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kk~~¨g̈gbbJJ˙ȧabbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIÍ́ nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa    ®®ttUUvvVVnn®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
EExxµµrrTTSSggkk~~¨g̈gnniiggee®®kkAA®®bbeeTTss  mmaannkkaarr®®BBYYyyVVrrmm∏∏yy""aaggxx¬¬SSgg  EE®®kkggTTwwkkddII
rrbbss''xx¬¬ÁÁnnVVtt''bbgg''tteeTTAAeeTToott  ..  CCaammYYyykkaarr®®BBYYyyVVrrmm∏∏eennaaHH  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
VVnneeFFII√√sskkmmµµPPaaBB®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  mmaannkkaarreeFFII√√VVttuukkmmµµ  kkaarreeFFII√√eesscckkII††EEff¬¬gg
kkaarrNN__®®bbqqSSggnnwwgg®®bbeeTTssCCiittxxaagg  mmaann®®bbeeTTsseevvoottNNaammCCaaeeddIImm  EEdd
llVVnnrrMMkkiill®®BBMMEEddnn  ccUUllmmkkkk~~¨g̈gTTwwkkddIÍ́ nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  bb""uuEEnn††rraall''kkaarr
eeFFII√√VVttuukkmmµµkkaarreeFFII√√eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__TTSSggeennaaHH  BBMMuuVVnnTTTTYYllkkaarrss√√aaKKmmnn__
BBIIrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrreeLLIIyy  ..  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  GGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrrBBMMuuGGnnuuJJÔÔaattcc∫∫aabb''
eeFFII√√VVttuukkmmµµ®®bbqqSSggnnwwggeevvoottNNaammeeLLIIyy  EEffmmTTSSggVVnnbbÂÂgg˚åabbccllnnaa
nniissßßiittEEddllhhflflaanneeFFII√√VVttuukkmmµµ  ®®bbqqSSggnnwwggkkaarrQQ¬¬aannJJnnTTwwkkddIIrrbbss''eevvoott
NNaamm  eeddaayyGGMMeeBBIIhhwwggßßaaeeTToottppgg  ..

eennAAeeBBllffIIµµ@@eennHH  mmaannrrVVyykkaarrNN__mmYYyyrrbbss''GGggkkaarrkkaarrJJrr®®BBMMEEdd
nnkkmmıı¨C̈Caa  CCaaGGggkkaarr‰‰kkCCnnmmYYyyeennAAPP~~MMeeBBjjffaa  GGaaCC∆∆aaFFrreevvoottNNaammTTÂÂnnÊÊaann
ccUUllddII®®ttgg''ttMMbbnn''--ss  EEddllCCaattMMbbnn''®®bbTTaajj®®bbTTgg''KK~~aa  ®®BBmmTTSSggccUUllmmkk
PPÇÇÁÁrreellIIddIIEE®®ssrrbbss''kkssiikkrrEExxµµrrEEffmmeeTToott  eennAAPPUUmmiiddUUgg  PPUUmmiiTTUUll  ®®ssuukkrrmmaa
ssEEhhkk  eexxtt††ss√√aayyeerroogg  ..  ttaammGGggkkaarreennHHnniiyyaayyffaa  eevvoottNNaammVVnn
ccUUllmmkkrrMMeellaaPPeellIIddIIEExxµµrr®®bbEEvvggBBII330000EEmm""®®tteeTTAA550000EEmm""®®tt  ..  rrVVyy--
kkaarrNN__eennHHVVnn®®ttUUvv®®bbFFaannKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®BBMMEEddnnkkmmıı¨C̈Caarrbbss''rrddΩΩaaPPiiVV--
llmmaann®®bbttiikkmmµµffaa  CCaaeerrOOggmmiinnBBiitt  ..  kkaarrbbddiieessFFPP¬¬aamm@@ffaaBBMMuuBBiitteennHH  eeddaa
yyxx¬¬ÁÁnnBBMMuuVVnnccuuHHeeTTAAGGeegg˚t̊tBBiinniitt¥¥[[VVnncc∫∫aass''llaass''  ttaammrrVVyykkaarrNN__
eennHHeeTT  eeKKeeCCOOeellIIJJkk¥¥GGPPiiVVlleexxtt††ss√√aayyeerrooggttaammTTUUrrss&&BBÊÊ  ..  eettIIGGaacc
ddwwggkkaarrBBiitt……eeTT  eebbII®®bbFFaannKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®BBMMEEddnnkkmmıı¨C̈Caa  TTSSggGGPPiiVVll
eexxtt††eennAAEEttkk~~¨g̈gkkaarriiyyaall&&yy  ..  mmYYyyeeTToott  eerrOOggEEddllnnSS[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
BBiiccaarrNNaaeennaaHH  KKWWeevvoottNNaammTTÂÂnnÊÊaannddIIEExxµµrrBBiitt……BBMMuuBBiitteennHH  KKWWCCaaPPaarrkkiiccççrrbb
ss''GGaaCC∆∆aaFFrreevvoottNNaammEEddll®®ttUUvveeqqII¬¬yy  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrppll®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''
eeKK  ..  bb""uuEEnn††ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  EEbbrrCCaarrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrEEddll®®ttUUvvkkaarrJJrrTTwwkkddIIrrbbss''
xx¬¬ÁÁnn  eeTTAACCaaeeqqII¬¬yyCCMMnnYYssGGaaCC∆∆aaFFrreevvoottNNaammeeTTAAvviijj  ..  ddUUeecc~~HH®®bbFFaannKKNN:

kkmmµµaaFFiikkaarr®®BBMMEEddnnkkmmıı¨C̈CaaCCaattMMNNaagg[[EExxµµrr……ttMMNNaagg[[eevvoottNNaamm  ……xx¬¬ÁÁnn
CCaaEExxµµrrbb""uuEEnn††bbMMeerrII[[eevvoottNNaamm  eennHHCCaaccmm©©ll''rrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreeTTAAeellII
sskkmmµµPPaaBBrrbbss''®®bbFFaannKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarreennHH..  ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrrFF¬¬aabb''VV
nnmmaann®®BBHHrraaCC{{gg˚åarrmmiinnTTTTYYllssaall''KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®BBMMEEddnnrrbbss''rrddΩΩaaPPii--
VVlleeTT  ®®BBmmTTSSggmmiinneeCCOOssMMddIIrrbbss''®®bbFFaannKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarreennHH    EEddllGGYY
ttGGaaggffaakkaarryykkssnniiÏÏssJJÔÔaaGGMMLL¨g̈gqq~~SS8800mmkkeeFFII√√CCaammUUllddΩΩaannkk~~¨g̈gddMMeeNNaaHH

®®ssaayynnSS[[EExxµµrrccMMeeNNjjddII  ..  ®®bbFFaannKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarreennHH  EEffmmTTSSggVVnn
eeccaaTT®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrbbss''xx¬¬ÁÁnnffaa  mmaanneeBBllxx¬¬HH®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrVVnnccUUll
eeTTAArrMMeellaaPPeellIIddIIeevvoottNNaammppgg  ..  rrwwttEEttssggßß&&yyeeTTAAeeTToott  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
nniiggbb""UUlliissEExxµµrrEEddllkkaarrJJrr®®BBMMEEddnn  BBMMuuhhflflaannrraayykkaarrNN__ddll''GG~~kkyykkBBtt··
mmaanneeTT  eebbIIbb""UUlliiss®®BBMMEEddnnNNaahhflflaannrraayykkaarrNN__®®VVbb''kkaarrBBiittddll''GG~~kk
yykkBBtt··mmaannffaa  eevvoottNNaammVVnnrrMMkkiill®®BBMMEEddnn  bb""UUlliisseennaaHHnnwwggpp¬¬aass''eeccjj
BBIITTIIeennaaHHPP¬¬aamm  ..  eebbIIBBtt··mmaanneennHHCCaakkaarrBBiittEEmmnn  eettIIGGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrrbbMMeerrIIppll
®®bbeeyyaaCCnn__EExxµµrr  ……[[eevvoottNNaamm  ..  EEffmmBBIIeellIIeennHHeeTToott  mmaannJJkk¥¥rrbbss''
GGaaCC∆∆aaFFrrkkMMBBUUllEExxµµrrmm~~aakk''eeJJllffaa  eebbIIEExxµµrrNNaahhflflaanneeTTAAeeddjjeevvoottNNaammEEdd
llrrMMeellaaPPddIIEExxµµrr  GG~~kkFFMMeennaaHHnnwwggeeFFII√√kk††aarrmmQQUUssccSS  ..  eennHHCCaaJJkk¥¥®®bbmmaaff
eemmIIllggaayy®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  EEddllxxMMkkaarrJJrrTTwwkkddIIkkMMuu[[eevvoottNNaamm
rrMMeellaaPPyykk  KKWWCCaakkaarrbbggÌÌaakk''ddMMeeNNIIrrnniiggbbMMVVkk''ssµµaarrttIIGG~~kkeess~~hhaaCCaattii  kkMMuu[[
ccUUllrrYYmmCCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVll  kk~~¨g̈gkkaarrkkaarrJJrrTTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
EExxµµrr  kk**mmiinnccgg''eeddaaHH®®ssaayyCCeemm¬¬aaHHrrvvaagg®®bbeeTTssCCiittxxaagg    eeddaayykkaarree®®bbIIGGaa
vvuuFFeeddaayyyyuuTTÏÏvviiFFIIeeLLIIyy  bb""uuEEnn††®®ttUUvveeddaaHH®®ssaayyeeddaayyssnnii††vviiFFII  eeddIImm∫∫IIkkaarrrrss''
eennAAeeddaayyssuuxxxxaann††rrvvaagg®®bbeeTTssCCiittxxaaggKK~~aa  ..  bb""uuEEnn††kkaarrddaakk''TTaahhaann®®bbccSS
kkaarr[[VVnnee®®ccIInn  ®®ttgg''kkEEnn¬¬ggNNaaEEddllFF¬¬aabb''mmaannCCeemm¬¬aaHHKK~~aaGGMMBBIIbbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnn
CCaakkaarrccSSVVcc''  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrTTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  kkaarrddaakk''eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrTTwwkkddII
BBMMuuEEmmnneeddIImm∫∫IIeeFFII√√ccmm∫∫SSggeeTT  ee®®JJHHkkaallNNaammaannTTaahhaannee®®ccIInn  GG~~kkEEddll
FF¬¬aabb''rrMMkkiill®®BBMMEEddnnnnwwggxx¬¬aaccjjeejjIItt  mmiinnGGaaccTTÂÂnnÊÊaannyykkTTwwkkddIIVVnneeddaayy
ggaayy@@eeLLIIyy  ..  ddUUeecc~~HHTTaahhaannmmiinnffaaEEttTTaahhaanneeCCIIggeeKKaakkeeTT  eeTTaaHHbbIITTaa
hhaanneeCCIIggTTwwkknniiggeeCCIIggGGaakkaasskk**ddUUccKK~~aa  KKWWeeKKbbeeggII˚t̊teeLLIIggeeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrTTwwkk
ddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  ccuuHHTTaahhaannEExxµµrr  EEddllffaammaannCCaagg11EEssnnnnaakk''eennaaHH  eeTTAANNaa
GGss''eehhIIyy  BBMMuuææffaaeeTTAA®®bbccSSkkaarrkkEEnn¬¬gg®®cckkssMMxxaann''@@  EEddllFF¬¬aabb''mmaanneerrOOggvvii
vvaaTTKK~~aarrvvaagg®®bbeeTTssCCiittxxaaggTTSSggxxaaggeekkIIttxxaagglliicc  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr
eennAAttaamm®®BBMMEEddnnmmaann´́ddTTeeTT  eennAAeeBBllEEddll®®bbeeTTssCCiittxxaaggccUUllTTÂÂnnÊÊaann
yykkTTwwkkddII  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩKKµµaannGGII√√ttTTll''nnwwggeeKKeeTT  mmaannEEttddkkffyyeeddIImm∫∫IIrrkkßßaa
ssnnii††ssuuxxrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eebbIImmaannTTaahhaann®®bbccSSkkaarreennAATTIIeennaaHH  GGaaccCCaakkmm¬¬SSggrruujj
®®ccaannGG~~kkQQ¬¬aannJJnneennaaHH[[®®ttLLbb''eeTTAAvviijj  ..  eennAAeeBBllffIIµµ@@eennHH  GGnnuu®®bbFFaa
nn´́nn®®BBwwTTÏÏssPPaa´́nnKKNNbbkkßßmmYYyyEEddllrrYYmmrrddΩΩaaPPiiVVll  VVnneeTTAAeeFFII√√TTssßßnn--
kkiiccççCCaammYYyysshhkkaarrIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnneennAA®®BBMMEEddnnEExxµµrr--eevvoottNNaamm  eeBBlleeTTAAddll''
eeKKBBMMuuVVnnssaakkssYYrrGGMMBBIIeesscckkII††TTuukk≈≈eevvTTnnaarrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  EEddllddIIrrbbss''
eeKK®®ttUUvveevvoottNNaammTTÂÂnnÊÊaannyykkeeTT  eeKK®®KKaann''EEttEEcckkGGMMeeNNaayybbnnii††ccbbnn††ÁÁcc
ddUUccCCaa®®kkmmaaCCaaeeddIImm  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√®®bbCCaaPPiiffuuttiissMMrraabb''KKNNbbkkßßbb""uueeNNˆâaHH  ..  ®®bb--
CCaaBBllrrddΩΩeennAATTIIeennaaHHeeJJllffaa          eeKKccgg''[[GGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrrCCYYyyeeddaaHH®®ssaayyddII  

EE®®ssEEddlleevvoottNNaammTTÂÂnnÊÊaannyykk  bb""uuEEnn††®®bbCCaaBBllrrddΩΩeennaaHHxxkkcciitt††  eeddaayy

GGnnuu®®bbFFaann®®BBwwTTÏÏssPPaaeennaaHH          BBMMuuVVnnnniiyyaayymmYYyymm""aatt''GGMMBBIIbbJJ˙ȧaCCaaGGTTiiPPaaBB  

eennHHeeLLIIyy  ..  eennAAeeBBllGG~~kkssaarrBBtt··mmaannssaakkssYYrrGGMMbbIIbbJJ˙ȧaeennHH  GGnnuu®®bbFFaa

nneennaaHHeeqqII¬¬yyffaa  bbJJ˙ȧaTTwwkkddIIeennHHee®®ssccEEtt®®kkssYYggmmaannssmmttƒƒkkiiccçḉ́ nnrraaCCrrddΩΩaa

PPiiVVlleeddaaHH®®ssaayyccuuHH  ..  ddUUeecc~~HHeeyyIIggeeXXIIjjcc∫∫aass''ffaa  GGnnuu®®bbFFaann®®BBwwTTÏÏss

PPaaeennaaHH  BBMMuuVVnnbbMMeeBBjjmmuuxxnnaaTTIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayyyykkBBtt··mmaannBBIIssuuxxTTuukk≈≈rrbb

ss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩ[[VVnnCCaakk''llaakk''  eehhIIyyeeFFII√√ssMMeeNNIIeeTTAArrddΩΩaaPPiiVVll®®ttgg''

kkEEnn¬¬ggNNaaEEddllrrddΩΩaaPPiiVVllBBMMuuVVnnbbMMeeBBjj  ®®ssbbttaammssMMNNUUmmBBrrrrbbss''

®®bbCCaaBBllrrddΩΩeeTT  ..    KKNNbbkkßßnnIImmYYyy@@eeBBlleeTTAAssMMuussnn¬¬wwkkeeqq~~aattbbII®®bbCCaaBB--
llrrddΩΩ  EEttggEEttnniiyyaayyyy""aaggmmuuttmmSSffaa  eebb††CC∆∆aanniiggssnn¥¥aakkaarrJJrrbbUUrrNNPPaaBB
TTwwkkddIImmiinn[[VVtt''mmYYyyccMMGGaammeeLLIIyy  lluuHHVVnnCCaabb''CCaattMMNNaaggrraa®®ss††  kk**KKµµaa
nneeXXIIjjeeFFII√√ddUUccJJkk¥¥ssnn¥¥aaeennaaHHeeLLIIyy    mmiinnffaaVVtt''mmYYyyccMMGGaammeeTT    eeTTaaHHbbII



rraabb''KKIILLËËEEmm""®®ttkk**ttMMNNaaggrraa®®ss††TTSSggeennaaHHKKµµaannrrvvll''eeLLIIyy  ..  bb""uuEEnn††®®BBwwTTÏÏss
PPaaeennAAGGaaNNttii††TTII33eennHHeeTToott  eekkIItteeLLIIggBBIIkkaarrccaatt''ttSSggrrbbss''KKNNbbkkßß
nnIImmYYyy@@  BBMMuuEEmmnneekkIItteeLLIIggBBIIkkaarreeVVHHeeqq~~aattttaammrrbbbb®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eeLLII--
yy  ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaa®®BBwwTTÏÏssPPaaeennaaHH  BBMMuussUUvvrrvvIIrrvvll''GGMMBBIIssuuTTÏÏTTuukk≈≈rrbbss''
®®bbCCaaBBllrrddΩΩEEbbbbeennHH  ..  eennAAeeBBllffIIµµ@@eennHHeeTToott  GGaaCC∆∆aaFFrr®®kkssYYggmmhhaa´́ppÊÊ
CCnneeTTAACCYYbbGGaaCC∆∆aaFFrreevvoottNNaammeennAA®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  kk**mmiinnææffaa  PPaaKKIITTSS
ggBBIIeellIIkkyykkbbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnn  EEddllvviivvaaTTKK~~aaeennaaHHmmkkeeddaaHH®®ssaayyeeLLIIyy  ..
kkaallBBIImmuunn  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrVVnnhhaammXXaatt''kkaarreeFFII√√VVttuukkmmµµnniiggkkaarreeFFII√√ss
nnii~~ssiiTTrrbbss''®®kkuummccllnnaanniissßßiittCCaaee®®ccIInn®®kkuumm  nniiggkkNN:kkmmµµaaFFiikkaarrkkaarrJJrr
®®BBMMEEddnnEExxµµrrEEddlleeTTAABBII®®bbeeTTssVVrrSSgg  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrTTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  kkaarr
hhaammXXaatt''eennHH  ccaatt''TTuukkCCaakkaarrrrMMeellaaPPssiiTTiiÏÏkk~~¨g̈gkkaarrbbeeJJççjjmmttiirrbbss''®®bb--
CCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  EEddllVVnnEEccggkk~~¨g̈grrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  kk**ddUUccCCaakkaarrrrMM--
eellaaPPssiiTTiiÏÏmmnnuussßß´́nnGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  ..  ttaammBBiittkkaarrkkaarrJJrrTTwwkkddII
BBMMuuEEmmnnssiiƒƒtteennAAeellIIrrddΩΩaaPPiiVVlleeTT  KKWW®®bbCCaaBBllrrddΩΩTTUUeeTTAA®®KKbb''zzaann:mmaannPPaarr:
ccUUllrrYYmmbbeeJJççjjeeyyaabbll''  eehhIIyyrrddΩΩaaPPiiVVllKKYYrryykkeeyyaabbll''eennaaHHeeTTAABBii--
ccaarrNNaa  ..  kkaarrbbMMVVtt''ssµµaarrttIIeess~~hhaaCCaattii  eess~~hhaaTTwwkkddIIrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  

EExxµµrr  mmiinn[[bbeeJJççjjeeyyaabbll''eennHH  nnSS[[bbkk®®ssaayyffaa  CCaarrddΩΩaaPPiiVVlleennAA
ee®®kkaamm≤≤TTiiÏÏBBll®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  ccgg''rrkkßßaaTTuukkssnniiÏÏssJJÔÔaaxxuusscc∫∫aabb''kk~~¨g̈g
GGMMLL¨g̈gqq~~SS11998800,,  CCaarrddΩΩaaPPiiVVllpp††aacc''kkaarr  ee®®JJHHBBMMuuss††aabb''eeyyaabbll''®®bbCCaaBBll
rrddΩΩ,,  CCaarrddΩΩaaPPiiVVllBBMMuueessµµaaHH®®ttgg''nnwwgg®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  ee®®JJHHccgg''llaakk''GGaaff··kkMMVVMMgg
GGII√√mmYYyykk~~¨g̈gbbJJ˙ȧaTTwwkkddIIeennHH..  eebbIIddMMeeNNaaHH®®ssaayyCCaaeeTT√√PPaaKKIIEExxµµrr--eevvoottNNaamm
mmiinnGGaaccrrkkpp¬¬ËËvveeccjjrrYYcceeTT  KKYYrrrrddΩΩaaPPiiVVllddaakk''bbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnneennHHkk~~¨g̈gttuullaa--
kkaarrGGnn††rrCCaattii  ddUUccCCaattuullaakkaarr®®kkuuggLLaaeeGG  eeTTIIbbssggÙÙwwmmffaayyuuttii††FFmm··  ee®®JJHH
mmttiiTTUUeeTTAAyyll''ffaa  eebbIIeeTTaaHHbbIIrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrreeddaaHH®®ssaayyVVnnCCaammYYyy
®®bbeeTTssCCiittxxaaggeennHHkk**eeddaayy  kk**KKµµaannyyuuttii††FFmm··ssMMrraabb''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeLLIIyy
KKWWEExxµµrrnnwwggVVtt''bbgg''TTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr®®ttUUvvEEttTTTTYYllxxuuss
®®ttUUvvkk~~¨g̈gkkaarrVVtt''bbgg''TTwwkkddIIeennHH  ..  mmYYyyeeTToott  eebbIIccgg''[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩeeTTAArrss''
eennAA®®BBMMEEddnn[[VVnnee®®ccIInn  EEddllTTuukkddUUccCCaaeeFFII√√rrbbggkkaarrJJrrTTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn
rrddΩΩaaPPiiVVllKKYYrrccMMNNaayyffvviikkaassgg''ppÊÊHH  ssgg''mmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  ssgg''ssaallaaeerroonn
ssƒƒaabbnnaavvtt††  bbeeggII˚t̊tppßßaarr  nniiggeeFFII√√pp¬¬ËËvvKKmmnnaaKKmmnn__TTaakk''TTggBBIITTII®®kkuuggmmkkCCnnbbTT
eebbIIeeFFII√√VVnnddUUeecc~~HH®®bbCCaaBBllrrddΩΩnnwwggeeTTAArrss''eennAA®®BBMMEEddnnVVnnee®®ccIInn  TTuukkCCaarrbbgg
kkaarrJJrrTTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..⁄⁄




