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ssƒƒaannssYYKK··nniiggGG~~kkEEddlleeTTAAeekkIItteennAAssƒƒaannssYYKK··  EEddllmmaannnniiyyaayykk~~¨g̈g  
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  KKWWCCaattYY®®BBHHBBuuTTÏÏddIIkkaa  BBMMuuEEmmnnGGddΩΩkkffaassMMEEddggeeTT  eehhIIyy
ssƒƒaannssYYKK··nniiggGG~~kkEEddlleeTTAAeekkIIttkk~~¨g̈gTTIIeennaaHH  KKWWeekkIItteeLLIIggeeddaayykkuussllkkmmµµ
EEddllmmnnuussßßsstt√√VVnnkkssaagg  BBMMuuEEmmnneekkIItteeLLIIggBBII®®BBHHmmççaass''GGggNNaabbeeggII˚˚
tteeLLIIgg  ssMMrraabb''pp††ll''rrgg√√aann''[[ddll''GG~~kkeeCCOOeeLLIIyy  ..  JJkk¥¥ffaassYYKK··……zzaannssYYKK··
eennHH  CCaaJJkk¥¥EExxµµrrEEddlleeccjjBBIIPPaassaassMM®®ss˚˚wwttffaa  ssKK··: VVllIIffaa  ssKK: EEdd
llEEcckkeeccjjCCaaBBIIrrJJkk¥¥  KKWW<<ss>>mmYYyybbTT  nniigg<<KK>>mmYYyybbTT  ..  <<ss>>  ssBBÊÊ
eeddIImmCCaa<<ssuu>>EE®®bbffaallÌÌ  ssÌÌaatt  ……ggaayy  ‰‰  <<KK>>  ssBBÊÊeeddIImmCCaa  <<GGKK:>>  EE®®bb
ffaaccuuggkkMMBBUUll  ……  eellIIss  ..  rrYYmmJJkk¥¥TTSSggBBIIrrKKWW  <<ss>>nniigg<<KK>>  CCaa  <<ssKK:>>
EE®®bbffaallÌÌeellIIss  ssÌÌaatteellIIss  ggaayyeellIIss  KKWWllÌÌ  ssÌÌaatt  ggaayy  eellIIsspp¬¬ËËvv
eellaakk  eeddaayyrrUUbbsseemm¬¬gg  kkii¬¬nn  rrssssmm∏∏ssßß  ®®TTBB¥¥  yyss  ssuuxx  ssrreessIIrr
GGaayyuu  BBNN··ssmm∫∫¨r̈r  CCaaeeddIImm  ..  ssƒƒaannssYYKK··kk**ddUUccssƒƒaannnnrrkkEEddrr  mmaannnniiyyaa--
yykk~~¨g̈gKKmmIIıırr®®BBHH´́®®ttbbiiddkk  CCaaKKmmIIıırrdd**FFMMrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..  BBYYkkeeTTvvttaa
nniiggssƒƒaannssYYKK··  ®®ttUUvv®®BBHHBBuuTTÏÏssMMEEddggeeddaayyppÊÊaall''  rrYYccGGddÏÏkkffaayykkmmkkssMM--
EEddggBB®®ggIIkkeesscckkII††bbEEnnƒƒmmeeTToott  ..  kk~~¨g̈gkkaammaavvccrrkkuussllmmaannnniiyyaayyBBIIssƒƒaa
nnssYYKK··66CCaann''  eehhIIyyffaa®®BBHHBBuuTTÏÏVVnnyyaaggeeTTAAee®®VVssBBuuTTÏÏmmaattaaeennAAssƒƒaann´́®®tt
®®ttwwggßß  CCaassƒƒaannssYYKK··CCaann''TTII22ppgg  ..  BBuuTTÏÏkkiiccçç55rrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏmmaannnniiyyaayyffaa
eeBBllJJkk''kkNN††aallGGaa®®FFaa®®ttss©©aatt''  ®®BBHHGGggVVnneeddaaHH®®ssaayy®®bbss~~aarrbbss''
BBBBYYkkeeTTvvttaaTTSSggLLaayy  EEddllVVnnmmkkssaakkssYYrr®®BBHHGGgg  ddUUccmmaannkk~~¨g̈gssUU®®tt
CCaaee®®ccIInn  mmaannmmggllssUU®®ttCCaaeeddIImm  ..  eennAAkk~~¨g̈g®®BBHHssUU®®ttTTSSggeennaaHH  kk**mmaann
JJkk¥¥rrbbss''eeTTvvttaaEEddllbbeeJJççjjTTssßßnn:rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  EEddlleehhAAffaaeeTTvvttaa
ssuuPPaassiitt  eehhIIyy®®BBHHBBuuTTÏÏVVnneeJJllEEttJJkk¥¥rrbbss''eeTTvvttaaTTSSggeennaaHHppgg  ..

mmnnuussßßsstt√√EEddllVVnneekkIIttkk~~¨g̈gssƒƒaannssYYKK··  eeddaayyVVnn®®bb®®BBwwtt††ttaammeeTTvv
FFmm··KKWWFFmm··ssMMrraabb''eekkIIttCCaaeeTTvvttaa  ..  eeTTvvFFmm··KKWWGG~~kkmmaannhhiirriiåått††bb∫∫:llµµaassVVbb
xx¬¬aaccVVbbmmiinnhhflflaanneeFFII√√  GG~~kkmmaannssIIll55  mmaannkkaarreemmiinnssmm¬¬aabb''sstt√√  bbMMVVtt''CCIIvvii
tteeKKCCaaeeddIImm  ..  GG~~kkbbMMeerrIImmaattaabbiittaa[[KKaatt''rrss''eennAAVVnnssuuxx®®ssYYll  ®®BBmmTTSSgg
jj¨S̈SggKKaatt''[[ssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gssTTÏÏaassmm∫∫TTaa  ssIIllssmm∫∫TTaa  ccaaKKssmm∫∫TTaa  nniigg
bbJJÔÔaassmm∫∫TTaa  ..  eeFFII√√TTaannrrkkßßaassIIll  eeKKaarrBBssaammNN:GG~~kkmmaannKKuuNNFFmm··
mmaannssIIllKKuuNNCCaaeeddIImm  ..  eeFFII√√ssaaFFaarrNN:®®bbeeyyaaCCnn__ddll''CCnndd´́TT  eeddaayy
kkaarrGGaaNNiittGGaassUUrrccMMeeJJHHCCnnEEddllmmaanneesscckkII††TTuukk≈≈llMMVVkk  ..

ccMMeeJJHHssMMnnYYrrffaa  eebbIIssƒƒaannssYYKK··mmaannBBiittEEmmnn  eettIIssiiƒƒtteennAATTIINNaa  ee®®JJHH
eeKKBBMMuueeXXIIjjmmaanneennAAkk~~¨g̈gEEppnnTTIIBBiiPPBBeellaakkeeLLIIyy  ..  ttaammBBiittssƒƒaannssYYKK··
eeppßßggBBIIssƒƒaannmmnnuussßß  EEttssiiƒƒtteennAAeellIIddIICCaammYYyymmnnuussßß  ..  ssƒƒaannssYYKK··66CCaann''
kk~~¨g̈gkkaammeellaakk  ssƒƒaann®®BBhhµµmmaannrrUUbb1166CCaann''  CCaarrUUbb®®BBhhµµ  nniiggGGrrUUbb®®BBhhµµ44
CCaann''  ssiiƒƒtteennAATTaakk''TTggnnwwggEEppnnddII  ..  kk**ddUUccKK~~aannwwggrruukk≈≈eeTTvvttaa    KKWWeeTTvvttaaGGaa®®ss&&  

yyeennAAnnwwggeeddIImmeeQQII  PPuummµµeeTTvvttaa  KKWWeeTTvvttaassiiƒƒtteennAAGGaa®®ss&&yyddIIEE®®ssccMMkkaarr
ssuuTTÏÏssiiƒƒtteennAATTaakk''TTggnnwwggEEppnnddII  ..  FFmm··sseeKKkkaammaa  EEddll®®BBHHssggÙÙssUU®®tt
eeBBllccMMeerrIInn®®BBHHbbrriitt††  bbkkEE®®bbffaa  eeTTvvttaaTTSSggLLaayyEEddllssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gssƒƒaann
ssYYKK··  EEddllCCaakkaammPPBBnniiggrrUUbbPPBBkkII††  PPUUmmeeTTvvttaaTTSSggLLaayy  EEddllssiiƒƒtteennAAkk~~¨¨
ggTTiiBB√√vviimmaann  KKWWeellIIkkMMBBUUllPP~~MM  ……PP~~MMEEddllddaacc''kkII††  BBÏÏdd__GGaakkaasskkII††    eennAAnnaaeekkaaHHnniigg
EEddnnnniigg®®ssuukkkkII††  eennAAnnaaeeddIImm®®BBwwkkßßaanniigg´́®®BBjjaattll∫∫aatt……TTIIEE®®ssccMMkkaarrkkII††  bb""uu
eeNNˆĤHCCaaeeddIImmbbJJÇÇaakk''ffaa  eeTTvvttaassiiƒƒtteennAATTaakk''TTggnnwwggEEppnnddII  ..  mmnnuussßßBBMMuuGGaa
cceemmIIlleeXXIIjjBBYYkkeeTTvvttaaTTSSggeennaaHHeeddaayymmMMsscckk≈≈¨ ̈     KKWWssaacc''EEPP~~kkFFmmµµttaaVVnn
eeLLIIyy  ee®®JJHHmmaannFFaattuuxxuussKK~~aa  bb""uuEEnn††eeKKGGaacceeXXIIjj……ddwwggVVnn  ttaammrryy:kkaarr
GGbb''rrMMpp¬¬ËËvvcciitt††ttaammvviiFFIIssmmff:nniiggvviibbssßßnnaa      rrhhUUtteekkIIttTTiiBB√√cckk≈≈¨ËEpp~~kkGGPPiiJJÔÔaa  ..  

BBYYkkeeTTvvttaa®®ttUUvvppuuttvviiss&&yyvviiTT¥¥aassaa®®ss††  EEddllGGaaccBBiieessaaFFnn__eeXXIIjjttaammEEPP~~

kkFFmmµµttaa  ……ttaannååbbkkrrNN__GGttiissuuxxuummTTssßßnn__  ..  mmaanneesscckkII††bbJJÇÇaakk''kk~~¨g̈g

®®BBHHGGPPiiFFmmµµ́́ nnKKmmIIıırr®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaffaa  kkaammaavvccrrsstt√√  mmuunnnnwwggddaacc''xx¥¥ll''

ss¬¬aabb''  ®®ttUUvveettaaggyykknniimmiitt††33  nniimmiitt††NNaammYYyyeeddIImm∫∫IIccaabb''bbddiissnniiÏÏ  KKWWkkmmµµ,,  kkmmµµ

nniimmiitt††  nniiggKKttiinniimmiitt††  ..  KKttiinniimmiitt††EEpp~~kkkkuussll  eeXXIIjjeeTTvvttaayykkrraaCCrrffmmkk

TTTTYYll  ææsseemm¬¬ggddUUrr¥¥ddÂÂnnII††  lluuHHmmnnuussßßss¬¬aabb''eeTTAA  kk**eeTTAAeekkIIttCCaaeeTTvvttaa  ..
mmaanneesscckkII††ttMMNNaallkk~~¨g̈gCCaattkkffaa  PPiikk≈≈¨m̈mYYyyGGggVVnnccMMeerrIInnFFmm··  eekkIItt

TTiiBB√√cckk≈≈¨¨  ®®kkeeLLkkeemmIIlleellIIEEppnnddII  eeXXIIjjvviimmaanneeTTvvttaaeennAAJJsseeBBjj
kkaallBBMMuuTTaann''eekkIIttTTiiBB√√cckk≈≈¨ ̈ KKµµaanneeXXIIjjvviimmaannTTSSggeennaaHHeessaaHH  ..  ®®BBHHnnaammrrbbss''
®®BBHHBBuuTTÏÏmmYYyybbTTffaa  eellaakkvviiTTUU  EE®®bbffaa®®BBHHGGgg®®CCaabbcc∫∫aass''nnUUvveellaakk  KKWW®®CCaabb
nnUUvvmmnnuussßßeellaakk  eeTTvveellaakk  yymmeellaakkKKWWnnrrkk  nniigg®®BBhhµµeellaakk  ..  eeKKBBMMuu
GGaaccbbddiieessFFffaa  KKµµaannnnUUvvGGII√√EEddllxx¬¬ÁÁnnBBMMuuVVnneeXXIIjjeennaaHHeeLLIIyy  ee®®JJHHrrbbss''
xx¬¬ÁÁnnmmaannBBiittttaammssPPaaBBxx¬¬ÁÁnnvvaa  mmaannssƒƒaannssYYKK··ssƒƒaannnnrrkkCCaaeeddIImm  bb""uuEEnn††eemmIIll
BBMMuueeXXIIjjeeddaayyxx√√HHssmmttƒƒPPaaBBEEddllnnSS[[eemmIIlleeXXIIjj  ..  GG~~kkxx¬¬HHyyll''ffaa  GG~~
kkmmaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††ss††¨k̈kss††mm∏∏  mmaannvvIILLaa  mmaannbbuuNN¥¥ss&&kkii††  mmaannGGMMNNaacc
eennaaHH‰‰ggCCaaeeTTvvttaaCCaassƒƒaannssYYKK··  ..  ttaammBBiitt  kk~~¨g̈gBBuuTTÏÏssaassnnaammaannnniiyyaayy
GGMMBBIIJJkk¥¥ssmmµµttiieeTTBB  KKWWeeTTvvttaaEEddllssnnµµttiieennaaHH  ssMMeeddAAyykkGG~~kkmmaannFFmm··kk~~¨¨
ggxx¬¬ÁÁnn  mmaannhhiirrii{{tt††bb∫∫: xxµµaassVVbbxx¬¬aaccVVbb  ®®bb®®BBwwtt††eeTTvvFFmm··CCaaFFmm··eeTTvvttaa
eennAAeellIIEEppnnddIÍ́ nnmmnnuussßßeellaakk  ..  ‰‰JJkk¥¥mmYYyyeeTTootteeKKeehhAAffaa  ååbbttii††eeTTBB
KKWWeeTTAAeekkIIttCCaaeeTTvvttaakk~~¨g̈gssƒƒaannssYYKK··  bbnnÊÊaabb''BBIIGG~~kkeennaaHHss¬¬aabb''eeTTAA  ..  ccMMEENNkk
GG~~kkmmaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††ss††¨k̈kss††mm∏∏  mmaannGGMMNNaaccbbuuNN¥¥ss&&kkii††xxııgg''xxııss''  eebbIIrrbb--
ss''nniiggGGMMNNaaccTTSSggeennaaHHVVnnmmkkeeddaayyGGMMeeBBIITTuuccççrriitt  KKµµaannhhiirrii{{tt††bb∫∫:eeTT
eennaaHHBBMMuuEEmmnnCCaaGGMMeeBBII®®bb®®BBwwtt††eeTTAAeeddIImm∫∫IIssƒƒaannssYYKK··eeTT  KKWWCCaaGGMMeeBBII®®bb®®BBwwtt††eeTTAAeeddII
mm∫∫IIssƒƒaannnnrrkkvviijjeeTT  ..  ddUUeecc~~HHssƒƒaannssYYKK··BBiittCCaassMMrraabb''GG~~kkssaaggkkuussll  kk**
ddUUccCCaannrrkkBBiittCCaammaannssMMrraabb''GG~~kkssaaggGGkkuussll  EEddllssiiƒƒtteennAATTaakk''TTggnnww
ggEEppnnddII  EEddllmmnnuussßßBBMMuuGGaacceemmIIlleeXXIIjjeeLLIIyy  ..  ssƒƒaannssYYKK··66CCaann''xxııss''
TTaabbCCaaggKK~~aaeeddaayyzzaann:KKWW  bbuuNN¥¥kkuussllEEddllxx¬¬ÁÁnnVVnnkkssaagg  BBMMuuEEmmnnxxıı--
ss''TTaabbeeddaayyTTIIkkEEnn¬¬ggeeLLIIyy  ..  ‰‰rruukk≈≈eeTTvvttaa  GGaakkaasseeTTvvttaa  PPuummµµeeTTvvttaa
mmaannbbuuNN¥¥ttiiccCCaaggeeTTvvttaa66CCaann''xxaaggeellIIeennHH  ..  ddUUccmmnnuussßßbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH
GG~~kkFFMMGG~~kkttUUccGG~~kkmmaannGG~~kk®®kk  ssƒƒiitteennAAeellIIddIIddUUccKK~~aa  bb""uuEEnn††eebbIInniiyyaayyBBIIzzaann:

mmaannllkk≈≈NN:xxuuss@@KK~~aa  ..  ccMMeeJJHHeeTTvvttaa66CCaann''EEddlleehhAAffaaeeTTvvttaakk~~¨g̈g
qqkkaammaassYYKK··66CCaann''  KKWWeeTTvvttaassiiƒƒtteennAACCaann''ccaattuummµµhhaarraaCCiikkaa  ttaavvttww††ggßß  yyaammaa
ttuussiitt  nniimmµµaannrrttII  nniigg  bbrrnniimmiiµµttvvssvvttII††  ffaaeennAAeellIIPP~~MM®®BBHHssuueemmrruueennaaHH  mmaannGG~~
kkxx¬¬HHbbeeJJççjjTTssßßnn:ffaa  eettIIssƒƒaannssYYKK··nniiggeeTTvvttaaTTSSggeennaaHHssiiƒƒtteennAAnniigg
rrss''eennAAddUUcceemm††cceekkIItt  eebbIITTIIeennaaHHmmaannssuuTTÏÏEEttTTwwkkkkkkVVnnGGII√√TTTTYYllTTaann  ..
TTssßßnn:eennHHeeKKeeddaaHH®®ssaayyeeTTvvttaaddUUccCCaammnnuussßß  ttaammBBiitteeTTvvttaaeessaayy
TTiiBB√√ssmm∫∫ttii††  TTSSggTTIIkkEEnn¬¬gg  TTSSggccMMNNIIGGaahhaarr  TTaaMMggkkaarrssbb∫∫aayynniiggkkaammKKuu--



NN  BBMMuuEEmmnnddUUccmmnnuussßßeeTT  ..  eebbIIssƒƒaannssYYKK··66CCaann''eennaaHHssiiƒƒtteennAAeellIIPP~~MM®®BBHH
ssuueemmrruuBBiittEEmmnneennaaHH  BBMMuuEEmmnnssiiƒƒtteennAAeellIIPP~~MMttaammEEPP~~kkeemmIIlleeXXIIjjeennaaHHeeTT  KKWW  

CCaassƒƒaannmmYYyyeeppßßggEEddllEEPP~~kkFFmmµµttaaeemmIIllBBMMuueeXXIIjj  ddUUeecc~~HHmmiinn®®ttUUvvyykkEEPP~~kk
FFmmµµttaammkkeeddaaHH®®ssaayybbddiieessFFnnUUvvPPaaBBGGaaff··kkMMVVMMggeennHHeeLLIIyy  ..⁄⁄


