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BBiiFFIIbbuuNN¥¥GGMMuuTTUUkk  bbEENN††tt®®bbTTIIbb  nniiggssMMBBHH®®BBHHEExx  CCYYnnkkaalleehhAAffaaGG
kkGGMMbbuukk  eeKKeeFFII√√eennAA´́ff©©TTII1155eekkIIttEExxkkttii††kk  bb""uuEEnn††eeKKeeFFII√√33´́ff©©  KKWẂ́ ff©©1144,,  1155eekkIItt
nniigg´́ff©©11eerraaccEExxkktt††iikk  ..  BBiiFFIIbbuuNN¥¥GGMMuuTTUUkkeeKKeeFFII√√eennAA®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggBBIICCMMnnaann''
eeddIImm  BBiiFFIIeennHHee®®ccIInneeFFII√√rrhhUUtt33´́ff©©  bb""uuEEnn††kkEEnn¬¬gg®®VVrrBB√√BBiiFFIIdd**ssMMxxaann''  KKWWeennAATT--
eenn¬¬bbYYnnmmuuxx´́nnTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  CCMMnnaann''eeddIImm  TTUUkkEEddll®®ttUUvv®®bbNNSSggmmaann3300
KKUU  EEddllVVnnee®®CCIIsseerrIIssBBIIvvtt††nnaannaakk~~¨g̈geexxtt††TTSSggLLaayy´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
EEddlleennAACCiittmmaatt''TTeenn¬¬  ..  eennAAeeBBll®®bbNNSSggmmaanneePP¬¬ggBBiiNNJJTT¥¥eennAAmmuuxx
ddMMNNaakk''EEpp  ..  eennAAeeBBllll©©aacc  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩnniiggGG~~kkrrddΩΩkkaarrVVnnmmkkCCYYbbCCMMuuKK~~aa
rrgg''ccSSeemmIIllkkaarr®®bbNNSSggTTUUkkeennaaHH  ..  ccMMEENNkk®®BBHHmmhhaakkßß®®ttkk**VVnnccUUllrrYYmm
kk~~¨g̈gBBiiFFIIeennHHEEddrr  ..  eennAAeeBBllyybb''mmaannGGuuCC®®bbTTIIbbCC√√aallaaeennAAddMMNNaakk''EEpp  nniigg
eennAAttaammTTUUkkkkVV""ll''nnaannaa  ..  CCaammYYyyKK~~aaeennHH  mmaannbbEENN††tt®®bbTTIIbb  EEddllrrcc--
nnaaeeddaayyrrUUbbPPaaBBkk∫∫ËËrrkk∫∫aacc''eeppßßgg@@  ccMMrruuHHeeddaayyeePPII¬¬ggGGKKIIssnnII®®KKbb''BBNN··eeTTAA
ttaamm®®kkssYYggnniiggsshh®®KKaassnnIImmYYyy@@  ..  ®®bbTTIIbbTTSSggeennaaHHVVnneerroobbccMMeennAA
eellIITTUUkkkkVV""ll''ttUUcc@@  EEddll®®ttUUvvkkVV""ll''FFMM@@sseeNN††aaggmmkk®®bbCCMMuuKK~~aaeennAATTeenn¬¬
ccttuummuuxxddMMNNaakk''EEpp  ..  eennAAeevvllaaJJkk''kkNN††aallGGaa®®FFaattrrhhUUttddll''PPWW¬¬  mmaann
ee®®ccooggccee®®mmooggss®®kkvvaaTT__  eeddaayy®®kkuummnnaarrIIkkMMddrreeddaayyeePP¬¬ggmmeehhaarrIIBBiiNNJJ
TT¥¥  ..

BBiiFFIIssMMBBHH®®BBHHEExx……bbUUCCaa®®BBHHcc&&nnÊÊeennHH  hhaakk''ddUUccCCaaTTaakk''TTggnnwwggBBuuTTÏÏssaa--
ssnnaa  eeddaayyeeFFII√√eennAA´́ff©©1155eekkIIttEExxkkttii††kkeennHHEEddrr  ..  eeddaayymmaanneesscckkII††ddMM--
NNaallffaa  kkaall®®BBHHeeJJFFiisstt√√eeyyaaggyykkkkMMeeNNIItteekkIIttCCaasstt√√TTnnßßaayy
eennAA´́ff©©eeBBjjbbUUNN··mmII  VVnn®®kkeeLLkkeeXXIIjj®®BBHHcc&&nnÊÊeeBBjjvvgg''  kk**mmaanncciitt††®®CCHHff¬¬aa
ccgg''ddaakk''TTaannCCIIvviitt  ..  eeBBlleennaaHH  ®®BBHH≤≤nnÊÊVVnnnniimmiitt††eeFFII√√CCaa®®JJhhµµNN__ccaass''
mm~~aakk''mmkkssMMuussaacc''TTnnßßaayyeeJJFFiisstt√√eeddIImm∫∫IIbbMMeeBBjjTTaann  ..  eeBBllTTnnßßaayy
eeJJFFiisstt√√eellaattccUUlleePPII¬¬gg@@®®ttUUvvrrlltt''GGss''  ..  eeXXIIjjeehhttuuGGssççaarr¥¥ddUUeecc~~HH
≤≤nnÊÊ®®JJhhµµNN__kk**eehhaaHHeeTTAAyykkEEkkvvmmeennaassiillaammYYyyddMMuu  eeTTAAKKUUrrrrUUbbTTnnßßaayy
kk~~¨g̈gvvgg''®®BBHHcc&&nnÊÊeennaaHHeeTTAA  ..  GGaa®®ss&&yyeerrOOggeennHH  VVnnCCaaGG~~kkxx¬¬HHeeJJllffaa  eeXXII
jjddUUccCCaarrUUbbTTnnßßaayyeennAAkk~~¨g̈gvvgg''®®BBHHcc&&nnÊÊ  ..  kkaarreeKKaarrBB®®BBHHcc&&nnÊÊ……ssMMBBHH®®BBHHEExx
kk**mmaannttmmkkrrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..  kkaarrssMMBBHH®®BBHHEExx  kkaallBBIIeeddIImmeeKKeeFFII√√
eennAAssaakk¥¥mmuunnIIeeccttiiyy  KKWWeeKKeeFFII√√BBIÍ́ ff©©1144ddll''́́ ff©©1155eekkIIttEExxkkttii††kk  CCaa´́ff©©eeBB--
jjbbUUNN··mmII  ..  ee®®KKOOggsskk˚åarrbbUUCCaa  KKWWGGMMbbuukkeecckkddUUgg      ssMMrraabb''ff√√aayy®®BBHHEExxnniigg
ff√√aayy®®BBHHrrUUbbeeJJFFiisstt√√  EEddllssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gvvgg''®®BBHHccnnÊÊ  ..  eeBBllCCaammYYyyKK~~aa
eennaaHH  mmaannGGuuCCeeTToonnFFUUbbff√√aayy®®BBHHrrttnn®®tt&&yy  nniiggnnwwkkddll''eeTTvvttaa  ..  ttaammvvtt††
GGaarraammxx¬¬HHeennAAttaammeexxtt††nniiggCCnnbbTT  kk**mmaanneeFFII√√BBiiFFIIeennHHEEddrr  ..  kkaarreeFFII√√bbuuNN¥¥GGMMuu
TTUUkk  bbEENN††tt®®bbTTIIbb  ssMMBBHH®®BBHHEExxeennHH      CCaaBBiiFFIITTMMeennoommTTMMllaabb''rrbbss''EExxµµrrssMM  
rraabb''ccggPPÇÇaabb''cciitt††KKMMnniitt[[ssbb∫∫aayyrrIIkkrraayyCCaammYYyyKK~~aa  ..

GGMMBBIIbbuuNN¥¥bbEENN††tt®®bbTTIIbb  ttaammTTMMeennoommFFmmµµttaa  GG~~kk®®ssuukkeennAA®®bbeeTTss

kkmmıı¨C̈CaaEEttggeeFFII√√BBiiFFIIbbuuNN¥¥bbEENN††tt®®bbTTIIbbeennAA´́ff©©bbvvaarrNNaaeeccjj®®BBHHvvssßßaarr
rrbbss''®®BBHHssggÙÙ  bb""uuEEnn††eennAArraaCCFFaannII  ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEEttgg®®VVrrBBÏÏeeFFII√√BBiiFFIIeennHHrrYYmm
CCaammYYyyBBiiFFIIGGMMuuTTUUkkssMMBBHH®®BBHHEExxnniiggGGkkGGMMbbuukk  EEddllrraabb''bbJJççËËllkk~~¨g̈gBBiiFFIITT√√aaTT--
ssmmaassmmYYyyssMMrraabb''rrddΩΩ  ..  BBiiFFIIbbuuNN¥¥®®bb´́BBNNIITTSSggLLaayy  EEttggmmaanneehhttuu
ppllTTaakk''TTggnnwwggeerrOOggnniiTTaann  ..  eerrOOggbbuuNN¥¥bbEENN††tt®®bbTTIIbb  kk~~¨g̈gKKmmIIıırr®®BBHH
´́®®ttbbiiddkk´́nnBBuuTTÏÏssaassnnaaBBMMuueeXXIIjjmmaannnniiyyaayyeeTT  bb""uuEEnn††mmaanneeXXIIjjkk~~¨g̈geerrOO
ggee®®BBggEExxµµrr  ..  eerrOOggeennaaHHmmaannnniiyyaayyTTaakk''TTggnnwwggBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..  mmaann
eesscckkII††ttMMNNaallffaa  eennAAxxaaggeeddIImm´́nnPPTTÊÊkkbb∫∫eeyyIIggeennHH  mmaannsstt√√EEkkÌÌkkss
jjIIeeQQµµaallVVnnbbeeJJççjjBBggVVnn®®VVMM  EEttBBggTTSSggeennaaHHVVnnFF¬¬aakk''ccuuHHkk~~¨g̈gTTwwkk
eeddaayyxx¥¥ll''BB¥¥¨ḦH  ..  EEkkÌÌkkssjjIIeeQQµµaallVVnnyyMMeessaakkeeVVkkxx¬¬ÁÁnnrrhhUUttss¬¬aabb''
eeddaayyss††aayyBBggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyeeTTAAeekkIIttCCaa®®BBHH≤≤nnÊÊkk~~¨g̈gssƒƒaannssYYKK··eeTTvv--
eellaakk  ..  ccMMEENNkkBBggTTSSgg55eennaaHH  VVnnFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ dd´́nnsstt√√TTSSgg
55KKWW  mmaann''  eess††ccnnaaKK  GGeeNNII††kk  eeKKaa  nniigg  xx¬¬aa  VVnneerrIIssyykkeeTTAAcciiJJççwwmm  ®®ssaabb''
EEtteekkIIttmmkkssuuTTÏÏEEttmmnnuussßß®®bbuussTTSSgg55  ..  kkUUnnTTSSgg®®VVMMVVnnllaammaabbiittaaCCaa
sstt√√eeTTAAssaaggkkuussll  eeddIImm∫∫II[[VVnn®®ttaass''CCaa®®BBHHBBuuTTÏÏeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..  sstt√√TTSS
ggeennaaHHkk**VVnnGGnnuuJJÔÔaatt  bb""uuEEnn††VVnneeFFII√√ssMMNNUUmmBBrrffaa  eebbIIkkUUnneeccjjeeTTAAkkssaagg
BBuuTTÏÏPPUUmmiiVVnn®®ttaass''eeBBllNNaa  ssUUmmeeppII∆∆eeQQµµaaHHrrbbss''eeyyIIgg[[eeTTAACCaabb''nnwwgg
eeQQµµaaHHrrbbss''GG~~kkppgg  ..  eerrOOggeennHHmmaanneeQQµµaaHHddUUccKK~~aannwwgg®®BBHHnnaamm®®BBHHBBuuTTÏÏ55
®®BBHHGGgg  EEddllVVnn®®ttaass''kk~~¨g̈gPPTTÊÊkkbb∫∫eennHH  KKWWkkkkuusssseennÏÏaa  EE®®bbffaammaann'',,  eekkaa
nnaaKKmmeennaa  EE®®bbffaannaaKK,,  kkssßßeeVV  EE®®bbffaaGGeeNN††IIkk,,  eeKKaatteemmaa  EE®®bbffaaeeKKaa  nnii
gg®®BBHHssiiGGaarr¥¥eemmeett††yy¥¥  KKWWxx¬¬aa  ..  EEff¬¬ggBBIImmaaNNBBTTSSgg55VVnnCCYYbbKK~~aaeennAAkkEEnn¬¬
ggmmYYyy  eeddaayymmaanneeKKaallbbMMNNggddUUccKK~~aa  kk**ssMMuuKK~~aaeeFFII√√CCaabbggbbÌÌËËnn  eehhIIyyCCEECC
kkKK~~aarrkkmmaattaabbiittaaeeddIImm  ..  EEkkÌÌkkssjjIIeeQQµµaallCCaammaattaabbiittaa  EEddllVVnneekkIItt
CCaa®®BBHH≤≤nnÊÊnniigg®®BBHHGGKKmmeehhssIIeennaaHH  kk**ccuuHHmmkkddMMNNaalleerrOOggeennHH®®VVbb''ddll''
mmaaNNBBTTSSgg55ffaa  mmaattaabbiittaaeeddIImmrrbbss''GG~~kkKKWWeeyyIIggeennHH‰‰gg  EEddllkkaallBBII
mmuunnKKWWCCaasstt√√EEkkÌÌkkssjjIIeeQQµµaall  ..  ®®BBHH≤≤nnÊÊnniiggGGKKmmeehhssIIVVnnpp††SSffaa  eebbII
kkUUnnrraall''KK~~aannwwkkGGaall&&yyeeyyIIgg  ccgg''bbUUCCaaGGII√√ddll''eeyyIIggTTSSggBBIIrrnnaakk''  ccUUrrkkUUnnKKUU--
ssEExx√√ggeeCCIIggEEkkÌÌkkeennAA®®KKbb''vvttƒƒ¨ËEddllCCaassMMEENNnneennaaHH  eehhIIyyååTTiiÊÊssddll''
eeyyIIggeeTTAA  ..  mmaaNNBBTTSSgg55VVnnbbYYssCCaattaabbss  eehhIIyyVVnnKKUUsseeCCIIggEEkkÌÌkk
eennAAeellIIvvttƒƒ¨s̈sMMEENNnn  EEssnnrrYYcckk**bbEENN††ttttaammEExxßßTTwwkkhhUUrreeTTAA  eeddIImm∫∫IIbbUUCCaa
EEkkÌÌkkssjjIIeeQQµµaall  rrhhUUttCCaabb''CCaaTTMMeennoommmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..  ttaammccaass''
bbUUrraaNNeeJJllffaa  eerrOOggeennHHddkk®®ssgg''ttaammeerrOOggssaa®®ss††aaEEkkÌÌkkss  EEddllCCaa
ssaa®®ss††aammaannmmkkyyUUrreehhIIyy  ddUUccKK~~aannwwggKKmmIIıırrrrttnnsseeÂÂggaaHH  nniiggKKmmIIıırrBBuuTTÏÏvvggßß
..  ccMMeeJJHHeerrOOggbbEENN††tt®®bbTTIIbbeennHH  ttaammmmttiiGG~~kk®®ssuukkxx¬¬HHssMMGGaaggffaa  eeKKeeFFII√√
BBiiFFIIbbEENN††tt®®bbTTIIbbeennHH  eeddIImm∫∫IIååTTiiÊÊssbbUUCCaaccMMeeJJHHss~~aamm®®BBHHBBuuTTÏÏVVTT  nniigg®®BBHH
ccggËËmmEEkkvv  EEddll®®bbttiissƒƒaanneennAAnnaaBBiiPPBBnnaaKK  ..    xx¬¬HHffaa    kkaarrbbEENN††tt®®bbTTIIbb
eennHH  KKWWååTTiiÊÊssccMMeeJJHH®®BBHHccUULLaammNNIIeeccttiiyy  EEddllssiiƒƒtteennAAssƒƒaann´́®®tt®®ttwwggßß
..  ccMMeeJJHHeerrOOggEEkkÌÌkkssjjIIeeQQµµaallEEddllffaaCCaammaattaabbiittaaeeddIImmrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ
TTSSgg55®®BBHHGGgg  kk~~¨g̈gPPTTÊÊkkbb∫∫  eehhIIyyffaaCCaaeerrOOggnnSS[[eekkIIttkkaarrbbEENN††tt®®bbTTIIbb
eeddIImm∫∫IIååTTiiÊÊssddll''sstt√√EEkkÌÌkkss    EEddllccaatt''ffaaCCaaeerrOOggmmaanneehhttuuGGssççaarr¥¥    EEdd
llBBMMuuGGaacceeCCOOVVnnkk**eeddaayy          kk**ccaatt''TTuukkCCaavvbb∫∫FFmm··kk¬¬aayyCCaa®®bb´́BBNNIIrrbbss''  
EExxµµrrkk~~¨g̈gkkaarrbbEENN††tt®®bbTTIIbbeennHH  ..

bbNN††aabbuuNN¥¥TTSSgg33®®bbeePPTTeennHH  bbuuNN¥¥GGMMuuTTUUkkmmaann®®bbCCaa®®bbIIyy__CCaaggeeKK
ee®®JJHHmmaannsskkmmµµPPaaBBrrss''rreevvIIkk  eehhIIyyGG~~kkeemmIIllccaabb''GGaarrmmµµNN__xx¬¬SSgg  ®®ttgg''
eeKKccgg''ddwwggTTUUkkNNaaQQ~~HHNNaaccaajj''  ..  TTUUkkEEddll®®bbNNSSggKK~~aaeennaaHH  lluuHHeeBBll
ee®®kkaayy@@mmkkeeTToottmmaannrraabb''rryyKKUU  eehhIIyyeeKK[[eeQQµµaaHHTTUUkkeeppßßgg@@KK~~aaeeTTAA
ttaamm®®kkuummnnIImmYYyy@@  ..    mmuunnnnwwggccaabb''®®bbNNSSgg    mmaann®®kkuummTTUUkkxx¬¬HHeeKKssMMBBHHnnwwkk
rrMMllwwkkddll''®®KKUU  eeddIImm∫∫II[[TTUUkkeeKKmmaannCC&&yyCCMMnnHH  ..  eeBBll®®bbNNSSggmmaannddUUrr¥¥dd--



ÂÂnnII††eellggkkMMddrr  llaayyeeddaayyGG~~kkeeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyppgg  ..  eeTTaaHHbbII®®bbvvttii††́́ nnBBiiFFII
bbuuNN¥¥TTSSggbbIIeennHH  mmaanneerrOOggTTaakk''TTggnnwwggssaassnnaa®®JJhhµµNN__xx¬¬HHkk**eeddaayy  kk**
BBiiFFIIbbuuNN¥¥TTSSggbbIIeennHHkk¬¬aayyCCaa®®bb´́BBNNIIdd**mmaann®®bbCCaa®®bbIIyy__  rrbbss''®®bbCCaaBBll

rrddΩΩEExxµµrreeTTAAeehhIIyy  ..  BBuuTTÏÏssaassnnaa®®KKaann''EEtt[[eeyyaabbll''ffaa  GGMMeeBBII®®KKbb''yy""aagg
EEddllmmaann®®bbeeyyaaCCnn__  KKWWCCaaGGMMeeBBIIbbNN††¨ḦHKKuuNNFFmm··nniiggssaammKKIIFFmm··  ..⁄⁄
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