
Tsßn:
rrbbss''®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNNbbNNiiÎÎtt  hhuukk--ssaavvNNˆˆ

vvtt††EExxµµrrkkaaNNaaddaa  GGMMBBIIbbMMNNggddaakk''rraaCC¥¥
rrbbss''®®BBHHmmhhaakkßß®®tt®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa

´́ff©©TTII3300  ssIIhhaa  22000044

CCaaee®®ccIInnssVV††hh__mmkkeehhIIyy    EEddllGG~~kknneeyyaaVVyynniiggGG~~kkcc∫∫aabb''VVnn
[[eeyyaabbll''eeppßßgg@@KK~~aa  GGMMBBIIkkaarrssMMuuddaakk''rraaCC¥¥´́nn®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrr  ..  GG~~kk
xx¬¬HH®®bbkkaann''eeKKaallCCMMhhrrffaa  ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttBBMMuuGGaaccddaakk''rraaCC¥¥VVnneeTT  ee®®JJHHBBMMuu
mmaannEEccggkk~~¨g̈grrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  ..  xx¬¬HHeeJJllffaa  KKµµaannmmaa®®ttaaNNaakk~~¨g̈grrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ
EEddllxxaaXXSSgg®®BBHHmmhhaakkßß®®ttmmiinn[[ddaakk''rraaCC¥¥eeTT  ..  xx¬¬HHeeJJllffaa  ®®ttUUvveeFFII√√
vviieessaaFFnnkkmmµµEEkkEE®®bbmmaa®®ttaaxx¬¬HHkk~~¨g̈grrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  eeddIImm∫∫II[[VVnncc∫∫aass''llaass''  ..
tteeTTAAeennHH  ssUUmmrrYYmmbbeeJJççjjTTssßßnn:ddUUcctteeTTAA  ––

ttaammkkaarrsseegg˚t̊t  GG~~kkxx¬¬HHbbeeJJççjjeeyyaabbll''ttaammnnIIttiivviiFFII  eeddaayyeeyyaall
ttaammrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ      GG~~kkxx¬¬HHbbeeJJççjjeeyyaabbll''eeddIImm∫∫IIyykkccMMeeNNjjxxaaggpp¬¬ËËvvnn--
eeyyaaVVyy  ..  kk~~¨g̈gmmaa®®ttaa77  CCMMBBUUkk22  ssII††GGMMBBII®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  kk~~¨g̈gvvKKmmYYyyEEccgg
ffaa  ««®®BBHHmmhhaakkßß®®tt®®TTgg''CCaa®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩmmYYyyCCIIvviitt»»  ..  BBiinniitt¥¥eemmIIllmmaa®®ttaa
‰‰eeTToottccMMnnYYnn2255mmaa®®ttaa  ccaabb''BBIImmaa®®ttaa77ddll''mmaa®®ttaa3300  BBMMuueeXXIIjjmmaa®®ttaaNNaa
mmYYyyEEddllhhaammmmiinn[[®®BBHHmmhhaakkßß®®ttddaakk''rraaCC¥¥eeLLIIyy  ..

ccMMeeJJHHJJkk¥¥ffaa  ®®BBHHmmhhaakkßß®®tt®®TTgg''CCaa®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩmmYYyyCCIIvviitt  EEddll
EEccggkk~~¨g̈gmmaa®®ttaa77eennaaHH  ttaammGGaattµµaayyll''mmaannnn&&yyffaa  kk~~¨g̈grryy:eeBBllEEddll
®®BBHHmmhhaakkßß®®ttkkMMBBuuggKKgg''eennAAkk~~¨g̈grraaCC¥¥,,  eess††ccdd´́TTeeTToottkk~~¨g̈grraaCCvvggßßaannuuvvggßß
BBMMuuGGaaccEE®®CCkkrraaCC¥¥VVnneeLLIIyy  ……BBMMuuGGaaccGG~~kknneeyyaaVVyyNNaa  ……KKNNbbkkßß
NNaaTTmm¬¬aakk''®®BBHHmmhhaakkßß®®ttBBIIrraaCCbbll¬¬&&gg˚V̊VnneeLLIIyy  ..  ®®ttgg''eennHHVVnneesscckkII††
ffaa  ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttmmaannssiiTTiiÏÏKKgg''eennAAkk~~¨g̈grraaCCssmm∫∫ttii††rrhhUUtteessaayyTTIIvvggtt  BBMMuu
GGaaccnnrrNNaammaannssiiTTiiÏÏrraarrSSggkk~~¨g̈gcceenn¬¬aaHHeennaaHHeeLLIIyy  ..  eennAAkk~~¨g̈gmmaa®®ttaaTTSSgg
GGss''kk~~¨g̈gCCMMBBUUkk®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  BBMMuueeXXIIjjmmaannmmaa®®ttaaNNaammYYyy  EEddllEEccggffaa
®®BBHHmmhhaakkßß®®ttBBMMuuGGaaccddaakk''rraaCC¥¥VVnneeLLIIyy  ……kk**EEccggffaa  ®®BBHHmmhhaakkßß®®tt®®ttUUvv
EEtteennAAkk~~¨g̈grraaCCssmm∫∫ttii††GGss''mmYYyyCCIIvviitt  kk**BBMMuummaanneeXXIIjjEEccggEEddrr  ®®KKaann''EEttEEcc
ggffaa  ®®BBHHmmhhaakkßß®®tt®®TTgg''CCaa®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩmmYYyyCCIIvviitt  KKWWff√√aayyssiiTTiiÏÏttaammpp¬¬ËËvv
cc∫∫aabb''  eebbII®®BBHHGGggKKgg''eennAAkk~~¨g̈grraaCC¥¥  KKWWmmaannssiiTTiiÏÏKKgg''eennAArrhhUUtteessaayyTTIIvvggtt
EEtteebbII®®BBHHGGggbbMMuuccgg''KKgg''eennAAeeTTAAvviijj  KKWWCCaassiiTTiiÏÏrrbbss''®®BBHHGGggppÊÊaall''  KKµµaannxxuuss
cc∫∫aabb''eeTT  ..  mmYYyyeeTToott  cc∫∫aabb''BBMMuueeXXIIjjmmaannEEccggGGMMBBIIkkaarrddaakk''rraaCC¥¥eeTT  ®®BBHH
mmhhaakkßß®®ttGGaaccddaakk''rraaCC¥¥VVnn  eeddaayymmUUlleehhttuuyy""aaggeennHHmmYYyyyy""aaggeennaaHH
mmYYyy  kk**KKµµaannEEccggEEddrr  ..  ttaammkkaarrvviiPPaaKKmmkkeennHH  ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttGGaaccddaakk''
rraaCC¥¥VVnn  eeddaayyKKµµaannxxuussnnwwggcc∫∫aabb''rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔeeLLIIyy  ..  eennHHnniiyyaayyGGMMBBII
pp¬¬ËËvvcc∫∫aabb''  eeTTAAnnwwggssiiTTiiÏÏ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttkk~~¨g̈gkkaarrddaakk''rraaCC¥¥eennHH  eettIIxxuusscc∫∫aabb''  ……
mmiinnxxuusscc∫∫aabb''  mmiinnTTaann''nniiyyaayyGGMMBBIIGG~~kkxx¬¬HHccgg''[[®®BBHHGGggKKgg''eennAA  GG~~kkxx¬¬HH
ccgg''[[®®BBHHGGggddaakk''rraaCC¥¥eennAAeeLLIIyyeeTT  ..  eebbII®®kkuumm®®bbwwkkßßaaFFmmµµnnuuJJÔÔmmaannåått††mm
KKttii‰‰kkrraaCC¥¥  GGaacceeddaaHH®®ssaayy®®ttgg''ccMMNNuucceennHHVVnn  bb""uuEEnn††eeKKBBMMuueeCCOOffaa  ®®kkuumm
®®bbwwkkßßaaFFmmµµnnuuJJÔÔmmaannCCMMhhrr‰‰kkrraaCC¥¥eeLLIIyy  KKWWBBiittCCaammaannssmmııaaFFBBIIGG~~kknneeyyaa

VVyy  ..  ddUUccVVnneeJJllmmkkeehhIIyy  eebbII®®BBHHmmhhaakkßß®®ttddaakk''rraaCC¥¥  kk**KKµµaannkkMMhhuu
ssGGII√√eeLLIIyy  ddUUeecc~~HHBBMMuuccSSVVcc''EEkkEE®®bbrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  EEddllCCaacc∫∫aabb''kkMMBBUUllrrbbss''
CCaattiieeTT  ..  bb""uuEEnn††eebbII®®kkuummxx¬¬HHccgg''eeFFII√√vviieessaaFFnnkkmmµµEEkkEE®®bb  ……bbEEnnƒƒmmmmaa®®ttaakk~~¨g̈g
rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔeeddIImm∫∫II[[cc∫∫aass''CCaaggeennHHkk**llÌÌEEddrr  bb""uuEEnn††eeXXIIjjmmaannkkaarrllMMVVkk
kk~~¨g̈gkkaarrGGnnuumm&&tteennAAkk~~¨g̈grrddΩΩssPPaa  ee®®JJHHmmaannKKNNbbkkßßxx¬¬HHKKSS®®TT  KKNNbbkkßß
xx¬¬HH®®bbqqSSggccMMeeJJHHssMMeeNNIIeennHH  ..  eeddIImm∫∫II[[VVnnssccççaannuumm&&ttccMMeeJJHHvviieessaaFFnn
kkmmµµeennHH  lluuHH®®ttaaEEttssmmaaCCiikkssPPaa22PPaaKK33VVnnGGnnuumm&&tt  ..  mmYYyyeeTToott  mmiinn
®®ttwwmmEEtteeFFII√√cc∫∫aabb''ff√√aayy®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  GGaaccmmaannssiiTTiiÏÏddaakk''rraaCC¥¥VVnn  eebbII®®BBHH
GGggmmaann®®BBHHbbMMNNggeennaaHHeeTT  KKWW®®ttUUvveeFFII√√cc∫∫aabb''eeddaayyEEccgg[[cc∫∫aass''llaass''ccMM--
eeJJHHkkaarree®®CCIIsseerrIIss®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  EEddll®®ttUUvv®®KKggrraaCC¥¥bbnn††  nniigg®®BBHHmmhhaa  
kkßß®®ttEEddllVVnnddaakk''rraaCC¥¥  eettII®®ttUUvveerroobbccMMkkEEnn¬¬gg®®bbffaabb''rrbbss''®®BBHHGGgg[[VVnn
ssuuxxssaann††EEbbbbNNaa  ..  ®®bbFFaannaaFFiibbttIIVVrrSSggEEddllppuuttGGaaNNttii††  eeKKmmaanncc∫∫aa
bb''ccaatt''EEccgg[[mmaanneeKKhhssƒƒaannyy""aagg®®bbNNIItt  ee®®KKOOggååbbeePPaaKKbbrriieePPaaKKyy""aa
gg®®KKbb''®®KKaann''  EEffmmTTSSggpp††ll''GG~~kkkkaarrJJrrssnnii††ssuuxx[[rrkkßßaassnnii††ssuuxxCCUUnnGGttIItt
®®bbFFaannaaFFiibbttIIEEffmmeeTToottppgg  ..

®®KKbb''ssƒƒaabb&&nnTTSSggGGss''®®ttUUvvEEttmmaanncc∫∫aabb''  ddUUccCCaassƒƒaabb&&nn®®BBHHmmhhaakkßß®®tt
®®ttUUvvEEttmmaanncc∫∫aabb''EEccgg[[VVnncc∫∫aass''llaass''  ddUUccCCaacc∫∫aabb''ee®®CCIIsseerrIIss®®BBHHmm
hhaakkßß®®ttCCaaeeddIImm  ..  bb""uuEEnn††rraall''eeBBllEEddllssmmaaCCiikkssPPaamm~~aakk''VVnneessII~~[[
mmaanncc∫∫aabb''ee®®CCIIsseerrIIss®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  GG~~kkkkaann''GGMMNNaaccEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~EEttgg
EEttCCMMTTaass''eeddaayyeeJJllffaa  kkaarrKKiittKKUUrrGGMMBBIIcc∫∫aabb''ee®®CCIIsseerrIIss®®BBHHmmhhaakkßß®®tt
eennAAeeBBllEEddll®®BBHHmmhhaakkßß®®ttkkMMBBuuggmmaann®®BBHHCCnnµµrrss''eennAAeennHH  KKWWCCaakkaarr®®bb
mmaaffeemmIIllggaayy®®BBHHCCnnµµ®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  ..  kkaarrrraarrSSggeennHHCCaall∫∫iiccnneeyyaaVV
yy  eeddIImm∫∫IITTaajjyykk®®bbeeyyaaCCnn__BBIIrryy""aagg  KKWW®®bbeeyyaaCCnn__mm""¥¥aagg  eeFFII√√yy""aaggNNaa
kkMMuu[[bbeeggII˚t̊tcc∫∫aabb''VVnn  ®®ssNNuukkeennAAeeBBllEEddll®®BBHHmmhhaakkßß®®ttGGss''®®BBHH
CCnnµµeeTTAA  ggaayyeeKKbbgg√√iilleeTTAAttaammTTiissEEddlleeKKccgg''VVnn  eebbIImmaanncc∫∫aabb''rrvvll''
EEtteennAAee®®kkaammcc∫∫aabb''  eebbIIeeFFII√√[[xxuusscc∫∫aabb''  nnSS[[eeKKeeccaaTTffaarrMMeellaaPPcc∫∫aabb''  eebbII
EEkkcc∫∫aabb''rrwwttEEttBBiiVVkkeeTTAAeeTToott  ..  mmaa®®ttaa1133  CCMMBBUUkk22  ssII††GGMMBBII®®BBHHmmhhaakkßß®®tt
mmaannEEccggffaa  ®®kkuumm®®bbwwkkßßaarraaCCssmm∫∫ttii††mmaannssmmaaCCiikk66rrUUbb  CCaaGG~~kkee®®CCIIsseerrIIss
®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  KKWWnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  ®®bbFFaannrrddΩΩssPPaa  GGnnuu®®bbFFaannrrddΩΩssPPaaTTII11
nniiggTTII22´́nnrrddΩΩssPPaa  TTSSgg44rrUUbbeennHHCCaaGG~~kknneeyyaaVVyy  ssUUmm∫∫II®®BBHHssggÙÙrraaCC
TTSSggBBIIKKNN:BBIIrrrrUUbbeeTToott  kk**CCaaGG~~kk®®bbkkaann''KKNNbbkkßßnnIImmYYyy@@  BBMMuueeXXIIjjmmaann
GG~~kkkkNN††aall  GG~~kkGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥eeLLIIyy  ..  ddUUeecc~~HHeeKKGGaaccee®®CCIIsseerrIIsseess††cc
NNaaEEddllbbMMeerrIInneeyyaaVVyybbkkßß  BBMMuubbMMeerrIInneeyyaaVVyyCCaattiieeLLIIyy  ..  TTIIBBIIrreeddaa
yy®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  EEttggEEttKKSS®®TTnneeyyaaVVyyGG~~kkkkaann''GGMM--
NNaacc  BBMMuuEEddll®®bbqqSSggttSSggBBIIqq~~SS11999933mmkk  rrhhUUtt®®BBHHmmhhaakkßß®®tteeJJllffaa
eebbIIKKµµaannGG~~kkkkaann''GGMMNNaaccrrUUbbeennHHeeTT  ee®®bboobbddUUccmmnnuussßßeellaakkKKµµaann®®BBHHccnnÊÊ  ..
eebbIInniiyyaayyttaammrreebboobbkkuummµµ¨ÿynniiss††  rrbbbbrraaCCaanniiyymmeeKKBBMMuu[[mmaanneeTT  bb""uuEEnn††bb
ddiivvtt††nn__CCaaddMMbbUUggeeKKeeFFII√√ssnnßßwwmm@@  bbnnƒƒyy≤≤TTiiÏÏBBlleess††ccbbnnii††ccmm††gg@@  ddUUccCCaa®®BBHH
mmhhaakkßß®®tteennAA®®bbeeTTssllaavv  eeBBllllaavvkkaann''rrbbbbkkuummµµ¨ÿynniiss††  eeKK[[®®BBHHmm
hhaakkßß®®ttnniigg®®BBHHrraaCCvvggßßaannuuvvggßß  rrss''eennAAmmYYyykkEEnn¬¬ggddUUccrraa®®ss††ssaammJJÔÔ  eeKK
mmiinnbbMMVVtt''eeTT  bb""uuEEnn††eeKKmmiinn[[GGMMNNaacc  rrss''eennAAccaass''CCrraassuuKKttCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''
KK~~aa  ccMMEENNkkccaass''eeKKmmiinneeKKaarrBB  ccMMEENNkkffIIµµeeKKmmiinnbbeeggII˚t̊t  ®®bbeeTTssllaavvEEdd
llFF¬¬aabb''CCaarraaCCaanniiyymm  kk**®®ttUUvvrrlltt''®®ttwwmmeennHHeehhaagg  ..  ®®kkeeLLkkmmkkeemmIIll®®bb
eeTTsskkmmıı¨C̈Caavviijj  eettIImmaannssPPaaBByy""aaggNNaaEEddrr  eebbIIeeyyaaggttaammrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ
EExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ®®ttgg''mmaa®®ttaa11EEccggffaa  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaCCaa®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kkEEdd
ll®®BBHHmmhhaakkßß®®tt®®TTgg''®®bbttiibbttii††ttaammrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  nniiggttaammllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeett
yy¥¥BBhhuubbkkßß  ..  ddUUeecc~~HHrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔeennHHeekkIItteeccjjBBIIssPPaaFFmmµµnnuuJJÔÔ  EEddllCCaa
ttMMNNaagg®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  eeTTaaHHbbIIeeBBlleennHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩBBMMuuVVnneeVVHHeeqq~~aatteeddaa--



yyppÊÊaall''kk**eeddaayy  bb""uuEEnn††ssmmaassPPaaBBVVnneeccjjmmkkBBII®®KKbb''KKUUPPaaKKIIEExxµµrrTTSSgg
GGss''  ..  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  GG~~kkkkaann''GGMMNNaaccEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHHeeJJllffaa  eeKKBBMMuuccgg''
eeFFII√√eess††cceeTT  bb""uuEEnn††eeKKCCaaGG~~kkbbeeggII˚t̊teess††cc  ..  VVnneesscckkII††ffaa  ®®BBHHmmhhaakkßß®®tt
EEddlleekkIIttmmaannssBB√√́́ ff©©eennHH  eeddaayyssaarreeKKååbbttƒƒmm∏∏mmiiggbbeeggII˚t̊t[[mmaann  ..  ttaa
mmnn&&yyeennHH,,  eebbIIeeKKbbeeggII˚t̊teess††cc  eeKKkk**GGaaccrrMMllaayyeess††ccVVnnEEddrr  ..  mmaa®®ttaa
1177´́nnrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔEEccggffaa  ««®®BBHHmmhhaakkßß®®tt®®TTgg''®®KKggrraaCCssmm∫∫ttii††  bb""uuEEnn††®®TTgg''
mmiinnkkaann''GGMMNNaacc  mmiinnGGaaccssMMuuEEkkEE®®bbCCaaddaacc''xxaatt»»  ..  bb""uuEEnn††eebbIIGG~~kkkkaann''GGMMNNaa
cc  eebbIIeeKKccgg''eeFFII√√eennAAEEtteeFFII√√VVnn  KKWWeeKKmmiinneeFFII√√vviieessaaFFnnkkmmµµ®®ttgg''mmaa®®ttaaeennHHeeTT
KKWWeeKKeeFFII√√rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔbbEEnnƒƒmmTTII33  eehhIIyyBB¥¥ÁÁrrTTuukk®®ttgg''CCMMBBUUkk®®BBHHmmhhaakkßß®®ttddUUcc
rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔbbEEnnƒƒmmTTII22  eeVVHHeeqq~~aattCCaakkJJççbb''ddUUeecc~~aaHHEEddrr  KKWWeeKKBBMMuuxxIIççrrvvll''ccMMeeJJHH
CCnnNNaa  ……®®kkuummNNaaCCMMTTaass''EEbbbbNNaakk**eeddaayy  kk**BBMMuuGGaacceeFFII√√GGII√√eeKKeekkIItteeLLIIyy
..  GG~~kkEEddllKKiittBBIIbbkkßßxx¬¬SSggeeBBkkeeTTAA  GGII√√mmYYyyEEddlleennAAmmaann®®bbeeyyaaCCnn__ddll''
bbkkßß  eeTTIIbbeeKKeennAAKKSS®®TT  bb""uuEEnn††eebbIIGGss''®®bbeeyyaaCCnn__bbkkßßeehhIIyy  eeTTaaHHbbIIeennAAmmaa
nn®®bbeeyyaaCCnn__CCaattii  eeKK®®ttUUvvEEtteeVVHHbbgg''eeccaallEEddrr  ..

®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrrmmaann®®BBHHbbMMNNggccgg''ddaakk''rraaCC¥¥  ttaammGGaattµµaayyll''mmaa
nnmmUUlleehhttuuBBIIrryy""aagg  KKWWTTII11®®BBHHGGMMNNaaccrrbbss''®®BBHHGGggkkaann''EEttccuuHHeexxßßaayy
eeTTAA@@  ssUUmm∫∫II®®BBHHGGggbbMMeeBBjjkkiiccççttaammEEttrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  kk**GG~~kknneeyyaaVVyymmiinn
ss††aabb''EEddrr  ddUUccCCaa®®BBHHGGggssMMuu[[eeKKQQbb''eeccaaTT®®bbkkaann''®®kkuummnniissßßiitt  EEddllrrddΩΩaa
PPiiVVlleeccaaTTffaa  VVnnee®®bbIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaaeennAAeeBBlleeFFII√√VVttuukkmmµµ  kk**eeKKBBMMuueeKKaarrBB
ttaamm  ..  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  eebbIIrrddΩΩaaPPiiVVllssMMeerrccBBIIbbJJ˙ȧaGGII√√mmYYyy  ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttBBMMuu
EEddllCCMMTTaass''  EEttggEEttccuuHHhhttƒƒeellxxaattaammeesscckkII††ssMMeerrccrrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVll
CCaaddrraabb  ..  TTII22®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrrccgg''eeXXIIjjppÊÊaall''®®BBHHeenn®®tt  eettII®®BBHHmmhhaa
kkßß®®ttGGggNNaa  EEddll®®ttUUvvss~~ggrraaCC¥¥bbnn††BBII®®BBHHGGgg  eettIImmaanncc∫∫aabb''ee®®CCIIsseerrIIss
®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEEbbbbNNaa  ??  eebbIIddMMeeNNIIrrkkaarrNN__eess††cc®®KKggrraaCC¥¥mmaannddMMeeNNIIrr
llÌÌeehhIIyy  ddUUccccaass''bbUUrraaNNEExxµµrreeJJllffaa  ®®BBHHGGggssuuKKtteeTTAAbbiiTT®®BBHHeenn®®tt
CCiitt  ..  VVnneesscckkII††ffaa    rraaCCaanniiyymmeeKKeennAAEEttbbnn††[[mmaanntteeTTAAeeTToott  ..    ®®BBHH  
GGggssggßß&&yyffaa  EE®®kkggGGtt''BBII®®BBHHGGggeeTTAA  eeKK®®bbkkaassssaaFFaarrNNrrddΩΩ  ee®®JJHH
ssBB√√́́ ff©©eennHH®®BBHHGGggeennAAmmaann≤≤TTiiÏÏBBll  eeTTIIbbeeKKeennAATTuukkssiinn  ..  eennHH®®KKaann''EEtt
CCaakkaarrVV""nn''®®bbmmaaNNeemmIIlleeTT      bb""uuEEnn††CCMMeerrAA®®BBHHTT&&yyGGaaff··kkMMVVMMggrrbbss''®®BBHHGGgg  

eeppßßggBBIIeennHHeeTToott  eeyyIIggBBMMuuGGaaccddwwggVVnneeTT  ..
mmaanneeKKssYYrreeyyaabbll''GGaattµµaaffaa  eettIItteeTTAAGGnnaaKKtt  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa®®ttUUvvEEtt

eennAACCaarraaCCaanniiyymm  ……kk**pp¬¬aass''eeTTAACCaassaaFFaarrNNrrddΩΩvviijj  eeddIImm∫∫II[[®®bbeeTTsskkmmıı¨¨
CCaallUUttllaass''ccMMeerrIInn  ??  GGaattµµaaeeqqII¬¬yyffaa  kkaarrpp¬¬aass''bb††ËËrrrrbbbbCCaabbJJ˙ȧaFFMMNNaass''
BBMMuuEEmmnnmmnnuussßßmm~~aakk''BBIIrrnnaakk''pp¬¬aass''VVnneeTT  ttaammrrbbbb®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  KKWWssiiƒƒtt
eennAAeellII®®bbCCaaBBllrrddΩΩTTSSggGGss''EEddllssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTss  ..  ee®®kkAABBIIeennaaHH
mmaannEEttrrbbbbpp††aacc''kkaarr  ……rrddΩΩ®®bbhhaarreeTT  EEddllGGaaccbb††ËËrrrrbbbbBBIImmYYyyeeTTAAmmYYyy
VVnn  KKWWeeKKeeFFII√√ee®®kkAAcc∫∫aabb''  ee®®kkAABBIImmttiinniiggqqnnÊÊ:®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  ..  ddUUcc®®bbeeTTss
xx¬¬HH  eebbIIGG~~kkkkaann''GGMMNNaaccccgg''kkaann''kkaarrmmYYyyCCIIvviitt  eeKK®®ttUUvvddUUrrrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔCCaarrbbbb
pp††aacc''kkaarr  CCaaBBiieessssrrbbbbkkuummµµ¨ÿynniiss††  ®®bbFFaannmmCCŒŒiimmbbkkßßkkaann''kkaarrrrhhUUtt
ddll''ss¬¬aabb''  ..  bb""uuEEnn††bbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  llTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥nniiggkkaarreeKKaarrBBssiiTTiiÏÏ
mmnnuussßß  kkaann''EEttmmaannccllnnaaeeTTAAmmuuxxyy""aaggeellOOnn  ccMMEENNkkrrbbbbpp††aacc''kkaarr
rrbbbbEEddllBBMMuueeKKaarrBBqqnnÊÊ:rrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  kkaann''EEttddYYllrrllMMmmYYyymm††gg@@
eessIIÊÊrrEEttGGss''kk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakk  ..  yy""aaggNNaammiijj  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaakkMMBBuuggQQaa
nnmmkkrrkkllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eehhIIyy  ddUUeecc~~HHddMMeeNNaaHH®®ssaayyGGII√√mmYYyy  CCaaBBii--
eessssbbJJ˙ȧaFFMM@@rrbbss''CCaattii  ®®ttUUvvEEtteeFFII√√ttaammllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ttaammrryy:

ssnn¬¬wwkkeeqq~~aatteeddaayyeessrrIInniiggyyuuttii††FFmm··  EEddllCCaakkaarrqq¬¬¨ḦHbbJJççSSggBBiitt®®VVkkdd´́nn
qqnnÊÊ:®®bbCCaaBBllrrddΩΩEEddllCCaammççaass''GGMMNNaacc  ..  bb""uuEEnn††rrbbbbpp††aacc''kkaarree®®ccIInnyykk
eeQQµµaaHH®®bbCCaaCCnnmmkkee®®bbII  eeddIImm∫∫IIbbiiTTVVMMggKKMMnniittppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnneeKKBBIIrrbbIInnaakk''  ffaaCCaaKKMM
nniitt®®bbCCaaCCnnTTUUeeTTAA  ..  eeKKee®®ccIInnee®®bbIIGGMMeeBBIIhhwwggßßaa  ee®®JJHHeebbIIeeKKee®®bbIIkkmm¬¬SSggcc∫∫aabb''
eeKKnnwwggTTTTYYllbbrraaCC&&yy  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩCCaassmmaaCCiikkssggmm  EEddllCCaaFFnnFFaann
dd**ssMMxxaann''ssMMrraabb''ssaaggssggmm[[llUUttllaass''ccMMeerrIInn  ..  ddUUeecc~~HH®®bbCCaaBBllrrddΩΩCCaa
GG~~kkddwwkknnSSssggmm  ttaammrryy:ttMMNNaaggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  KKWWrrddΩΩssPPaa  eeddIImm∫∫IIbbeeggII˚t̊trrddΩΩaa
PPiiVVll  ..  eeddIImm∫∫II[[kkaarrddwwkknnSSeennHHmmaannvvDDÛÛnnPPaaBB  ssnnii††PPaaBB  nniiggyyuuttii††FFmm··
®®bbCCaaBBllrrddΩΩ®®ttUUvvmmaannkkaarrssiikkßßaaee®®ccIInn  eehhIIyymmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__ppgg  eeTTIIbb
ssMMeerrccVVnnCCaappllllÌÌ  CCaaBBiieessssppllllÌÌ®®ttgg''cceemmII¬¬yyeeTTAAnnwwggssMMnnYYrrxxaagg
eeddIImmffaa  eettII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennAACCaarraaCCaaNNaacc®®kk  ……eeTTAACCaassaaFFaarrNNrrddΩΩeennAA
eeBBllGGnnaaKKtt  ..  bbJJ˙ȧaeennHH  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrCCaaGG~~kkssMMeerrcc  ee®®JJHH®®bbCCaa--
BBllrrddΩΩCCaammççaass''GGMMNNaacc  ..⁄⁄




