss¬¬aabb''BBMMuu®®bb
®®kkttIIddUUcckkaarrss¬¬aabb''rrbbss''bb""uull--BBtt  ee®®JJHHbbNN††aaEExxµµrr®®kkhhmmeennHHmmaannkkaarr
JJkk''BB&&nnÏÏeeTTAAeellII®®bbeeTTsscciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††nniigg®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  EEddllFF¬¬aa
bb''KKSS®®TTEExxµµrr®®hhmmBBIIeeddIImmmmkk  ..

mmttiiTTUUeeTTAAmmaannkkaarrssggßß&&yyffaa  kkaarrss¬¬aabb''rrbbss''bb""uull--BBttCCaakkaarrss¬¬aabb''BBMMuu
®®bb®®kkttII  CCaakkaarrss¬¬aabb''eeddaayyeehhttuuppllnneeyyaaVVyy  ee®®JJHHmmaanneehhttuuppllBBIIrr
yy""aaggCCaa®®bbvvttii††ssaa®®ss††  KKYYrreellIIkkyykkmmkkBBiiccaarrNNaaddUUtteeTTAAeennHH  ––

eehhttuuppllTTII11 ––  ee®®kkaayyeeBBlleellaakk  Bill Clinton ®®bbFFaannaaFFiibbttIÍ́ nn
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  VVnnbbJJÇÇaaeeTTAA®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattii  ®®kkssYYggyyuuttii††FFmm··  nniigg
®®kkssYYggkkaarrbbrreeTTss  [[eerroobbccMMeeFFII√√KKMMeerraaggkkaarrccaabb''bb""uull--BBttkkaatt''eeTTaasseennAA
ttuullaakkaarrGGnn††rrCCaattii  ..  CCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  eellaakk®®bbFFaannaaFFiibbttIIVVnnTTaakk''TTgg®®kk
ssYYggkkaarrbbrreeTTsscciinn®®bbCCaammaanniittuu  ssYYrreeyyaabbll''GGMMBBIIkkaarrkkaatt''eeTTaassbb""uull--
BBtteennHH  ..  cciinnmmiinnTTaann''VVnneeqqII¬¬yyttbbppgg  ®®ssaabb''EEtt……ffaabb""uull--BBtt®®ttUUvvss¬¬aa
bb''  ..  eeKKmmaannkkaarrssggßß&&yyffaa  CCaayyUUrrqq~~SSmmkkeehhIIyy  CCaaBBiieessssmmuunnssMMeeNNII
eellaakk  Clinton eemm""cckk**bb""uull--BBttmmiinnss¬¬aabb''  KKWWKKaatt''®®ttUUvvss¬¬aabb''eeddaayy®®kkuumm
NNaammYYyy  eeddIImm∫∫IIbbMMbbiiTTmmaatt''kkMMuu[[eeqqII¬¬yykk~~¨g̈gttuullaakkaarrGGnn††rrCCaattii  ..  KKYYrrbbJJÇÇaakk''
eeLLIIggvviijj    cciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††eennHHeehhIIyyEEddllKKSS®®TTEExxµµrr®®kkhhmm®®KKbb''EEbbbbyy""aa  

gg  ..  eennAAeeBBllEExxµµrr®®kkhhmmeeLLIIggkkaann''GGMMNNaacc  kk**cciinn®®bbCCaammaanniittuubbJJÇÇËËnnTTII®®bbww
kkßßaanniiggbbeeccççkkeeTTsscciinneeTTAA®®bbeeTTssEExxµµrr  CCaaBBiieesssskk~~¨g̈grryy:eeBBllkkaabb''
ssmm¬¬aabb''  ..

eehhttuuppllTTII22 ––  eennAAeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  rrddΩΩaaPPiiVVkkPP~~MMeeBBjjkk**VVnn
eellIIkkTT&&BBeeTTAAttaammccaabb''bb""uull--BBttEEddrr  rruukkrrkkrrhhUUttccUUllddll''GGnn¬¬gg''EEvvgg  eeXXII--
jjppÊÊHHttaamm""uukkeeTToottppgg  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆâaHH  VVnnccaatt''KKNN:®®bbttiiPPUU[[eeTTAA®®bb--
eeTTss´́ff  eeddIImm∫∫IIeeTTAACCYYbbbbuurrss´́ddss††SSmm~~aakk''rrbbss''bb""uull--BBtt  EEddllEEbbkkeeccjj
BBIIbb""uull--BBtt  ..  eettIIKKNN:®®bbttiiPPUUVVnnCCYYbbnniiyyaayyGGaaff··kkMMVVMMggddUUcceemm††ccxx¬¬HH  eeddII
mm∫∫IIttaammccaabb''……kkMMeeTTccbb""uull--BBtt  ..  eettIIbb""uull--BBttss¬¬aabb''eennAATTIINNaa  mmuunnnnwwgg
yykkssBBmmkkTTuukkkk~~¨g̈gllMMeennAAKKaatt''vviijj  ee®®JJHHbb""uull--BBttEEttggEEtteeccaaTTCCaajjwwkk
jjaabb''ccMMeeJJHHeevvoottNNaammnniiggbbkkßß®®bbCCaaCCnnEEddllCCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkhhmmffaa  CCaa
GG~~kkssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ccUUllmmkkQQ¬¬aannJJnnccgg''yykk®®bbeeTTssEExxµµrr  eeFFII√√CCaaGGaaNNaannii
KKmmnniiyymmddUUccCCaa®®bbeeTTssllaavv  ..

eehhttuuppllTTSSggBBIIrryy""aaggeennHHeehhIIyy  EEddllssggßß&&yyffaa  kkaarrss¬¬aabb''rrbbss''
bb""uull--BBttmmaanneehhttuuppllnneeyyaaVVyy  eeddaayybbMMVVtt''CCIIvviittKKaatt''  mmuunnccaabb''KKaatt''
eeLLIIggeeqqII¬¬yykk~~¨g̈gttuullaakkaarrGGnn††rrCCaattii  ee®®JJHHKKaatt''ddwwggeerrOOggBBiittCCaaggeemmEExxµµrr®®kk--
hhmmNNaaTTSSggGGss''  eebbIITTuukk[[KKaatt''eeqqII¬¬yy  BBiittCCaaJJkk''BB&&nnÏÏeeTTAAeellIIeeKK  EEddll
nnSS[[EExxµµrrss¬¬aabb''rraabb''llaannnnaakk''  ..  eeddaayyeehhttuueennHHeehhIIyyVVnnCCaa  ssMMuuGGMMJJvv
nnaavv[[nnSSeemmEExxµµrr®®kkhhmmCCaann''xxııss''mmkkXXSSggTTuukkkk~~¨g̈gTTIImmYYyydd**ssmmrrmm¥¥  mmuunn
ttuullaakkaarrkkaatt''eeTTaasseekkIItteeLLIIgg  eeddIImm∫∫IIeeCCoossvvaaggkkaarrss¬¬aabb''BBMMuu®®bb®®kkttIIeennHH
‰‰gg  ..⁄⁄




