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j Áw �ubb�̂¦uli��spmr¥ ¦ul d®kg
wgkÁ jcÁk® fgkcjwk®jwk®jkcjwk®jkc ®ykc jdÁk ®jd ykÁ iijkgj j̀ck®

wgkg jjgk® jkcjkcjk®jk®jkcjk® ®wkc jgÁkÁ jjd gkd iidkdd j̀fkw

d Áy a�la�̂ ¦i[o�r��i��spm �̂l d®ck
wgkj jcykc fykcjwk®jkcjwk®jwk®jwk® ®®k® jd®k djd ykÁ iijk®c j̀dkc

wdkw jck® wgkcjkcjwk®jwk®jwk®jkc ®ykc jd®kc Ájd gkd iidkj® j̀fkd

g Á® [�_�̂ ZZ�̂ iloÂmpq �̂l dÁkf
wgk® jcck® y®kcjfkcjfk®jwkcjwkcjwkc ®gk® jjk jcjd ykÁ iickyg ®̀kc

wgk® jjgk® jkcjfk®jfk®jfk®jwk®jwk® ®gk® jdkw djd gkd iidkdÁ j̀fk

Á ®c Z��h_i£r¢�� \�b dÁkg
wdkÁ jcyk® ffkcjwk®jwk®jwk®jkcjkc ®ykc jd®k djd ykÁ iijky j̀gk®

wdkf jc®k® f®kcjwk®jwk®jkcjwk®jkc ®ykc jdgkÁ yjd gkd iijkg® j̀ckw

® g _tb�iZqm¡r� \�b dÁwkw
wgk® jjjkc wykcjkcjk®jkcjkcjkc ®fkc jgjkw jjg gkd iijkwc j̀ÁkÁ

wdky jc®k® f®kcjkcjwk®jkcjkcjkc ®fkc jjfkc jjjd gkd iidkdw j̀wkd

y Áf ��̂ �ui�r��m�i��spm �̂l dÁdkg
wgkd jcgk® fjkcjwkcjwkcjwkcjwk®jwk® ®Ák® jjwkf jgjd ykÁ iijky® j̀gkd

wgkÁ jjjk® wfkcjwk®jwk®jwk®jkcjkc ®ykc jdgky ®jg iidkÁg j̀kÁ

f dw £�v�«�Z_�il©o©¤ [\̂ dÁckw
wgkÁ jcwkc wckcjwkcjwk®jwk®jwk®jkc ®®k® jdckd jÁ iijkj j̀®kg

wdk® jcwkc wckcjkcjwk®jwk®jwk®jkc ®ykc jdcky fjd gkd iidkgd j̀wky

w Áj u�Zû v�h_buli]rp ¤¥ ¦ul dÁckd
wgkj jcykc fykcjfk®jfk®jwk®jwk®jwkc ®Ákc jdjky fjd ykÁ iijkw® j̀Ákw

wgkc jcyk® ffkcjwk®jwk®jwk®jwk®jkc ®®k® jjwky jd gkd iidkjÁ j̀fkj

 Á alu���¦il���rps ¦ul dÁckc
wdkw jcykc fykcjwk®jkcjk®jwk®jkc ®yk® jd®k® Ájd ykÁ iijkyf j̀gkÁ

wgkj jcdk® ykcjyk®jwkcjwk®jwkcjwk® ®Ák® jjÁk® jgjd gkd iijk®d j̀dkd

jc gf ¦u�¦uli£rp� ¦ul dgykf
wgkÁ jcgk® fjkcjwk®jwk®jkcjwk®jwk® ®®k® jdckg wjg gkd iijkjf ̀kÁ

wgkd jc®kc fÁkcjwkcjwkcjwk®jwk®jwk® ®®kc jjykÁ jdjd gkd iijkw j̀®kw

jj g® �]]�̂ îZ�¢o� Zt� dgyky
wgkd jc®kc fÁkcjwk®jwkcjwkcjwk®jfk® ®Ák® jjkÁ jjjg gkd iijk®Á j̀dkg

wdkw jcÁk® fgkcjwkcjfkcjwk®jwkcjwkc ®Ákc jjfkd jcjd gkd iijkyg j̀gkc

jd gy \lu�hi\mqmp Zb� dgÁkg
wgkÁ wk® yjkcjfk®jfk®jfk®jwkcjwkc ®gkc jcykd dÁjg gkd iijkgw j̀jkc

wgk® jjgkc ckcjwkcjkcjkcjkcjkc ®fkc jdwkj gjg iidkgy j̀wk

jg ÁÁ £l�a�iZqm¡r� �t� dggky
wdkf jcgk® fjkcjwk®jwkcjwk®jwk®jwk® ®®k® jddkw yjd ykÁ iijkdy j̀ckj

wdkf jcgkc fckcjwkcjwkcjwk®jwk®jwk® ®®kc jjckw jyjd gkd iidkjf j̀fkÁ

jÁ j® �̈¦l�aZ£�i��rs�¢�p vtb ddyk®
wdkw jcjk® yfkcjfk®jfk®jwkcjwkcjwkc ®gk® jcykw dgjÁ iijkfj j̀gkf

wdkw jcwk® wjkcjwk®jwkcjwkcjwkcjwkc ®Ákc jjkf wjg iijkj j̀®kg

j® Ác Z�[ul̂ û i��spmr¥ �̂l dd®kw
wgkg jcÁkc fdkcjfk®jfk®jwkcjwkcjwkc ®gk® jjÁk® j®jd ykÁ iidkjw j̀fkÁ

wgkf jcgk® fjkcjwkcjwkcjwkcjwk®jwk® ®Ák® jjjkg j®jg iijkfw j̀Ákd

jy gg v�l��bi���m� Zb� ddckw
wdk jcykc fykcjfk®jwkcjwkcjwk®jwk® ®Ák® jjkc jdjg gkd iijkwÁ j̀Ákf

wdk jcdkc ywkcjyk®jykcjykcjyk®jyk® Ákc jcjkw dgjg iijkc j̀®kd

jf gd _�«v�uh£i]���rm� �t� djkf
wgk k® ygkcjwk®jwkcjwkcjwkcjwkc ®Ákc jckd djjg gkd iijkgf j̀jkc

wgk® jcgkc fckcjwkcjwkcjwk®jwk®jwk® ®®kc jjck® jfjg iijkwj j̀Ák®

jw dÁ v�h£̂ uli£mÃ�� tZ� djfkÁ
wgkw jckc wdkcjfkcjyk®jwk®jfk®jwk® ®gkc jjfkd jÁjÁ iidkdd j̀fkw

wgk® wk® yjkcjfkcjfk®jfk®jfk®jwkc ®dk® jcckd dÁjg iijkyy j̀gkg

j gÁ £��i]r��m¬ \�b djfkc
wgkf kc ydkcjwkcjfk®jfk®jfk®jwkc ®gkc jcky dcjg gkd iijkcw ẁky

wgky jcdkc ywkcjwkcjwkcjwkcjwkcjwkc ®Ákc jcfkÁ jwjg iijkwg j̀Áky

dc j ���i�r� � [\̂ djÁkf
wgk® jcgkc fckcjfk®jfk®jwk®jwk®jwk® ®Ák® jjckg jjÁ iijkff j̀Ákd

wdk jcdkc ywkcjwkcjfk®jfk®jfk®jwkc ®gkc jcÁkÁ dcjg iidkcw j̀yky

dj gc £�Z��îop�r � [\̂ djgkg
wgkÁ jcÁk® fgkcjwkcjwkcjwk®jwk®jwk® ®®kc jjgk jyjÁ iijkfy j̀Ákj

wdky kc ydkcjwk®jfk®jwkcjwkcjwkc ®Ákc kÁ dyjg iidkcf j̀yky

dd dy Zh_b�ulû �̈tuli¦pm�op �t� djdkd
wgk® jcdk® ykcjwkcjwkcjwk®jwk®jwk® ®®kc jcwky ddjÁ iijkd j̀®kÁ

wdkw k® ygkcjwkcjfk®jwkcjfk®jwkc ®gk® jcgky ddjg iijkyj j̀dk

dg gj au��̂ uli]r�¤m� �t� djjkf
wgkg yk® ®fkcjwkcjfkcjfk®jfk®jfk® ®dk® k® djg gkd iijky® j̀gkd

wgkÁ jc®k® f®kcjwkcjwkcjwk®jwk®jwk® ®®kc jjdkd jÁjg iidkdg j̀fkw

dÁ d® £�l̂ �b��i�m��¥ ��l dcky
wgkÁ jcfk® fkcjfk®jfk®jwkcjwk®jwkc ®gk® jjgk jyjÁ iidkgg j̀wky

wdkf yk® ®fkcjfk®jfk®jfkcjfk®jfk® ®dk® ®kf dwjg iijkfd j̀gkw

d® dd £�t�ub£�ilo¢r� ḧ u dckd
wgk® wkc yckcjfkcjfkcjfk®jwkcjfk® ®dkc jcgk® dyjÁ iijkcy ẁk®

wgkj jcgkc fckcjwk®jwkcjwkcjwkcjwkc ®Ákc jc®kf jjg iidkd j̀wkg

dy dc v�«�̀hb��uZi]r� m�ª�m h�̂ dcwkj
wgkw jcgk® fjkcjwkcjwkcjwk®jwk®jwkc ®Ák® jjjkj jwjÁ iijkwc j̀ÁkÁ

wgkj wk® yjkcjwkcjfk®jfk®jfk®jwkc ®gkc fkc dfjg iidkjd j̀fkc

df jg bu�l�«�i[o�rq�r� al� dcfk
wgkf wk® yjkcjfkcjfkcjfk®jwkcjfk® ®dkc jcÁkj d®jÁ iijkjj ẁk

wgkj jcck® y®kcjfk®jwkcjwkcjfk®jwkc ®gk® jcgkw djjg iijkwÁ j̀Ákf

dw gw ��][�̂ i[mp�m¬ Zb� dcjkg
wdk® fkc ®wkcjwkcjfk®jfk®jfk®jfk® ®dk® jcjkj dfjg gkd iijk®w j̀dky

wdky ®k® ®®kcjwkcjfk®jfk®jfk®jfk® ®dk® jcckd dÁjg iickj f̀kg
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d� df  uZh_¡¢̂  û i£pm¤op Zt¥ jw¦kg
wdk� ��k¦ ygkcjfkcjfkcjfk¦jfk¦jwkc ¦dkc jcckj dwj§ iijkwy j̀§k�

wdky �jk¦ §fkcjfkcjfkcjfkcjfkcjfkc ¦jkc w¦kd d�jg iijkyc j̀dkw

gc jy b̈¥]©ªiu«¤m¬® ©¢l jywkd
wgkf �§k¦ ¦gkcjfkcjyk¦jfkcjfkcjfkc ¦jkc ��kc gcj§ iickyg ¦̀kc

wgk§ wjk¦ dfkcjykcj¦k¦jykcjykcjykc §wkc y�kd gcjg iickfg ¦̀kw

����̄�{��°����°���±�|{��z��|�

gj §g ©̈v¢²¢Z_¥i[³¬́µpo [\̂ �wkw
wdk§ �gkc ¦ckcjfkcjyk¦jfkcjfkcjfkc ¦jkc �wkw gjjd yk§ iijkcf ẁky

gd f £b¢Z uli]¶µrm· tZ¢ �wkf
wgkg �wk¦ yjkcjfk¦jfk¦jfk¦jfk¦jwkc ¦dk¦ �wkf gdj§ iijkw¦ j̀§kw

gg d� ¢̧[hi¹º Zb© �wky
wgkc �fkc ¦wkcjwkcjfkcjfk¦jfkcjfk¦ ¦dkc �wky ggj§ iijk§g j̀jk§

g§ y ¢̧̂ ¢l©ªi]»µr· ©¢l �dkj
wgkd �§k¦ ¦gkcjfkcjfkcjfkcjfkcjyk¦ ¦jkc �dkj g§j§ iijk§� j̀jk�

g¦ §d ẗv¢ḧ ¥i r¼s \©b �dkc
wgkd wwkc §ckcjyk¦jykcjyk¦jyk¦jykc §�kc �dkc g¦jd yk§ iick§g g̀k§

g¦ � vluZ¢ ©b¢i r«sm ¥¹¢ �dkc
wgkj �¦kc ¦§kcjfkcjfkcjfk¦jfk¦jfk¦ ¦dkc �dkc g¦j§ iijkf¦ j̀§kc

gf ¦ l©]¢Z_©ªi¢·m½m® ©¢l �jkf
wgk§ �§kc ¦dkcjfk¦jyk¦jfk¦jfk¦jfkc ¦dkc �jkf gfj§ iijk¦§ j̀dkg

gw jc ¢b¢]©]]©i¢¬spmŕ a¥̂ �jkg
wgk¦ �§kc ¦dkcjfkcjfkcjfkcjfkcjfkc ¦jkc �jkg gwj§ iijk§y j̀jkf

g� jj b¢lZ©̂ ihŕm® tZ¢ w�k§
wgkw �fkc ¦wkcjyk¦jykcjykcjyk¦jfkc §�kc w�k§ g�j§ iidkdc j̀fky

§c w ¢_©̂ û i[r¬¬m a¥̂ w¦kj
wgk¦ �ck¦ §¦kcjfkcjyk¦jfkcjfkcjyk¦ ¦ck¦ w¦kj §cj§ iijkgc j̀ck§

§j j h_©¥iZmo³ ©̈l wgk�
wgkc �gk¦ ¦jkcjfkcjykcjfkcjyk¦jfkc ¦ck¦ wgk� §jj§ iidkdc j̀fky

§d jd h©bb©lu ©iZm¾ŕqr¬ ¥¹¢ wgkw
wgkd �jkc §ykcjykcjykcjyk¦jfkcjfkc §�k¦ wgkw §dj§ iijk§y j̀jkf

§g j§  uZh©]vuZiZuª©¥uiª¬¶m¬q al¢ wdk§
wgkj �ckc §§kcjyk¦j¦kcj¦k¦jykcjykc §fk¦ wdk§ §gj§ iijkj§ �̀kj

§§ g \©b¢Zü iª»qop ḩ u wjk�
wgkd �dkc §wkcjykcj¦k¦jyk¦jykcjyk¦ §wk¦ wjk� §§j§ iijkwg j̀§ky

§¦ jw ¥̂Z¢]i¢·m½ ¥¹¢ fyk�
wgkg w§kc gdkcjyk¦j¦k¦jyk¦jyk¦jykc §�kc fyk� §¦j§ iick¦j §̀kj

§y dj l_©¢ Zi¡··rº tZ¢ f¦k¦
wgkd wfkc gwkcj¦k¦jykcjykcjykcjyk¦ §wkc f¦k¦ §yj§ iijkgj j̀ck¦

§f § ©̂]]ui]rpqq uZ¹ fgkw
wgkd w§kc gdkcj¦k¦j¦k¦jykcjykcjyk¦ §fk¦ fgkw §fj§ iickfj ¦̀kf

§w d huh©̂ iamsmp¶o ¥¹¢ fdkg
wgkj w¦k¦ g¦kcjykcjykcjykcjykcjykc §wkc fdkg §wj§ iijkg§ j̀ckf

§� jf ©̂tZ¥¢¥̂û iumq³ a¥̂ ywkc
w§kc wgkc gckcjyk¦jykcjyk¦jykcjyk¦ §�kc ywkc §�j§ iijkgw j̀jkc

¦c dg ¢¢b¹©i¢¬qq a¥̂ yckw
wgky wckc d§kcj¦kcj¦k¦jykcj¦k¦jykc §fkc yckw ¦cj§ iijkdf j̀ckd
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j¡qilo¢£si djxgfìiddx¤¥ ckcc j¦ wjk¥d§ ḧmrpi¡©ª ẁkdi«ì¥k¥ j̀ckci«ìjckc gyi«igj ck¦g dkgg jk¤d

a¬£r̈ilo¢£si dgxj¤ìiccxj¥ ckcc jg wjk¦y§ ḧmrpi¡©ª j̀ck¤i«ìjdkc j̀ckci«ìjckc gci«i¦c ckfg dk¦g jk¥y

���������
���~ ����~�~� �����

®{� �̄���

�̄����~��|� �}~~���°|��� z{|}~���{�����®±z�

���� ���� � �� ���� ���� � �� ������������� �����~� ������~�����

j¡qilo¢£si jd c̀k¥d§ jj c wwkc jcyk¤ jcjk¥ wdk¦ wgk¤ wgkc ¤c«jf ¤c«jf ¤c«jf

jg c̀k¦y§ ¥ c ¥yk¤ jjjkc jcjkf wdk¤ wgk¥ wgkg

j¦ gc c wckc jc¥kc ¥¤kg wdkw w¦kc wgkg

a¬£r̈ilo¢£si jd c̀k¦y§ jj c jcdk¤ jjgk¤ jcfkc wdk¤ wgk¤ wdk¥ gc«jg gc«jg gc«jg

jg j¥ c wjk¤ jjgkc jcckf wdky wgkf wgkj

®{�~²

�{��}{�����{�~����~�������~�
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