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11--  GGMMBBIIbbJJ˙ȧakkaarrkkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmm ––
bbnnÊÊaabb''BBII®®bbmmuuxxddwwkknnSSrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr®®ttLLbb''mmkkBBII®®bbeeTTsscciinnkkuu--

mmµµ¨ÿynniiss††vviijj  bbJJ˙ȧakkaarrkkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmm  hhaakk''ddUUccCCaaeeFFII√√[[mmttiiTTUUeeTTAA
mmaannkkaarrssggßß&&yyffaaBBMMuummaannkkaarrkkaatt''eeTTaass  ee®®JJHHttaammssMMddIIGG~~kkddwwkknnSSeennHH
eeJJllffaa  ®®bbeeTTssdd´́TTeeTToott®®ttUUvvEEttrrkklluuyy[[VVnnmmkkssMMrraabb''eebbIIkkttuullaa--
kkaarreennHH  ee®®JJHHffaarrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrGGaacceeFFII√√eeTTAAVVnn  ®®ttwwmmEEttkkiiccççkkaarrJJrrssnnii††--
ssuuxx  TTIIkkEEnn¬¬gg  nniigg´́ff¬¬TTwwkk´́ff¬¬eePPII¬¬ggEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  mmYYyyeeTToottmmÂÂnnII††®®kkssYYgg
kkaarrbbrreeTTssEExxµµrrkk**VVnneeJJllffaa  eeddaayyssaarrbbJJ˙ȧaGGtt''lluuyy  nnwwgg®®ttUUvvBBnn¥¥aa
eeBBll……®®ttUUvvllbb''eeccaallEEttmm††gg  nnUUvvEEppnnkkaarreebbIIkkttuullaakkaarrCCMMnnMMuuCCMMrrHHeeTTaassGGttII
tteemmEExxµµrr®®kkhhmmkk~~¨g̈gbbTT®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__  KKWWee®®sscceeTTAAeellIIGGggkkaarrss--
hh®®bbCCaaCCaattiinniiggsshhKKmmGGnn††rrCCaattiieeTT  EEddll®®ttUUvvssMMeerrccffaa  eettIIKKYYrr……mmiinnKKYYrr
eebbIIkkttuullaakkaarreennaaHH  ..  eeKKGGaaccbbkk®®ssaayyttaammssMMddIIGG~~kkddwwkknnSSEExxµµrrTTSSggBBIIrr
eennHHffaa  eebbIIGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiiccgg''kkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmm®®ttUUvvyykklluu--
yymmkk  eebbIImmiinnccgg''kkaatt''eeTTaasseeTTkk**hhIIeeTTAA  rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrKKµµaannxx√√ll''GGII√√eeLLIIyy
..  ttaammBBiittkkaarrkkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmmeennHH  ®®ttUUvvEEttCCaaeeKKaallbbMMNNggeeccjjBBII
rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  eeddIImm∫∫IIrrkkyyuuttii††FFmm··CCUUnn®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayyCCMMrruujj
[[GGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiikkaatt''eeTTaass[[VVnn  eennHHEEbbrrCCaassYYrrGGggkkaarrsshh
®®bbCCaaCCaattiiffaa  kkaatt''eeTTaass……mmiinnkkaatt''eeTTaasseeTTAAvviijj  ..  ddUUeecc~~HHbbJJÇÇaakk''ffaa  rrddΩΩaa
PPiiVVllKKµµaannssuuqqnnÊÊ:BBiitt®®VVkkdd  kk~~¨g̈gkkaarrkkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmmeennHHeeTT  ..  mmYY
yyeeTToott  eebbII®®bbKKll''[[GGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiissMMeerrcc  ccuuHHeebbIIGGggkkaarreennHHssMM
eerrccbbeeggII˚t̊tttuullaakkaarrEEttmm~~aakk''‰‰gg  eeddaayyKKµµaannPPaaKKIIxxaaggEExxµµrr  eettII®®BBmm……eeTT  ??
eebbIIrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrmmaannbbMMNNggkkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmmBBiittEEmmnn  rrddΩΩaaPPiiVVll
EExxµµrrmmiinn®®ttUUvveeJJllffaa  eeddaayybbJJ˙ȧaGGtt''lluuyynnwwgg®®ttUUvvBBnn¥¥aaeeBBll  ……®®ttUUvvllbb''
eeccaallmmiinnkkaatt''eeTTaassEEttmm††ggeennaaHHeeTT  EEtt®®ttUUvveeJJllGGgg√√rrGGggkkaarrsshh®®bbCCaa
CCaattii  ssMMuu[[CCYYyyffvviikkaabbeeggII˚t̊tttuullaakkaarrkkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmm  eeddIImm∫∫IIrrkkyyuuttii††
FFmm··CCUUnn®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  KKWW®®ttUUvvGGgg√√rreeKKBBMMuu®®ttUUvvKKMMrraammkkMMEEhhggeeKKeeTT  ..
ssPPaaBBkkaarrNN__dd**ccEEmm¬¬kkeennHH  eekkIItteeLLIIggbbnnÊÊaabb''BBIIeemmddwwkknnSSEExxµµrr®®ttLLbb''mmkkBBII
®®bbeeTTsscciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††vviijj  ..  cciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††EEttggnniiyyaayyffaa  cciinnmmiinnccUU--
llee®®CCoottEE®®CCkkkk~~¨g̈gkkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~¨g̈grrbbss''EExxµµrreeTT  bb""uuEEnn††mmaatt''nniiyyaayy  cciinnEEttgg
EEttss¬¬TTwwkkcciitt††GG~~kkddwwkknnSSEExxµµrr  eeddaayyeeJJllssrreessIIrrnniiggeellIIkkTTwwkkcciitt††  eeddaayy
pp††ll''CCMMnnYYyyeeppßßgg@@[[GG~~kkddwwkknnSSEExxµµrreeddIIrrttaammnneeyyaaVVyyeeKK  ..  eebbIIsseegg˚t̊t
ttaamm®®bbvvttii††ssaa®®ss††  GG~~kkddwwkknnSSEExxµµrreeddIIrrttaammnneeyyaaVVyycciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††CCaa
yyUUrrmmkkeehhIItt  BBMMuuEEmmnnEEtteeBBlleennHHeeTT  ..  kkaallcciinnmmaann®®bbCCaaBBllrrddΩΩ770000

llaannnnaakk''  cciinneeJJllffaa  eebbII®®bbeeTTssNNaaeebbootteebboonnEExxµµrr  cciinn770000llaannnnaa
kk''eennAABBIIee®®kkaayyEExxµµrr  ..  cciinnVVnnppßßaayymmeennaaKKmmvviiCCÇÇaakkuummµµ¨ÿynniiss††  CCaaGGaavvuuFFssMM
rraabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ddUUccCCaaKKSS®®TTEExxµµrr®®kkhhmmCCaaeeddIImm  ..  mmttiiTTUUeeTTAAmmaannkkaarrssggßß&&
yyffaa  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrEEddllbbeeggII˚t̊tååbbss&&KKkk~~¨g̈gkkaarrkkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kk--
hhmm  eeddaayyyykkeellssffaaKKµµaann®®VVkk''eennHH  TTMMnnggCCaammaann≤≤TTiiÏÏBBllBBIIcciinnkkuummµµ¨-̈-
yynniiss††  ee®®JJHHkkaarrkkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmmGGaaccJJkk''BB&&nnÏÏddll''eeKK  kk**ddUUccCCaass
mmaaCCiikk´́nnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllxx¬¬HHCCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkhhmm  ..  ®®bbmmuuxxrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll
EExxµµrreeJJllrriiHHKKnn''eemmFFaavvIIGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  ffaaeennAAeekkµµggeehhIIyyBBMMuuddwwggeerrOO
ggBBiittddUUcceemmFFaavvIIEExxµµrreeLLIIyy  ..  ttaammBBiitteemmFFaavvIIEExxµµrrEEddllCCaattMMNNaaggyyuuttii††FFmm··
KKWWeemmFFaavvIImmaannvviiCCÇÇaaCCIIvv:CCaaeemmFFaavvIImmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__  kkaatt''eesscckkII††®®bbkkbbeeddaayy
KKttiiyyuuttii††FFmm··BBMMuullMMeeGGoogg  CCaaBBiieessssBBMMuueennAAee®®kkaammGGMMNNaaccGG~~kkkkaann''GGMMNNaacc
eeTTaaHHbbIIeemmFFaavvIIeennaaHHeennAAeekkµµggkk**eeddaayy  ..  ccMMeeJJHHeemmFFaavvIIEExxµµrr  mmttiiTTUUeeTTAArriiHHKKnn''ffaa
®®BB®®BBwwtt††GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  eehhIIyyeennAAee®®kkaamm≤≤TTiiÏÏBBllGG~~kkkkaann''GGMMNNaacc  ..  eemm
FFaavvIIkkaatt''eesscckkII††EEttggssMMGGaagg‰‰kkssaarrnniiggssaakkßßII  EEddllGGaaccyykkCCaakkaarrVVnn
eeTTaaHHbbIIeemmFFaavvIIEExxµµrrxx¬¬HHeekkIIttTTaann''ssmm&&yyEExxµµrr®®kkhhmmkk**eeddaayy  kk**BBMMuuGGaaccddwwggkkaarr
BBiittEEddrr  ®®ttUUvvEEttssMMGGaagg‰‰kkssaarrEEddll®®ssaavv®®CCaavvyy""aaggllÌÌiittllÌÌnn''  ..

22--  GGMMBBIIbbJJ˙ȧakkaarrccaakk''ppßßaayykkuunn´́ffeeLLIIggvviijj ––
bbnnÊÊaabb''BBIIVVttuukkrrEExxµµrrVVnnvvaayyssƒƒaannTTUUtt´́ff  nniiggGGaaKKaarrJJNNiiCCÇÇkkmmµµ́́ ff

eeddaayymmaannkkMMhhwwggccMMeeJJHHttYYkkuunn´́ffmm~~aakk''eeJJllffaa  ®®VVssaaTTGGggrrvvtt††CCaarrbbss''
´́ffmmkk,,  kkuunn´́ffEEddllFF¬¬aabb''bbJJççSSggeennAATTUUrrTTssßßnn__EExxµµrrVVnnbbiiTTTTSSggGGss''  ..  ≤≤
LLËËvveennHH  ‰‰kkGGKKrraaCCTTUUtt´́ffVVnnssMMuurraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  GGnnuuJJÔÔaatt[[kkuunn´́ffbb
JJççSSggeellIIkkJJççkk''TTUUrrTTssßßnn__EExxµµrreeLLIIggvviijj  ..  ssMMeeNNIIssMMuueennHH  VVnn®®ttUUvvpplliitt
kkrrGG~~kkpplliittkkuunnEExxµµrrnniiggGG~~kkeess~~hhaavvbb∫∫FFmm··EExxµµrr®®bbqqSSggyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  eeddaa
yyeeJJllffaa  eebbIIrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrGGnnuuJJÔÔaatt[[kkuunn´́ffbbJJççSSggeeLLIIggvviijj
eennaaHHeeKKccaatt''TTuukkffaa  rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrssmm¬¬aabb''vvbb∫∫FFmm··CCaattiixx¬¬ÁÁnn  ..  eeBBlleennHH
ssUUmmccUUllrrYYmmbbeeJJççjjTTssßßnn:GGMMBBIIbbJJ˙ȧaeennHHddUUcctteeTTAA  ..  ®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kk
kkmmıı¨C̈CaaFF¬¬aabb''CCaammhhaaGGMMNNaacc  eehhIIyymmaannGGaarr¥¥FFmm··dd**rruuggeerrOOgg  VVnnCCHH≤≤TTiiÏÏBB--
llrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTTAA®®bbeeTTssCCiittxxaaggeeTToottppgg  ..  ®®bbeeTTss´́ffVVnnTTTTYYllvvbb∫∫--
FFmm··BBII®®bbeeTTssEExxµµrrCCaaee®®ccIInn  ddUUccCCaaEEpp~~kkGGkkßßrrssaa®®ss††CCaaeeddIImm..  ´́ffVVnneekkoorr
yykkGG~~kk®®VVCC∆∆EExxµµrrnniiggkk∫∫ÁÁnncc∫∫aabb''CCaaee®®ccIInneennAAssmm&&yyllEEgg√√kk    rrhhUUtteekkIItteerrOO
gg®®BBHHeeKKaa®®BBHHEEkkvv..  ´́ffFF¬¬aabb''mmaannccMMVVMMggCCaammYYyyEExxµµrrCCaajjwwkkjjaabb''GGMMBBIIbbJJ˙ȧaTTww
kkddII  ..  TTwwkkddIIEExxµµrrCCaaee®®ccIInn  eexxtt††nniigg®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrrraabb''llaannnnaakk''  VVnnFF¬¬aakk''
eeTTAAkk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ dd´́ff  ..  eeddaayyssaarr®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaBBIIrrbbIITTssvvttßßeennHHmmaann
kkaarrrrvvaaTTKK~~aa  eeFFII√√[[vvbb∫∫FFmm··nniiggssIIllFFmm··VVnn®®ttUUvvFF¬¬aakk''ccuuHH  EEddlleeBBlleevvllaa
CCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  EEffBBMMuummaannccMMVVMMggKK~~aa  VVnnkkssaaggvvbb∫∫FFmm··rrbbss''xx¬¬ÁÁnnrrIIkkccMMeerrIInn
yy""aaggeellOOnn  ..  eeddaayy®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa®®ttUUvvccuuHHeexxßßaayyeessIIÊÊrr®®KKbb''vviiss&&yy  ddUUcc
CCaavviiss&&yyeessddΩΩkkiiccçç  vviiss&&yyvvbb∫∫FFmm··CCaaeeddIImm  ´́ffEEllggTTuukkEExxµµrrCCaa®®KKUUddUUccmmuunn
eeTTootteehhIIyy  EEffmmTTSSggeemmIIllggaayyEExxµµrrEEffmmeeTToottppgg..  EExxµµrrEEttggeeccaaTT´́ffffaa
´́ffrrMMeellaaPPQQ¬¬aannJJnnTTwwkkddIIEExxµµrr  ttYYyy""aaggddUUccCCaa®®VVssaaTT®®BBHHvviihhaarr  ®®ttUUvvttuu--
llaakkaarr®®kkuuggLLaaeeGGkkaatt''[[EExxµµrrQQ~~HH  ..  ´́ffVVnnbbiiTTssiiTTiiÏÏmmiinn[[EExxµµrreeTTAA®®bbeeTT
ss´́ff  eerroonnGGkkßßrrEExxµµrreeLLIIyy  ..  kkaallBBIImmuunn´́ffVVnnnniiyyaayyffaa  EExxµµrrNNaannii--
yyaayyPPaassaaEExxµµrreennAAVVggkkkknnwwggccaabb''llkk''  ..  ssiissßß´́ffeerroonneennAAbbzzmmssii--
kkßßaanniiggmmFF¥¥mmssiikkßßaa  eeKKmmiinnbbee®®ggoonn[[ddwwggkkaarrBBiittffaa  ´́ffVVnnTTTTYYllvvbb∫∫--
FFmm··EExxµµrreeTT  bb""uuEEnn††VVnnbbee®®ggoonnffaa  VVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabb  GGggrrvvtt††  CCaarrbbss''
´́ffeeTTAAvviijj  ..  ccMMEENNkkssiissßß´́ffEEddlleerroonneennAAmmhhaavviiTT¥¥aall&&yy  BBMMuuGGaaccllaa
kk''kkaarrBBiitteennHHVVnneeLLIIyy  ..  ssiissßß´́ffEEddlleerroonneennAAåått††mmssiikkßßaaTTSSggeennaaHH
VVnn®®ssaavv®®CCaavveeTTAAeeXXIIjjffaa      vvbb∫∫FFmm··́́ ffmmaannÚÚssKKll''eeccjjmmkkBBIIvvbb∫∫FFmm··



EExxµµrr  ddUUccCCaarrUUbbrraaggGGkkßßrr´́ff  KKWẂ́ qq~~eeccjjmmkkBBIIGGkkßßrrEExxµµrr  ..  ssiissßßeerroonnmmhhaa
vviiTT¥¥aall&&yyEEttgg®®ssaavv®®CCaavvrrkkkkaarrBBiitt  ddUUeecc~~HHeennAAmmhhaavviiTT¥¥aall&&yy´́ffBBMMuuhhflflaann
bbMḾ́ PP¬¬[[xxuussBBIIkkaarrBBiitteeLLIIyy  ..  vvbb∫∫FFmm··EExxµµrrnniiggvvbb∫∫FFmm··́́ ffmmaannllkk≈≈NN:

®®sseeddooggKK~~aa  BBuuTTÏÏssaassnnaakk**BBuuTTÏÏssaassnnaaddUUccKK~~aa  ..  ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaaEExxµµrr
nniigg´́ff  hhaakk''ddUUccCCaaeeddkkllkk''  ee®®JJHHKKµµaannbbJJ˙ȧaGGII√√rrss''eennAACCaammYYyyKK~~aaVVnn  mmiinn
ddUUccEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammrrss''eennAA®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  mmaannvvbb∫∫FFmm··xxuussBBII®®bbeeTT
sseevvoottNNaamm  EExxµµrrEEttggmmaannkkaarreerrIIbbMMrrHH  ..  ≤≤LLËËvveennHH  vvbb∫∫FFmm··EExxµµrrmmaannssii--
ll∫∫:kkuunnCCaaeeddIImm  eeTTIIbbEEttccaabb''eeppII††mmllUUttllaass''  eebbII[[kkuunn´́ffEEddllmmaannllkk≈≈
NN:®®sseeddooggKK~~aannwwggkkuunnEExxµµrr  eehhIIyymmaannbbeeccççkkeeTTssxxııss''CCaaggkkuunnEExxµµrreeTToo
tteennaaHH  bbJJççSSggkk~~¨g̈gTTUUrrTTssßßnn__EExxµµrr  nnwwggeeFFII√√[[kkuunnEExxµµrrrrYYjj®®kkiinnmmiinnllUUttllaass''
eeTTAAmmuuxx  eeddaayyssaarrEEttkkuunnccUUllmmkkBBIIee®®kkAAmmaannKKuuNNPPaaBBxxııss''CCaagg®®KKbbBBII
eellII  ..  ddUUeecc~~HHeeddIImm∫∫IIeellIIkkddeemmII˚g̊gnniiggCCMMrruujj[[kkuunnEExxµµrrllUUttllaass''eeTTAAmmuuxxeeTToo
tt  rrddΩΩaaPPiiVVllmmiinn®®ttUUvvGGnnuuJJÔÔaatt  [[kkuunn´́ffbbJJççSSggttaammTTUUrrTTssßßnn__nnaannaaeennAA
®®bbeeTTssEExxµµrreennAAeeBBlleennHHeeLLIIyy  ..  mm""¥¥aaggeeTToott  eettII‰‰kkGGKKrraaCCTTUUttEExxµµrr®®bb
ccSS®®bbeeTTss´́ff  VVnnssMMuurraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll´́ff  [[bbJJççSSggkkuunnEExxµµrreellIIkkJJççkk''TTUUrr
TTssßßnn__́́ ffEEddrr……eeTT  ??  bb""uuEEnn††eeKKKKµµaannssggÙÙwwmmffaa  bbuuKKlliikkTTUUttEExxµµrrmmaannKKMMnniitt
EEbbbbeennHH  eeddIImm∫∫IIppßßaayyvvbb∫∫FFmm··CCaattiixx¬¬ÁÁnneeLLIIyy  ..  mmYYyyeeTToottVVnnGGnnuuJJÔÔaatt
[[bbee®®ggoonneennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  bb""uuEEnn††GGkkßßrrEExxµµrr´́ffBBMMuuVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[bbee®®ggoo
nneennAA®®bbeeTTsseeKKeeTT  eettIIrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrnniiggrrddΩΩaaPPiiVVll´́ff  rrddΩΩaaPPiiVVllNNaa
qq¬¬aattCCaaggkk~~¨g̈gkkaarrppßßaayyvvbb∫∫FFmm··rrbbss''xx¬¬ÁÁnn    KKWWBBiittCCaavvbb∫∫FFmm··́́ ffqq¬¬aattCCaaggeeddaa  
yyeeKKBB®®ggwwggvvBB∫∫FFmm··kk~~¨g̈g®®bbeeTTss        eehhIIyyBB®®ggIIkkeeccjjeeTTAAee®®kkAAeeTToottVVnn  

yy""aaggeeCCaaKKCC&&yy  ..
rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrreennAABBMMuuTTaann''GGnnuuJJÔÔaatt[[kkuunn´́ffbbJJççSSggkk~~¨g̈gkkJJççkk''TTUUrrTT--

ssßßnn__EExxµµrr  ttaammssMMeeNNIIssMMuurrbbss''TTUUtt´́ffeennAAeeLLIIyyeeTT  ..  bb""uuEEnn††®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
EExxµµrrCCaammççaass''GGMMNNaacc  CCaammççaass''ssnn¬¬wwkkeeqq~~aatt  kk**mmaannssiiTTiiÏÏbbeeJJççjjeeyyaabbll''
GGMMBBIICCMMhhrrrrbbss''xx¬¬ÁÁnn®®VVbb''eeTTAArrddΩΩaaPPiiVVllGGMMBBIIbbJJ˙ȧaeennHHEEddrr  ddUUeecc~~HHGGaaCC∆∆aaFFrr
EExxµµrrmmiinn®®ttUUvvssII††bbeennÊÊaassbbnnÊÊ¨c̈cbbggÌÌaakk''ssiiTTiiÏÏBBllrrddΩΩeennHHeeTT  ..  VVnneesscckkII††ffaa
®®bbCCaaBBllrrddΩΩssMMEEddggkkaarr®®BBYYyyVVrrmm∏∏ccMMeeJJHHkkaarrbbJJççSSggkkuunn´́ffeeLLIIggvviijjeennHH
..  ttaammss††aabb''eemmIIlleeTTAA  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩBBMMuuVVnnnniiyyaayyffaa  GGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrrVVnn
GGnnuuJJÔÔaatt[[kkuunn´́ffbbJJççSSggeeLLIIggvviijjeehhIIyyeennaaHHeeTT  eebbIIrrddΩΩaaPPiiVVllyyll''®®ss
bbttaammssMMNNUUmmBBrrrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEEddrreennaaHH  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩBBiittCCaaGGbbGGrr--
ssaaTTrr  ..  mmiinnffaaEEtt®®bbCCaaBBllrrddΩΩeennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsseeTTEEddll®®bbqqSSgg  eeTTaaHHbbII
®®bbCCaaBBllrrddΩΩeennAAee®®kkAA®®bbeeTTsskk**®®bbqqSSggEEddrr  KKWWyyll''®®ssbbttaammssaaFFaarrNN
CCnnEExxµµrrnniiggmmÂÂnnII††CCMMnnaajjkkaarrvvbb∫∫FFmm··mmiinnyyll''®®ssbb[[bbJJççSSggkkuunn´́ffeeLLIIgg
vviijj  ..  ‰‰kkGGKKrraaCCTTUUtt´́ffnniiyyaayyBBiieerraaHHNNaass''  ffaassMMeeNNIIssMMuubbJJççSSggkkuunn
´́ffeeLLIIggvviijjKKWWeeddIImm∫∫IIBB®®ggwwggsshhkkaarrllÌÌrrvvaagg®®bbeeTTssTTSSggBBIIrr  ..  ´́ffqq¬¬aatt
eehhIIyyssIIuuee®®CCAANNaass''  eebbIIsshhkkaarrKK~~aalluuHH®®ttaaEEttkkuunn´́ffbbJJççSSggeennAAkkmmıı¨C̈Caa
eehhIIyykkuunnEExxµµrrbbJJççSSggeennAA´́ff  eeTTIIbbeeQQµµaaHHffaasshhkkaarrKK~~aa®®bbkkbbeeddaayyssmm
FFmm··  KKWWpp††ll''®®bbeeyyaaCCnn__eeTTAAvviijjeeTTAAmmkkeessIIµµKK~~aa  ..

ddUUeecc~~HHeebbIIGGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrrGGnnuuJJÔÔaatt[[bbJJççSSggkkuunn´́ffeeLLIIggvviijj  eellaaEEttmmaann
kkuubb∫∫kkmmµµmm††ggeeTToott  rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr®®ttUUvvTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv  ..⁄⁄
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