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rrSSggnniiggGGgg''eeKK¬¬ssmmaannnn&&yyTTUUeeTTAAffaa  kkaarryyll''®®ssbbttaammmmaaKKaa··EEddllGGnnuuvvtt††
mmaannnn&&yymmYYyyeeTToottffaa  nneeyyaaVVyyVVnnddll''rreebboobbccaatt''kkaarrxxaaggeessddΩΩkkiiccçç
ssggmmkkiiccçç  nniiggkkiiccççkkaarrTTUUtt  ..      kk~~¨g̈geessoovveePPAA  Encyclopedia TTSSggVVrrSSgg
TTSSggGGgg''eeKK¬¬ssmmaannccMMNNuuccmmYYyyeeJJllffaa    kkiiccççkkaarr®®KKbb''yy""aaggEEddlleeKKeeFFII√√CCaa
mmYYyyssggmm  eehhAAffaanneeyyaaVVyy  ..  ttaammvvccnnaannuu®®kkmmEExxµµrr  nneeyyaaVVyymmkkBBII
nnyy: nniigg  ååVVyy: mmaanneesscckkII††ffaa  ååVVyykk~~¨g̈gkkaarrEENNnnSS  kkllll∫∫iicc
……eemmKKMMnniittEEddlleeppII††mmeeLLIIggssMMrraabb''ddwwkknnSSGG~~kkdd´́TT[[®®bb®®BBwwtt††eeFFII√√    eeddIImm∫∫IIeeKKaa--
lleeddAAGGII√√mmYYyy  ..  ttaammnn&&yyEEddllVVnneeyyaaggxx¬¬HHttaamm®®bbPPBBeeppßßgg@@KK~~aaeennHH
bbJJÇÇaakk''ffaa  nneeyyaaVVyyVVnnddll''rreebboobbkkiiccççkkaarr®®KKbb''yy""aagg  EEddllbbuuKKllVVnn
eeFFII√√eeddIImm∫∫IIddwwkknnSSCCIIvviittxx¬¬ÁÁnn  nniiggrreebboobbkkiiccççkkaarrrrbbss''ssggmm  ..  eeKKee®®ccIInnee®®bbIIJJ
kk¥¥nneeyyaaVVyyeennHH  ccMMeeJJHHeeTTAAeellIIkkiiccççkkaarr  EEddllTTaakk''TTggnnwwggkkaarr®®KKbb''®®KKgg
rrddΩΩ  ..  bb""uuEEnn††EExxµµrrmmaannee®®bbIIJJkk¥¥eennHHffaa  nneeyyaaVVyy®®KKYYssaarr  nneeyyaaVVyyTTwwkk
CCaaeeddIImm  ..  

rreebboobbddwwkknnSSrrbbss''mmnnuussßßkk~~¨g̈gssggmm  eeKKee®®bbIIvviiFFIIee®®bbIIrreebboobbnniiggkkll
ll∫∫iiccee®®ccIInnyy""aagg  rraabb''bbJJççËËllTTSSggvviiFFIIhhwwggßßaaKKMMrraammkkMMEEhhggppgg  ..  ccMMEENNkk
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaavviijj  ®®BBHHBBuuTTÏÏmmYYyyGGeennII¬¬eeddaayy®®BBHHssggÙÙ  VVnnEENNnnSSmmnnuu--
ssßßnniiggssggmmmmnnuussßß  eeTTAAttaammnniissßß&&yyrrbbss''eeKK  KKWWeeTTAAttaammssTTÏÏaa  rreebboobb
……vviiFFIIEENNnnSSeennaaHH    KKWWCCaakkaarrbbgg˙ȧajjeehhttuuppllllÌÌGGaa®®kkkk''ssMMrraabb''[[mmnnuussßßnnii
ggssggmmmmnnuussßßee®®CCIIsseerrIIsspp¬¬ËËvvGGnnuuvvtt††eeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg    eeddaayyKKµµaannkkaarrbbgg≈≈iitt
bbgg≈≈MM  ……KKµµaannkkaarrllaakk''GGaaff··kkMMVVMMggll∫∫iicckkiiccççkkllGGaa®®kkkk''NNaammYYyy    kk~~¨g̈geeKKaall
eeddAABB¥¥aaVVTTGG~~kkdd´́TTeeLLIIyy  ..  

ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  ®®BBHHBBuuTTÏÏbbee®®ggoonn[[mmnnuussßßllHHGGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''  eehhIIyyhhaatt''
eerroonneeFFII√√llÌÌ  ddUUccVVllIIffaakkuussllaaFFmmµµaa  ®®kkuummFFmm··CCaakkuussll®®ttUUvvkkaann''yykk
KKWW®®ttUUvvGGnnuuvvtt††  GGkkuussllaaFFmmµµaa  ®®kkuummFFmm··CCaaGGkkuussll  ®®ttUUvvllHHbbgg''  KKWWkkMMuueeFFII√√CCaa
eeddIImm  ..  ddUUeecc~~HHvviiFFIIrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  CCaavviiFFIIssnnii††PPaaBBeeddaayyee®®bbIIFFmm··GGhhww
ggßßaa  kkaarrBBMMuueebbootteebboonnkk~~¨g̈gkkaarrEENNnnSSmmnnuussßßnniiggssggmmmmnnuussßßeeTTAArrkkssuuxx
ssnnii††PPaaBB  ..  ttaammnn&&yyeennHH  eeKKBBMMuuGGaaccyykkJJkk¥¥nneeyyaaVVyyttaammJJkk¥¥pp¬¬ËËvv
eellaakk  EEddllmmaannnn&&yy®®ccbbUUkk®®ccbbll''  mmkkee®®bbIIkk~~¨g̈gBBuuTTÏÏssaassnnaaVVnneeLLIIyy
ee®®JJHHnnSS[[eeKKyyll''®®ccLLMMkk~~¨g̈gkkaarrGGnnuuvvtt††nn__kk~~¨g̈geellaakknniiggpp¬¬ËËvvFFmm··  ..  eebbIIee®®bbII
JJkk¥¥ffaa  ®®BBHHBBuuTTÏÏ……®®BBHHssggÙÙVVnneeFFII√√nneeyyaaVVyyeeTTssnnaaBBnn¥¥ll''EENNnnSS

mmnnuussßß  CCaaJJkk¥¥EEddllss††aabb''eemmIIlleeTTAA  hhaakk''ddUUcc®®BBHHssggÙÙeeTTssnnaallaayy
eeTTAAeeddaayyJJkk¥¥eeXXaassnnaabbgg≈≈iittbbgg≈≈MM  ss††aabb''eeTTAABBMMuuBBiieerraaHH®®tteeccookk  ee®®JJHHCCaa
JJkk¥¥eeKKBBMMuuFF¬¬aabb''ee®®bbII  ..

eeTTaaHHbbIIeeBBllxx¬¬HH  ®®BBHHssggÙÙssMMEEddggFFmm··  eeddaayyee®®bbIIååmmaaNNvviiFFII  KKWWkkaarr
ee®®bboobbeeFFoobb  ……ee®®bbIIll∫∫iiccxx¬¬HH  kk**eeddIImm∫∫II[[mmnnuussßßsstt√√yyll''®®BBHHFFmm··bb""uueeNNˆâaHH
BBMMuuEEmmnnddUUccll∫∫iiccpp¬¬ËËvv  eellaakkeeFFII√√eeLLIIggeeddIImm∫∫IIbbMMpp¬¬aajjKK~~aaeeLLIIyy  ..  kk~~¨g̈gssmm&&yy
BBuuTTÏÏkkaall  mmaannsskkmmµµPPaaBBCCaaee®®ccIInn  EEddll®®BBHHGGggyyaaggeeTTAACCYYyyss®®mmYYllCC
eemm¬¬aaHHGG~~kknneeyyaaVVyy  ..    eennAA´́ff©©mmYYyy    ®®BBHHBBuuTTÏÏVVnnyyaaggeeTTAAXXaatt''®®BBHHjjaattii
rrbbss''®®BBHHGGggBBIIrr®®kkuumm  EEddllTTaass''EETTggEExx√√ggKKMMnniittKK~~aa  GGMMBBIIkkaarrbbgg˙˙ËËrrTTwwkkssÊÊwwgg
eerraahhiiNNIIddaakk''EE®®ssrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayy®®BBHHjjaattiiTTSSggssggxxaagg®®bbkkaann''ffaa
CCaaTTwwkkssÊÊwwggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  CCeemm¬¬aaHHeennHHmmaannPPaaBBxx¬¬SSggkk¬¬aa      kkMMBBuugg®®bbQQmmmmuuxxddaakk''
KK~~aa  bbMMrruuggeeFFII√√ssÂÂggaammbbgg˙˙ËËrrQQaammKK~~aa,,  ®®BBHHGGggVVnnyyaaggeeTTAAddll''  mmaann®®BBHH
BBuuTTÏÏddIIkkaallaayyeeddaayykkaarrrrMMllwwkkppggffaa  mm~~aall®®BBHHjjaattiiTTSSggssggxxaagg  eettII
®®BBHHGGggmmççaass''TTSSggssggxxaaggbbgg˙˙ËËrrTTwwkkEE®®ss……bbgg˙˙ËËrrQQaammllÌÌCCaagg  ®®BBHHGGgg
bbnn††®®BBHHBBuuTTÏÏddIIkkaaeeTToottffaa  ttaammttffaaKKttyyll''  KKYYrr®®BBHHjjaattiiTTSSggssggxxaaggssMM
rrYYllKK~~aa  EEcckkTTwwkkEE®®ssKK~~aaee®®bbIIeeTTAA  kkMMuubbgg˙˙ËËrrQQaammKK~~aa  EEddllnnSS[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
TTSSggssggxxaaggTTTTYYllrrggee®®KKaaHH  eeddaayyssaarrEEtt®®BBHHjjaattiiff~~aakk''eellIIBBMMuueeccHHss®®mmYY
llKK~~aa  eeCCoossvvaaggGGMMeeBBIIhhwwggßßaa  ..

eeBBlleennaaHH  eeddaayykkaarreeKKaarrBB®®BBHHBBuuTTÏÏppgg  eeddaayy{{vvaaTTdd**mmaannxx¬¬wwmmssaarr
®®bbkkbbeeddaayyssccççFFmm··rrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏppgg  nniiggKKiitteeXXIIjjkkMMhhuussrrbbss''xx¬¬ÁÁnn
ppgg  ®®BBHHjjaattiiTTSSggssggxxaaggkk**®®ssuuHH®®ssYYllKK~~aa  ttaammkkaarrEENNnnSSrrbbss''®®BBHH
GGgg  rrYYccff√√aayybbggMMffyyeeccjjeerrooggxx¬¬ÁÁnneeTTAA  BBMMuuVVnnbbgg˙˙ËËrrQQaammKK~~aaeeLLIIyy  ..
eennHHCCaaGGnn††rraaKKmmnn__rrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ  ccMMeeJJHHGG~~kknneeyyaaVVyyBBIIrr®®kkuumm  kkMMuu[[bbgg˙˙ËËrr
QQaammKK~~aa  ..  ®®BBHHssggÙÙEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~    kk**GGaaccbbMMeeBBjjmmuuxxnnaaTTIIeennHHVVnn    [[EEtt
GG~~kknneeyyaaVVyyssuuTTÏÏcciitt††TTTTYYllssaall''  nniigg[[tt´́mm¬¬sskkmmµµPPaaBBEEbbbbeennHH  ..
®®BBHHssggÙÙGGaaccEENNnnSS®®KKhhssƒƒkk~~¨g̈gpp¬¬ËËvvllÌÌpp¬¬ËËvv®®ttUUvvVVnn  eeddIImm∫∫II[[ssggmmkkmmıı¨C̈Caa
VVnnssuuxxssnnii††PPaaBB  ..  ®®BBHHssggÙÙnniigg®®KKhhssƒƒCCiiHHeellIInnaavvaammYYyyCCaammYYyyKK~~aa  eebbII
®®BBHHssggÙÙeeXXIIjjnnaavvaaeennaaHHmmaannrrnnÏÏTTwwkkccUUll  eellaakkGG~~kk®®VVbb''GG~~kkCCiiHHnnaavvaaTTSSgg
GGss''[[ccuukkrrnnÏÏ  kkMMuu[[TTwwkkccUUlllliiccss¬¬aabb''TTSSggGGss''KK~~aa  ..  yy""aaggNNaammiijj  nnaavvaa
TTuukkddUUcc®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa,,  GG~~kkeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa        KKWW®®BBHHssggÙÙnniigg®®KKhhssƒƒ  

®®ttUUvvEEtt®®BBYYtt´́ddKK~~aarrkkßßaakkaarrJJrr®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa[[VVnnKKgg''vvgg''ssiiƒƒtteessƒƒrr  ttaamm

mmuuxxggaarrnnaaTTIIeerrooggxx¬¬ÁÁnn  ..

®®BBHHeeffrrddIIkkaarrbbss''sseemm††cc®®BBHHssggÙÙrraaCC  CCYYnn--NNaatt  EEff¬¬ggkk~~¨g̈g{{kkaass

GGnnuussMMvvccœœrr:mmhhaassnnii~~VVtt´́nnmmÂÂnnII††ssggÙÙmmuunnqq~~SS11997700  eennAAkk~~¨g̈g®®BBHHvviihhaarr

CCaann''ee®®kkaamm´́nnvvtt††ååNNˆâaeellaammffaa  eeyyIIggCCaa®®BBHHssggÙÙBBMMuuGGaacceeFFII√√nneeyyaaVVyy

[[ddUUcceeKKCCaa®®KKhhssƒƒVVnneeTT  EEtteeyyIIggGGaacc[[eeyyaabbll''ddll''GG~~kkddwwkknnSSrrddΩΩ

®®KKbb''CCaann''ff~~aakk''    ttaammpp¬¬ËËvvFFmm··GGaaff··VVnn    KKµµaannTTaass''xxuussvviinn&&yybbJJÔÔttii††rrbbss''®®BBHH

BBuuTTÏÏeeLLIIyy  TTuukkCCaakkaarrCCYYyyttEE®®mmtt®®mmgg''pp¬¬ËËvv  kkMMuu[[mmaannee®®KKaaHHff~~aakk''ddll''CCaattiinniigg

BBuuTTÏÏssaassnnaa  ee®®JJHHCCaattiinniiggssaassnnaassiiƒƒtteennAACCaammYYyyKK~~aa  ..
®®BBHHssmmıı¨T̈TÏÏssMMEEddggFFmm··eeTTssnnaaee®®VVsssstt√√CCaaTTUUeeTTAA  TTSSggGG~~kkmmaann

TTSSggGG~~kk®®kk  TTSSggGG~~kkFFMMTTSSggGG~~kkttUUcc  KKWWTTSSgg®®bbCCaaBBllrrddΩΩTTSSggGG~~kkddwwkknnSSrrddΩΩ
EEddllkkaann''kkaarrnneeyyaaVVyy®®KKbb''®®bbeePPTT  ddUUccCCaa®®BBHHGGggssMMEEddggFFmm··eeTTssnnaa
ee®®VVss®®BBHHmmhhaakkßß®®tteessaayyrraaCC¥¥  KKWW®®BBHHVVTTBBiimmiiııssaarr  ®®BBHHVVTTbbeessnnTTii
iieekkaassll  [[mmaannTTssBBiiFFrraaCCFFmm··  ddwwkknnSSrrddΩΩ[[lluuHHkk~~¨g̈gKKnn¬¬ggFFmm··  ..  ®®BBHHGGgg
ssMMEEddggFFmm··ee®®VVsseessddΩΩIIKKhhbbttIIGG~~kkmmaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††ee®®ccIInnddUUccCCaa  GGnnaaff
bbiiNNÎÎiikkeessddIIΩΩ  nnaaggvviissaaxxaaCCaaeeddIImm..  ddUUeecc~~HHbbBBÇÇaakk''ffaa  ®®BBHHBBuuTTÏÏBBMMuuEEmmnnssMMEEddgg
FFmm··ccMMeeJJHHEEtt®®bbCCaaBBllrrddΩΩssaammJJÔÔeeTT  KKWW®®BBHHGGggssMMEEddggee®®VVssmmnnuussßß



®®KKbb''®®bbeePPTT  rrYYmmTTSSggGG~~kknneeyyaaVVyyppgg  ..  BBiieessss®®BBHHGGggccaabb''GGaarrmmµµNN__
GG~~kknneeyyaaVVyyxx¬¬SSggCCaaggeeKKbbMMppuutt  ee®®JJHHGG~~kkmmaannGGMMNNaacc    eebbIIKKµµaannFFmm··kk~~¨g̈g
xx¬¬ÁÁnneeTT  GGaaccyykkGGMMNNaaccxx¬¬ÁÁnn  eeTTAAeeFFII√√VVbbCCiiHHCCaann''GG~~kkttUUccTTaabbCCaaggxx¬¬ÁÁnn  ..  

eeBBll®®ttaass''ddwwggPP¬¬aamm  ®®BBHHGGggBBiiccaarrNNaaeeXXIIjjffaa      CCnnbbII®®kkuummGGaacceeFFII√√
[[ssggmmccMMeerrIInnllUUttllaass''  eebbII®®kkuummeennaaHHmmaannFFmm··kk~~¨g̈gxx¬¬ÁÁnn    eebbIIKKµµaannFFmm··kk~~¨g̈gxx¬¬
nneeTT  GGaacceeFFII√√[[ssggmmvviinnaassGGnn††rraayy  ..  CCnnTTSSggbbII®®kkuummeennaaHHKKWW  ®®kkuummbbJJÔÔ
vv&&nn††,,  ®®kkuumm≤≤ssßßrrCCnnGG~~kkmmaannGGMMNNaacc  nniigg®®kkuummGG~~kkmmaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††ss††¨k̈k
ss††mm∏∏  ..  ®®kkuummbbJJÔÔvv&&nn††EEddlleeKKssnnµµtt''ffaa  CCaaGG~~kkmmaannbbJJÔÔaa  CCaaGG~~kkmmaannccMM--
eeNNHHxxııss''  EEttCCaaGG~~kkeeccHHddwwggpp¬¬ËËvvxxuuss  ddUUccCCaa®®TTwwssII††llTTiiÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††    eehhIIyy
yykk®®TTwwssII††xxuussEEbbkkeeqq√√ggmmiiccœœaaTTiiddiiΩΩeennaaHHeeTTAAGGnnuuvvtt††kk~~¨g̈gssggmm  nnwwggeeFFII√√[[ssgg
mmvviinnaassGGnn††rraayy  ddUUccCCaaBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  EEddllmmaannxx¬¬HHmmaannssJJÔÔaabb&&®®ttff~~aakk''
bbNNiiÎÎtt  bb""uuEEnn††eeFFII√√[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrss¬¬aabb''eessIIÊÊrrJJkk''kkNN††aallnnKKrr  ..    ®®kkuumm
≤≤ssßßrrCCnnGG~~kkmmaannGGMMNNaacc      eebbIImmiinnyykkGGMMNNaaccrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTTAAbbMMeerrIIssggmm
eeTT  EEbbrrCCaayykkGGMMNNaaccrrbbss''xx¬¬ÁÁnn    eeTTAACCiiHHCCaann''ssgg˚t̊t''ssgg˚˚iinnssggmm  EEddll
ssBB√√́́ ff©©eehhAAffaaee®®bbIIllTTiiÏÏpp††aacc''kkaarr  eennaaHHnnwwggeeFFII√√[[ssggmmvviinnaass  ..  ®®kkuummGG~~kk
mmaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††ss††¨k̈kss††mm∏∏kk**ddUUccKK~~aa    eebbIIKKµµaannFFmm··KKWWeesscckkII††llÌÌ®®bbkkbbeeddaayy
eemmtt††aaFFmm··CCaaeeddIImmkk~~¨g̈gxx¬¬ÁÁnneeTT      nnwwggyykk®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††eeTTAAee®®bbIICCaammeeFF¥¥aaVVyy
eeFFII√√VVbbGG~~kkdd´́TT  ..    ®®BBHHBBuuTTÏÏVVnnssMMEEddggFFmm··ee®®VVssmmnnuussßß33®®kkuumm    eennHHCCaa
ddMMbbUUgg  mmuunnnnwwggeeTTAAssMMEEddggFFmm··eeTTssnnaaee®®VVssGG~~kkdd´́TTeeTToott  ddUUcc®®BBHHGGgg
ee®®VVssPPiikk≈≈¨5̈5GGgg  EEddllCCaabbJJÔÔvv&&nn††ssmm&&yyeennaaHH  eeddIImm∫∫II[[PPiikk≈≈¨5̈5GGggeennaaHH
yyll''®®ttUUvvCCaassmmµµaaTTiiddiiΩΩ  kk~~¨g̈gvviiFFII®®bbttiibbttii††    eeddIImm∫∫IIeeccjjccaakkTTuukk≈≈    eehhIIyyVVnnCCaa
sshhkkaarrIIkk~~¨g̈gkkaarrssMMEEddggFFmm··eeTTssnnaaee®®VVsssstt√√  ..

®®BBHHssggÙÙ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaammhhaayyaann  mmaann®®BBHHvviinn&&yyFFUUrrCCaagg®®BBHHss--
ggÙÙ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeffrrvvaaTT  ..  ®®BBHHssggÙÙ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaammhhaayyaannGGaacc
eeFFII√√kkaarrrrkkssIIuuddUUccCCaa®®KKhhssƒƒ  ddUUccCCaa®®BBHHssggÙÙCCaattiiCCbb""uunn    ®®BBHHssggÙÙCCaattiicciinn  

´́ttvvaa""nn''CCaaeeddIImm,,    GGaacceeFFII√√nneeyyaaVVyykkaann''kkaarrrrddΩΩddUUccCCaa®®KKhhssƒƒ  ddUUccsseemm††cc
ddaa´́LLLLaamm""aa´́nn®®bbeeTTssTTIIeebbtt__    mmaannmmuuxxttMMEENNggCCaasseemm††ccssggÙÙxxaaggBBuuTTÏÏ
cc®®kkppgg  nniiggCCaa®®bbmmuuxxddwwkknnSSnneeyyaaVVyyxxaaggpp¬¬ËËvvGGaaNNaacc®®kkppgg  ..

ssrruubbeesscckkII††mmkk,,  mmaannCCnnCCaattiixx¬¬HH  eebbIIkkaallNNaa®®BBHHssggÙÙmmaanneeffrrddII
kkaarriiHHKKnn''  GG~~kkkkaann''kkaarrrrddΩΩEEddll®®bb®®BBwwtt††xxuuss  EEttggeeJJllffaa®®BBHHssggÙÙmmaann
eeffrrddIIkkaanneeyyaaVVyy  bb""uuEEnn††eebbII®®BBHHssggÙÙeeJJllssrreessIIrrGG~~kkkkaann''kkaarrrrddΩΩ
eeTTaaHHbbIIGG~~kkkkaann''kkaarrrrddΩΩeennaaHH®®bb®®BBwwtt††xxuusskk**eeddaayy  mmiinneeccaaTT®®BBHHssggÙÙffaammaann
eeffrrddIIkkaanneeyyaaVVyyeeLLIIyy  ..    eennHHmmkkGGMMBBIICCnneennaaHHBBMMuuyyll''GGMMBBIImmuuxxggaarr®®BBHH
ssggÙÙkk~~¨g̈gssggmm  ……kk**yyll''EEddrrbb""uuEEnn††ee®®bbIIvvIIFFIIbbÂÂgg˚åabb  bbMMVVkk''ssµµaarrttIIkkMMuu[[®®BBHH
ssggÙÙrriiHHKKnn''®®ttgg''kkEEnn¬¬ggNNaa  EEddllCCaaccMMNNuucceexxßßaayyrrbbss''BBYYkkeeKK  eeddaayy
bbiiTTVVMMgg  kkMMuu[[kkaarrBBiitteennHHddwwggddll''®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  ..  ®®BBHHssggÙÙkk**CCaaEExxµµrr
eellaakkmmaannssiiTTiiÏÏbbeeJJççjjeeyyaabbll''kk~~¨g̈gbbJJ˙ȧaCCaattii    eeddIImm∫∫IICCYYyyrrMMEEllkkkkaarrJJrr
CCaattiimmaattuu  PPUUmmii  ttaammzzaann:eellaakkCCaa®®BBHHssggÙÙEEddrr  ..  ddUUcceeJJllmmkkeehhIIyy
®®BBHHBBuuTTÏÏBBMMuuEEmmnn®®BBHHGGggeeTTssnnaaee®®VVssEEttmmnnuussßßttUUccttaacc  ≤≤ttbbuuNN¥¥≤≤tt
ss&&kkii††®®kkII®®kk®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††eennaaHHeeLLIIyy  KKWW®®BBHHGGggee®®VVss®®KKbb''zzaann:mmnnuussßß
TTSSggGGss''  BBiieessssGG~~kknneeyyaaVVyy  ee®®JJHH®®BBHHGGggyyll''ffaa  eebbIIGG~~kknneeyyaa--
VVyyBBMMuummaannFFmm··eennAAkk~~¨g̈gxx¬¬ÁÁnn  KKWWBBMMuu®®bb®®BBwwtt††mmaannFFmm··    EEddlleeFFII√√[[xx¬¬ÁÁnneeTTAACCaaGG~~kk
ddwwkknnSSeeTT  GG~~kknneeyyaaVVyyeennaaHHnnwwggddwwkknnSSssggmmeeTTAArrkkeesscckkII††vviinnaass  ..
KKMMnniittddUUccKK~~aaeennHHEEddrr  sseemm††cc®®BBHHssggÙÙrraaCC  CCYYnn--NNaatt  kk**mmaanneeffrrddIIkkaaffaa
®®BBHHssggÙÙGGaacc[[eeyyaabbll''ddll''GG~~kkddwwkknnSSrrddΩΩ®®KKbb''CCaann''ff~~aakk''VVnn  BBMMuuTTaass''xxuu--
nnwwggvviinn&&yybbJJÔÔttii††rrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏeeLLIIyy..  ttaammBBiitteeFFII√√GGII√√kk**®®ttUUvvee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyy
EEddrr  eeddIImm∫∫II[[ssMMeerrcceeKKaalleeddAA  bb""uuEEnn††®®KKaann''EEttmmeeFF¥¥aaVVyyrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏssaa
ssnnaa  CCaammeeFF¥¥aaVVyyssnnii††vviiFFII  ®®bbkkbbeeddaayyGGhhwwggßßaakkaarrBBMMuueebbootteebboonn
ccMMEENNkkmmeeFF¥¥aaVVyypp¬¬ËËvveellaakkEEddll  eehhAAffaanneeyyaaVVyyee®®bbIIssnnii††vviiFFIIxx¬¬HH
yyuuTTÏÏvviiFFIIxx¬¬HHbb""uueeNNˆâaHH  ..⁄⁄


