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QamhUrenAvt†p̀ËrdUg
ssUUmmmmiitt††bbMMEEbbrrGGaarrmmµµNN__  eeTTAAttaammddaannBBYYkkeeccaarrbb¬¬nn''TTwwkkddIImm††ggvviijj˘̆˘̆˘̆
ee®®kkaayyEEddllVVnnTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yyeellIITTIIrrYYmmeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  TT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvvvvaa

ssbb∫∫aayycciitt††NNaass''  VVnneerroobbccMMBBiiFFIICCbb''eellooggyy""aaggKK®®KKwwkkKKee®®KKgg  eehhIIyybbJJÇÇaabbrrii
vvaarr[[eeddIIrrccaabb''kkUUnn®®kkmmMMuurraa®®ss††EExxµµrr  EEddllmmaannrrUUbbssÌÌaatt@@  mmkkCCaann''QQII¬¬eellggCCaaEEll∫∫gg
ttaammGGMMeeBBIIyygg''XX~~gg´́®®BB´́ppßßrrbbss''BBYYkkvvaa  ..  

rrMMllggVVnnmmYYyy´́ff©©mmkkeeTToott  vvaaeeccjj®®bbkkaass®®VVbb''bbNN††aarraa®®ss††EExxµµrryyYYnn®®KKbb''PPUUmmii
®®ssuukk  [[eeKKaarrBBttaammcc∫∫aabb''TTmm¬¬aabb''rrbbss''vvaa  eehhIIyyTTTTYYllssaall''vvaaCCaaeess††cc®®ttaajj''  kk~~¨g̈g
PPUUmmiiPPaaKKddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammTTSSggmmUUll  ..  eebbIIrraa®®ss††EExxµµrrNNaamm~~aakk''hhflflaannee®®kkaakkeeLLIIgg®®bbqqSSgg
nnwwggnneeyyaaVVyypp††aacc''kkaarrrrbbss''vvaa  ®®VVkkddCCaa®®ttUUvvTTTTYYllss¬¬aabb''yy""aaggGGaaeeNNaaccGGFF&&mmBBMMuu
xxaann  ..

kkaalleennaaHH  EExxµµrrxx¬¬HHEEddllBBYYnnmmuuxxssmm©©MMssuuxx  kk**bbiiTTmmaatt''EEllgghhflflaannnniiyyaayyssII††KKWWbb
eeNN††aayy[[vvaaCCaann''QQII¬¬ttaammGGMMeeBBIIcciitt††  ..

EExxµµrrxx¬¬HH,,  EEddllmmaannssµµaarrttIIeess~~hhaaCCaattii  kk**eePPoossxx¬¬ÁÁnnrrtt''eeTTAAccUUllrrYYmmCCaassmmaaCCiikkrrbb
ss''eellaakkeessnnaabbttII  ssWWnn--KKuuyy  eeddIImm∫∫IIeerroobbKKMMeerraaggkkaarrNN__vvaayyttbbnnwwggeeccaarrQQ¬¬aannJJ
nnvviijj  ..  

rraall''́́ ff©©TT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvv  EEttggEEttee®®bbIIGGMMNNaacc´́®®BB´́ppßß  eeTTAAeellII®®bbCCaaCCnnEExxµµrrss¬¬ËËtt
®®ttgg''  eeddaayykkaabb''ssmm¬¬aabb''KKµµaannjjeejjIIIItt´́dd  ..  QQaamm®®kkhhmmeeqqÌÌAAhhUUrr®®bbLLaakk''JJsseeBB--
jj´́ppÊÊFFrrNNIÍ́ nnTTIIrrYYmmeexxtt††  ..  

ddMMNNwwggeennHH  eeFFII√√[[eellaakkeeccAAhh√√aayy  KKuuyy  eexx¬¬aaccppßßaakk~~¨g̈gcciitt††xx¬¬SSggNNaass''  bb""uuEEnn††
eellaakkeeddaaHH®®ssaayy[[TTaann''kkaall:eeTTss: BBMMuuVVnnyy""aaggddaacc''xxaatt  BBIIee®®JJHHkkmm¬¬SSggTT&&BBeennAA
TTnn''eexxßßaayyeeBBkk  BBMMuuGGaaccvvaass''ssÊÊgg''nnwwggBBYYkkvvaaVVnneeLLIIyy  ..

eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  bbJJÇÇaa[[eellaakkttaa  mm""gg''  eellaakkhhµµWWnn‰‰kk  eellaakkeeTTssaaeessaa
mm  nniiggeellaakkmmeennaarrss'',,  eeddIIrrGGbb''rrMMGG~~kk®®ssuukkTTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©  [[yyll''cc∫∫aass''BBIIrrbbbb
eeXXaarreeXXAA  nniiggccaarriikkssaahhaavvyygg''XX~~ggrrbbss''yyYYnnGGuuggLLËËvv  eellIIrraa®®ss††EExxµµrrmmççaass''®®ssuukk

ccMMEENNkkPPUUQQYYyy  KKgg''  vviijj  mmiinnrrvvll''eeGGIIeeBBIInnwwggbbJJ˙ȧa®®bbeeTTssCCaattii  EEddllkkMMBBuugg
FF¬¬aakk''ccuuHHkk~~¨g̈gPPaaBBGGaassnn~~eennHHeeTT  ..  mmYYyy´́ff©©@@KKaatt''eeddkkrriiHHrrkkEEttmmeeFF¥¥aaVVyy  eeddIImm∫∫IIss--
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mm¬¬aabb''ttaamm""gg''  ssggKKMMnnMMuucciitt††EEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  rrII‰‰ttaamm""gg''vviijj  mmaannKKMMnniittppÊÊ¨ÿy®®ssLLHHBBIIPPUUQQYY
yyKKgg''  ddUUcceemmXXnniiggddII  ..  ee®®JJHHssMMddIIEEddllKKaatt''VVnneebbIIkkkkkkaayy  eennAAccMMeeJJHHmmuuxxeellaa
kkeeccAAhh√√aayy  KKuuyy  eennaaHH,,  KKWWKKµµaannbbMMNNggGGII√√ee®®kkAABBIIccgg''[[PPUUQQYYyy  KKgg''  ggaakkEEbbrreeddIIrreeTTAA
rrkkpp¬¬ËËvv®®ttUUvv  pp¬¬ËËvvllÌÌeennaaHHeeLLIIyy  ..

ttaamm‰‰kkssaarrVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa    PPUUQQYYyyKKgg''  CCaammnnuussßßBBuukkrrllYYyykk~~¨g̈gssggmmEExxµµrr
ccUUllcciitt††rrMMeellaaPPeellII®®ssIIeePPTTTTnn''eexxßßaayy  [[TTTTYYllkkaarrQQwwccaabb''eexx¬¬aaccppßßaarraabb''eessIIÊÊmmiinn
GGss''  ..  mmYYyyCCMMBBUUkkeeTToott  CCnneennHH®®ssLLaajj''bbuuNN¥¥ss&&kkii††NNaass''  eehhIIyyyykkbbuuNN¥¥
ss&&kkii††eennaaHHeeTTAACCiiHHCCaann''ssgg˚t̊t''ssgg˚˚iinnGG~~kkss¬¬ËËtt®®ttgg''eeTToottppgg  ..  

GGMMeeBBIIGGnnaaffaaTTSSggbb""uunnµµaannrrbbss''PPUUQQYYyyKKgg'',,  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  VVnn®®CCaabbxx¬¬HH
EEddrr  ..  EEtteellaakkccgg''GGbb''rrMMmmnnuussßßxxiillxxYYcc  [[ssaall''kkMMhhuussxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeddIIrrmmkkrrkkpp¬¬ËËvv®®ttUUvv
vviijj  eeTTIIbbBBMMuummaannddaakk''TTNNÎÎkkmmµµFF©©nn''FF©©rrGGII√√  ccMMeeJJHHCCnnkkMMhhUUcceennHH  ..

eellaakkeeccAAhh√√aayyssWWnn--KKuuyy  xxMMee®®bbIIssÂÂggaammcciitt††ssaa®®ss††GGbb''rrMM  TTaahhaannnniiggrraa®®ss††
EE®®ssccMMkkaarr  BBIIbbMMNNggrrYYmm,,  KKWWbbeeNN††jjTT&&BByyYYnn[[eeccjjppuuttBBIITTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  EEddll
CCaammrrttkkrrbbss''EExxµµrr  ..  

eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  eerroobbccMMkkmm¬¬SSggTT&&BBVVnnmmSSmmYYnnbbnnii††cceehhIIyy  kk**ee®®bbIIssÂÂggaamm
vvaayyqqµµkk''TT&&BByyYYnnrraall''rraa®®ttII  eeddIImm∫∫IIrrMMxxaannvvaammiinn[[eeddkk®®ssNNuukkVVnn  ..  

ååVVyykklleennHH  eeFFII√√[[eemmTT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvveekk††AA®®kkhhaayy®®kkBBuullmmuuxxddUUccqqÁÁtt®®CCUUkk
eeccjj®®bbkkaass®®VVbb''BBYYkkyyYYnnKK~~aavvaaffaa  ––  eebbIIGG~~kkNNaamm~~aakk''GGaacckkaatt''kk∫∫aalleeccAAhh√√aayyKKuu--
yy  ¬¬ccaabb''VVnnTTSSggrrss''  vvaannwwgg[[rrgg√√aann''ttaammbbMMNNgg  eehhIIyyeellIIkkttSSggCCaaeemmTT&&BB®®ssYYcc
eellIIEEddnnddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeennHHeeTToottppgg  ..

xxNN:eennaaHH  mmaannGGaakknnÊÊbbmm~~aakk''eeQQµµaaHHGGuugg  bbUU  ssµµ&&®®KKcciitt††eeccjjmmuuxxrrkkååkkjj""aaKKuuyy
eeddIImm∫∫IIkkaatt''kk∫∫aallyykkmmkkCCUUnneellaakkeemmTT&&BBGGuuggLLËËvv  ..

VVnnTTTTYYllkkaarrEEttggttSSggCCaaeemmTT&&BBeehhIIyy  GGuuggbbUUkk**nnSSBBllTTaahhaannmmYYyyccMMnnYYnnFFMM
eeFFII√√ddMMeeNNIIrryy""aaggKK®®KKwwkkKKee®®KKgg  tt®®mmgg''eeqqııaaHHeeTTAAvvtt††pp~~ËËrrddUUgg  EEddllCCaaTTIIttSSggTT&&BBrrbbss''
eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyEEttmm††gg  ..

eemmTT&&BBEExxµµrrTTSSggGGss''VVnn®®bbuuggee®®bboobbxx¬¬ÁÁnnCCaaee®®sscc  ..  ®®KKaann''EEtt®®kkeeLLkkeeXXIIjjTT&&
BByyYYnnmmkkddll''PP¬¬aamm  kk**bbJJÇÇaaTTaahhaann[[vvaayyTTbb''yy""aaggbbnnÊÊaann''  ..  kkaarr®®bbyyuuTTÏÏbbgg˙˙ËËrrQQaa
mmeellIIkkeennHH  mmaannssPPaaBBssaahhaavvnniiggeeXXaarreeXXAANNaass''  ..  eemmTT&&BBEExxµµrrmm~~aakk''@@  ssuuTTÏÏEEtt
bb††ËËrrss¬¬aabb''rrss''  rrtt''ccUUlleeTTAA®®kkEEbbllkk∫∫aallyyYYnn  ddaacc''BBIIssµµaaFF¬¬aakk''rrBBuuyyrrllMMddYYll  ddUUccrreellII
ggeeddIImmeeQQIITTSSggÚÚss  ..

eeTTaaHHbbIIeeXXIIjjBBlleessnnaaggaabb''  KKrreeCCIIggeellIIKK~~aaddUUccddMMbbUUkk  kk**GGuuggbbUUmmiinn®®BBmmddkkTT&&BB
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ffyyEEddrr  KKiittEErrEE®®sskkbbJJÇÇaa[[ccUUllkkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ssUUmm∫∫IIEEtt®®BBHHssggÙÙkk**vvaaBBMMuuTTuukk[[
rrss''eennAAVVnnmmYYyyddeeggII˙ṁmeeLLIIyy  ..

kkaarr®®bbyyuuTTÏÏeennHHVVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAGGss''eeBBllCCaaee®®ccIInnyybb''ee®®ccIInn´́ff©©  ..  TT&&BByyYYnneeccHH
EEttmmaannCCMMnnYYyybbnn††kknnÊÊ¨ÿyKK~~aammiinnccbb''  ..  ccMMEENNkk‰‰xxaaggEExxµµrreeyyIIggvviijj  kkaann''EEttrrllss''
bbnnii††ccmm††gg@@  eeddaayyBBMMuummaann®®BBHHmmhhaakkßß®®ttccaatt''TT&&BB[[eeTTAACCYYyyee®®ssaacc®®ssgg''eessaaHH  ..
®®BBwwttii††eehhttuuTTSSggeennHH  eeFFII√√[[eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyynnwwkksseegg√√KKkk~~¨g̈gcciitt††yy""aaggxx¬¬SSgg  EEttBBMMuu
GGaaccnnwwggEEff¬¬gg®®VVbb''CCnnTTII22NNaaVVnneeLLIIyy  ..

ssƒƒaannkkaarrNN__FF©©nn''JJbb''ppÊÊÁÁnn@@KK~~aa  BBMMuuGGaaccnnwwggTTbb''TTll''VVnn,,  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyykk**
bbJJÇÇaa[[eemmTT&&BBTTSSggGGss''vvaayyddkkxx¬¬ÁÁnnffyyttaammkk∫∫ÁÁnnyyuuTTÏÏssaa®®ss††mmYYyyrryy:eeTToott eeddIImm∫∫II
rrgg''ccSSTT&&BBCCMMnnYYyyBBIIeexxtt††nnaannaa  ..

TT&&BByyYYnnkkaalleebbIIeeXXIIjjEExxµµrreexxßßaayykkmm¬¬SSggddUUeecc~~HH  ccaarrwwttEEttvvaayybbgg≈≈MMxx¬¬SSggeeLLIIgg@@
eeddIImm∫∫IIBB&&TTÏÏccaabb''eeccAAhh√√aayyKKuuyy[[VVnnTTSSggrrss''  yykkeeTTAACCUUnnGGuuggLLËËvvCCaaeeccAAhh√√aayynnaayy
rrbbss''vvaa  ..  

hhµµWWnn‰‰kk  yyll''eehhttuukkaarrNN__  ssÊÊ¨ḦHvvwwggeeTTAAttSSggmmuuxxTT&&BByyYYnn  rrYYccllUUkk´́ddeeTTAAkk~~¨g̈gff~~kk''
ccaabb''®®ssUUvvmmYYyykk††aabb''yy""aaggEENNnn  ssUU®®ttKKaaffaaVVccbbÂÂJJççaassxx¥¥ll''  eekkIIttCCaaTT&&BBeessHHmmYY--
yyccMMnnYYnn  QQrree®®ttoobb®®ttaarrSSggpp¬¬ËËvvss®®ttUUvvCCaabb''  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkeemmTT&&BBdd**CCMMnnaajjeennHHhhkk''vvwwgg
eeTTAAxxaaggeeqq√√gg  ccaabb''®®kkbbYYccccuuggeessµµAAkkYYccccggCCaaee®®ccIInnkkEEnn¬¬gg  bbeeggII˚t̊tVVnnCCaaBBlleessnnaa
®®bbddaabb''eeddaayyddaavvllMMEEBBggQQrrCCaaCCYYrr  ttaammllkk≈≈NN:yyuuTTÏÏssaa®®ss††  BBYYkkyyYYnneeXXIIjjddUU--
eecc~~aaHH  nnwwkkqq©©ll''nniiggPP&&yyeellaaHH®®BBllwwgg  ..  ee®®JJHHkkaarr®®bbyyuuTTÏÏKK~~aaeennAAkk~~¨g̈gvvtt††pp~~ËËrrddUUggGGMMVVjj''
mmiijjeennHH  TT&&BBEExxµµrrmmaannttiiccttYYccss††ÁÁcceessII††ggNNaass''  ..  ≤≤LLËËvveemm††cckk**ee®®ccIInnkkkk®®ssTTaabb''
QQrrttee®®mmoobbkk∫∫aallKK~~aaddUUcc®®sseemmaaccyy""aagghh~~wwgg  ??˘̆˘̆˘̆  

eemmTT&&BBGGuuggbbUU  yykk´́ddQQII¬¬EEPP~~kkmmYYyyssnnÊÊ¨ḦH  kk**EE®®sskkBBllTTaahhaann[[ccUUllkkaabb''ccaakk''
yy""aaggbbnnÊÊaann''  ..  TT&&BByyYYnnccUUll®®bbLLËËkkkkaabb''ssmm¬¬aabb''TT&&BBssiill∫∫rrbbss''hhµµWWnn‰‰kk  rrllMMddYYll
llaann''ss~~ËËrrddUUccrreellIIggeeddIImmeeQQIITTMMhhMM77eeGGaabb  EEttKKµµaanneeXXIIjjeexxµµaaccTTaahhaannEExxµµrrmm~~aakk''
eessaaHH  ..  

eemmTT&&BBGGuuggbbUU  nnwwkkmmYYrreemm""AAeekk††AA®®kkhhaayyxx¬¬SSggNNaass''  ccMMeekkaaggxx~~ggEE®®sskkbbJJÇÇaaTT&&BB
[[vvaayylluukkmmYYyyssnnÊÊ¨G̈GFFMMeeTToott  rrhhUUttEEbbkkeejjIIsshhUUrrss®®ssaakk''eeCCaakkxx¬¬ÁÁnn  ®®ssaabb''EEtt
TT&&BBssiill∫∫rrllaayyVVtt''®®sseemmaallGGss''rrllIIgg  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkvvaakk**bbMMEEbbrrkk∫∫aallTT&&BB®®ttLL
bb''eeTTAAeeVVHHCCMMrrMMQQbb''ssMMrraakk  eennAAkk~~¨g̈gbbrriieevvNNvvtt††pp~~ËËrrddUUggvviijj  ..

BBYYkkeeccaarrQQ¬¬aannJJnnVVnnlluukkTTÂÂnnÊÊaann  kkaabb''KKaass''bbMMpp¬¬aajjkkuuddii®®BBHHssggÙÙ  nniiggTT√√aarrbb
ggÌÌÁÁcc®®BBHHvviihhaarr  eerrIIyykkKKmmIIıırr®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  nniiggkk∫∫ÁÁnnmmaa®®ttaaGGkkßßrrssaa®®ss††EExxµµrrdduuttkkMM--
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eeTTcceeccaallyy""aagg®®ccaass''eeCCIIgg  eeddIImm∫∫IIllbb''bbMMVVtt''GGkkßßrrssaa®®ss††CCaattiirrbbss''eeyyIIgg  ..
eebbIIggaakkeeTTAAttaammddaann  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyvviijjmm††gg  eeXXIIjjKKaatt''kkMMBBuuggEEttTTTTYYll

kkaarrQQWWccaabb''eexx¬¬aaccppßßaa  nnSSBBYYkkBBlleessnnaarrtt''kkaatt''́́ ®®BB  eeqqııaaHHeeTTAArrkkTTIIeeddAAmmYYyyffIIµµeeTToott  ..
KKaatt''eeddIIrrbbeeNNII††rrnniiyyaayyllYYggcciitt††kkggTT&&BBbbeeNNII††rr  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[xxUUccTTwwkkcciitt††  nnwwggkkaarrTTTTYY--
llbbrraaCC&&yydd**CCUUrrcctt''eennHH  ..  KKWWKKaatt''ssggÙÙwwmmffaa  ´́ff©©NNaammYYyyKKgg''EEttkkUUnnEExxµµrrTTSSggGGss''  PP∆∆aa
kk''ssµµaarrttIIeeLLIIgg  kkaann''kkSSbbiittBBUUeeffAA  kkaabb''kk∫∫aallBBYYkkss®®ttUUvv®®bbeeTTssCCaattii  [[vviinnaassppuuttBBUUCC
CCaaBBMMuuxxaann  ..

KKaatt''nnSSkkggTT&&BBeeddIIrrGGss''rryy:mmYYyyyybb''BBIIrr´́ff©©  eeTTIIbbVVnneeTTAAddll''vvtt††eeccttiiyyEEddll
CCaavvtt††EExxµµrrmmaannbbrriiss&&TTccMMNNuuHHeeCCIIggvvtt††CCaaee®®ccIInn  ..

vvtt††eeccttiiyymmaannbbeeNN††aayy®®bbEEvvggCCaagg220000EEmm""®®tt  TTTTwwgg®®bbEEhhll220000EEmm""®®tt  ..
kk~~¨g̈gvvtt††mmaann®®BBHHssggÙÙbbYYsskkaann''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaccMMnnYYnn5500GGgg  ..

ttaamm‰‰kkssaarr  vvtt††eeccttiiyyeennHHCCaaeekkrr††ii__ttMMEENNllrrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  EEddll
VVnneeppII††mmKKMMnniittkkssaaggeeLLIIgg  rrYYmmCCaammYYyynnwwggBBYYkkBBuuTTÏÏbbrriiss&&TTccMMNNuuHHeeCCIIggvvtt††  eeddIImm∫∫IIååTTiiÊÊ
sskkuussllff√√aayyccMMeeJJHH®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..

eellaakkeeccAAhh√√aayy  ssWWnn--KKuuyy  CCaavvIIrrbbuurrssEExxµµrrmm~~aakk''  ssÌÌaattssMMÌÌkk~~¨g̈geerrOOggttNN˙ȧa  kkaa
llKKaatt''eennAABBIIkkeemm¬¬aaHH,,  mmaannCCnnCCaattiiyyYYnnCCaaee®®ccIInnnnaakk''  VVnneellIIkkkkUUnn®®kkmmMMuuyykkmmkkCCUUnn
KKaatt''rraabb''kk∫∫aalleessIIÊÊrrmmiinnGGss''  EEttKKaatt''mmiinn®®BBmmyykkCCaaddaacc''xxaatt  eeTTaaHHbbIIvvaaee®®bbII®®KKbb''mm--
eeFF¥¥aaVVyyyy""aaggNNaakk**eeddaayy  ..  KKaatt''VVnnccSSddkk''CCaabb''kk~~¨g̈gxxYYrrkk∫∫aallCCaanniiccççffaa  ss®®ttUUvv
yyYYnnnniiggEExxµµrrBBiittCCaaBBMMuummaann´́ff©©nnwwggbbJJççbb''VVnneeLLIIyy  ..

kknn¬¬ggCCaaee®®ccIInnqq~~SSmmkkeeTToott  eellaakkkk**yyll''ffaa  kkaarrrrss''eennAAmm~~aakk''‰‰ggKKµµaann®®bbBBnnÏÏkkUUnn
ee®®bboobbVVnnnnwwggppÊÊHHKKµµaannCCJJÇÇSSggbbiiTTVVMMgg  ……ddMMeeNNIIrrKKµµaannTTiisseeddAA  ..  ddUUeecc~~HHKKaatt''kk**ssMMeerrcc
cciitt††CCaaccuuggee®®kkaayyffaa  ®®ttUUvvEEttrrkk®®KKYYssaarreeddIImm∫∫IIkkssaaggGGnnaaKKttdd**rruuggeerrOOgg  ..

eellaakkååkkjj""aaVVnnBBwwggJJkk''GG~~kkccaass''TTMMuu  kk~~¨g̈gTTIIrrYYmmeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  [[ccUUlleeTTAAssII††
ddNN††wwggnnaaggkkJJÔÔaa  eePPOOnn  EEddllCCaakkUUnnkkssiikkrrss¬¬ËËtt®®ttgg''mm~~aakk''  eennAAkk~~¨g̈gPPUUmmiiccaabb''eePPII¬¬ggnnaa
eeCCIIggvvtt††rrbbggeeccttiiyy  eeFFII√√CCaaPPrriiyyaarrhhUUtteeTTAA  ..

ddUUeecc~~HHeehhIIyy  eennAAeeBBlleellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  nnSSTT&&BBeeTTAAddll''vvtt††eeccttiiyyPP¬¬aamm,,  KKaa
tt''kk**ccUUlleeTTAAssMMBBHHGGnnuuJJÔÔaatt®®BBHH®®KKUUeeccAAGGFFiikkaarr  ssMMuu[[kkggTT&&BBss~~aakk''GGaa®®ss&&yyeennAAkk~~¨g̈gTTII
vvtt††CCaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~ssiinn  TTMMrrSSrrkkmmUUllddΩΩaannVVnn®®ttwwmm®®ttUUvv  eerroobbKKMMeerraaggkkaarrNN__vvaayybb
eeNN††jjss®®ttUUvvQQ¬¬aannJJnnBBIITTwwkkddIIEExxµµrr  ..

ee®®kkaayyeeBBll  EEddllVVnnTTTTYYlleesscckkII††yyll''®®BBmmBBII®®BBHH®®KKUUeeccAAGGFFiikkaarreehhIIyy,,
eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  GGeeJJIIÇÇjjccUUlleeTTAAkk~~¨g̈g®®BBHHvviihhaarreeTToott  eeddIImm∫∫IIff√√aayybbggMM®®BBHHBBuuTTÏÏ--
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bb∫∫ddiimmaa  EEddllCCaattMMNNaagg®®BBHHBBuuTTÏÏCCaammççaass''  ssMMuu®®CCkkeekkaannee®®kkaammmm¬¬bb''VVrrmmII®®BBHHGGgg  nniigg
ssMMuuCCIIkkddIIkkbb''GGaavvuuFFllaakkTTuukkCCaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~  kkMMuu[[BBYYkkss®®ttUUvvyyYYnnttaammrrkkeeXXIIjj  ..

bbnnÊÊaabb''mmkkKKaatt''VVnn®®bbmmUUllGG~~kk®®ssuukk  mmkkrrYYmm®®bbCCMMuubbeeggII˚t̊tCCaaKKNN:kkmmµµkkaarrPPUUmmiinnii
ggGG~~kkeeddIIrreeXXaassnnaa  EENNnnSSBBnn¥¥ll''GGbb''rrMMbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrTTSSggGGss''  [[ssaall''tt´́mm¬¬́́ nn®®BBHH
BBuuTTÏÏssaassnnaa  [[eeKKaarrBB®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ee®®JJHH®®BBNNBBuuTTÏÏssaassnnaaCCaaGGggkkaarrFFMMbbMMppuutt
kk~~¨g̈gkkaarrbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmKK~~aa  [[ssaammKKIIccggVVcc''CCaaFF¬¬¨g̈gmmYYyy  ..

eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  VVnnnniiyyaayyddaass''eettOOnnee®®kkIInnrrMMÆÆkk®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  [[bbMMppuu
ssssµµaarrttIIttssflflUU  ccaabb''kkaann''GGaavvuuFFee®®kkaakkeeLLIIggeeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrPPUUmmii®®ssuukk  eeddjjkkMMccaatt''eeccaarr
yyYYnnbb¬¬nn''®®bbeeTTss  [[vviinnaassGGss''kk~~¨g̈geeBBllqqaabb''@@eennHH  ..

vviiFFaannkkaarrdd**®®ttCCaakk''rrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  BBwwggEEppÌÌkkTTSSgg®®ssuuggeeTTAAeellII®®BBHHBBuu
TTÏÏssaassnnaaCCaammUUllddΩΩaann  VVnnppßßBB√√ppßßaayy®®KKbb''PPUUmmii®®ssuukkTTSSggGGss''  bbNN††aall[[rraa®®ss††
EExxµµrrTTSSgg®®bbuuss®®ssIIPP∆∆aakk''ssµµaarrttII  eeccHHQQWWccaabb''  rrtt''ccUUllmmkkrrYYmmkkmm¬¬SSggKK~~aaCCaammYYyyeeccAAhh√√aa
yyKKuuyyCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''eerrooggrraall''́́ ff©©  ..  GG~~kkxx¬¬HHEEddllmmaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††ee®®ccIInn  VVnneeFFII√√vviiPPaa
KKTTaannTTUUnnkkggTT&&BBCCaattiieeddaayycciitt††eessµµaaHHss®®CCHHff¬¬aaCCaaTTIIbbMMppuutt  ..

kk~~¨g̈grryy:eeBBllEEttmmYYyyEExxbb""uueeNNˆâaHH  kkggTT&&BBeellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy®®ttUUvveekkIInnmmYYyy
CCaaBBIIrr  eehhIIyymmiinnxx√√HHeess∫∫øøggGGaahhaarrcciiJJççwwmmTT&&BBeeTToottppgg  ..  eellaakkVVnnccaatt''eemmbbJJÇÇaa
kkaarr  nniigg®®KKUUKKnn''ddaavvddMMbbggCCaaee®®ccIInnnnaakk''  [[bbgg˙ȧatt''BBllTTaahhaannEEddlleeTTiibbnnwwggssµµ&&®®KKcciitt††
ccUUllmmkkffIIµµ  eeddIImm∫∫II[[eeccHHkk∫∫ÁÁnnyyuuTTÏÏssaa®®ss††  vvaayylluukkllUUnn®®kkaabbkk~~¨g̈gssÂÂggaamm  ..  ®®ssII@@
nnSSKK~~aassMMrrYYccddaavvllMMEEBBgg  bbiitt®®BBYYjjTTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©KKµµaannxx¬¬aacceennOOyyhhtt''  rrhhUUttVVnn
TTTTYYllllTTÏÏppllKKrrddUUccPP~~MM  ..

ggaakkeemmIIlleeTTAATT&&BBeellaakkGGnnßßaaeessaamm  nniiggmmeennaarrss''  EEddlleeccjj®®bbttiibbttii††kkaarrrraa
ll''́́ ff©©  VVnnllYYccvvaayyqqµµkk''TT&&BBss®®ttUUvvbbMMuummaannQQbb''QQrreeLLIIyy  ..  rrII‰‰eellaakkhhµµWWnn‰‰kknniigg
ttaamm""gg''  EEddllmmaannTTwwkkmmuuxxee®®kkoomm®®sseeJJnn  eeddaayyQQWWccaabb''nnwwggssÂÂggaammbbrraaCC&&yyrrbbss''
xx¬¬ÁÁnn  mmkkmmYYyyEExxeehhIIyyeennaaHH  eeBBlleennHHhhaakk''mmaannkkmm¬¬SSggbbnn††iicceeLLIIggvviijj  ee®®JJHHeeXXIIjj
kkggTT&&BBEExxµµrryy""aaggee®®ccIInnkkuuHHkkrr  kkMMBBuuggbbeeJJççjjsskkmmµµPPaaBBrrss''rreevvIIkk  eeddIImm∫∫II®®bbqqSSggTTbb''
TTll''nnwwggss®®ttUUvvrrYYmm  ..

ttaamm""gg''  ssmm¬¬wwggeemmIIllBBllTTaahhaannmmYYyy®®ttYYss  rrYYccggaakkmmkkjjjjwwmmddaakk''hhµµWWnn‰‰kk
®®BBmmTTSSggbbnnWW¬¬vvaaccaaeeddaayyrrnnÏÏtt''cciitt††  ––

--  eellaakkhhµµWWnn‰‰kkxxMM∆∆¨s̈s††aayyNNaass''  eeddaayyvviiFFaannkkaarrNN__rrbbss''eeyyIIggyyWWttyyUUrrbbnnii††
cc  eeTTIIbbBBYYkkss®®ttUUvvvvaaccUUlllluukklluuyyJJsseeBBjj®®ssuukkeeyyIIggyy""aaggeennHH  ..  mm""¥¥aaggeeTToott
TT&&BBrrddΩΩaaPPiiVVllmmkkCCYYyyeeyyIIggkk**mmiinneekkIIttEEddrr  ee®®JJHHyyYYnnvvaaVVnnvvaayyss˚åatt''pp¬¬ËËvvrrYYccee®®sscc
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eeTTAAeehhIIyy  mm††ggeennHHeeyyIIggBBiiVVkkssggÙÙwwmmNNaass''  ..  PPUUmmiiPPaaKKEEddnnddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammTTSSgg
mmUUll  yyYYnnvvaayykkVVnneessIIÊÊrrEEtt®®KKbb''kkEEnn¬¬ggGGss''eeTTAAeehhIIyy  ..  bb""uuEEnn††  eebbIIbbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyII
ggeeccHHrrYYbbrrYYmmssaammKKIIKK~~aaddUUcceeBBlleennHHrrhhUUtteeTTAA  xxMM∆∆¨ëennAAEEttssggÙÙwwmmnnwwggeeCCOOCCaakk''ffaa  eeyyIIgg
®®VVkkddCCaaGGaaccrrMMeeddaaHHyykkeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggVVnnmmkkvviijjmmiinnxxaann  ..

eellaakkhhµµWWnn‰‰kkggkk''kk∫∫aallddaakk''ttaamm""gg''  eehhIIyyeeccaallkknnÊÊ¨ÿyEEPP~~kkssmm¬¬wwggeemmIIlleeTTAA
eeCCIIggeemmXXqq©©aayyddaacc''ssEEgg√√gg  hhaakk''bbJJÇÇaakk''nn&&yyffaaeesscckkII††ssggÙÙwwmmmmaann®®VVkkddEEmmnn
EEttssiiƒƒtteennAAqq©©aayyssnn¬¬wwmmNNaass''  ..

mmYYyyssnnÊÊ¨ḦHFFMM  eeTTIIbbhhµµWWnn‰‰kkbbnnÏÏËËrrxx¥¥ll''GGYYllGGaakk''eeccjjBBIIEEppnn®®TTUUgg  rrYYcceeJJllJJ--
kk¥¥mmYYyymm""aatt''@@yy""aaggcc∫∫aass''llaass''eeTTAAkkaann''mmiitt††cciitt††mmYYyy  ––

--  xxMM∆∆¨m̈miinn®®ttwwmmEEttss††aayy®®sseeNNaaHHbb""uueeNNˆâaHHeeTT˘̆˘̆˘̆kk~~¨g̈gmmYYyyCCIIvviittxxMM∆∆¨ëennHH  xxMM∆∆¨T̈TTTYYllkkaarr
QQWWccaabb''ppÊÊÁÁnn@@KK~~aahhYYss®®bbmmaaNN  ..  cciitt††xxMM∆∆¨c̈cgg''cc∫∫SSggCCaammYYyyyyYYnnEEttmm~~aakk''‰‰gg  eeTTaaHHbbII®®ttUU
vvss¬¬aabb''ddUUccsstt√√BBnn¬¬aatt''  kk**xxMM∆∆¨m̈miinnss††aayyEEddrr  ee®®JJHHqqaakkCCIIvviittrrbbss''xxMM∆∆¨C̈CUUrrcctt''ttSSggBBIIeekkµµgg
mmkk  ..  kkaalleeNNaaHH  ®®KKaann''EEttxxMM∆∆¨d̈dwwggkkII††eeLLIIggPP¬¬aamm  eeccaarryyYYnnvvaaVVnnssmm¬¬aabb''®®KKYYssaarrxxMM∆∆¨G̈G--
ss''mmYYyyppÊÊHH  ssUUmm∫∫IIEEttbbÌÌËËnn®®ssIIrrbbss''xxMM∆∆¨ëeddkkkk~~¨g̈gGG®®ggwwgg  kk**vvaammiinnTTuukk[[rrss''rraannCCIIvviittEEddrr..
eeddaayyxxMM∆∆¨T̈TTTYYllkkaarrQQWWccaabb''nnwwggGGMMeeBBIIyygg''XX~~ggrrbbss''vvaaddUUeecc~~HHeehhIIyy  VVnnCCaaxxMM∆∆¨s̈sµµ&&®®KK
cciitt††ccUUlleeFFII√√TTaahhaannttSSggBBIIGGaayyuu1100qq~~SSeemm""¬¬HH  ..  ttSSggBBIIeennaaHHrrhhUUttmmkkddll''eeBBlleennHH  xxMM∆∆¨¨
FF¬¬aabb''ccUUll®®bbLLËËkkkk~~¨g̈gssÂÂggaammrraabb''mmiinnGGss''eeTT  eehhIIyykk**BBMMuuEEddll®®ttUUvvrrbbYYssmm††ggNNaappgg
..  ≤≤LLËËvveennHH  TTwwkkccUUllddll''®®ccmmuuHHeeyyIIggeehhIIyy  eeTTaaHHbbIImmYYyyCCMMhhaannss¬¬aabb''  kk**xxMM∆∆¨m̈miinnrraa
ffyyEEddrr  ..

eellaakkttaamm""gg''  xxMM∆∆¨ÿyll''åått††mmKKttii  nniiggTTwwkkcciitt††eess~~hhaaCCaattiirrbbss''eellaakkyy""aaggBBiitt
®®VVkkddNNaass''  eehhttuueennHHeeyyIIggTTSSggBBIIrrnnaakk''®®ttUUvvEEttrrYYmm´́ddbb††ËËrrss¬¬aabb''rrss''CCaammYYyyKK~~aa  ..  xxMM∆∆¨¨
ssggÙÙwwmmffaa  EEppnnkkaarrssmm©©aatt''rrbbss''eeyyIIgg  EEddllVVnnbbgg˚b̊b''®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggeennaaHH  ®®VVkkdd
CCaaVVnneeCCaaKKCC&&yyBBMMuuxxaann  ..

ttaamm""gg''®®KKvvIIkk∫∫aallmmYYyy@@ddUUccGGss''ssggÙÙwwmm  eehhIIyyeeJJllJJkk¥¥bbJJÇÇaakk''®®VVbb''hhµµWWnn
‰‰kkmm††ggeeTToott  ––

--  eellaakkhhµµWWnn‰‰kknniiyyaayyGGmm∫∫aajjmmiijjeennHH®®ttUUvvNNaass''  !!  bb""uuEEnn††eennAAmmaannccMMNNuucc
xx¬¬HH  ddUUccEEddllxxMM∆∆¨F̈F¬¬aabb''nniiyyaayy®®VVbb''eellaakk  ttSSggBBIIeeddIImmeerrooggmmkkffaa  KKMMeerraaggkkaarrNN__ssmm©©aa
tt''rrbbss''eeyyIIgg  EEbbkkFF¬¬¨ḦHFF¬¬aayyeeTTAAVVnn  kk**eeddaayyssaarrEEttmmnnuussßßmm~~aakk''bb""uueeNNˆâaHH  ddUUcceellaa
kk®®CCaabb®®ssaabb''eehhIIyy  ..

bb""uunnµµaann´́ff©©ccuuggee®®kkaayyeennHH  xxMM∆∆¨ëeXXIIjjTTwwkkmmuuxxeellaakkeeccAAhh√√aayyeeyyIIgg®®ssggUUtt®®ssggaa
tt''  eehhIIyyddll''xxMM∆∆¨l̈lYYccssYYrrKKaatt''eeTTAA    KKaatt''VVnnxxßßiibb®®VVbb''xxMM∆∆¨f̈faayyYYnnVVnnddwwggEEppnnkkaarrNN__  




