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11--  GGMMBBIIPPaarrkkiiccççrrbbss''mm††aayy““BBuukkEExxµµrreennAAbbrreeTTss ––
eeddaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__EE®®bb®®bbYYll´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  VVnnCC®®mmuujj[[CCnnCCaa

ttiiEExxµµrrxx¬¬HH  mmkkttSSggTTIIllMMeennAAqq©©aayyBBIImmaattuu®®bbeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnneennAAbbrreeTTssddUUcc
CCaasshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  kkaaNNaaddaa  VVrrSSgg  GGUU®®ss††aallIICCaaeeddIImm  ..  ddUUeecc~~HH““BBuukkmm††aa
yy®®ttUUvvmmaannPPaarrkkiiccççffIIµµmmYYyyeeTToott  kk~~¨g̈gkkaarrGGbb''rrMMkkUUnneeccAAeennAAeellIITTwwkkddIIffIIµµ  ..  PPaarr
kkiiccççCCaaccMMbbggKKWWCCMMrruujjkkUUnn[[xxMMssiikkßßaaeerroonnssUU®®tt  [[mmaannccMMeeNNHHeeccHHddwwggkkMMrrwwtt
xxııss''  ee®®JJHHmmtt··kkEEddllmm††aayy““BBuukkEEcckk[[kkUUnneennAATTIIeennHH  KKWWccMMeeNNHHvviiCCÇÇaaeennHH
‰‰gg  ..  CCaammYYyyKK~~aannwwggkkaarrCCMMrruujjkkUUnn[[eerroonn  ®®ttUUvvEENNnnSSGGbb''rrMMkkUUnn[[mmaannccrrii--
yyaallÌÌ  ®®ssbbttaamm®®bb´́BBNNIITTMMeennoommTTMMllaabb''ssNN††aabb''FF~~aabb''dd**llÌÌrrbbss''CCaattiixx¬¬ÁÁ
nnKKWWCCaattiiEExxµµrr  ..  VVnneesscckkII††ffaa  kkUUnneeccAAVVnnssiikkßßaaeerroonnssUU®®ttee®®kkbbCCJJÇÇkk''
yykkccMMeeNNHHvviiCCÇÇaa  BBIIssaallaarrddΩΩrrbbss''eeKKeehhIIyy  mmiinn®®ttUUvvbbMMeePP¬¬cceeccaallvvbb∫∫FFmm··
rrbbss''CCaattiixx¬¬ÁÁnneeLLIIyy  ..  KKbb∫∫IICCMMrruujjkkUUnn[[nniiyyaayyPPaassaaEExxµµrreennAAkk~~¨g̈g®®KKYYssaarr
eehhIIyy´́lleeBBll[[kkUUnneerroonnGGkkßßrrEExxµµrrppgg  ..  eeBBll®®ttLLbb''mmkkBBIIeeFFII√√kkaarrvviijj
eeqq¬¬øøtteeBBllnniiyyaayyBBnn¥¥ll''kkUUnnGGMMBBII®®bbvvttii††ssaa®®ss††nniiggPPUUmmiissaa®®ss††EExxµµrr  ®®BBmm
TTSSggTTMMeennoommTTMMllaabb''dd**llÌÌrrbbss''EExxµµrr  eeddIImm∫∫II[[kkUUnneennAATTIIeennaaHHddwwggcc∫∫aass''llaass''
nniiggyyll''ccUUllcciitt††GGMMBBIIvvbb∫∫FFmm··rrbbss''CCaattiixx¬¬ÁÁnn  ..  KKbb∫∫IInnSSkkUUnneeTTAAvvtt††  eeddIImm∫∫II[[
®®BBHHssggÙÙCCYYyyBBnn¥¥ll''EENNnnSSkkUUnn  GGMMBBIItt´́mm¬¬́́ nnvviiCCÇÇaassmm∫∫ttii††nniiggccrriiyyaassmm∫∫
ttii††  ..

vvtt††BBuuTTÏÏssaassnnaaEExxµµrrCCaammCCŒŒddΩΩaannssMMxxaann''kk~~¨g̈gkkaarrGGbb''rrMMkkUUnneeccAAEExxµµrrttSSggbbII
ssmm&&yybbUUrraaNNmmkk  ttaammmmaaKKaa··rrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏCCaammççaass''  CCaammaaKKaa··dd**llÌÌbbrriissuuTTÏÏ
EEddlleeFFII√√[[mmnnuussßßmmaannCCIIvviitt´́ff¬¬ff~~ËËrr  ..  BBiieesssskkUUnnVVnnTTTTYYll{{vvaaTTBBII®®BBHH
ssggÙÙGGMMBBII®®BBHHFFmm··  CCaaJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏ  EEddllCCaammUUllddΩΩaann
´́nnvvbb∫∫FFmm··EExxµµrr  ..

ee®®kkAABBIInniissßß&&yyvvaassnnaakkUUnnEEddllVVnnTTaakk''TTggBBIIbbuuBB√√CCaattiimmkk  mm††aayy““BBuu
kkkk**®®ttUUvvEEttTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvccMMeeJJHHvvaassnnaakkUUnneeTTAAmmuuxxeeTToott  EEddllTTaakk''TTggnnww
ggkkaarrGGbb''rrMM  ee®®JJHHkkaarrGGbb''rrMMCCaaeeKKaallssMMxxaann''  kkMMrrwwttvvaassnnaakkUUnnkk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~
eennHHnniiggeeTTAAGGnnaaKKtt  ..  mm††aayy““BBuukkNNaaEEddllmmiinnccgg''[[kkUUnneeccHHnniiyyaayy
EExxµµrr  eeccHHGGkkßßrrEExxµµrr  eeccHHddwwggvvbb∫∫FFmm··EExxµµrr  CCaakkMMhhuussFFMMNNaass''ccMMeeJJHHkkUUnneeTTAA
GGnnaaKKtt  EEddllmm††aayy““BBuukk®®ttUUvvTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv  ccMMeeJJHHkkaarrbbMMVVtt''vvbb∫∫FFmm··CCaa
ttiixx¬¬ÁÁnneennHH  ..  eennAA®®bbeeTTssPPUUmmaa  ®®bbeeTTsseessrrIIllgg˚åa  nniigg®®bbeeTTss´́ff  eerroogg
rraall''́́ ff©©eessAArr__nniigg´́ff©©GGaaTTiitt¥¥  mm††aayy““BBuukkVVnnnnSSkkUUnnmmkkkkaann''TTIIvvtt††  eeddIImm∫∫II[[
®®BBHHssggÙÙGGbb''rrMMssIIllFFmm··®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  mmaann[[ssmmaaTTaannssIIll55  rrhhUUtt
bbgg˙ȧatt''[[GGgg¨ÿyeeFFII√√ssmmaaFFiieeTToottppgg  ..  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  mm††aayy““BBuukkEExxµµrrxx¬¬HHeennAA
bbrreeTTss  eennAA´́ff©©eessAArr__nniigg´́ff©©GGaaTTiitt¥¥  EEbbrrCCaannSSkkUUnneeTTAAeeddIIrreellggnniiggTTuukk{{
kkaass[[ssaassnnaadd´́TTmmkkbbJJçç¨ḦHbbJJççËËll  [[eeTTAAkkaann''ssaassnnaaeeKK  ..  eennAAeeBB

llEEddllkkUUnneeddIIrrpp¬¬ËËvvxxuuss  mmiinnss††aabb''ddMMbbUUnnµµaannxx¬¬ÁÁnnGGMMBBIIeerrOOggKKUU®®sskkrr  eeddaayy
ssaarrEEttTTTTYYllvvbb∫∫FFmm··bbrreeTTss  mmiinneeFFII√√ttaammTTMMeennoommTTMMllaabb''xx¬¬ÁÁnn  eeTTIIbbmm††aayy
““BBuukkxx¬¬HHnnwwkkss††aayyee®®kkaayy  bb""uuEEnn††vvaahhYYsseeBBlleeTTAAeehhIIyy  ..

22--  GGMMBBIIPPaarrkkiiccççrrbbss''kkUUnn®®bbuuss®®ssIIeennAAbbrreeTTss ––
ttaammFFmmµµttaa  kkUUnn®®bbuuss®®ssIIeennAAkk~~¨g̈gbbzzmmvv&&yyKKWWvv&&yyeennAAeekkµµgg  mm††aayy““BBuukk

……GGaaNNaaBB¥¥aaVVllEEttggEEttbbJJÇÇËËnn[[eeTTAAssiikkßßaa  ..  PPaarrkkiiccççrrbbss''kkUUnnEEddllCCaa
ssiissßß  KKWWkkaarrxxMM®®bbwwggEE®®bbggssiikkßßaaeerroonnssUU®®tt  nniiggeeFFII√√kkiiccççkkaarrEEddll®®KKUUddaakk''[[
..  ee®®kkAABBIIeennaaHH  kkUUnn®®bbuuss®®ssII®®ttUUvvmmaannccrriiyyaammaarryyaaTT´́ff¬¬ff~~ËËrr  kkMMuurrtt''eeccaallssaa
llaa  ®®ttUUvveerroonn[[mmaannvviiCCÇÇaaxxııgg''xxııss''  kkMMuueeddIIrreellggssbb∫∫aayy  rrhhUUtteePP¬¬cckkaarrssii--
kkßßaa  ..  kkUUnn®®bbuuss®®ssIImmaannPP&&BB√√ssMMNNaaggNNaass''  EEddllVVnnmmkkrrss''eennAA®®bbeeTT
ssEEddllssmm∫∫ËËNN··kkaarrssiikkßßaa  ddUUeecc~~HHkkMMuu[[eeBBlleevvllaakknn¬¬ggeeTTAA  eeddaayyBBMMuummaann
kkaarrssiikkßßaa  ®®ttUUvveeddIIrrTTnnÊÊwwmmKK~~aannwwggkkaarrllUUttllaass''́́ nnBBiiPPBBeellaakk  CCaaBBiieessss
´́bb®®bbeeTTssEEddllkkUUnneeccAA®®bbuuss®®ssIIkkMMBBuuggrrss''eennAAeennHH  ..  ´́ff©©ee®®kkaayy  eebbIIkkUUnn
eeccAA®®bbuuss®®ssIImmaannbbMMNNggccgg''eeTTAACCYYyykkssaaggmmaattuu®®bbeeTTssvviijj  kk**mmaannll
TTÏÏPPaaBBCCYYyyVVnn  ee®®JJHHmmaannssmmttƒƒPPaaBB®®KKbb''®®KKaann''  ..

®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaBBIIeeddIImm  kkaarrGGbb''rrMMkkUUnneeccAAmmaannkkaarrggaayy®®ssYYllCCaaggeennAA
bbrreeTTss  ee®®JJHHCCaa®®bbeeTTsskkMMeeNNIIttrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyrrddΩΩaaPPiiVVllkk**CCaarrddΩΩaaPPii
VVllEExxµµrr  ‰‰kkmmµµvviiFFIIssiikkßßaaeennAAkk~~¨g̈gssaallaa  kk**tt®®mmUUvveeTTAAttaamm®®bb´́BBNNIITTMMeennoomm
TTMMllaabb''EExxµµrr  nniigg®®ssbbttaammmmuuxxvviiCCÇÇaaTTUUeeTTAA  EEddll®®KKbb''®®bbeeTTsskk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaa
kkeellIIkkyykkmmkkssiikkßßaa  ..  kkUUnneeccAAEExxµµrrssiikkßßaaCCaaee®®ccIInneemm""aaggeennAAssaallaarrddΩΩ
lluuHH®®ttLLbb''mmkkvviijj  mm††aayy““BBuukkBBMMuussUUvvmmaanneeBBllTTMMeennrr        eeddIImm∫∫IIBBnn¥¥ll''kkUUnn

eeccAA[[ssaall''CCaattiixx¬¬ÁÁnn  vvbb∫∫FFmm··CCaattiixx¬¬ÁÁnneeLLIIyy  ee®®JJHHrrvvll''eeFFII√√kkaarr  ..  ddUUeecc~~HH

kkUUnneeccAAEExxµµrrVVnnTTTTYYllvvbb∫∫FFmm··BBIIrr  KKWWvvbb∫∫FFmm··rrbbss''CCaattiixx¬¬ÁÁnnppgg    nniiggvvbb∫∫FFmm··  

rrbbss''®®bbeeTTssEEddllxx¬¬ÁÁnnss~~aakk''eennAAppgg  ´́ff©©ee®®kkaayyGGaaccmmaannTTMMnnaass''CCaammYYyy

““BBuukkmm††aayyGGMMBBIITTssßßnn:nniiggkkaarrGGnnuuvvtt††nn__xxuussKK~~aaeennHH  ..  kkUUnneeccAA®®bbuuss®®ssIIKK

bb∫∫IIKKiittffaa  mm††aayy““BBuukkxx¬¬HH  eeTTaaHHbbIIKKaatt''mmaannccMMeeNNHHvviiCCÇÇaattiiccttYYccCCaaggkkUUnnssmm&&

yyeennHHkk**eeddaayy  kk**KKaatt''mmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__ee®®ccIInneennAAkk~~¨g̈gbbJJ˙ȧaCCIIvviittEEddrr  ddUU--

eecc~~HHkkUUnn®®bbuuss®®ssII®®ttUUvvyykkeeyyaabbll''KKaatt''mmkkBBiiccaarrNNaa  ppßßMMnnwwggccMMeeNNHHvviiCCÇÇaa

rrbbss''xx¬¬ÁÁnnEEddllVVnnssiikkßßaappgg  eeddIImm∫∫II[[EEppnnkkaarrCCIIvviitt®®bb®®BBwwtt††eeTTAAVVnnssuuxx

ccMMeerrIInn  ..
cc∫∫aabb''eennAAsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikknniigg®®bbeeTTsskkaaNNaaddaa  kkUUnn®®bbuuss®®ssIIEEddll

mmaannGGaayyuu1188qq~~SSeeLLIIggeeTTAA  GGaacceerrIIssKKUU®®sskkrreeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggVVnn  rrII‰‰TTMMeennoo
mmTTMMllaabb''EExxµµrr  eeTTaaHHbbIIkkUUnnmmaannGGaayyuueellIIssBBII1188qq~~SSkk**eeddaayy  kkaarrssMMeerrcc[[mmaa
nnKKUU®®sskkrr  kk**bbnnÊÊ¨k̈keennAAeellII““BBuukkmm††aayy  rrYYmmCCaammYYyyeeyyaabbll''ppÊÊaall''rrbbss''kkUUnn
ppgg  ..  ddUUeecc~~HHkkUUnn®®bbuuss®®ssIIEExxµµrreennAAbbrreeTTss  KKYYrrrrkkßßaa®®bb´́BBNNIIeennHH  eeddaayy
ss®®mmbbss®®mmYYllbbJJ˙ȧaeerrIIssKKUU®®sskkrreennHHCCaammYYyy““BBuukkmm††aayy  kkMMuussMMeerrccttaamm
EEttTTMMeennIIggcciitt††xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..  mm††aayy““BBuukkKKYYrrss††aabb''JJkk¥¥kkUUnnEEddllmmaanneeyyaabbll''
llÌÌ  ‰‰kkUUnn®®bbuuss®®ssIIkk**KKbb∫∫IIss††aabb''bbggaabb''KKaatt''  eebbIIKKaatt''EENNnnSSeeTTAArrkkpp¬¬ËËvvllÌÌ
eehhIIyy  ..  mm††aayy““BBuukkCCaaGG~~kkmmaannKKuuNN  kkUUnnmmiinn®®ttUUvvmmaannKKMMnniittffaa  xx¬¬ÁÁnnmmaann
ccMMeeNNHHvviiCCÇÇaassmm&&yyffIIµµeehhIIyy  eemmIIllggaayy““BBuukkmm††aayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeLLIIyy
ee®®JJHHvviiCCÇÇaaffIIµµkk**eekkIIttBBIIKKMMnniittccaass''  EEddllVVnn®®ttYYss®®ttaayypp¬¬ËËvvEEddrr  ..  kkUUnnEEddll
ssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gbbzzmmvv&&yykkMMBBuuggssiikkßßaa  BBMMuuTTaann''mmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__kk~~¨g̈gbbJJ˙ȧaCCIIvviitt
eennAAeeLLIIyy  eebbIImmaannbbJJ˙ȧaNNaammYYyyeekkIItteeLLIIgg  KKbb∫∫IIyykkbbJJ˙ȧaeennaaHHBBiiee®®KKaaHH
CCaammYYyy““BBuukkmm††aayy  eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggkkaarrvviinniiccœœ&&yyxxuuss  ..  mmYYyyeeTToott  kkaarree®®bbII
mmeennaasseeJJççttnnaattaammyyuuvvvv&&yy  qqaabb''GGrrqqaabb''ssbb∫∫aayyqqaabb''rrMMeePPIIbbqqaabb''xxwwgg  kk**
nnSS[[vviinniiccœœ&&yynniiggssMMeerrcccciitt††xxuussEEddrr  ..  kkMMuuGGaallbbeennÊÊaassmmnnuussßßCCMMnnaann''ccaass''
@@ffaaeeFFII√√xxuuss  eeddaayyBBMMuuVVnn®®bbmmUUlleehhttuuppll  nniiggPPss††¨ẗtaaggcc∫∫aass''llaass''



ee®®JJHHCCYYnnkkaall  ssiissßßnniiggnniissßßiitteeccHHvviiCCÇÇaattaammEEtteessoovveePPAA  ttaammEEtt®®TTwwssII††
eemmIIlleeXXIIjjkkaarrggaarreennaaHHggaayy  lluuHHddll''GGnnuuvvtt††eeTTIIbbddwwggcc∫∫aass''ffaa  kkaarrggaarr
eennaaHHBBiiVVkk  eehhIIyyCCYYnnkkaallGGnnuuvvtt††BBMMuueekkIIttppgg  mmaannkkaarrggaarrxx¬¬HHGGnnuuvvtt††BBMMuueekkIItt
®®ttUUvvEEttEEkk®®TTwwssII††vviijjppgg  ..  mm""¥¥aaggeeTToott  ssiissßßnniiggnniissßßiittEEddllVVnnssiikkßßaa
vviiCCÇÇaabbrreeTTss  mmuunnnnwwggyykkeeTTAAGGnnuuvvtt††eennAA®®bbeeTTssEExxµµrr  ccSSVVcc''®®ttUUvvEEttssiikkßßaa
llkk≈≈NN:EExxµµrr[[cc∫∫aass''llaass''CCaammuunnssiinn  KKWW®®ttUUvv´́qq~~rrccnnaallkk≈≈NN:eeKK[[eeTTAA
CCaallkk≈≈NN:EExxµµrr  ee®®JJHHmmaannvviiCCÇÇaaxx¬¬HHGGaaccGGnnuuvvtt††VVnneeCCaaKKCC&&yyEEttkkEEnn¬¬ggmmYYyy
BBMMuuVVnneeCCaaKKCC&&yykkEEnn¬¬ggmmYYyyeeTToottkk**mmaann  KKWW®®ttUUvvssiikkßßaaffaa  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
mmaannTTwwkkddIIFFaattuuGGaakkaass  nniiggTTwwkkcciitt††EExxµµrrmmaannllkk≈≈NN:EEbbbbNNaa  EEddllGGaacc
yykkvviiCCÇÇaaeennaaHHeeTTAAGGnnuuvvtt††VVnneeCCaaKKCC&&yy  ..  ddUUccCCaakkaarryykkllTTiiÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††
EExxµµrr®®kkhhmmeeTTAAGGnnuuvvtt††eennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caakknn¬¬ggmmkkeennHH      EEddllCCaallTTiiÏÏppÊÊ¨ÿy  
BBIITTwwkkcciitt††EExxµµrr  VVnneeFFII√√[[®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaavviinnaassGGnn††rraayy  ..

TTIIbbMMppuutteennHH  ssUUmmGGMMJJvvnnaavv®®BBHHGGggeeccAAGGFFiikkaarr®®KKbb''vvtt††eennAAee®®kkAA®®bbeeTT--
ss  ddUUcceennAAsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  kkaaNNaaddaa  VVrrSSgg  nniiggGGUU®®ss††aallIICCaaeeddIImm  ssUUmm
ccaatt''EEccgg[[mmaannkkaarrbbee®®ggoonnGGkkßßrrEExxµµrrnniiggssIIllFFmm··®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaddll''
kkUUnneeccAAEExxµµrr®®KKbb''vvtt††  eeddIImm∫∫IIrrYYmmvviiPPaaKKTTaannkk~~¨g̈gkkaarrrrkkßßaa®®bb´́BBNNIInniiggvvbb∫∫FFmm··
EExxµµrr[[VVnnKKgg''vvgg''  eehhIIyy[[vvbb∫∫FFmm··TTSSggeennaaHHssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gssnn††aanncciitt††́́ nnkkUU
nneeccAAEExxµµrr®®KKbb''@@KK~~aaeennAAbbrreeTTss  ..  ssbb∫∫¨r̈rssrrbbss''®®BBHHssggÙÙkk~~¨g̈gkkaarrCCYYyy
GGbb''rrMMkkUUnneeccAAEExxµµrr  ccaatt''TTuukkffaaCCaavviiPPaaKKTTaanndd**åått††¨g̈gåått††mmBBMMuuGGaacckkaatt''́́ ff¬¬VVnn  ..
ccMMEENNkkmm††aayy““BBuukk……GGaaNNaaBB¥¥aaVVllrrbbss''kkUUnneeccAAEExxµµrr  KKYYrryykkcciitt††TTuukkddaa
kk''eeFFII√√sshhkkaarrCCaammYYyy®®BBHHssggÙÙ  eeddaayybbJJÇÇËËnnkkUUnneeccAA[[eeTTAAssiikkßßaaGGkkßßrr
EExxµµrrnniiggssIIllFFmm··®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeennAATTIIvvtt††  ttaammkkmmµµvviiFFIIrrbbss''vvtt††nnIImmYYyy@@  ..
ssggÙÙwwmmffaa  ®®BBHHssggÙÙnniiggCCnnCCaattiiEExxµµrreennAAbbrreeTTss  mmiinnbbMMeePP¬¬cceeccaallnnUUvveess
cckkII††GGMMJJvvnnaavveennHHeeLLIIyy  ..⁄⁄




