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DEFGHIJKLMNOKPHQOGHMRSOTUSHJVHWXYWZY[WZ\]H^JKHLJKUHKU_UVTHFVIJKLOTFJVHJKHJTEUK
`MUGTFJVGaHRNUOGUH_JVTO_THbNMUHcUSF_OKUdeaHOTHZfgggfhijfiXZkHJKaHIJKHDDlYDmm
MGUKGaHkZZaH[iHEJMKGHOHSOPaHkHSOPGHOHQUUnaHJKHoFGFTHpKJMRG]decUSF_OKUqNOVG]_JL]
rstu&ts&uvwxtwyz&{u{|u}x~HDEFGHIJKLMNOKPHEOGH_EOVUSHGFV_UHNOGTHPUOK]
qNUOGUHKUoFUQHTEFGHSJ_MLUVTHTJHLOnUHGMKUHTEOTHFTHGTFNNH_JVTOFVGHTEUHSKMGHPJMHTOnU]
EUVHTEFGHSKMHNFGTHIJKLMNOKPHKUIUKGHTJHQUaHMGaHJKHJMKaHFTHLUOVGHbNMU
cUSF_OKUde cHqmq]HEUVHFTHKUIUKGHTJHRNOVHJKHJMKHRNOVaHFTHLUOVGHbNMU
cUSF_OKUde]
DEFGHSJ_MLUVTHFV_NMSUGHOHNFGTHJIHTEUHSKMGHIJKLMNOKPHIJKHJMKHRNOVHQEF_EHFGH_MKKUVTHOG
JIHOVMOKPHZaH[WZk]H^JKHOVHMRSOTUSHIJKLMNOKPaHRNUOGUH_JVTO_THMG]HMKH_JVTO_T
FVIJKLOTFJVaHONJVHQFTEHTEUHSOTUHQUHNOGTHMRSOTUSHTEUHIJKLMNOKPaHORRUOKGHJVHTEUHIKJVT
OVSHO_nH_JoUKHROUG]
lJMHLMGTHUVUKONNPHMGUHVUTQJKnHREOKLO_FUGHTJHMGUHPJMKHRKUG_KFRTFJVHSKMHUVUIFT]
bUVUIFTGaHIJKLMNOKPaHREOKLO_PHVUTQJKnaHOVSYJKH_JROPLUVTGY_JFVGMKOV_UHLOPH_EOVU
JVHOVMOKPHZaH[WZgaHOVSHIKJLHTFLUHTJHTFLUHSMKFVHTEUHPUOK]

[gXjZ\[\Wk[WZ\pdq

Univ_1

300159.1_8582 3-Tier Opt 15 Formulary 9.8.16.job, 09/21/2016, 12:11:44

Univ_2

300159.1_8582 3-Tier Opt 15 Formulary 9.8.16.job, 09/21/2016, 12:11:44

 ¡
HIJKLMNOKPHFGHOHNFGTHJIH_JoUKUSHSKMGHGUNU_TUSHPHbNMUHcUSF_OKUdeHFVH_JVGMNTOTFJVHQFTEHO
TUOLHJIHEUONTEH_OKUHRKJoFSUKGaHQEF_EHKURKUGUVTGHTEUHRKUG_KFRTFJVHTEUKORFUGHUNFUoUSHTJHUHO
VU_UGGOKPHROKTHJIHOH`MONFTPHTKUOTLUVTHRKJKOL]HbNMUHcUSF_OKUdeHQFNNHUVUKONNPH_JoUKHTEU
SKMGHNFGTUSHFVHJMKHIJKLMNOKPHOGHNJVHOGHTEUHSKMHFGHLUSF_ONNPHVU_UGGOKPaHTEUHRKUG_KFRTFJVHFG
IFNNUSHOTHOHbNMUHcUSF_OKUdeHVUTQJKnHREOKLO_PaHOVSHJTEUKHRNOVHKMNUGHOKUHIJNNJQUS]H^JKHLJKU
FVIJKLOTFJVHJVHEJQHTJHIFNNHPJMKHRKUG_KFRTFJVGaHRNUOGUHKUoFUQHPJMKH¢oFSUV_UHJIH£JoUKOU]

¤¥ ¦§¨¥§¡
pUVUKONNPaHFIHPJMHOKUHTOnFVHOHSKMHJVHJMKH[WZkHIJKLMNOKPHTEOTHQOGH_JoUKUSHOTHTEUHUFVVFV
JIHTEUHPUOKaHQUHQFNNHVJTHSFG_JVTFVMUHJKHKUSM_UH_JoUKOUHJIHTEUHSKMHSMKFVHTEUH[WZkH_JoUKOU
PUOKHUe_URTHQEUVHOHVUQaHNUGGHUeRUVGFoUHUVUKF_HSKMHU_JLUGHOoOFNONUHJKHQEUVHVUQ
OSoUKGUHFVIJKLOTFJVHOJMTHTEUHGOIUTPHJKHUIIU_TFoUVUGGHJIHOHSKMHFGHKUNUOGUS]HTEUKHTPRUGHJI
IJKLMNOKPH_EOVUGaHGM_EHOGHKULJoFVHOHSKMHIKJLHJMKHIJKLMNOKPaHQFNNHVJTHOIIU_THLULUKG
QEJHOKUH_MKKUVTNPHTOnFVHTEUHSKM]H©THQFNNHKULOFVHOoOFNONUHOTHTEUHGOLUH_JGTfGEOKFVHIJKHTEJGU
LULUKGHTOnFVHFTHIJKHTEUHKULOFVSUKHJIHTEUH_JoUKOUHPUOK]HUHIUUNHFTHFGHFLRJKTOVTHTEOTHPJM
EOoUH_JVTFVMUSHO__UGGHIJKHTEUHKULOFVSUKHJIHTEUH_JoUKOUHPUOKHTJHTEUHIJKLMNOKPHSKMGHTEOT
QUKUHOoOFNONUHQEUVHPJMH_EJGUHJMKHRNOVaHUe_URTHIJKH_OGUGHFVHQEF_EHPJMH_OVHGOoUHOSSFTFJVON
LJVUPHJKHQUH_OVHUVGMKUHPJMKHGOIUTP]
©IHQUHKULJoUHSKMGHIKJLHJMKHIJKLMNOKPaHOSSHRKFJKHOMTEJKFªOTFJVaH`MOVTFTPHNFLFTGHOVSYJKHGTUR
TEUKORPHKUGTKF_TFJVGHJVHOHSKMHJKHLJoUHOHSKMHTJHOHEFEUKH_JGTfGEOKFVHTFUKaHQUHLMGTHVJTFIP
OIIU_TUSHLULUKGHJIHTEUH_EOVUHOTHNUOGTH\WHSOPGHUIJKUHTEUH_EOVUHU_JLUGHUIIU_TFoUaHJKHOT
TEUHTFLUHTEUHLULUKHKU`MUGTGHOHKUIFNNHJIHTEUHSKMaHOTHQEF_EHTFLUHTEUHLULUKHQFNNHKU_UFoUHO
\WfSOPHGMRRNPHJIHTEUHSKM]H©IHTEUH^JJSHOVSHmKMHSLFVFGTKOTFJVHSUULGHOHSKMHJVHJMK
IJKLMNOKPHTJHUHMVGOIUHJKHTEUHSKM«GHLOVMIO_TMKUKHKULJoUGHTEUHSKMHIKJLHTEUHLOKnUTaHQU
QFNNHFLLUSFOTUNPHKULJoUHTEUHSKMHIKJLHJMKHIJKLMNOKPHOVSHRKJoFSUHVJTF_UHTJHLULUKGHQEJ
TOnUHTEUHSKM]HDEUHUV_NJGUSHIJKLMNOKPHFGH_MKKUVTHOGHJIHOVMOKPHZaH[WZk]HDJHUTHMRSOTUS
FVIJKLOTFJVHOJMTHTEUHSKMGH_JoUKUSHPHbNMUHcUSF_OKUdeaHRNUOGUH_JVTO_THMG]HMKH_JVTO_T
FVIJKLOTFJVHORRUOKGHJVHTEUHIKJVTHOVSHO_nH_JoUKHROUG]
©IHQUHEOoUHJTEUKHTPRUGHJIHLFSfPUOKHVJVfLOFVTUVOV_UHIJKLMNOKPH_EOVUGHMVKUNOTUSHTJHTEU
KUOGJVGHGTOTUSHOJoUHU]]HKULJoUHSKMGHIKJLHJMKHIJKLMNOKPaHOSSHRKFJKHOMTEJKFªOTFJV
KU`MFKULUVTGaH`MOVTFTPHNFLFTGHOVSYJKHGTURHTEUKORPHKUGTKF_TFJVGHJVHOHSKMaHJKHLJoUHOHSKMHTJHO
EFEUKH_JGTfGEOKFVHTFUKaHQUHQFNNHVJTFIPHPJMHPHLOFN]HlJMHLOPHONGJHO__UGGHJMKHIJKLMNOKPHJV
JMKHQUGFTUHOTHpKJMRG]decUSF_OKUqNOVG]_JLHTJHUTHFVIJKLOTFJVHGEJQFVH_EOVUGHTJa
OSSFTFJVGaHOVSYJKHSUNUTFJVGHJIHLUSF_OTFJVGH_JVTOFVUSHFVHJMKHIJKLMNOKP]HDJHUTHMRSOTUS
FVIJKLOTFJVHOJMTHTEUHSKMGH_JoUKUSHPHbNMUHcUSF_OKUdeaHRNUOGUH_JVTO_THMG]HMKH_JVTO_T
FVIJKLOTFJVHORRUOKGHJVHTEUHIKJVTHOVSHO_nH_JoUKHROUG]
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¬® ¡
DEUKUHOKUHTQJHQOPGHTJHIFVSHPJMKHSKMHQFTEFVHTEUHIJKLMNOKP¯

¤¥¥
DEUHIJKLMNOKPHUFVGHJVHROUHk]HDEUHSKMGHFVHTEFGHIJKLMNOKPHOKUHKJMRUSHFVTJH_OTUJKFUG
SURUVSFVHJVHTEUHTPRUHJIHLUSF_ONH_JVSFTFJVGHTEOTHTEUPHOKUHMGUSHTJHTKUOT]H^JKHUeOLRNUa
SKMGHMGUSHTJHTKUOTHOHEUOKTH_JVSFTFJVHOKUHNFGTUSHMVSUKHTEUH_OTUJKPaH£OKSFJoOG_MNOK]H©I
PJMHnVJQHQEOTHPJMKHSKMHFGHMGUSHIJKaHNJJnHIJKHTEUH_OTUJKPHVOLUHFVHTEUHNFGTHTEOTHUFVG
JVHROUHVMLUKHk]HDEUVHNJJnHMVSUKHTEUH_OTUJKPHVOLUHIJKHPJMKHSKM]

°±²³¥§
©IHPJMHOKUHVJTHGMKUHQEOTH_OTUJKPHTJHNJJnHMVSUKaHPJMHGEJMNSHNJJnHIJKHPJMKHSKMHFVHTEU
©VSUeHTEOTHUFVGHJVHROUHhj]HDEUH©VSUeHRKJoFSUGHOVHONREOUTF_ONHNFGTHJIHONNHJIHTEUHSKMG
FV_NMSUSHFVHTEFGHSJ_MLUVT]HbJTEHKOVSHVOLUHSKMGHOVSHUVUKF_HSKMGHOKUHNFGTUSHFVHTEU
©VSUe]H´JJnHFVHTEUH©VSUeHOVSHIFVSHPJMKHSKM]HµUeTHTJHPJMKHSKMaHPJMHQFNNHGUUHTEUHROU
VMLUKHQEUKUHPJMH_OVHIFVSH_JoUKOUHFVIJKLOTFJV]HDMKVHTJHTEUHROUHNFGTUSHFVHTEUH©VSUe
OVSHIFVSHTEUHVOLUHJIHPJMKHSKMHFVHTEUHIFKGTH_JNMLVHJIHTEUHNFGT]

§¥§¡
bNMUHcUSF_OKUdeH_JoUKGHJTEHKOVSHVOLUHSKMGHOVSHUVUKF_HSKMG]HHUVUKF_HSKMHFG
ORRKJoUSHPHTEUH^mHOGHEOoFVHTEUHGOLUHO_TFoUHFVKUSFUVTHOGHTEUHKOVSHVOLUHSKM]
pUVUKONNPaHUVUKF_HSKMGH_JGTHNUGGHTEOVHKOVSHVOLUHSKMG]

°¥ ¥¥ ¶§¡
JLUH_JoUKUSHSKMGHLOPHEOoUHOSSFTFJVONHKU`MFKULUVTGHJKHNFLFTGHJVH_JoUKOU]HDEUGU
KU`MFKULUVTGHOVSHNFLFTGHLOPHFV_NMSU¯
·

¸}ws}&¹ºt»s}w¼½twsy~&bNMUHcUSF_OKUdeHKU`MFKUGHPJMHJKHPJMKHREPGF_FOVHTJHUTHRKFJK
OMTEJKFªOTFJVHIJKH_UKTOFVHSKMG]HDEFGHLUOVGHTEOTHPJMHQFNNHVUUSHTJHUTHORRKJoONHIKJL
JMKHRNOVHUIJKUHPJMHIFNNHPJMKHRKUG_KFRTFJVG]H©IHPJMHSJV«THUTHORRKJoONaHQUHLOPHVJT
_JoUKHTEUHSKM]

·

¾º½ytwt¿&Àw{wtx~H^JKH_UKTOFVHSKMGaHbNMUHcUSF_OKUdeHNFLFTGHTEUHOLJMVTHJIHTEUHSKM
TEOTHQUHQFNNH_JoUK]H^JKHUeOLRNUaHJMKHRNOVHRKJoFSUGH[HMVFTGHRUKHRKUG_KFRTFJVHIJK
^´Á¢µDHÂ^]HDEFGHLOPHUHFVHOSSFTFJVHTJHOHGTOVSOKSHJVUfLJVTEHJKHTEKUUfLJVTE
GMRRNP]

·

ÃtuÄ&Å»u}½Ä¿~H©VHGJLUH_OGUGaHbNMUHcUSF_OKUdeHKU`MFKUGHPJMHTJHIFKGTHTKPH_UKTOFV
SKMGHTJHTKUOTHPJMKHLUSF_ONH_JVSFTFJVHUIJKUHQUHQFNNH_JoUKHOVJTEUKHSKMHIJKHTEOT
_JVSFTFJV]H^JKHUeOLRNUaHFIHmKMHHOVSHmKMHbHJTEHTKUOTHPJMKHLUSF_ONH_JVSFTFJVaHJMK
RNOVHLOPHVJTH_JoUKHmKMHbHMVNUGGHPJMHTKPHmKMHHIFKGT]H©IHmKMHHSJUGHVJTHQJKnHIJK
PJMaHQUHQFNNHTEUVH_JoUKHmKMHb]

[
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lJMH_OVHIFVSHJMTHFIHPJMKHSKMHEOGHOVPHOSSFTFJVONHKU`MFKULUVTGHJKHNFLFTGHPHNJJnFVHFVHTEU
IJKLMNOKPHTEOTHUFVGHJVHROUHk]HlJMH_OVHONGJHUTHLJKUHFVIJKLOTFJVHOJMTHTEUHKUGTKF_TFJVG
ORRNFUSHTJHGRU_FIF_H_JoUKUSHSKMGHPHoFGFTFVHJMKHQUGFTU]HUHEOoUHRJGTUSHJVHNFVU
SJ_MLUVTGHTEOTHUeRNOFVHJMKHRKFJKHOMTEJKFªOTFJVHOVSHGTURHTEUKORPHKUGTKF_TFJVG]HlJMHLOPHONGJ
OGnHMGHTJHGUVSHPJMHOH_JRP]HMKH_JVTO_THFVIJKLOTFJVaHONJVHQFTEHTEUHSOTUHQUHNOGTHMRSOTUSHTEU
IJKLMNOKPaHORRUOKGHJVHTEUHIKJVTHOVSHO_nH_JoUKHROUG]
lJMH_OVHOGnHbNMUHcUSF_OKUdeHTJHLOnUHOVHUe_URTFJVHTJHTEUGUHKUGTKF_TFJVGHJKHNFLFTGHJKHIJKHO
NFGTHJIHJTEUKaHGFLFNOKHSKMGHTEOTHLOPHTKUOTHPJMKHEUONTEH_JVSFTFJV]H UUHTEUHGU_TFJVaHÂJQHSJH©
KU`MUGTHOVHUe_URTFJVHTJHTEUHbNMUHcUSF_OKUdeHIJKLMNOKPÆHJVHROUHjHIJKHFVIJKLOTFJVHOJMT
EJQHTJHKU`MUGTHOVHUe_URTFJV]

Ç §¥¥ ¡
©IHPJMKHSKMHFGHVJTHFV_NMSUSHFVHTEFGHIJKLMNOKPHNFGTHJIH_JoUKUSHSKMGaHPJMHGEJMNSHIFKGTH_JVTO_T
£MGTJLUKH£OKUHOVSHOGnHFIHPJMKHSKMHFGH_JoUKUS]
©IHPJMHNUOKVHTEOTHbNMUHcUSF_OKUdeHSJUGHVJTH_JoUKHPJMKHSKMaHPJMHEOoUHTQJHJRTFJVG¯
·

lJMH_OVHOGnH£MGTJLUKH£OKUHIJKHOHNFGTHJIHGFLFNOKHSKMGHTEOTHOKUH_JoUKUSHPHbNMU
cUSF_OKUde]HEUVHPJMHKU_UFoUHTEUHNFGTaHGEJQHFTHTJHPJMKHSJ_TJKHOVSHOGnHEFLHJKHEUKHTJ
RKUG_KFUHOHGFLFNOKHSKMHTEOTHFGH_JoUKUSHPHJMKHRNOV]

·

lJMH_OVHOGnHbNMUHcUSF_OKUdeHTJHLOnUHOVHUe_URTFJVHOVSH_JoUKHPJMKHSKM]H UUHUNJQ
IJKHFVIJKLOTFJVHOJMTHEJQHTJHKU`MUGTHOVHUe_URTFJV]

¬®È¥±¥ ¡
lJMH_OVHOGnHMGHTJHLOnUHOVHUe_URTFJVHTJHJMKH_JoUKOUHKMNUG]HDEUKUHOKUHGUoUKONHTPRUGHJI
Ue_URTFJVGHTEOTHPJMH_OVHOGnHMGHTJHLOnU]
·

lJMH_OVHOGnHMGHTJH_JoUKHOHSKMHUoUVHFIHFTHFGHVJTHJVHJMKHIJKLMNOKP]H©IHORRKJoUSaHTEFG
SKMHQFNNHUH_JoUKUSHOTHOHRKUfSUTUKLFVUSH_JGTfGEOKFVHNUoUNaHOVSHPJMHQJMNSHVJTHU
ONUHTJHOGnHMGHTJHRKJoFSUHTEUHSKMHOTHOHNJQUKH_JGTfGEOKFVHNUoUN]

·

lJMH_OVHOGnHMGHTJH_JoUKHOHIJKLMNOKPHSKMHOTHOHNJQUKH_JGTfGEOKFVHNUoUNHFIHTEFGHSKMHFG
VJTHJVHTEUHGRU_FONTPHTFUK]H©IHORRKJoUSHTEFGHQJMNSHNJQUKHTEUHOLJMVTHPJMHLMGTHROPHIJK
PJMKHSKM]

·

lJMH_OVHOGnHMGHTJHQOFoUH_JoUKOUHKUGTKF_TFJVGHJKHNFLFTGHJVHPJMKHSKM]H^JKHUeOLRNUaHIJK
_UKTOFVHSKMGaHbNMUHcUSF_OKUdeHNFLFTGHTEUHOLJMVTHJIHTEUHSKMHTEOTHQUHQFNNH_JoUK]H©I
PJMKHSKMHEOGHOH`MOVTFTPHNFLFTaHPJMH_OVHOGnHMGHTJHQOFoUHTEUHNFLFTHOVSH_JoUKHOHKUOTUK
OLJMVT]

pUVUKONNPaHbNMUHcUSF_OKUdeHQFNNHJVNPHORRKJoUHPJMKHKU`MUGTHIJKHOVHUe_URTFJVHFIHTEU
ONTUKVOTFoUHSKMGHFV_NMSUSHJVHTEUHRNOV«GHIJKLMNOKPaHTEUHNJQUKH_JGTfGEOKFVHSKMHJKHOSSFTFJVON
MTFNFªOTFJVHKUGTKF_TFJVGHQJMNSHVJTHUHOGHUIIU_TFoUHFVHTKUOTFVHPJMKH_JVSFTFJVHOVSYJKHQJMNS
_OMGUHPJMHTJHEOoUHOSoUKGUHLUSF_ONHUIIU_TG]

j
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lJMHGEJMNSH_JVTO_THMGHTJHOGnHMGHIJKHOVHFVFTFONH_JoUKOUHSU_FGFJVHIJKHOHIJKLMNOKPaHTFUKFVHJK
MTFNFªOTFJVHKUGTKF_TFJVHUe_URTFJV]HÉ»uy&¿sº&}uÊºuxt&½&Ës}{ºÌ½}¿Í&twu}wyz&s}&ºtwÌw¼½twsy
}uxt}wÎtwsy&uvÎuÄtwsy&¿sº&x»sºÌÏ&xº|{wt&½&xt½tu{uyt&Ë}s{&¿sº}&Ä}uxÎ}w|u}&s}
Ä»¿xwÎw½y&xºÄÄs}twyz&¿sº}&}uÊºuxtÐHpUVUKONNPaHQUHLMGTHLOnUHJMKHSU_FGFJVHQFTEFVHk[
EJMKGHJIHUTTFVHPJMKHRKUG_KFUK«GHGMRRJKTFVHGTOTULUVT]HlJMH_OVHKU`MUGTHOVHUeRUSFTUSHIOGT
Ue_URTFJVHFIHPJMHJKHPJMKHSJ_TJKHUNFUoUHTEOTHPJMKHEUONTEH_JMNSHUHGUKFJMGNPHEOKLUSHP
QOFTFVHMRHTJHk[HEJMKGHIJKHOHSU_FGFJV]H©IHPJMKHKU`MUGTHTJHUeRUSFTUHFGHKOVTUSaHQUHLMGTHFoU
PJMHOHSU_FGFJVHVJHNOTUKHTEOVH[iHEJMKGHOITUKHQUHUTHOHGMRRJKTFVHGTOTULUVTHIKJLHPJMKHSJ_TJK
JKHJTEUKHRKUG_KFUK]

®²Ç®¥Ñ ²¥§¥§ §È¥§¥
±¥¡
GHOHVUQHJKH_JVTFVMFVHLULUKHFVHJMKHRNOVHPJMHLOPHUHTOnFVHSKMGHTEOTHOKUHVJTHJVHJMK
IJKLMNOKP]HKaHPJMHLOPHUHTOnFVHOHSKMHTEOTHFGHJVHJMKHIJKLMNOKPHMTHPJMKHOFNFTPHTJHUTHFTHFG
NFLFTUS]H^JKHUeOLRNUaHPJMHLOPHVUUSHOHRKFJKHOMTEJKFªOTFJVHIKJLHMGHUIJKUHPJMH_OVHIFNNHPJMK
RKUG_KFRTFJV]HlJMHGEJMNSHTONnHTJHPJMKHSJ_TJKHTJHSU_FSUHFIHPJMHGEJMNSHGQFT_EHTJHOVHORRKJRKFOTU
SKMHTEOTHQUH_JoUKHJKHKU`MUGTHOHIJKLMNOKPHUe_URTFJVHGJHTEOTHQUHQFNNH_JoUKHTEUHSKMHPJMHTOnU]
EFNUHPJMHTONnHTJHPJMKHSJ_TJKHTJHSUTUKLFVUHTEUHKFETH_JMKGUHJIHO_TFJVHIJKHPJMaHQUHLOPH_JoUK
PJMKHSKMHFVH_UKTOFVH_OGUGHSMKFVHTEUHIFKGTHXWHSOPGHPJMHOKUHOHLULUKHJIHJMKHRNOV]
^JKHUO_EHJIHPJMKHSKMGHTEOTHFGHVJTHJVHJMKHIJKLMNOKPHJKHFIHPJMKHOFNFTPHTJHUTHPJMKHSKMGHFG
NFLFTUSaHQUHQFNNH_JoUKHOHTULRJKOKPHjWfSOPHGMRRNPHMVNUGGHPJMHEOoUHOHRKUG_KFRTFJVHQKFTTUVHIJK
IUQUKHSOPGHQEUVHPJMHJHTJHOHVUTQJKnHREOKLO_P]HITUKHPJMKHIFKGTHjWfSOPHGMRRNPaHQUHQFNNHVJT
ROPHIJKHTEUGUHSKMGaHUoUVHFIHPJMHEOoUHUUVHOHLULUKHJIHTEUHRNOVHNUGGHTEOVHXWHSOPG]
©IHPJMHOKUHOHKUGFSUVTHJIHOHNJVfTUKLH_OKUHIO_FNFTPaHQUHQFNNHONNJQHPJMHTJHKUIFNNHPJMKHRKUG_KFRTFJV
MVTFNHQUHEOoUHRKJoFSUSHPJMHQFTEHOHXgfSOPHTKOVGFTFJVHGMRRNPaH_JVGFGTUVTHQFTEHTEUHSFGRUVGFV
FV_KULUVTHMVNUGGHPJMHEOoUHOHRKUG_KFRTFJVHQKFTTUVHIJKHIUQUKHSOPG]HUHQFNNH_JoUKHLJKUHTEOV
JVUHKUIFNNHJIHTEUGUHSKMGHIJKHTEUHIFKGTHXWHSOPGHPJMHOKUHOHLULUKHJIHJMKHRNOV]H©IHPJMHVUUSHO
SKMHTEOTHFGHVJTHJVHJMKHIJKLMNOKPHJKHFIHPJMKHOFNFTPHTJHUTHPJMKHSKMGHFGHNFLFTUSaHMTHPJMHOKU
ROGTHTEUHIFKGTHXWHSOPGHJIHLULUKGEFRHFVHJMKHRNOVaHQUHQFNNH_JoUKHOHjZfSOPHULUKUV_PHGMRRNP
JIHTEOTHSKMHMVNUGGHPJMHEOoUHOHRKUG_KFRTFJVHIJKHIUQUKHSOPGHQEFNUHPJMHRMKGMUHOHIJKLMNOKP
Ue_URTFJV]
©IHPJMH_EOVUHPJMKHNUoUNHJIH_OKUaHGM_EHOGHOHLJoUHIKJLHOHEJGRFTONHTJHOHEJLUHGUTTFVaHOVSHPJM
VUUSHOHSKMHTEOTHFGHVJTHJVHJMKHIJKLMNOKPHJKHFIHPJMKHOFNFTPHTJHUTHPJMKHSKMGHFGHNFLFTUSaHMT
PJMHOKUHROGTHTEUHIFKGTHXWHSOPGHJIHLULUKGEFRHFVHJMKHRNOVaHQUHQFNNH_JoUKHMRHTJHOHTULRJKOKP
jWfSOPHGMRRNPHJKHjZfSOPHGMRRNPHFIHPJMHOKUHOHNJVfTUKLH_OKUHKUGFSUVTHQEUVHPJMHJHTJHO
VUTQJKnHREOKLO_P]HITUKHPJMKHIFKGTHjWfSOPHGMRRNPaHPJMHOKUHKU`MFKUSHTJHMGUHTEUHRNOVÒG
Ue_URTFJVHRKJ_UGG]
MKHTKOVGFTFJVHGMRRNPHQFNNHVJTH_JoUKHSKMGHTEOTHcUSF_OKUHSJUGHVJTHONNJQHqOKTHmHRNOVGHTJ
_JoUKHJKHSKMGHTEOTHOKUH_JoUKUSHMVSUKHcUSF_OKUHqOKTHb]

i
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¥Ç¥
^JKHLJKUHSUTOFNUSHFVIJKLOTFJVHOJMTHPJMKHbNMUHcUSF_OKUdeHRKUG_KFRTFJVHSKMH_JoUKOUa
RNUOGUHKUoFUQHPJMKH¢oFSUV_UHJIH£JoUKOUHOVSHJTEUKHRNOVHLOTUKFONG]
©IHPJMHEOoUH`MUGTFJVGHOJMTHbNMUHcUSF_OKUdeaHRNUOGUH_JVTO_THMG]HMKH_JVTO_THFVIJKLOTFJVa
ONJVHQFTEHTEUHSOTUHQUHNOGTHMRSOTUSHTEUHIJKLMNOKPaHORRUOKGHJVHTEUHIKJVTHOVSHO_nH_JoUK
ROUG]
©IHPJMHEOoUHUVUKONH`MUGTFJVGHOJMTHcUSF_OKUHRKUG_KFRTFJVHSKMH_JoUKOUaHRNUOGUH_ONN
cUSF_OKUHOTHZfgWWfc¢m©£d¢HZfgWWf\jjfi[[kaH[iHEJMKGHOHSOPYkHSOPGHOHQUUn]HDDlHMGUKG
GEJMNSH_ONNHZfgkkfig\f[Wig]HKaHoFGFTHETTR¯YYQQQ]LUSF_OKU]Jo]


DEUHIJKLMNOKPHTEOTHUFVGHJVHROUHkHRKJoFSUGH_JoUKOUHFVIJKLOTFJVHOJMTHTEUHSKMGH_JoUKUS
PHbNMUHcUSF_OKUde]H©IHPJMHEOoUHTKJMNUHIFVSFVHPJMKHSKMHFVHTEUHNFGTaHTMKVHTJHTEUH©VSUeHTEOT
UFVGHJVHROUHhj]
DEUHIFKGTH_JNMLVHJIHTEUH_EOKTHNFGTGHTEUHSKMHVOLU]HbKOVSHVOLUHSKMGHOKUH_ORFTONFªUSHU]]a
mÁ©dHm© ÓÔ HOVSHUVUKF_HSKMGHOKUHNFGTUSHFVHNJQUKf_OGUHFTONF_GHU]]aHÕÖ×ØÙÕÚÖÕÖÛÜ]
DEUHFVIJKLOTFJVHFVHTEUHdU`MFKULUVTGY´FLFTGH_JNMLVHTUNNGHPJMHFIHbNMUHcUSF_OKUdeHEOGHOVP
GRU_FONHKU`MFKULUVTGHIJKH_JoUKOUHJIHPJMKHSKM]HDEUHOKUoFOTFJVGHPJMHLOPHGUUHFVHTEUHSKM
NFGTFVHFV_NMSU¯
Ý bYm

GTOVSGHIJKHSKMGH_JoUKUSHMVSUKHcUSF_OKUHqOKTHbHJKHm]

Ý Þ´

GTOVSGHIJKHÞMOVTFTPH´FLFTG]

Ý q

GTOVSGHIJKHqKFJKHMTEJKFªOTFJV]

Ý

GTOVSGHIJKH TURHDEUKORP]

D

Ý ´

GTOVSGHIJKH´FLFTUSH__UGG]HDEFGHRKUG_KFRTFJVHLOPHUHOoOFNONUHJVNPHOTH_UKTOFV
REOKLO_FUG]HH^JKHLJKUHFVIJKLOTFJVH_JVGMNTHPJMKHqEOKLO_PHmFKU_TJKPHJKH_ONN
£MGTJLUKH£OKUHOTHZfgggfhijfiXZkaH[iHEJMKGHOHSOPaHkHSOPGHOHQUUn]HHDDlYDmm
MGUKGHGEJMNSH_ONNHkZZ]

Ý µc GTOVSGHIJKHµJHcOFNHKSUK]HDEFGHRKUG_KFRTFJVHSKMHFGHVJTHOoOFNONUHTEKJMEHLOFN
JKSUKHGUKoF_U]
©VHTEUHSKMHNFGTFVaHTEUHDFUKH_JNMLVHFSUVTFIFUGHQEF_EHTFUKHUO_EHSKMHFGHFV]HHDEUHOLJMVTHPJM
QFNNHROPHOTHTEUHREOKLO_PaHONGJHnVJQVHOGH_JROPLUVTHJKH_JFVGMKOV_UaHFGHSUTUKLFVUSHPHTEU
SKMHTFUK]

h
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

÷ěĜĝ&čĝĞğĠġĢĝģĤ&ĥĦĉğĝĢ&
ħĨĩĪ&īĬĭĮĢĝįĝİığĲĝ&ùĢĜĳ&āğıĴ&
&
ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ąČąāĶķĈĸīĈ&
ĹĺĻļ&
ĽľľĿŀŁłŃńĿľ&ŅĽņ&Ňóñäñèæâ&àå&
ňßăĐýŉŊüŋ&
ōĿľōŎŃōŃńŏ&Őő&ŀłĿņŏńŏōŃŒ&
ûĐăûŉßĊ&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŀłĿņŏńŏōŃŒ&
ŗăĐŉŊû&

ŘřŚśŜř&

ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&œ&

Ăă&

ċæñè&Ō&H
ċæñè&œ&

Ċċ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ńĽŀłĿŝŏń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ďĆýŉĐĊßďŋ& & ċĆþĊ&
œõŔéóť&õŔŔéó&
ńĽŀłĿŝŏń& & ċĆþĊ&ŖŨõéó& ċæñè&Ō&H
ńĽŀłĿŝŏń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŞûũďĆýŉĐĊßďŋ& & ċþŞû&
ńĽŀłĿŝŏń&ţĿŒŃŁŤ& & ċĆþĊ& ċæñè&Ō&H
œŨõéó&
ńĽŀłĿŝŏń&ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&H
ĆďĆýŉĐş&ÿĊŋ& & ċĆþĊ&
õõŔéó&
ŀŃłĿŝŃōĽŤ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŪŞăÿŞďŞŋ& & ûĆýĊ&
ţŁľŃńŒĽō& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H

ĺūśĺśŜ&ŚŘŚŬĹŭřśŮř&

ōŏľŏōĿŝŃņ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&Őő&ōĿŒŏŃńŏ& & ċæñè&Ō&
Ăă&
ûŞăŞþŉŞşŋ& & ûĆýĊ&õŔéó&
ĊĐăď&
Ăă&ŇœŠŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&
Ăă&ŇõŔŔŔ&éă&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
çãîíŋ&
ōŏľŏōĿŝŃņ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&Őő&ōĿŒŏŃńŏ& & ċæñè&Ō&
Ăă&
ûŞăŞþŉŞşŋ& & ûĆýĊ&ŌŔŔéó&
ċĆþĊ&
Ăă&ŇŌœŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&
Ăă&ŇŠŔŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
çãîíŋ&
ōŏľŏōĿŝŃņ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&Őő&ōĿŒŏŃńŏ& ċæñè&Ō&
Ăă&
ûŞăŞþŉŞşŋ& & ûĆýĊ&œŔŔéó&
Ňóñäñèæâ&àå&
Ăă&ŇšŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ċßăŞďĐăŕûĐÿŞŊďŞ&ůŖŋ& &
ōŏľŏōĿŝŃņ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ċĆþĊ&
ûŞăŞþŉŞşŋ& & ûĆýĊ&ŠŔŔéó&
Ăă&ŇŠŔŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
çãîíŋ&
ŒŃōľĿŢŏńĽō&ŀĿŅĽţţŃŁŤ&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&Őő&ōĿŒŏŃńŏ& ċæñè&Ō&
Ăă&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
Ňóñäñèæâ&àå&
çãîíŋ&
ċßăŞďĐăŕûĐÿŞŊďŞ&ůŠŋ& &
ŒŃōľĿŢŏńĽō&ţĿŒŃŁŤ& & ċþœŠ& ċæñè&Ō&H
ċĆþĊ&
Ăă&ŇŠŔŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
ŒŃōľĿŢŏńĽō&ţĿŒŃŁŤ& & ċþŞû& ċæñè&Ō&H
çãîíŋ&
ŒŃŢľŁńŃţĽľ&
ċæñè&Ō&H
ņŁŅĿłŀŎĽńĿľ&ŅĽłŅłĽŅŏ&
& ĊĐăď& ċæñè&Ō&H
ŏŅĿŒĿľĽō&
ċæñè&Ō&H
Ōéóŕéðť&œéóŕéð&
ŏŅĿŒĿľĽō&ŏł&
ċæñè&Ō&H
ńĽľņŁŀŎŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ŢľŁłņŃŀłĿŢŏń& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ďŗþĆŊďŋ& & ĊĐăď&ŌŔéóŕéð&
ŃņŁŀłĿŢŏń& & ĊŗĊý&
ċæñè&Ō&H
ńĽľņŁŀŎŃńŏ&Ŏōľ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&H
ŃņŁŀłĿŢŏń& & ċĆþĊ&ŠŔŔéóť& ċæñè&Ō&H
œŔéóŕéð&
šŔŔéóť&ŦŔŔéó&
ŅłĽŤĽŒĿľ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ŧŏŅĿŀłĿŢŏń& & ûĆýĊ&
ċæñè&Ō&H
ŗăċŉĆüŋ& & ċĆþĊ&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
üŞăĐşŊûĆü& & ĊŗĊý&
ċæñè&Ō&H
çãîíŋ&
ŤŏľĿŝŃōĽŤ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŅłĽŤĽŒĿľŰĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń& ċæñè&Ō&
Ăă&
üĐþŊûŋ& & ċĆþĊ&
Ňóñäñèæâ&àå&ŗăċŉĆûŞċŋ&
ńĽņŁŤŏŅĿńŏ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
ńĽŀłĿŝŏń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
çãîíŋ&
ďĆýŉĐĊßďŋ& & ĊŗĊý&
ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ĺūśĺśŜ&ŚŘŚŬĹŭřśŮřű&Ůśś&
ÿŗŉĆüĐŉýŲ&
ċæñè&Ō&
ŏńŒĿōŏŅ&ųőŴŵų&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ýŞŉûĐûŞċŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŏńŒĿōŏŅ&ŶŷųőŴŵų&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ýŞŉûĐûŞċŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŏńŒĿōŏŅ&ŸŹőŴŵų&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ýŞŉûĐûŞċŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŢŏńŅĽńźľ&ōŃŅłĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ĆûċŊĂŋ& & ăýĐý&
Ăă&ŇŌœŔ&ðàćñäóñí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŢŏńŅĽńźľ&ŀĽŅōŎ&Ÿŵ&ŤōŻőŎł& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ÿŗŉĆżŞĊŊûŋ&
Ăă&ŇŌŔ&ôãêâìñí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŢŏńŅĽńźľ&ŀĽŅōŎ&ŵų&ŤōŻőŎł& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ÿŗŉĆżŞĊŊûŋ&
Ăă&ŇŌŔ&ôãêâìñí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŢŏńŅĽńźľ&ŀĽŅōŎ&ųŹ&ŤōŻőŎł& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ÿŗŉĆżŞĊŊûŋ&
Ăă&ŇŌŔ&ôãêâìñí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŢŏńŅĽńźľ&ŀĽŅōŎ&Ŷų&ŤōŻőŎł& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ÿŗŉĆżŞĊŊûŋ&
Ăă&ŇŌŔ&ôãêâìñí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŢŏńŅĽńźľ&ŀĽŅōŎ&ŸŹŹ&ŤōŻőŎł& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ÿŗŉĆżŞĊŊûŋ&
Ăă&ŇŌŔ&ôãêâìñí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŪŞďċĐŉĆ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŎźŒłĿōĿőĽŀĽŀ&ŅĽņ&ųŰŴŵųŤŻ& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ďĐŉûĐŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŎźŒłĿōĿőĽŀĽŀ&ŅĽņ&ŶŷųŰŴŵų& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ďĐŉûĐŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

þŕÿ&
Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&ýĆ&

Ăă&

Ăă&

Ăă&ýĆ&

Ăă&ýĆ&

Ăă&ýĆ&

Ăă&ýĆ&
Ăă&

Ăă&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŎźŒłĿōĿőĽŀĽŀ&ŅĽņ&ŸŹŰŴŵųŤŻ&ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ďĐŉûĐŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŎźŒłĿōĿŒĿńŏŰĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏ ċæñè&Ō&
ń&ŶŷųŰŴŵų&ŤŻőŸųŤľ&Ňóñäñèæâ&
àå&ŲßûŞċŋ&
Ăă&ŇõŠŔŔ&éă&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŎźŒłĿōĿŒĿńŏŰŃņŁŀłĿŢŏń&ŅĽņ& ċæñè&Ō&
ŶŷųŰŵŹŹ&ŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ŽŊûĐýŉĐŪŞďŋ&
Ăă&ŇŌõŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŎźŒłĿŤĿłŀŎĿńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ÿŊăĆŗÿŊÿŋ& & ăŊĂÿ&
ŎźŒłĿŤĿłŀŎĿńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
àå&ÿŊăĆŗÿŊÿũŲýŋ& & ĊĐăď&
ŌŔéóŕéðť&õŔéóŕõéðť&
õŔŔéóŕõŔéð&
ŎźŒłĿŤĿłŀŎĿńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
àå&ÿŊăĆŗÿŊÿŋ& & ċĆþĊ&
Ăă&ŇœŨŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ľĿłōŏŅ&ŀľŁţ&ŅĽņ&ŶŷųŰŴŵų&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ďĐŉûĐŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ľĿłōŏŅ&ŅĽņ&ųŰŴŵųŤŻ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&
àå&ďĐŉûĐŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ľĿłŅĽņ&ŅĽņ&ųŰŴŵųŤŻ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&
àå&ďĐŉûĐŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ľĿłŅĽņ&ŅĽņ&ŶŷųŰŴŵų&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&
ďĐŉûĐŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ľĿłŅĽņ&ŅĽņ&ŸŹŰŴŵųŤŻ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ďĐŉûĐŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŤŏŅŎĽŒĿńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
üŞċŲĆÿĐĊŞŋ& & ûĐďû&
Ăă&ŇŌœŔ&éă&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

þŕÿ&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŤŏŅŎĽŒĿńŏ&Ŏōľ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&
õéóŕõéðť&ŌŔéóŕõéð&
Ăă&ŇšŔŔ&éă&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŤŏŅŎĽŒĿńŏ&Ŏōľ&ųŤŻ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
àå&ÿĐăĐýŲŊďŞŋ&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŤŏŅŎĽŒĿńŏ&Ŏōľ&ŸŹŤŻ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ÿĐăĐýŲŊďŞŋ&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŤĿłŀŎŃńŏ&ŏŝŅŰłŏľ&ŅĽņ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
àå&üĊ&ûĐďċŊďŋ& & Ōõéóť&
ŖŔéóť&šŔéóť&ŌŔŔéó&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŤĿłŀŎŃńŏ&ŏŝŅŰłŏľ&ŅĽņ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
àå&üĊ&ûĐďċŊďŋ& & œŔŔéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
üĐŉýŲŊďŞ&Ċŗă&Ŋďſ&
ċæñè&Ō&
Ōüżŕüă&
üĐŉýŲŊďŞ&Ċŗă&Ŋďſ&
ċæñè&Ō&
Šüżŕüă&
üĐŉýŲŊďŞ&Ċŗă&Ŋďſ&
ċæñè&Ō&
ŌŔüżŕüă&
üĐŉýŲŊďŞ&Ċŗă&Ŋďſ&
ċæñè&Ō&
Ōõüżŕüă&
üĐŉýŲŊďŞ&ĊŗăŪĆċŞ& &
ċæñè&Ō&
ĊĐăď&œéóŕéðť&Ŧéóŕéðť&
ŌõŔéóŕŖŔéð&
ŤĿłŀŎŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&
üĐŉýŲŊďŞ&ĊŗăŪĆċŞŋ& &
ĊĐăď&Šéóŕéðť&Ŧéóŕéð&
ŤĿłŀŎŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ& & ĊĐăď& ċæñè&Ō&
öõéóŕéðť&Ōéóŕéð&
üĐŉýŲŊďŞ&ĊŗăŪĆċŞ& &
ċæñè&Ō&
ċĆþĊ&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
üĐŉýŲŊďŞ&ĊŗăŪĆċŞ&
ċæñè&Ō&H
ĐŉĆă&ĊĐă&
ĿŝźōĿŒĿńŏ&Ŏōľ& & ûĆýĊ&
ċæñè&Ō&
Ăă&ŇŌŦŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĿŝźōĿŒĿńŏ&Ŏōľ& & ûĐďû&
ċæñè&Ō&H
ĐşßûĐÿĐďŞ&Ųûă& & ĊĐăď&ċæñè&Ō&H

Ăă&
Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
Ăă&

Ăă&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ĿŝźōĿŒĿńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ŉĐşŊûĐÿĐďŞŋ& & ċĆþĊ&
õéóť&Ōõéóť&ŖŔéó&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĿŝźōĿŒĿńŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&
ŌŔéóť&œŔéó&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĿŝźōĿŒĿńŏ&Őő&
ċæñè&Ō&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&ŵŷųŰŴŵųŤŻ&
Ňóñäñèæâ&àå&ýŞŉûĐûŞċŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĿŝźōĿŒĿńŏ&Őő&
ċæñè&Ō&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&ųŰŴŵųŤŻ&
Ňóñäñèæâ&àå&ýŞŉûĐûŞċŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĿŝźōĿŒĿńŏ&Őő&
ċæñè&Ō&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&ŶŷųŰŴŵųŤŻ&
Ňóñäñèæâ&àå&ýŞŉûĐûŞċŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĿŝźōĿŒĿńŏ&Őő&
ċæñè&Ō&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&ŸŹŰŴŵųŤŻ&
Ňóñäñèæâ&àå&ýŞŉûĐûŞċŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĿŝźōĿŒĿńŏ&Őő&
ċæñè&Ō&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&ţĿľń&
Ăă&ŇŌŦŔŔ&éă&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
łĿŝŃōŏŅ&ţĿľń&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŌŦŔŔ&éă&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
łĿŝŃōŏŅ&ŅĽņ&ųŰŴŵųŤŻ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
àå&ýŞŉûĐûŞċŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&
Ăă&

ąČķĈĉƀķĉĸīĈ&
ŬĺŮŚŬ&ŚŘŭřļƁŭļśŮř&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ŏōľ&ƂľĿōĽľ&ĽńŏţŅŎŷƃ& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&
şßăĐûĆŊďŞũüýŪŋ& & ŌƄ&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ŏōľ&ƂľĿōĽľ&ĽńŏţŅŎŷƃ& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&şßăĐûĆŊďŞŋ& &
öõƄ&

þŕÿ&
þŕÿ&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ńńƅ&ŹŷųƆ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&
şßăĐûĆŊďŞũüýŪŋ&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ńńƅ&ŸƆ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
şßăĐûĆŊďŞŋ&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ńńƅ&ŸŷųƆ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&
şßăĐûĆŊďŞũüýŪŋ&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ńńƅ&ŵƆ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
şßăĐûĆŊďŞŋ&

þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

ąČĉĸĦĸČƇķīĉĸƈķĈ&
ŚŘļśƉƊŚŮļŭƋśŚŬř&Ɖ&ƌśřŮŭŬŬŚŘŭĺĻř&
ĽŤŃŧĽōŃń&ţŁľŢĽŅŏ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&H
ŻŏńŅĽŤŃōŃń&Ńń&ţĽľŃńŏ&
ċæñè&Ō&H
ŻŏńŅĽŤŃōŃń&ţŁľŢĽŅŏ& & ĊĐăď& ċæñè&Ō&H
ŻŏńŅĽŤŃōŃń&ţŁľŢĽŅŏőŹŷƍƆ&ţ& ċæñè&Ō&H
ńŏĿŤźōŃń&ţŁľŢĽŅŏ& & ċĆþĊ& ċæñè&Ō&H
ŀĽłĿŤĿŤźōŃń&ţŁľŢĽŅŏ& &
ċæñè&Ō&H
ûĆýĊ&
ţŅłŏŀŅĿŤźōŃń&ţŁľŢĽŅŏ& & ĊĐăŉ&ċæñè&Ō&H
ţŁľŢĽŒŃĽƎŃńŏ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ŗ&H
ŅĿņłĽŤźōŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō& ďüĐ&ýĆ&
ċĐþŊŋ& & ďŞþŗ&
ŅĿņłĽŤźōŃń&Ńńƅ&Ÿŷŵ&ŻŤőŴŹŤľ& ċæñè&Ō&H
ŅĿņłĽŤźōŃń&Ńńƅ&ŸŷŵŻŤ&
ċæñè&Ō&H
ŅĿņłĽŤźōŃń&Ńńƅ&ŸŹŤŻőŤľ&
ċæñè&Ō&H
ŅĿņłĽŤźōŃń&Ńńƅ&ƏŹŤŻőŤľ&
ċæñè&Ō&H
ŅĿņłĽŤźōŃń&Ńńƅ&ƐŹŤŻőŵŤľ&
ċæñè&Ō&H

ŚŘļśƉśŘƑŭŮļśƒŭř&Ɖ&ƌśřŮŭŬŬŚŘŭĺĻř&
ĆăþŞďňĆ&
ċæñè&œ&H
ĆăŊďŊĆ&
ċæñè&Ŗ&H
ĽŅĿƓĽƔŁĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ōľŃńŒĽŤźōŃń&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&Ńń& ċæñè&Ō&H
ŒųŐ&Ňóñäñèæâ&àå&ûăŞĐûŊď&Ŋď&
ÿõƕŋ&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&Ńńƅ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ûăŞĐûŊď&
ýŲĐĊýŲĆċŞŋ&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&ţĿľ&ŶųŤŻőųŤľ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ûăŞĐûŊď&
ýŞÿŊĆċŉŊû&żŉĆďŗăŞŋ&
ōĿľŃţŅŃŤŏŅŎĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ûĐăßũüßûŊď&üŋ&
ĊĐăŉ&
ûŗþŊûŊď&
ċæñè&œ&H
ŒĽŀţĿńŏ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ŏŤƓŏłŤ&
ċæñè&Ŗ&H
ŃŤŃŀŏńŏŤŰōŃľĽţŅĽŅŃń&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ýŉŊüĆşŊď&ŊŽŋ&
ŊďŽĆďň&
ċæñè&Ŗ&H
ŃƓŏłŤŏōŅŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ĊċŉĐüŞûċĐăŋ& & ċĆþĊ&
ľŃńŏƎĿľŃŒ&Ňóñäñèæâ&àå&ňßŽĐşŋ&ċæñè&Ō&H
ĊĐăď&
ăŊďŞňĐăŊÿ& & ĊŗĊŉƖ&ċĆþĊ& ċæñè&Ō&H
ăŊďŞňĐăŊÿ&Ŋď&ĊĐÿŊŗü&
ċæñè&Ō&H
ûŲăĐŉŊÿŞ&
ŤŏłĿŀŏńŏŤ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
üŞŉŉŞüŋ&
ŤŏŅŎŏńĽŤŃńŏ&ŎŃŀŀŁłĽŅŏ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ŲŊýŉŞşŋ&
ŤŏŅłĿńŃŒĽƎĿľŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ŪăĆżßăŋ& & ċĆþĊ&
ŤŏŅłĿńŃŒĽƎĿľŏ&Ńń&ńĽōľ&
ċæñè&Ō&H
ďŞþŗýŞďċ&
ċæñè&Ŗ&
ńŃŅłĿŢŁłĽńŅĿŃń&ŤĽōłĿōłźţŅĽľ& ċæñè&Ŗ&
Ňóñäñèæâ&àå&
üĆûŉĐÿĆďċŊďŋ& & õŔéóť&
ŌŔŔéó&
ýĆ&ãôôðæñí&æå&šõ&îñãèí&ãäç&
àðçñè&ãåêñè&ã&žŔ&çãî&íáôôðî&
æä&ã&âãðñäçãè&îñãè&
ńŃŅłĿŢŁłĽńŅĿŃń&ŤĿńĿŎźŒ&
ċæñè&Ŗ&
ŤĽōłĿ&Ňóñäñèæâ&àå&
üĆûŉĐþŊÿŋ&
ýĆ&ãôôðæñí&æå&šõ&îñãèí&ãäç&
àðçñè&ãåêñè&ã&žŔ&çãî&íáôôðî&
æä&ã&âãðñäçãè&îñãè&
ýŞďċĆü&ŖŔŔ&
ċæñè&Ŗ&H
ĊŊŽŞşċŉĐ&
ċæñè&œ&H

üŞýŉĐďŋ& & ĊŗĊý&
þŕÿ&
ĆňĆûċĆü&Ŋď&
ċæñè&Ŗ&H
ýĆ&
ŊĊĐũĐĊüĐċŊû&ÿŞ&
ĆňĆûċĆüŕÿŞş&Ŋďſ&œżü& ċæñè&Ŗ&H
ĽƎŅłŏĿńĽŤ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ĆňĆûċĆüŋ&
þŊăċŉŊûŊÿŞ&
ċæñè&œ&H
ûĆßĊċĐď&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&ōĽŀ&ŶųŤŻ&
ċæñè&Ō&H
ýĆ&
Ňóñäñèæâ&àå&ûăŞĐûŊďŋ&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&ōĽŀ&ŴŹŹŤŻ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ûăŞĐûŊďŋ&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&Ŏōľ&ōĽŀ&ŸųŹ&ŤŻ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ûăŞĐûŊďŋ&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ûăŞĐûŊď&
ýŲĐĊýŲĆċŞŋ& & ĊĐăď&
ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ţŁľŢĽŤŏŅŎĿŝĽƎĿľŏŰŅłŃŤŏŅŎĿŀ& ċæñè&Ō&H
Œţ&Ňóñäñèæâ&àå&þĆûċŉŊü&ÿĊŋ&
ţŁľŢĽŤŏŅŎĿŝĽƎĿľŏŰŅłŃŤŏŅŎĿŀł ċæñè&Ō&H
ŃŤ& & ĊŗĊý&
ţŁľŢĽŤŏŅŎĿŝĽƎĿľŏŰŅłŃŤŏŅŎĿŀł ċæñè&Ō&H
ŃŤ&Ňóñäñèæâ&àå&þĆûċŉŊüŋ& &
ċĆþĊ&
ţŁľŢĽŤŏŅŎĿŝĽƎĿľŏŰŅłŃŤŏŅŎĿŀł ċæñè&Ō&H
ŃŤ&Ńńƅ&
ĊßďŞŉûŊÿ&
ċæñè&œ&H
ŅłŃŤŏŅŎĿŀłŃŤ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ċßżĆûŊă&
ċæñè&œ&H
ƓĽńōĿŤźōŃń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ŽĆďûĐûŊď&Ųûăŋ& & ûĆýĊ&
ƓĽńōĿŤźōŃń&Ŏōľ& & ĊĐăŉ&
ċæñè&Ō&H
ŽĆďûĐüßûŊď&Ŋď&ďĆûă& ċæñè&Ŗ&H
ċæñè&œ&
ċæñè&Ŗ&
ċæñè&Ō&
ċæñè&œ&H
ċæñè&Ō&H

ƓĿłŃōĿńĽƎĿľŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ŽŪŞďÿŋ& & ĊŗĊŉƖ&ċĆþĊ&

ċæñè&Ō&H

ĽŅĿƓĽƔŁĿńŏŰŀłĿŻŁĽńŃľ&Ŏōľ&
Ňóñäñèæâ&àå&üĆăĆŉĐďŞŋ&
ōŎľĿłĿƔŁŃńŏ&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ& &
ċĆþĊ&œõŔéó&
ōŎľĿłĿƔŁŃńŏ&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&
Ňóñäñèæâ&àå&ĆŉĆăŞďŋ& &
ċĆþĊ&õŔŔéó&
ûĐĆŉċŞü&
ŤŏŢľĿƔŁŃńŏ&Ŏōľ&
ýŉŊüĆĂŗŊďŞ&
ýŲĐĊýŲĆċŞ&
ƔŁŃńŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĂŗĆăĆĂŗŊďŋ& & ûĆýĊ&

ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ŗ&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&œ&H
ċæñè&Ō&

ýĆ&

ŚŘļśƋŭļƋĺƒśƋŚŬ&ŚĹŭŘļř&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&

ýĆ&

ċæñè&Ō&
ċæñè&œ&H
ċæñè&œ&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&

ýĆ&

ċæñè&Ō&H

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŚŘļśƌŚŬŚƋśŚŬř&

ŚŘļśƑĻŘĹŚŬř&
ĆþŞăûŞċ&
ĆüþŊĊĐüŞ&
ĽŤŀŎĿŅŏłŃōŃń&ņ& & ĊĐăŉ&
ûĆďûŊÿĆĊ&
ŢľŁōĿńĽƎĿľŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ÿŊŪăŗûĆďŋ& & ĊŗĊŉ&
ŢľŁōĿńĽƎĿľŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ÿŊŪăŗûĆďŋ& & ċĆþĊ&
ŢľŁōĿńĽƎĿľŏ&Ńń&ŒŏŝŅłĿţŏ&
ŢľŁōĿńĽƎĿľŏ&Ńńƅ&ńĽōľ&ŸŹŹ&
ŢľŁōĿńĽƎĿľŏ&Ńńƅ&ńĽōľ&ŵŹŹ&
ŢľŁōĿńĽƎĿľŏ&Ńńƅ&ńĽōľ&ƏŹŹ&
ŢľŁōźŅĿţŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĆďûĐþĐďŋ& & ûĆýĊ&
ŻłŃţŏĿŢŁľƓŃń&ŤŃōłĿţŃƎŏ&
ŻłŃţŏĿŢŁľƓŃń&ŁľŅłĽŤŃōłĿţŃƎŏ&
Ňóñäñèæâ&àå&żŉŊĊũýŞżŋ&
ŃŅłĽōĿńĽƎĿľŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĊýĐŉĆďĐşŋ& & ûĆýĊ&
ŧŏŅĿōĿńĽƎĿľŏ& & ċĆþĊ&
üßûĆüŊďŞ&
ďĐşĆŪŊă& & ĊŗĊýƖ&ċþŞû&
ńźţŅĽŅŃń& & ċĆþĊ&
ŅŏłņŃńĽŢŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ăĆüŊĊŊăŋ& & ċĆþĊ&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&Ŗšõ&
çãîíŋ&
ƓĿłŃōĿńĽƎĿľŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ŽŪŞďÿ&ŊŽŋ& & ĊĐăŉ&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

Ăă&

ĽņĽōĽƓŃł&ţŁľŢĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ňŊĆżŞďŋ&
ĆýċŊŽŗĊ&
ċæñè&œ&H
ûŉŊşŊŽĆď&
ċæñè&Ŗ&H
ŒŃŒĽńĿţŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŽŊÿŞş&Şûŋ&
ŞÿŗŉĆďċ&
ċæñè&œ&H
ŞüċŉŊŽĆ&
ċæñè&œ&H
ŪŗňŞĐď&
ċæñè&œ&
ŊďċŞăŞďûŞ& & œõéó&
ċæñè&Ŗ&H
ŊďċŞăŞďûŞ& & ŌŔŔéóť&
ċæñè&œ&H
œŔŔéó&
ŊďŽŊŉĆĊŞ&
ċæñè&œ&H
ŊĊŞďċŉŞĊĊ& & ûŲŞƕ&œõéó&ċæñè&œ&H
ŊĊŞďċŉŞĊĊ& & ûŲŞƕ&
ċæñè&œ&H
ŌŔŔéó&
ŊĊŞďċŉŞĊĊ& & ýĆûƗ&
ċæñè&œ&H
ŊĊŞďċŉŞĊĊ& & ċĆþĊ&
ċæñè&œ&H
ľĽŤŃƓŁŒŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŞýŊŽŊŉŋ&
ăŞşŊŽĆ& & ĊŗĊý&
ċæñè&Ŗ&H
ăŞşŊŽĆ& & ċĆþĊ&
ċæñè&œ&H
ďŞŽŊŉĆýŊďŞ& & ĊŗĊý&
ċæñè&Ō&H
ńŏƓŃłĽŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŽŊŉĆüŗďŞŋ& & ċĆþĊ&
ńŏƓŃłĽŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŽŊŉĆüŗďŞ&şŉŋ& & ċþœŠ&
ďĐŉŽŊŉ&
ċæñè&œ&H
ýŉŞňŊĊċĆ& & ĊŗĊý&
ċæñè&œ&H

ďüĐ&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ýŉŞňŊĊċĆ& & ċĆþĊ&Ũõéóť& ċæñè&œ&H
ŌõŔéó&
ýŉŞňŊĊċĆ& & ċĆþĊ&šŔŔéóť& ċæñè&œ&H
ŦŔŔéó&
ŉŞĊûŉŊýċĐŉ&
ċæñè&Ŗ&H
ŉŞċŉĐŽŊŉ&ŊŽ&ŊďŪŗĊŊĐď& ċæñè&œ&H
ŉŞßĆċĆň&
ċæñè&œ&H
ĊŞăňŞďċŉß&
ċæñè&œ&H
ţŅĽƓŁŒŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&ňŞŉŊċŋ&ċæñè&Ō&H
ĊŗĊċŊŽĆ& & ûĆýĊ&õŔéó&
ċæñè&œ&H
ĊŗĊċŊŽĆ& & ûĆýĊ&œŔŔéó& ċæñè&œ&H
ĊŗĊċŊŽĆ& & ċĆþĊ&
ċæñè&œ&H
ċŊŽŊûĆß& & ŌŔéó&
ċæñè&œ&H
ċŊŽŊûĆß& & œõéóť&õŔéó&
ċæñè&œ&H
ċßþĐĊċ&
ċæñè&œ&H
ŽŊÿŞş&ýŞÿŊĆċŉŊû&
ċæñè&Ŗ&H
ŽŊŉĆûŞýċ&
ċæñè&œ&H
ŽŊŉŞĆÿ&
ċæñè&œ&H
ŽŊċŞƗċĆ&
ċæñè&œ&H
ňŊĆżŞď& & ĊĐăď&
ċæñè&œ&H
ƎŃŒĿƓŁŒŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŉŞċŉĐŽŊŉŋ& & ûĆýĊƖ&Ċßŉý&
ƎŃŒĿƓŁŒŃńŏ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H

ċŉŗŽĆÿĆ&ċĆþ&ŌŖŖũœŔŔ& ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ċŉŗŽĆÿĆ&ċĆþ&ŌšŨũœõŔ& ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ċŉŗŽĆÿĆ&ċĆþ&œŔŔũŖŔŔ& ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

ŚŘļśƋŭļƋĺƒśƋŚŬ&ŮĺƌƊśŘŚļśĺŘ&
ŚĹŭŘļř&
ĽņĽōĽƓŃł&
ċæñè&Ō&H

ŚŘļśƒśƋŚŬř&

ţŁľŢĽŅŏŰľĽŤŃƓŁŒŃńŏŰƎŃŒĿƓŁŒŃń
ŏ&Ňóñäñèæâ&àå&ċŉŊňŊŽŊŉŋ&
ĆċŉŊýăĆ&
ċæñè&œ&H
ûĐüýăŞŉĆ&
ċæñè&œ&H
ÿŞĊûĐŽß&
ċæñè&œ&H
ŞýňŊûĐü&
ċæñè&œ&H
ŞŽĐċĆň&
ċæñè&œ&H
żŞďŽĐßĆ&
ċæñè&œ&H
ƗĆăŞċŉĆ&ĊĐă&
ċæñè&œ&H
ƗĆăŞċŉĆ&ċĆþ&ŌŔŔũœõüż& ċæñè&œ&H
ƗĆăŞċŉĆ&ċĆþ&œŔŔũõŔüż& ċæñè&œ&H
ľĽŤŃƓŁŒŃńŏŰƎŃŒĿƓŁŒŃńŏ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ûĐüþŊŽŊŉŋ&
ĐÿŞŪĊŞß&
ċæñè&œ&H
ýŉŞňûĐþŊş&
ċæñè&œ&H
ĊċŉŊþŊăÿ&
ċæñè&œ&H
ċŉŊŗüŞĂ&
ċæñè&œ&H
ċŉŗŽĆÿĆ&ċĆþ&ŌŔŔũŌõŔ& ċæñè&œ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

Ăă&
Ăă&
Ăă&

ŚŘļśļĻƊŭƋŮĻŬŚƋ&ŚĹŭŘļř&

Ăă&

ûĆýĆĊċĆċ&ĊŗăŪĆċŞ&
ōźōľĿţŏłŃńŏ& & ûĆýĊ&
ŏŅŎĽŤņŁŅĿľ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
üßĆüþŗċĐăŋ& & ċĆþĊ&
ŃţĿńŃĽƎŃŒ& & ċĆþĊ&
ŃţĿńŃĽƎŃŒ&Ńńƅ&ŸŹŹ&ŤŻőŤľ&
ŃţĿńŃĽƎŃŒ&ţźŀ&ųŹŤŻőųŤľ&
ŀĽţŏł&ƏŻŤ&
ýŉŊŪċŊď&
ŀźłĽƎŃńĽŤŃŒŏ& & ċĆþĊ&
łŃŢĽņŁŅŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
üßûĐþŗċŊďŋ&
łŃŢĽŤŀŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ŉŊŪĆÿŊďŋ& & ûĆýĊƖ&ĊĐăŉ&
ŉŊŪĆċŞŉ&
ĊŊŉċŗŉĐ&
ċŉŞûĆċĐŉ&

ċæñè&Ŗ&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&œ&H
ċæñè&Ŗ&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ŗ&H
ċæñè&œ&
ċæñè&Ŗ&H

ăĆ&ýĆ&

ĽōźōľĿƓŃł&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ňĐŽŊŉĆşŋ& & ûĆýĊ&
ĽōźōľĿƓŃł&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ňĐŽŊŉĆşŋ& & ĊŗĊý&
ĽōźōľĿƓŃł&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ňĐŽŊŉĆşŋ& & ċĆþĊ&
ĽōźōľĿƓŃł&ţĿŒŃŁŤ& & ĊĐăď& ċæñè&Ō&
þŕÿ&
ĽōźōľĿƓŃł&ţĿŒŃŁŤ& & ĊĐăŉ& ċæñè&Ō&
þŕÿ&
õŔŔéó&
ĽŒŏŢĿƓŃł&ŒŃŀŃƓĿŝŃľ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&H
ŲŞýĊŞŉĆŋ&
þĆŉĆûăŗÿŞ& & ĊĐăď&
ċæñè&œ&H
ÿĆƗăŊďňĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ŏńŅŏōĽƓŃł&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
þĆŉĆûăŗÿŞŋ&
ŞýŊŽŊŉ&ŲþŽ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ŗ&H
ŢĽŤōŃōľĿƓŃł&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŪĆüŽŊŉŋ& & ċĆþĊ&
ŻĽńōŃōľĿƓŃł&Ńńƅ&ųŹŹŤŻ&
ċæñè&Ō&
þŕÿ&
Ňóñäñèæâ&àå&ûßċĐŽŞďŞŋ&
ľĽŤŃƓŁŒŃńŏ&ƂŎņƓƃ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ŞýŊŽŊŉ&ŲþŽŋ&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŤĿŒŏłŃņĽ&ŅĽņ&ŵŹŹŤŻ&
ċæñè&Ō&
ďüĐ&
Ňóñäñèæâ&àå&ûĐýŞżŗĊŋ&
ýŞżĆĊßĊ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ýŞżĆĊßĊ&ýŉĐûăŊûƗ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ŉŞþŞċĐă&ĊĐăď&
ċæñè&œ&
ďüĐ&
ŉŞăŞďňĆ&ÿŊĊƗŲĆăŞŉ&
ċæñè&œ&H
łŃņĽţŀŎŏłŏ&
ċæñè&Ō&
ďüĐ&
łŃņĽţŀŎŏłŏ&ŵŹŹŤŻ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&
ďüĐ&
àå&ŉŞþŞċĐăŋ& & ûĆýĊ&
łŃņĽţŀŎŏłŏ&ŵŹŹŤŻ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&
ďüĐ&
àå&ûĐýŞżŗĊŋ& & ċĆþĊ&
łŃņĽƓŃłŃń&ŵŹŹŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ďüĐ&
ŉŞþŞċĐăŋ& & ûĆýĊ&
łŃņĽƓŃłŃń&ŵŹŹŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ďüĐ&
ûĐýŞżŗĊŋ& & ċĆþĊ&
łŃŤĽńŅĽŒŃńŏ&ŎźŒłĿōŎľĿłŃŒŏ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ŪăŗüĆÿŊďŞŋ&
ĊĐŽĆăÿŊ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ċĆüŊŪăŗ&
ċæñè&œ&H
ċßňŞƗĆ&
ċæñè&œ&H
ƓĽľĽōźōľĿƓŃł&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ŽĆăċŉŞşŋ& & ċĆþĊ&
ŽĆăûßċŞ& & ĊĐăŉ&
ċæñè&œ&H
ƓĽľŻĽńōŃōľĿƓŃł&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&H
ŽĆăûßċŞŋ&

ŮŭūƁŚŬĺřūĺƋśŘř&
ōŏŢĽōľĿł&
ċæñè&Ō&H
ōŏŢĽōľĿł&ŤĿńĿŎźŒłĽŅŏ&ŏł&
ċæñè&œ&H
ōŏŢĽŒłĿŝŃľ& & ûĆýĊ&
ċæñè&Ō&H
ōŏŢĽŒłĿŝŃľ& & ĊŗĊŉƖ&ċĆþĊ& ċæñè&Ō&H
ûŞŪĆňĐăŊď&Ŋď&ÿŞşċŉĐĊŞ&ċæñè&œ&H
œżüŕŌŔŔüăũŠƄ&
ōŏŢĽƎĿľŃń&Ńńƅ&
ċæñè&Ō&H
ōŏŢĽƎĿľŃń&ţĿŒŃŁŤ& & Ōóéť&
ċæñè&Ō&H
œŔóé&
ōŏŢĽƎĿľŃń&ţĿŒŃŁŤ&Ÿ&ŻŤőųŹŤľ&ċæñè&œ&H
ōŏŢŒŃńŃł&
ċæñè&Ō&H
ōŏŢŏŀŃŤŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
üĆşŊýŊüŞŋ&
ōŏŢŃŝŃŤŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ĊŗýŉĆşŋ&
ōŏŢĿŅĽŝŃŤŏ&ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ûăĆŪĐŉĆďŋ& & Ōóéť&œóéť&
õŔŔéó&
ōŏŢĿŝŃŅŃń&ţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
ōŏŢŀĿŒĿŝŃŤŏ&ŀłĿŝŏŅŃľ&
ċæñè&Ō&H
ōŏŢŀłĿƎŃľ&
ċæñè&Ō&H

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ōŏŢŅĽƎŃŒŃŤŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŪĐŉċĆňŋ&
ûŞŪċĆňŊÿŊüŞŕÿŞşċŉĐĊŞ&ċæñè&Ŗ&H
ōŏŢŅłŃĽŝĿńŏ&ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ŉĐûŞýŲŊďŋ& & ĊĐăŉ&Ōóé&
ōŏŢŅłŃĽŝĿńŏ&ţĿŒŃŁŤ& & ĊĐăŉ& ċæñè&Ō&H
Ōóéť&œóéť&ŌŔóéť&œõŔéóť&
õŔŔéó&
ōŏŢŁłĿŝŃŤŏ&ĽŝŏŅŃľ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&H
ûŞŪċŊďŋ&
ōŏŢŁłĿŝŃŤŏ&ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ňŊďĆûŞŪŋ& & Ōöõóéť&
Ũöõóéť&ŨõŔéó&
ōŏŀŎĽľŏŝŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ƗŞŪăŞşŋ& & ûĆýĊ&œõŔéóť&
õŔŔéó&
ōŏŀŎĽľŏŝŃń& & ĊŗĊŉ&
ċæñè&Ō&H
ĊŗýŉĆş& & ûĆýĊ&
ċæñè&œ&H
ţŁŀłĽŝ& & ûŲŞƕ&
ċæñè&Ŗ&H
ĊŗýŉĆş& & ĊŗĊŉ&
ċæñè&œ&H
õŔŔéóŕõéð&
ŅĽƎŃōŏŢ&Ňóñäñèæâ&àå&ŪĐŉċĆňŋ&ċæñè&Ō&H
ĊĐăŉ&
ŅĽƎŃōŏŢ&ƓŃĽľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŪĐŉċĆňŋ&
ċŞŪăĆŉĐ&
ċæñè&œ&H

ŭƋƘļƁƋĺƌƘŮśŘřƙƌŚŮƋĺŬśŜŭř&
ĆňŊċŲŉĐüßûŊď& & ýĆûƗ& ċæñè&Ō&H
ĽƎŃŅŎłĿŤźōŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ňŊċŲŉĐüĆşŋ& & ĊĐăŉƖ&
ĊŗĊŉ&
ĽƎŃŅŎłĿŤźōŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ňŊċŲŉĐüĆşŋ& & ċĆþĊ&
ōľĽłŃŅŎłĿŤźōŃń&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
þŊĆşŊďŋ& & ċĆþĊ&
ōľĽłŃŅŎłĿŤźōŃń&ŏł&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
þŊĆşŊď&şăŋ&
ōľĽłŃŅŎłĿŤźōŃń&ŢĿł&ţŁţŀ& &
ċæñè&Ō&H
Ōœõéóŕõéð&
ōľĽłŃŅŎłĿŤźōŃń&ŢĿł&ţŁţŀ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&þŊĆşŊďŋ& &
œõŔéóŕõéð&
ÿŊŪŊûŊÿ&
ċæñè&œ&H
ŏŷŏŷţ&ƏŹŹ&
ċæñè&Ō&H
ŏłźŅŎłĿōŃń&ľĽōŅĿņŃĿńĽŅŏ&
ċæñè&Ŗ&H
ŏłźŅŎłĿŤźōŃń&ņĽţŏ&
ċæñè&Ō&H
ŏłźŅŎłĿŤźōŃń&ōĽŀ&ŵųŹŤŻ&ŏō& ċæñè&Ō&H

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŏłźŅŎłĿŤźōŃń&ŏŅŎźľţŁōōŃńĽŅŏ&ċæñè&Ō&H
ŏłźŅŎłĿŤźōŃń&ţŅŏĽłĽŅŏ&
ċæñè&Ō&H

ƑŬĻĺƋĺƚĻśŘĺŬĺŘŭř&
ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ûŊýŉĐŋ& & ĊŗĊŉ&
ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&ŏł&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ûŊýŉĐ&şŉŋ&
ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&Ŏōľ&ŅĽņ& &
ċæñè&Ō&H
ŌŔŔéóť&ŨõŔéó&
ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&Ŏōľ&ŅĽņ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ûŊýŉĐŋ& & œõŔéóť&õŔŔéó&
ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&Ńń&ŒųŐ&
ċæñè&Ō&H
ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&Ńń&ŒųŐ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ûŊýŉĐ&ŊöŽöũŊď&ÿõƕŋ&
ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&Ńńƅ&
ċæñè&Ō&H
ōŃŀłĿŢľĿŝĽōń&Ńńƅ&ƏŹŹŤŻőƏŹŤľ&ċæñè&Ō&H
ľŏƓĿŢľĿŝĽōŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ăŞŽĆĂŗŊďŋ& & ċĆþĊ&
ľŏƓĿŢľĿŝĽōŃń&Ńń&ŒųŐ&
ċæñè&Ō&H
ľŏƓĿŢľĿŝĽōŃń&Ńńƅ&ŵųŤŻőŤľ&
ċæñè&Ō&H
ľŏƓĿŢľĿŝĽōŃń&ĿłĽľ&ţĿľń&ŵų&
ċæñè&Ō&H
ŤŻőŤľ&

ūŭŘśŮśŬŬśŘř&
ĽŤĿŝŃōŃľľŃń&
ċæñè&Ō&H
ĽŤĿŝŃōŃľľŃń&ƛ&ŀĿŅ&ōľĽƓŁľĽńĽŅŏ&ċæñè&Ō&H
ûŲŞƕ&
ĽŤĿŝŃōŃľľŃń&ƛ&ŀĿŅ&ōľĽƓŁľĽńĽŅŏ&ċæñè&Ō&H
ĊŗĊŉ&
ĽŤĿŝŃōŃľľŃń&ƛ&ŀĿŅ&ōľĽƓŁľĽńĽŅŏ&ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĆŗżüŞďċŊďŋ& &
ĊŗĊŉ&
ĽŤĿŝŃōŃľľŃń&ƛ&ŀĿŅ&ōľĽƓŁľĽńĽŅŏ&ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĆŗżüŞďċŊď&
ŞĊũšŔŔŋ& & ĊŗĊŉ&
ĽŤĿŝŃōŃľľŃń&ƛ&ŀĿŅ&ōľĽƓŁľĽńĽŅŏ&ċæñè&Ō&H
ċĆþĊ&
ĽŤĿŝŃōŃľľŃń&ƛ&ŀĿŅ&ōľĽƓŁľĽńĽŅŏ&ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĆŗżüŞďċŊďŋ& &
ċĆþĊ&
ĽŤĿŝŃōŃľľŃń&ƛ&ŀĿŅ&ōľĽƓŁľĽńĽŅŏ&ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĆŗżüŞďċŊď&
şŉŋ& & ċþŌœ&
ĽŤŀŃōŃľľŃń&ƛ&ţŁľņĽōŅĽŤ&
ċæñè&Ō&H
ţĿŒŃŁŤ&
ĽŤŀŃōŃľľŃń&ƛ&ţŁľņĽōŅĽŤ&
ċæñè&Ō&H
ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ&àå&
ŗďĆĊßďŋ&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ĽŤŀŃōŃľľŃń&ƛ&ţŁľņĽōŅĽŤ&
ċæñè&Ō&H
ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ&àå&ŗďĆĊßď&
þŗăƗ&ýĆûƗŋ&
ĽŤŀŃōŃľľŃń&ōĽŀ&ŵųŹ&ŤŻ&
ċæñè&Ō&H
ĽŤŀŃōŃľľŃń&ōĽŀ&ųŹŹ&ŤŻ&
ċæñè&Ō&H
ĽŤŀŃōŃľľŃń&ŢĿł&ţŁţŀ&Ÿŵų&
ċæñè&Ō&H
ŤŻőųŤľ&
ĽŤŀŃōŃľľŃń&ŢĿł&ţŁţŀ&ŵųŹ&
ċæñè&Ō&H
ŤŻőųŤľ&
ĽŤŀŃōŃľľŃń&Ńńƅ&
ċæñè&Ō&H
ĽŤŀŃōŃľľŃń&ţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
þŊûŊăăŊď&ăũĆ&
ċæñè&Ŗ&H
ŒŃōľĿŝĽōŃľľŃń&ţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
ńĽŢōŃľľŃń&ţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
ĿŝĽōŃľľŃń&ţĿŒŃŁŤ& & Ōóéť&œóé&ċæñè&Ō&H
ĿŝĽōŃľľŃń&ţĿŒŃŁŤ& & ŌŔóé&
ċæñè&Ō&H
ýŞďŊûŊăăŊď&ż&ýĐċ&Ŋď&
ċæñè&Ŗ&H
ÿŞşċŉĐĊŞ&
ŀŏńŃōŃľľŃń&Ż&ŀłĿōĽŃńŏ&
ċæñè&œ&H
ŀŏńŃōŃľľŃń&Ż&ţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
ŀŏńŃōŃľľŃń&Ɠ&ŀĿŅĽţţŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
ŀŏńŃōŃľľń&Żŧ&Ńńƅ&ųŤŁ&
ċæñè&Ō&H
ŀŏńŃōŃľľń&Żŧ&Ńńƅ&ŵŹŤŁ&
ċæñè&Ō&H
ŀŢŃƎŏłŀŏńŰŻ&
ċæñè&Ō&H
ŀŃŀŏłĽōŃľľŃń&
ċæñè&Ō&H
ţĿŒŃŁŤŰŅĽƎĿņĽōŅĽŤ&ţĿŒŃŁŤ&
Ňóñäñèæâ&àå&ňĐĊßďŋ&

ļŭļƋŚŮƘŮŬśŘŭř&
ŒĿŝźōźōľŃńŏ&ƂŤĿńĿŎźŒłĽŅŏƃ& &ċæñè&Ō&H
ûĆýĊ&õŔéó&
ŒĿŝźōźōľŃńŏ&ƂŤĿńĿŎźŒłĽŅŏƃ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&üĐďĐÿĐşŋ& &
ûĆýĊ&ŌŔŔéó&
ŒĿŝźōźōľŃńŏ&ƂŤĿńĿŎźŒłĽŅŏƃ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĆÿĐşĆŋ& & ċĆþĊ&
õŔéóť&Ũõéóť&ŌŔŔéó&
ŒĿŝźōźōľŃńŏ&ƂŤĿńĿŎźŒłĽŅŏƃ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĆÿĐşĆ&ýĆƗ&
ŌŕŌõŔŋ& & ċĆþĊ&ŌõŔéó&
ŒĿŝźōźōľŃńŏ&ŎźōľĽŅŏ& & ûĆýĊ& ċæñè&Ō&H
õŔéó&
ŒĿŝźōźōľŃńŏ&ŎźōľĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ŽŊþŉĆüßûŊďŋ& & ûĆýĊ&
ŌŔŔéó&
ŒĿŝźōźōľŃńŏ&ŎźōľĽŅŏ& & ĊĐăŉ& ċæñè&Ō&H
ŒĿŝźōźōľŃńŏ&ŎźōľĽŅŏ& & ċĆþĊ& ċæñè&Ō&H

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŤŃńĿōźōľŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
üŊďĐûŊďŋ& & ûĆýĊ&

ąČĉĸČķĎĄāąĈĉĸī&ąĶķČĉĈ&
ŚŬƜƘŬŚļśŘĹ&ŚĹŭŘļř&
þŞďÿŞƗĆ&
þŊûďŗ&
þŗĊŗăŪŞş&
ûßûăĐýŲĐĊýŲĆüŊÿŞ& &
ûĆýĊ&
ōźōľĿŀŎĿţŀŎĽŤŃŒŏ& & ĊĐăŉ&
ŒĽōĽłņĽƎŃńŏ&
Şüûßċ&
żăŞĐĊċŊďŞ&
ŲŞşĆăŞď&
ŊŪŞş&Ŋďſ&Ŗżü&
ŃŢĿţŢĽŤŃŒŏ&Ńńƅ&ŸŻŤ&Ňóñäñèæâ&
àå&ŊŪŞşŋ&
ŃŢĿţŢĽŤŃŒŏ&Ńńƅ&ŸŻŤőŵŹŤľ&
ŊŪĐĊŪĆüŊÿŞ&Ŋďſ&Ŗżü&
ŃŢĿţŢĽŤŃŒŏ&Ńńƅ&ŴŻŤőƝŹŤľ&
ăŞŗƗŞŉĆď&
ŤŏľŀŎĽľĽń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĆăƗŞŉĆďŋ&
üŗĊċĆŉżŞď&
ċŉŞĆďÿĆ&

ċæñè&œ& þŕÿ&ďüĐ&
ċæñè&œ&
þŕÿ&
ċæñè&œ&
þŕÿ&
ċæñè&Ŗ&
þŕÿ&
ċæñè&Ō&
ċæñè&Ō&
ċæñè&Ŗ&H
ċæñè&Ŗ&H
ċæñè&œ&H
ċæñè&Ŗ&
ċæñè&Ō&

þŕÿ&
þŕÿ&

ċæñè&Ō&
ċæñè&Ŗ&
ċæñè&Ō&
ċæñè&Ŗ&H
ċæñè&Ō&

þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

þŕÿ&
þŕÿ&

þŕÿ&

ċæñè&œ&
þŕÿ&
ċæñè&œ& þŕÿ&ďüĐ&

ŚŘļƁƋŚŮƘŮŬśŘŭř&
ŒĽŁńĿłŁņŃōŃń&Ŏōľ&
ċæñè&Ō&
ŒĿŝĿłŁņŃōŃń&Ŏōľ& & õŔéó&
ċæñè&Ō&
ŒĿŝĿłŁņŃōŃń&Ŏōľ&ľŃŀĿţĿŤĽľ&Ńńƅ&ċæñè&Ō&
ŵŤŻőŤľ&Ňóñäñèæâ&àå&ÿĐşŊăŋ&
ŒĿŝĿłŁņŃōŃń&Ńńƅ&ųŹŤŻ&
ċæñè&Ō&
ŏŀŃłŁņŃōŃń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŞăăŞďûŞŋ&
ŃŒĽłŁņŃōŃń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŊÿĆüßûŊď&ýŪĊŋ&

þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

ŚŘļśƊśĺļśŮř&
ņľŏĿŤźōŃń&ţŁľŢĽŅŏ&
ŤŃŅĿŤźōŃń& & ĊĐăŉ&

ċæñè&Ō&
ċæñè&Ō&

þŕÿ&
þŕÿ&

ŚŘļśƌŭļŚƊĺŬśļŭř&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŢľŁŒĽłĽņŃńŏ&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ŪăŗÿĆŉĆŋ& &
ĊĐăŉ&
ŢľŁĿłĿŁłĽōŃľ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&
żŞüûŊċĆþŊďŞ&Ųûă& &
ċæñè&Ō&
ĊĐăď&
ŻŏŤōŃŅĽņŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
żŞüňĆŉŋ& & ĊĐăŉ&Ōóéť&
œŔŔéó&
ŻŏŤōŃŅĽņŃńŏ&Ŏōľ& & ĊĐăŉ&œóé&ċæñè&Ō&
ŤŏłōĽŀŅĿŀŁłŃńŏ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
üŞċŲĐċŉŞşĆċŞ&ĊĐÿŊŗü&ċæñè&Ō&
õŔéóŕœéð&
ŤŏŅŎĿŅłŏŝĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ& &
ċæñè&Ō&
õŔéóŕœéðť&ŌŔŔéóŕŠéðť&
œŔŔéóŕŦéðť&œõŔéóŕŌŔéð&
ŤŏŅŎĿŅłŏŝĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&Ńńƅ&
ċæñè&Ō&
ďŊýŞďċ&
ċæñè&œ&
ýŗŉŊşĆď&
ċæñè&œ&
ċĆþăĐŊÿ&
ċæñè&Ŗ&H

þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
ďüĐ&

ŚŘļśƌśļĺļśŮű&ļŚƞĺśŜř&
ĆþŉĆşĆďŞ&
ÿĐûŞŪŉŞň& & œŔéó&
ÿĐûŞċĆşŞă& & ûĐďû&
œŔéóŕéð&
ÿĐûŞċĆşŞă& & ûĐďû&
ŦŔéóŕŠéðť&ŌšŔéóŕŦéð&
ŒĿōŏŅĽŝŏľ& & ûĐďû&
ŌŠŔéóŕŨéð&
ÿĐûŞċĆşŞă& & ĊĐăď&
ÿĐûŞċĆşŞă&ĊĐăď&
ŦŔüżŕŦüă&
ŀĽōľŃŅĽŝŏľ&

ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&Ō&

þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

ċæñè&œ&

þŕÿ&

ċæñè&Ō&

þŕÿ&

ċæñè&œ&
ċæñè&œ&

þŕÿ&
þŕÿ&

ċæñè&Ō&

þŕÿ&

ŚŘļśƌśļĺļśŮű&ƒśŘŮŚ&ŚŬƜŚŬĺśŜř&
ƓŃńņľĽţŅŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&
ċæñè&œ&
ƓŃńōłŃţŅŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&
ċæñè&Ō&
ƓŃńĿłŏľņŃńŏ&ŅĽłŅłĽŅŏ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&
àå&ďĆŽŞăþŊďŞŋ&

þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

ƊśĺŬĺĹśŮ&ƋŭřūĺŘřŭ&ƌĺŜśƑśŭƋř&

ĆŽĆĊċŊď&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
þŞăŞĐÿĆĂ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ŞŉŊŽŞÿżŞ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ŪĆŉßÿĆƗ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ŲŞŉûŞýċŊď&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ċæñè&Ō&
þŕÿ&
ŊþŉĆďûŞ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ċæñè&Ō&
þŕÿ&
ŊĊċĐÿĆş&
ċæñè&œ& þŕÿ&ďüĐ&
ċæñè&Ō&
þŕÿ&
ƗĆÿûßăĆ&
ċæñè&œ& þŕÿ&ďüĐ&
ƗŞßċŉŗÿĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
ĽŒłŁōŃľ&
ĆăŊüċĆ&
ĽƎĽōŃŅŃŒŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ŽŊÿĆňĆŋ&
ōľĽŒłŃņŃńŏ&
ōźŅĽłĽņŃńŏ& & œŔéóŕéð&
ŢľŁŒĽłĽņŃńŏ&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ& &
ĊĐăď&

ċæñè&Ō&
þŕÿ&
ċæñè&œ&
þŕÿ&
ċæñè&Ō& þŕÿ&ďüĐ&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ăßďýĆŉňĆ&
ċæñè&œ&
ďŊďăĆŉĐ&
ċæñè&œ&
ýŉĐăŞŗƗŊď&
ċæñè&œ&
ŉŊċŗşĆď&
ċæñè&œ&
ċŞûŞďċŉŊĂ&
ċæñè&œ&
ŽŞăûĆÿŞ&
ċæñè&œ&
ŽŞďûăŞşċĆ& & ŌŔéóť&õŔéó&ċæñè&Ŗ&
ŽŞďûăŞşċĆ& & ŌŔŔéó&
ċæñè&œ&
ŽŞďûăŞşċĆ&ĊċĆŉċŊďż& ċæñè&œ&
ýĆûƗ&
ßŞŉŽĐß&
ċæñè&œ&
ňĐăŊďňĆ&
ċæñè&œ&

ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&
þŕÿ&ďüĐ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&

ƁĺƋƌĺŘŚŬ&ŚŘļśŘŭĺūŬŚřļśŮ&ŚĹŭŘļř&
ĽńĽţŅłĿƎĿľŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ĆŉŊüŊÿŞşŋ& & ċĆþĊ&
ņŃōĽľŁŅĽŤŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ûĆĊĐÿŞşŋ&
ÿŞýĐũýŉĐŽŞŉĆ&Ŋďſ&
ċæñè&Ŗ&
þŕÿ&
ŠŔŔŕüă&
ŏŝŏŤŏţŅĽńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ĆŉĐüĆĊŊďŋ&
ŪĆŉŞĊċĐď&
ċæñè&œ&H
ŪĆĊăĐÿŞş&
ċæñè&œ&
þŕÿ&
ŢľŁŅĽŤŃŒŏ&
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿŝźŀłĿŻŏţŅŏłĿńŏ&
ċæñè&Ŗ&
þŕÿ&
ōĽŀłĿĽŅŏ&ƂĽńŅŃńŏĿŀľĽţŅŃōƃ&
ľŏŅłĿƎĿľŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŪŞüĆŉĆŋ& & ċĆþĊ&
ľŏŁŀłĿľŃŒŏ&ĽōŏŅĽŅŏ& & ƗŊċ&
ċæñè&Ō& ďüĐ&ýĆ&
ăŗýŉĐď&ÿŞýĐċ& & ŖöŨõéó& ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ăŗýŉĐď&ÿŞýĐċ&Ŋďſ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ŌŌöœõüż&ŇŖũüĐďċŲŋ&
ăßĊĐÿŉŞď&
ċæñè&œ&H
ŤŏŻŏţŅłĿľ&Ľō&ţŁţ&ƏŹŤŻőŤľ& ċæñè&Ŗ&
ýĆ&
Ňóñäñèæâ&àå&üŞżĆûŞ&ĐŉĆăŋ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŤŏŻŏţŅłĿľ&Ľō&ŅĽņ&ŵŹŤŻ&
ċæñè&Ŗ&
ýĆ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŤŏŻŏţŅłĿľ&Ľō&ŅĽņ&ƏŹŤŻ&
ċæñè&Ŗ&
ýĆ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
üŞżŞĊċŉĐă&ĊŗĊ&
ċæñè&Ŗ&
ýĆ&
šœõüżŕõüă&
ďŊăĆďÿŉĐď&
ċæñè&œ&H
ńŃľŁŅĽŤŃŒŏ&
ċæñè&Ō&H
ĊĐăċĆüĐş&
ċæñè&Ŗ&H
ŅĽŤĿŝŃŢŏń&ōŃŅłĽŅŏ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ċŉŞăĊċĆŉ&ÿŞý&Ŋďſ&
ŖöŨõüż&
ċŉŞăĊċĆŉ&ăĆ&Ŋďſ&
ŌŌöœõüż&
şċĆďÿŊ&
ňßċŊżĆ&

ċæñè&œ&

ďüĐ&ýĆ&

ċæñè&œ&

ďüĐ&ýĆ&

ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&

ƜśŘŚřŭ&śŘƁśƊśļĺƋř&
ĆŪŊďŊċĐŉ&
ċæñè&œ&
ĆŪŊďŊċĐŉ&ÿŊĊýŞŉň&
ċæñè&œ&
ĆăŞûŞďĊĆ&
ċæñè&œ&
þĐĊŗăŊŪ&
ċæñè&œ&
ûĆþĐüŞċßş&
ċæñè&œ&
ûĆýŉŞăĊĆ&
ċæñè&œ&
ûĐüŞċŉŊĂ&
ċæñè&œ&
ûĐċŞăăŊû&
ċæñè&œ&
żŊăĐċŉŊŪ&ċĆþ&œŔüż&
ċæñè&œ&
żŊăĐċŉŊŪ&ċĆþ&ŖŔüż&
ċæñè&œ&
żŊăĐċŉŊŪ&ċĆþ&ŠŔüż&
ċæñè&œ&
ŊûăŗĊŊż&
ċæñè&œ&
ŃŤĽŅŃńŃņ&ŤŏţźľĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&
żăŞŞŽŞûŋ& & ŌŔŔéó&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŃŤĽŅŃńŃņ&ŤŏţźľĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&
żăŞŞŽŞûŋ& & ŠŔŔéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŊüþŉŗŽŊûĆ&ûĆý&ŌŠŔüż& ċæñè&œ&
ŊďăßċĆ&
ċæñè&œ&
ŊŉŞĊĊĆ&
ċæñè&œ&
ſĆƗĆŪŊ&
ċæñè&œ&
ăŞďŽŊüĆ&Ŧ&üż&ÿĆŊăß&
ċæñè&œ&
ÿĐĊŞ&
ăŞďŽŊüĆ&ŌŔ&üż&ÿĆŊăß&
ċæñè&œ&
ÿĐĊŞ&
ăŞďŽŊüĆ&ŌŠ&üż&ÿĆŊăß&
ċæñè&œ&
ÿĐĊŞ&
ăŞďŽŊüĆ&ŌŦ&üż&ÿĆŊăß&
ċæñè&œ&
ÿĐĊŞ&
ăŞďŽŊüĆ&œŔ&üż&ÿĆŊăß&
ċæñè&œ&
ÿĐĊŞ&
ăŞďŽŊüĆ&œŠ&üż&ÿĆŊăß&
ċæñè&œ&
ÿĐĊŞ&
üŞƗŊďŊĊċ&
ċæñè&œ&
ďŞşĆŽĆŉ&
ċæñè&œ&
ĊýŉßûŞă&
ċæñè&œ&
ĊċŊŽĆŉżĆ&
ċæñè&œ&
ĊŗċŞďċ&
ċæñè&œ&
ċĆŪŊďăĆŉ&
ċæñè&œ&
ċĆżŉŊĊĊĐ&
ċæñè&œ&

ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
Ăă&ďüĐ&ýĆ&
Ăă&ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ċĆŉûŞŽĆ&
ċĆĊŊżďĆ&
ċßƗŞŉþ&
ŽĐċŉŊŞďċ&
şĆăƗĐŉŊ&
ňŞăþĐŉĆŪ&
ňßÿŞăŊż&
ňßƗĆÿŊĆ&

ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&

ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&

ŃłŃńĿŅŏōĽń&Ńńƅ&ŸŹŹőųŤľ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ûĆüýċĐĊĆŉŋ&
ŃłŃńĿŅŏōĽń&Ńńƅ&ųŹŹŤŻőŵųŤľ& ċæñè&Ō&
ċĐýĐċŞûĆď&Ųûă& & ĊĐăď& ċæñè&œ&
ŅĿŀĿŅŏōĽń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ŲßûĆüċŊďŋ& & ĊĐăŉ&

ċæñè&Ō&

ďüĐ&ýĆ&

ōĽŀ&ŸŹŰŵŹ&ŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ăĐċŉŞăŋ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰņŏńĽƎŏŀłŃľ&Ŏōľ& ċæñè&Ō&H
ōĽŀ&ŵŷųŰŸŹ&ŤŻ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰņŏńĽƎŏŀłŃľ&Ŏōľ& ċæñè&Ō&H
ōĽŀ&ųŰŸŹ&ŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ăĐċŉŞăŋ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰņŏńĽƎŏŀłŃľ&Ŏōľ& ċæñè&Ō&H
ōĽŀ&ųŰŵŹ&ŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ăĐċŉŞăŋ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰņŏńĽƎŏŀłŃľ&Ŏōľ& ċæñè&Ō&H
ōĽŀ&ųŰƏŹ&ŤŻ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰņŏńĽƎŏŀłŃľ&Ŏōľ& ċæñè&Ō&H
ōĽŀ&ŸŹŰƏŹŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ăĐċŉŞăŋ&
ņŏńĽƎŏŀłŃľ&ƛ&
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&
ņŏńĽƎŏŀłŃľ&ƛ&
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&
àå&ăĐċŞďĊŊď&Ųûċŋ&
ōĽŀŅĿŀłŃľ&ƛ&
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&
ŏńĽľĽŀłŃľ&ŤĽľŏĽŅŏ&ƛ&
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&
ŏńĽľĽŀłŃľ&ŤĽľŏĽŅŏ&ƛ&
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&
àå&ŽĆĊŞŉŞċŊûŋ&
ŢĿţŃńĿŀłŃľ&ţĿŒŃŁŤ&ƛ&
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&
ľŃţŃńĿŀłŃľ&ƛ&
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&
àå&ňŞĊċĐŉŞċŊûŋ&
ŤĿŏŝŃŀłŃľŰŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒ ċæñè&Ō&H
ŏ&
ƔŁŃńĽŀłŃľŰŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒ ċæñè&Ō&H
ŏ&Ňóñäñèæâ&àå&ĆûûŗŉŞċŊûŋ&

ƌśřŮŭŬŬŚŘŭĺĻř&
ņŏŝĽłĿŅŏńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċĆŉżŉŞċŊďŋ&
ÿŉĐşŊĆ&
ŎźŒłĿŝźŁłŏĽ&Ňóñäñèæâ&àå&
ŲßÿŉŞĆŋ& & ûĆýĊ&
ăĐďĊŗŉŪ&
üĆċŗăĆďŞ&
ŤŃŅĿŝĽńŅłĿńŏ&Ŏōľ&
ĐÿĐüňĐ&
ĊßăĆċŉĐď&ƗŊċ&œŔŔüûż&
ĊßăĆċŉĐď&ƗŊċ&ŖŔŔüûż&
ĊßăĆċŉĐď&ƗŊċ&šŔŔüûż&
ĊßďŉŊþĐ&
ŅłŏŅŃńĿŃń&ƂōŎŏŤĿŅŎŏłĽŀźƃ&
ċŉŊĊŞďĐş&

ċæñè&œ&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ċæñè&œ&
ăĆ&
ċæñè&Ō& þŕÿ&ďüĐ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ċæñè&Ō&H
ċæñè&œ&
þŕÿ&

ūŬŚļśŘĻƌƉƊŚřŭŜ&ŚĹŭŘļř&
ōĽłņĿŀľĽŅŃń&
ōŃţŀľĽŅŃń&
ĿŝĽľŃŀľĽŅŃń&

ċæñè&Ō&
ċæñè&Ō&
ċæñè&Ō&

þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

ċæñè&Ō&

þŕÿ&

ċæñè&Ō&

þŕÿ&

ūƋĺļŭŮļśƒŭ&ŚĹŭŘļř&
ĽŤŃŢĿţŅŃńŏ&ōłźţŅĽľľŃńŏ&
Ňóñäñèæâ&àå&ŞċŲßĐăŋ&
ŒŏŝłĽƎĿŝĽńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ňŊďŞûĆŉÿŋ&
ŞăŊċŞƗ&
ŪŗĊŊăŞŽ&
ľŏŁōĿƓĿłŃń&ōĽľōŃŁŤ& & ĊĐăŉ&
ľŏŁōĿƓĿłŃń&ōĽľōŃŁŤ& & ċĆþĊ&
ľŏŁōĿƓĿłŃń&ōĽľōŃŁŤ&ŢĿł&Ńńƅ&
ųŹŹ&ŤŻ&
ľŏƓĿľŏŁōĿƓĿłŃń&ōĽľōŃŁŤ&
ŤŏţńĽ&Ňóñäñèæâ&àå&
üŞĊďŞşŋ&
üŞĊďŞş& & ċĆþĊ&

ċæñè&œ&
þŕÿ&
ċæñè&œ& þŕÿ&ďüĐ&
ċæñè&Ō&
þŕÿ&
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&
þŕÿ&
ċæñè&Ō& þŕÿ&ďüĐ&
ċæñè&Ō&
þŕÿ&
ċæñè&œ&H

ļĺūĺśřĺƌŭƋŚřŭ&śŘƁśƊśļĺƋř&
ŏŅĿŀĿţŃŒŏ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&
ŃłŃńĿŅŏōĽń&Ńńƅ&ƏŹŤŻőŵŤľ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ûĆüýċĐĊĆŉŋ&

þŕÿ&
þŕÿ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

īąģùĸĎƈąĈīƟāąģ&
ŚŮŭ&śŘƁśƊśļĺƋ&ŮĺƌƊśŘŚļśĺŘř&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰŰņŏńĽƎŏŀłŃľ&Ŏōľ& ċæñè&Ō&H

ŚŮŭ&śŘƁśƊśļĺƋř&
ņŏńĽƎŏŀłŃľ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&õéó& ċæñè&Ō&H

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ņŏńĽƎŏŀłŃľ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ăĐċŞďĊŊďŋ& & ċĆþĊ&ŌŔéóť&
œŔéóť&ŠŔéó&
ōĽŀŅĿŀłŃľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ŏńĽľĽŀłŃľ&ŤĽľŏĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&H
ŽĆĊĐċŞûŋ& & ċĆþĊ&
ŢĿţŃńĿŀłŃľ&ţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
ľŃţŃńĿŀłŃľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ňŞĊċŉŊăŋ& & ċĆþĊ&œöõéóť&
ŖŔéóť&ŠŔéó&
ľŃţŃńĿŀłŃľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ýŉŊďŊŽŊăŋ& & ċĆþĊ&õéóť&
ŌŔéóť&œŔéó&
ŤĿŏŝŃŀłŃľ&Ŏōľ&
ċæñè&Ō&H
ŀŏłŃńŒĿŀłŃľ&ŏłņŁŤŃńŏ& & œéó& ċæñè&Ō&H
ŀŏłŃńŒĿŀłŃľ&ŏłņŁŤŃńŏ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĆûŞĐďŋ& & Šéóť&
Ŧéó&
ƔŁŃńĽŀłŃľ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ĆûûŗýŉŊăŋ&
łĽŤŃŀłŃľ&Ňóñäñèæâ&àå&ĆăċĆûŞŋ&ċæñè&Ō&H
ŅłĽńŒĿľĽŀłŃľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
üĆŽŊƗŋ&

ŚŬŜĺřļŭƋĺŘŭ&ƋŭŮŭūļĺƋ&
ŚŘļŚĹĺŘśřļř&
ŏŀľŏłŏńĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŊďĊýŉĆŋ&
ţŀŃłĿńĿľĽōŅĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ĆăÿĆûċĐďŞŋ& & ċĆþĊ&

ŚŬūƁŚ&ƊŬĺŮƜŭƋř&
ŒĿŝĽƎĿţŃń&ŤŏţźľĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
àå&ûĆŉÿŗŉĆŋ& & Ōéóť&œéóť&
Šéó&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŒĿŝĽƎĿţŃń&ŤŏţźľĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ûĆŉÿŗŉĆŋ& & Ŧéó&
ŀłĽƎĿţŃń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
üŊďŊýŉŞĊĊŋ&
ŅŏłĽƎĿţŃń&Ŏōľ&
ċæñè&Ō&H

ŚŘĹśĺļŭŘřśŘ&śś&ƋŭŮŭūļĺƋ&
ŚŘļŚĹĺŘśřļ&ŮĺƌƊśŘŚļśĺŘř&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏ&
ċæñè&Ō&H
ņŏţźľĽŅŏŰƓĽľţĽłŅĽń&ŅĽņ&ųŰŸƝŹ&
ŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&ŞşŪĐŉżŞŋ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏ&
ċæñè&Ō&H
ņŏţźľĽŅŏŰƓĽľţĽłŅĽń&ŅĽņ&ųŰŴŵŹ&
ŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&ŞşŪĐŉżŞŋ&

Ăă&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ĽŤľĿŒŃŀŃńŏ&
ċæñè&Ō&H
ņŏţźľĽŅŏŰƓĽľţĽłŅĽń&ŅĽņ&
ŸŹŰŸƝŹ&ŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ŞşŪĐŉżŞŋ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏ&
ċæñè&Ō&H
ņŏţźľĽŅŏŰƓĽľţĽłŅĽń&ŅĽņ&
ŸŹŰŴŵŹ&ŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ŞşŪĐŉżŞŋ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰƓĽľţĽłŅĽńŰŎźŒłĿō ċæñè&Ō&H
ŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ųŰŸƝŹŰŸŵŷųŤŻ&
Ňóñäñèæâ&àå&ŞşŪĐŉżŞ&Ųûċŋ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰƓĽľţĽłŅĽńŰŎźŒłĿō ċæñè&Ō&H
ŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ųŰŸƝŹŰŵųŤŻ&
Ňóñäñèæâ&àå&ŞşŪĐŉżŞ&Ųûċŋ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰƓĽľţĽłŅĽńŰŎźŒłĿō ċæñè&Ō&H
ŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&
ŸŹŰŸƝŹŰŸŵŷųŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ŞşŪĐŉżŞ&Ųûċŋ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰƓĽľţĽłŅĽńŰŎźŒłĿō ċæñè&Ō&H
ŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ŸŹŰŸƝŹŰŵųŤŻ&
Ňóñäñèæâ&àå&ŞşŪĐŉżŞ&Ųûċŋ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰƓĽľţĽłŅĽńŰŎźŒłĿō ċæñè&Ō&H
ŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ŸŹŰŴŵŹŰŵųŤŻ&
Ňóñäñèæâ&àå&ŞşŪĐŉżŞ&Ųûċŋ&
ŞďċŉŞĊċĐ&
ċæñè&Ŗ&
ŃłņŏţĽłŅĽńŰŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃ ċæñè&Ō&H
Œŏ&Ňóñäñèæâ&àå&ĆŽĆăŊÿŞŋ&
ľĿţĽłŅĽńŰŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ŲßňĆĆŉŋ&
ƓĽľţĽłŅĽń&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ċæñè&Ō&H
ƐŹŰŸŵŷųŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ÿŊĐŽĆď&Ųûċŋ&
ƓĽľţĽłŅĽń&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ċæñè&Ō&H
ŸƝŹŰŸŵŷųŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ÿŊĐŽĆď&Ųûċŋ&
ƓĽľţĽłŅĽń&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ċæñè&Ō&H
ŸƝŹŰŵųŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ÿŊĐŽĆď&Ųûċŋ&
ƓĽľţĽłŅĽń&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ċæñè&Ō&H
ŴŵŹŰŸŵŷųŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ÿŊĐŽĆď&Ųûċŋ&
ƓĽľţĽłŅĽń&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ċæñè&Ō&H
ŴŵŹŰŵųŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ÿŊĐŽĆď&Ųûċŋ&

ýĆ&

ŚŘĹśĺļŭŘřśŘ&śś&ƋŭŮŭūļĺƋ&
ŚŘļŚĹĺŘśřļř&
ŃłņŏţĽłŅĽń&Ňóñäñèæâ&àå&
ĆŽĆýŉĐŋ&

ċæñè&Ō&H

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ľĿţĽłŅĽń&ŀĿŅĽţţŃŁŤ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ûĐňĆĆŉŋ&
ƓĽľţĽłŅĽń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ÿŊĐŽĆďŋ&

Ăă&

Ăă&

ŚŘļśŬśūŭƌśŮřű&ƌśřŮŭŬŬŚŘŭĺĻř&
ōŎĿľŏţŅźłĽŤŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ýĆ&
ďüĐ&

ýĆ&

ŚŘļśŬśūŭƌśŮřű&ƁƌĹƉŮƠŚ&ƋŭŜĻŮļŚřŭ&
śŘƁśƊśļĺƋř&
ĽŅĿłƓĽţŅĽŅŃń&ōĽľōŃŁŤ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ăŊýŊċĐŉŋ& & ċĆþĊ&
ľĿƓĽţŅĽŅŃń& & ŌŔéóť&œŔéó&
ċæñè&Ō&H
ľĿƓĽţŅĽŅŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
üŞŽĆûĐŉŋ& & ŠŔéó&
ŀłĽƓĽţŅĽŅŃń&ţĿŒŃŁŤ& & ŌŔéó& ċæñè&Ō&H
ŀłĽƓĽţŅĽŅŃń&ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ýŉĆŽĆûŲĐăŋ& & œŔéóť&
ŠŔéóť&ŦŔéó&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

łĿţŁƓĽţŅĽŅŃń&ōĽľōŃŁŤ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ûŉŞĊċĐŉŋ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ţŃŤƓĽţŅĽŅŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ňĐûĐŉŋ& & ċĆþĊ&õéóť&
ŌŔéóť&œŔéóť&ŠŔéó&
ţŃŤƓĽţŅĽŅŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ňĐûĐŉŋ& & ċĆþĊ&ŦŔéó&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

ŚŘļśŚƋƋƁƘļƁƌśŮř&
ĽŤŃĿŒĽłĿńŏ&Ŏōľ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&H
ĽŤŃĿŒĽłĿńŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ŌŔŔéóť&ŠŔŔéó&
ĽŤŃĿŒĽłĿńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ûĐŉÿĆŉĐďŞŋ& & ċĆþĊ&
œŔŔéó&
ŒŃţĿŀźłĽŤŃŒŏ&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ& ċæñè&Ŗ&
Ňóñäñèæâ&àå&ďĐŉýĆûŞŋ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ÿĐŪŞċŊăŊÿŞ&
ċæñè&Ō&
ŢľŏōĽŃńŃŒŏ&ĽōŏŅĽŅŏ&
ċæñè&Ō&H
ŤŏŝŃľŏŅŃńŏ&Ŏōľ&
ċæñè&Ō&H
üŗăċĆĂ&
ċæñè&Ŗ&H
ďĐŉýĆûŞ&ûŉ&
ċæñè&Ŗ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŀĽōŏłĿńŏ&ŅĽņ&ŸŹŹŤŻ&
ċæñè&Ō&H
ŀłĿŀĽŢŏńĿńŏ&Ŏōľ& & ŌõŔéóť& ċæñè&Ō&H
ŖŔŔéó&
ŀłĿŀĽŢŏńĿńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ŉßċŲüĐăŋ& & œœõéó&
ŀłĿŀĽŢŏńĿńŏ&Ŏōľ&ŸŵŎł&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ŉßċŲüĐă&Ċŉŋ&
ƔŁŃńŃŒŃńŏ&ŻľŁōĿńĽŅŏ& & ċþûŉ& ċæñè&Ō&H
ƔŁŃńŃŒŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ţĿŅĽľĿľ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
þŞċĆýĆûŞŋ& & ŦŔéóť&
ŌœŔéóť&ŌšŔéó&
ţĿŅĽľĿľ&Ŏōľ& & œŠŔéó&
ċæñè&Ō&H
ţĿŅĽľĿľ&Ŏōľ&ƂĽŢŃņőĽŢľƃ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&þŞċĆýĆûŞ&ĆŪŋ&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ĂŗŞĊċŉĆďŋ&
ōŎĿľŏţŅźłĽŤŃńŏ&ľŃŻŎŅ& & ýĆûƗ&ċæñè&Ō&H
ōŎĿľŏţŅźłĽŤŃńŏ&ľŃŻŎŅ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ĂŗŞĊċŉĆď&ăŊżŲċŋ& &
ýĐƕÿ&
ōĿľŏţŅŃŀĿľ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ûĐăŞĊċŊÿŋ&
ŢŏńĿŢŃņłĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ċŉŊûĐŉŋ& & ċĆþĊ&ŠŦéóť&
ŌŠõéó&
ŢŏńĿŢŃņłĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ăĐŪŊþŉĆŋ& & ċĆþĊ&õŠéóť&
ŌšŔéó&
ŢŏńĿŢŃņłĽŅŏ&ŤŃōłĿńŃƎŏŒ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ăĐŪŊþŉĆŋ& &
šŨéóť&ŌŖŠéóť&œŔŔéó&
ŻŏŤŢŃņłĿƎŃľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ăĐýŊÿŋ& & ċĆþĊ&
ſŗşċĆýŊÿ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ƗßďĆüŉĐ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ńŃĽōŃń&ƂĽńŅŃŎźŀŏłľŃŀŃŒŏŤŃōƃ& ċæñè&Ō&H
ńŃĽōŃń&ŏł&ƂĽńŅŃŎźŀŏłľŃŀŃŒŏŤŃōƃ&ċæñè&Ō&
Ăă&
Ňóñäñèæâ&àå&ďŊĆĊýĆďŋ& &
õŔŔéó&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ńŃĽōŃń&ŏł&ƂĽńŅŃŎźŀŏłľŃŀŃŒŏŤŃōƃ&ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ďŊĆĊýĆďŋ& &
ŨõŔéóť&ŌŔŔŔéó&
ĿŤŏŻĽŰŴŰĽōŃŒ&ŏŅŎźľ&ŏţŅŏłţ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ăĐŽĆňĆŋ&
ýŉĆăŗŞďċ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ŽĆĊûŞýĆ&
ċæñè&Ŗ&H
ƕŞăûŲĐă&
ċæñè&œ&H
ňŞċŊĆ&ċĆþ&ŌŔüż&
ċæñè&œ&H

ƊŭļŚƉƊŬĺŮƜŭƋƙŜśĻƋŭļśŮ&
ŮĺƌƊśŘŚļśĺŘř&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ĽŅŏńĿľĿľ&ƛ&ōŎľĿłŅŎĽľŃŒĿńŏ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ċŞďĐŉŞċŊû&õŔŋ&
ĽŅŏńĿľĿľ&ƛ&ōŎľĿłŅŎĽľŃŒĿńŏ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ċŞďĐŉŞċŊû&
ŌŔŔŋ&
ņŃţĿŀłĿľĿľ&ƛ&
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&
àå&ňŊĆûŋ&
ŤŏŅĿŀłĿľĿľ&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ċæñè&Ō&H
ųŹŰŵųŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ăĐýŉŞĊĊĐŉ&Ųûċŋ&
ŤŏŅĿŀłĿľĿľ&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ċæñè&Ō&H
ŸŹŹŰŵųŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ăĐýŉŞĊĊĐŉ&Ųûċŋ&
ŤŏŅĿŀłĿľĿľ&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ċæñè&Ō&H
ŸŹŹŰųŹŤŻ&
ŀłĿŀłĽńĿľĿľ&ƛ&
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&

ƊŭļŚƉƊŬĺŮƜŭƋř&
ĽōŏņŁŅĿľĿľ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ĊŞûċŉĆăŋ& & ûĆýĊ&
ĽŅŏńĿľĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ċŞďĐŉüŊďŋ& & ċĆþĊ&
ņŃţĿŀłĿľĿľ&ŢŁŤĽłĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ňŞþŞċĆŋ&
þßĊċĐăŊû&
ċæñè&Ŗ&H
ōĽłƓŏŒŃľĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ûĐŉŞżŋ&
ľĽņŏŅĽľĿľ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ŤŏŅĿŀłĿľĿľ&ţŁōōŃńĽŅŏ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ċĐýŉĐă&şăŋ&
ŤŏŅĿŀłĿľĿľ&ŅĽłŅłĽŅŏ& & ĊĐăď& ċæñè&Ō&H
ŤŏŅĿŀłĿľĿľ&ŅĽłŅłĽŅŏ& & ċĆþĊ& ċæñè&Ō&H
œõéó&
ŤŏŅĿŀłĿľĿľ&ŅĽłŅłĽŅŏ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ăĐýŉŞĊĊĐŉŋ& & ċĆþĊ&
õŔéóť&ŌŔŔéó&
ńĽŒĿľĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ûĐŉżĆŉÿŋ& & ċĆþĊ&
ŀŃńŒĿľĿľ&
ċæñè&Ō&H
ŀłĿŀłĽńĿľĿľ&ōĽŀ&ŏł& & šŔéóť& ċæñè&Ō&H
ŦŔéó&
ŀłĿŀłĽńĿľĿľ&ōĽŀ&ŏł&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ŊďÿŞŉĆă&ăĆŋ& & ŌœŔéóť&
ŌšŔéó&
ŀłĿŀłĽńĿľĿľ&Ŏōľ& & ĊĐăďƖ&
ċæñè&Ō&H
ċĆþĊ&
ŀłĿŀłĽńĿľĿľ&ĿłĽľ&ţĿľ&
ċæñè&Ō&H

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŅŃŤĿľĿľ&ŤĽľŏĽŅŏ& & ċĆþĊ&

ċæñè&Ō&H

ŮŚŬŮśĻƌ&ŮƁŚŘŘŭŬ&ƊŬĺŮƜŭƋř&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏ&ņŏţźľĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ďĐŉŽĆĊûŋ& & ċĆþĊ&
ōĽłŅŃĽ&ŝŅ&ōĽŀ&ŸŵŹőŵƏŎł&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ûĆŉÿŊňŞü&ûÿŋ&
ōĽłŅŃĽ&ŝŅ&ōĽŀ&ŸƐŹőŵƏŎł&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ûĆŉÿŊňŞü&ûÿŋ&
ōĽłŅŃĽ&ŝŅ&ōĽŀ&ŵƏŹőŵƏŎł&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ûĆŉÿŊňŞü&ûÿŋ&
ōĽłŅŃĽ&ŝŅ&ōĽŀ&ŴŹŹőŵƏŎł&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ûĆŉÿŊňŞü&ûÿŋ&
ŒŃľŅŰŝł&ōĽŀ&
ċæñè&Ō&H
ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&ōĽŀ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ċŊĆňĆûŋ&
ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&ōĽŀ&ŸŵŹŤŻőŵƏŎł& & ċæñè&Ō&H
ŌœŔéó&
ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&ōĽŀ&ŸŵŹŤŻőŵƏŎł& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ċŊĆňĆûŋ& &
ŌœŔéó&
ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&ōĽŀ&ŵƏŹŤŻőŵƏŎł& ċæñè&Ō&H
ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&ōĽŀ&ŏłőŸŵŎł&
ċæñè&Ō&H
ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&Ŏōľ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&H
ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ûĆŉÿŊňŞüŋ& & ċĆþĊ&ŖŔéóť&
šŔéóť&ŌœŔéó&
ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&žŔéó& ċæñè&Ō&H
ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&Ŏōľ&ōĿĽŅŏŒ&ņŏĽŒţ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ûĆŉÿŊňŞü&ûÿŋ&
ûýœŠ&
ŢŏľĿŒŃŀŃńŏ&
ċæñè&Ō&H
ŃţłĽŒŃŀŃńŏ&
ċæñè&Ō&H
ńŃōĽłŒŃŀŃńŏ&Ŏōľ& & ûĆýĊ&
ċæñè&Ō&H
ńŃŢŏŒŃŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ĆÿĆăĆċ&ûûŋ& & ċþœŠ&
ńŃŢŏŒŃŀŃńŏ&ōł&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ĆÿĆăĆċ&ûûŋ&
ńŃŢŏŒŃŀŃńŏ&ŏł&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ýŉĐûĆŉÿŊĆ&şăŋ&
ńŃŢŏŒŃŀŃńŏ&ŝľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ýŉĐûĆŉÿŊĆ&şăŋ&
ńŃŤĿŒŃŀŃńŏ& & ûĆýĊ&
ċæñè&Ō&H
ďßüĆăŊňŞ&
ċæñè&œ&H
ŅĽƎŅŃĽ&ŝŅ&Ňóñäñèæâ&àå&ċŊĆňĆûŋ&ċæñè&Ō&H
ƓŏłĽŀĽŤŃľ&ōĽŀ&ŏł&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&H
ŽŞŉŞăĆď&ýüŋ& & ŌŔŔéóť&
œŔŔéóť&ŖŔŔéó&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ƓŏłĽŀĽŤŃľ&ōĽŀ&ŏł&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&H
ŽŞŉŞăĆďŋ& & ŌœŔéóť&
ŌŦŔéóť&œŠŔéó&
ŽŞŉĆýĆüŊă&ûĆý&Şŉ& &
ċæñè&Ō&H
ŖšŔéó&
ƓŏłĽŀĽŤŃľ&Ŏōľ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&H
ƓŏłĽŀĽŤŃľ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&ŠŔéó& ċæñè&Ō&H
ƓŏłĽŀĽŤŃľ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ûĆăĆďŋ& & ċĆþĊ&ŦŔéóť&
ŌœŔéó&
ƓŏłĽŀĽŤŃľ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ûĆăĆď&Ċŉŋ& & ċþûŉ&
ƓŏłĽŀĽŤŃľ&ŅĽņ&ŏł&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ûĆăĆď&Ċŉŋ&

ŜśĹśļŚŬśř&ĹŬƘŮĺřśŜŭř&
ŒŃŻĿŝ&Ňóñäñèæâ&àå&ăĆďĐşŊďŋ&ċæñè&Ō&
Ōœõéâó&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŒŃŻĿŝ&Ňóñäñèæâ&àå&ăĆďĐşŊďŋ&ċæñè&Ō&
œõŔéâó&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŒŃŻĿŝŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ăĆďĐşŊďŋ& & ċĆþĊ&öœõéóť&
œõŔéâó&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŒŃŻĿŝŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ăĆďĐşŊďŋ& & ċĆþĊ&öŌœõéóť&
Ōœõéâó&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŒŃŻĿŝŃń&Ńńƅ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ăĆďĐşŊďŋ&
ÿŊżĐşŊď&ĊĐă&õŔüûżŕüă& ċæñè&Ō&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&

ŜśĻƋŭļśŮř&
ĽōŏŅĽƎĿľĽŤŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ÿŊĆüĐşŋ& & ûýŌœ&
ĽōŏŅĽƎĿľĽŤŃŒŏ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ĽŤŃľĿłŃŒŏ&ƛ&
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&
ĽŤŃľĿłŃŒŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ņŁŤŏŅĽńŃŒŏ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&H
ņŁŤŏŅĽńŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
þŗüŞşŋ& & ċĆþĊ&
ōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ŅĽņţ&
ċæñè&Ō&H
ōŎľĿłŅŎĽľŃŒĿńŏ& & œõéóť&õŔéó&ċæñè&Ō&H
ŢŁłĿţŏŤŃŒŏ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&H
ŢŁłĿţŏŤŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ăĆĊŊşŋ& & ċĆþĊ&

Ăă&
ýĆ&
ýĆ&

Ăă&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŢŁłĿţŏŤŃŒŏ&Ńńƅ& & ŌŔéóŕéð& ċæñè&Ō&H
ŪŗŉĐĊŞüŊÿŞ&Ŋďſ& &
ċæñè&Ō&H
ŌŔéóŕéð&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&üŊûŉĐňŊÿŞŋ& & ûĆýĊ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ& & ċĆþĊ& ċæñè&Ō&H
ŃńŒĽŀĽŤŃŒŏ&
ċæñè&Ō&H
ŤŏŅŎĽƎĿľĽŤŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ďŞýċĆňĆďŞŋ& & ċĆþĊ&
ŤŏŅŎźōľĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&
ċæñè&Ō&H
ŤŏŅĿľĽƎĿńŏ&
ċæñè&Ō&H
ţŀŃłĿńĿľĽōŅĿńŏ&ƛ&
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&
àå&ĆăÿĆûċĆňŊÿŞŋ&
ŅĿłţŏŤŃŒŏ&ŅĽņţ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ÿŞüĆÿŞşŋ& & õéóť&ŌŔéóť&
œŔéó&
ŅĿłţŏŤŃŒŏ&ŅĽņţ& & ŌŔŔéó&
ċæñè&Ō&H
ŅłŃĽŤŅŏłŏńŏ&ƛ&
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&
àå&üĆşňŊÿŞŋ& & ċĆþĊ&
ŅłŃĽŤŅŏłŏńŏ&ƛ&
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&
àå&üĆşňŊÿŞũœõŋ& & ċĆþĊ&
ŅłŃĽŤŅŏłŏńŏ&ƛ&
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ōĽŀ&
ŴŶŷųŰŵų&ŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ÿßĆňŊÿŞŋ&

ƌśřŮŭŬŬŚŘŭĺĻř&
ýĆ&

ōľĿńŃŒŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ûĆċĆýŉŞĊũċċĊũŌŋ& & ýċƕƗ&
öŌéóŕœŠìè&
ōľĿńŃŒŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ûĆċĆýŉŞĊũċċĊũœŋ& & ýċƕƗ&
öœéóŕœŠìè&
ōľĿńŃŒŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ûĆċĆýŉŞĊũċċĊũŖŋ& & ýċƕƗ&
öŖéóŕœŠìè&
ōľĿńŃŒŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ûĆċĆýŉŞĊŋ& & ċĆþĊ&
ÿŞüĊŞŉ&
ċæñè&œ&H
ŎźŒłĽľĽƎŃńŏ&Ŏōľ& & ĊĐăďƖ&
ċæñè&Ō&H
ċĆþĊ&
ŤŃŒĿŒłŃńŏ&Ŏōľ&
ċæñè&Ō&H
ŤŃńĿŝŃŒŃľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ďĐŉċŲŞŉĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ŉĆďŞşĆ&
ċæñè&œ&H

ŘśļƋŚļŭř&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

īķČĉģąā&ČķģƈĎƟĈ&ĈơĈĉķč&
ŚŘļśŚŘƞśŭļƘ&

ŃţĿţĿłņ&ŤĿńĿńŃŅłĽŅŏ&ŅĽņ&
ċæñè&Ō&H
ŃţĿţĿłņŃŒŏ&ŒŃńŃŅłĽŅŏ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ŊĊĐŉÿŊă&ċŊċŉĆÿĐĊŞŋ& &
õéó&
ŃţĿţĿłņŃŒŏ&ŒŃńŃŅłĽŅŏ& & ŌŔéóť& ċæñè&Ō&H
œŔéóť&ŖŔéó&
ŃţĿţĿłņŃŒŏ&ŒŃńŃŅłĽŅŏ&ŏł&
ċæñè&Ō&H
ŃţĿţĿłņŃŒŏ&ŤĿńĿńŃŅłĽŅŏ&ŏł& ċæñè&Ō&H
ďŊċŉĐũÿŗŉ&ÿŊĊ&ŔöŖüżŕŲŉ&ċæñè&Ŗ&H
ďŊċŉĐũÿŗŉ&ÿŊĊ&ŔöŦüżŕŲŉ&ċæñè&Ŗ&H
ńŃŅłĿŻľźōŏłŃń& & ĐŊďċ&
ċæñè&œ&H
ńŃŅłĿŻľźōŏłŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ďŊċŉĐũÿŗŉŋ& & ýċœŠ&
ńŃŅłĿŻľźōŏłŃń&ŅŒ&ŀĽŅōŎ&
ċæñè&Ō&H
ďŊċŉĐĊċĆċ&
ċæñè&œ&H

ūĻŬƌĺŘŚƋƘ&ŚƋļŭƋśŚŬ&ƁƘūŭƋļŭŘřśĺŘ&
ĆÿûŊŉûĆ&
ċæñè&œ&
ĆÿŞüýĆĊ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ăŞċĆŊŉŊĊ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĐýĊŗüŊċ&
ċæñè&œ&
ŉŞüĐÿŗăŊď&
ċæñè&œ&
ŉŞŽĆċŊĐ& & ĊŗĊŉ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇœœŠ&éă&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ţŃľŒŏńĽŢŃľ&ōŃŅłĽŅŏ&ƂŀŁľŤĿńĽłź& ċæñè&Ō&
ŎźŀŏłŅŏńţŃĿńƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
ŉŞŽĆċŊĐŋ& & ċĆþĊ&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŗýċŉĆŽŊ& & ċĆþĊ&œŔŔéâó& ċæñè&œ&
Ăă&ŇŠŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŗýċŉĆŽŊ& & ċĆþĊ&ŠŔŔéâó& ċæñè&œ&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŗýċŉĆŽŊ& & ċĆþĊ&šŔŔéâó& ċæñè&œ&
Ăă&ŇŌõŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŗýċŉĆŽŊ& & ċĆþĊ&ŦŔŔéâó& ċæñè&œ&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŗýċŉĆŽŊ& & ċĆþĊ&ŌŔŔŔéâó& ċæñè&œ&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŗýċŉĆŽŊ& & ċĆþĊ&ŌœŔŔéâóť&ċæñè&œ&
ŌŠŔŔéâóť&ŌšŔŔéâó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŗýċŉĆŽŊ& & ċþýƗ&
ċæñè&œ&
ŽŞďċĆŽŊĊ&
ċæñè&œ&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ďüĐ&ýĆ&
Ăă&ďüĐ&ăĆ&
ýĆ&
Ăă&ďüĐ&ăĆ&
ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
Ăă&ďüĐ&ýĆ&
Ăă&ďüĐ&ýĆ&

Ăă&ďüĐ&ăĆ&
ýĆ&

ĽľŀłĽƎĿľĽŤ&ŅĽņ&ŹŷųŤŻ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&şĆďĆşŋ&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĽľŀłĽƎĿľĽŤ&ŅĽņ&ŹŷŵųŤŻ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&şĆďĆşŋ&
Ăă&ŇŠŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĽľŀłĽƎĿľĽŤ&ŅĽņ&ŸŤŻ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
àå&şĆďĆşŋ&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĽľŀłĽƎĿľĽŤ&ŅĽņ&ŵŤŻ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
àå&şĆďĆşŋ&
Ăă&ŇŌõŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ņŁţŀŃłĿńŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ŢľŁƓĿŝĽŤŃńŏ&ŤĽľŏĽŅŏ& & ċĆþĊ&ċæñè&Ō&
œõéóť&õŔéó&
Ăă&ŇŠõ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŢľŁƓĿŝĽŤŃńŏ&ŤĽľŏĽŅŏ& & ċĆþĊ&ċæñè&Ō&H
ŌŔŔéó&
ľĿłĽƎŏŀĽŤ& & ûĐďû&
ċæñè&Ō&
Ăă&ŇŌõŔ&éă&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ľĿłĽƎŏŀĽŤ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ĆċŊŽĆďŋ& & ĊĐăď&
ľĿłĽƎŏŀĽŤ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ĆċŊŽĆďŋ& & ċĆþĊ&
Ăă&ŇŌõŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

ŚŘļśŮĺŘƒĻŬřŚŘļř&
Ăă&ďüĐ&ăĆ&
ýĆ&

ĆýċŊĐü& & œŔŔéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
Ăă&ďüĐ&ăĆ&
ĆýċŊĐü& & ŠŔŔéó&
ċæñè&œ&
Ăă&
ýĆ&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĆýċŊĐü& & šŔŔéó&
ċæñè&œ&
Ăă&
Ăă&ďüĐ&ăĆ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ýĆ&
ĆýċŊĐü& & ŦŔŔéó&
ċæñè&œ&
Ăă&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
Ăă&ďüĐ&ăĆ&
þĆďňŞă&ĊŗĊ&ŠŔüżŕüă& ċæñè&œ&
ýĆ&
ýĆ&
þĆďňŞă&ċĆþ&œŔŔüż&
ċæñè&œ&
ýĆ&
Ăă&ďüĐ&ăĆ&
þĆďňŞă&ċĆþ&ŠŔŔüż&
ċæñè&œ&
ýĆ&
ýĆ&
þŉŊŽŊĆûċ& & ĊĐăď&ŌŔéóŕéð&ċæñè&œ&
ýĆ&
þŉŊŽŊĆûċ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ŗ&
ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
õŔéóŕõéð&
ďüĐ&ýĆ&
þŉŊŽŊĆûċ& & ċĆþĊ&
ċæñè&œ&
ýĆ&
ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ōĽłņĽŤĽƎŏŀŃńŏ& & ûŲŞƕ&
ċæñè&Ō&H
ōĽłņĽŤĽƎŏŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ûĆŉþĆċŉĐăŋ& & ûýŌœ&
ōĽłņĽŤĽƎŏŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ċŞżŉŞċĐăŋ& & ĊŗĊýƖ&ċĆþĊ&
ōĽłņĽŤĽƎŏŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ċŞżŉŞċĐăũşŉŋ& & ċþŌœ&
ûŞăĐďċŊď&
ċæñè&Ŗ&H
ōľĿńĽƎŏŀĽŤ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ƗăĐďĐýŊďŋ& & ċĆþĊ&Ōéó&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ōľĿńĽƎŏŀĽŤ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ƗăĐďĐýŊďŋ& & ċĆþĊ&œéó&
Ăă&ŇŖŔŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ōľĿńĽƎŏŀĽŤ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ƗăĐďĐýŊďŋ& & ċĆþĊ&öõéó&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ōľĿńĽƎŏŀĽŤ& & ċþÿý&Ōéó& ċæñè&Ō&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ōľĿńĽƎŏŀĽŤ& & ċþÿý&œéó& ċæñè&Ō&
Ăă&ŇŖŔŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ōľĿńĽƎŏŀĽŤ& & ċþÿý&öõéó& ċæñè&Ō&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ōľĿńĽƎŏŀĽŤ& & ċþÿý&öœõéó& ċæñè&Ō&
Ăă&ŇŠŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ōľĿńĽƎŏŀĽŤ& & ċþÿý&öŌœõéó&ċæñè&Ō&
Ăă&ŇžšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ōľĿłĽƎŏŀĽŅŏ&ŒŃŀĿŅĽţţŃŁŤ& & ċæñè&Ō&
ŖöŨõéó&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ōľĿłĽƎŏŀĽŅŏ&ŒŃŀĿŅĽţţŃŁŤ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ċŉĆďşŞďŞ&ċŋ& &
Ũöõéó&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ōľĿłĽƎŏŀĽŅŏ&ŒŃŀĿŅĽţţŃŁŤ& & ċæñè&Ō&
Ōõéó&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

ŒŃĽƎŏŀĽŤ& & ûĐďû&
ċæñè&Ō&
Ăă&ýĆ&
Ăă&ŇœŠŔ&éă&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŒŃĽƎŏŀĽŤ& & ĊĐăď&Ōéóŕéð& ċæñè&Ō&
Ăă&ýĆ&
Ăă&ŇŌœŔŔ&éă&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŒŃĽƎŏŀĽŤ& & ĊĐăď&õéóŕéð& ċæñè&Ō&H
ŒŃĽƎŏŀĽŤ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&ýĆ&
ŽĆăŊŗüŋ& & ċĆþĊ&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
Ăă&
çãîíŋ&
ÿŊĆňŞýĆü&żŞă&
ċæñè&Ō&H
ŒŃľĽńŅŃń&ŃńŢĽŅĽņţ&
ċæñè&œ&H
Ăă&
ÿŊăĆďċŊďũŌœõ&ĊŗĊ&
ċæñè&œ&H
Ōœõŕõüă&
ŒŃƓĽľŀłĿŏŝ&ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ÿŞýĆƗĐċŞ&
Ăă&
ĊýŉŊďƗăŞĊŋ& & ûĊÿŉ&
ŒŃƓĽľŀłĿŏŝ&ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ÿŞýĆƗĐċŞ&Şŉŋ& & ċþœŠ&
ŒŃƓĽľŀłĿŏŝ&ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
Ăă&
àå&ÿŞýĆƗĐċŞŋ& & ċþŞû&
ŏŅŎĿţŁŝŃŤŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ňĆŉĐďċŊďŋ& & ûĆýĊƖ&ĊĐăď&
Ăă&
ŢŏľņĽŤĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŪŞăþĆċĐăŋ& & ĊŗĊý&
ŢŏľņĽŤĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
Ăă&
ŪŞăþĆċĐăŋ& & ċĆþĊ&
ŪßûĐüýĆ& & ĊŗĊý&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ýĆ&
Ăă&ŇŨœŔ&éă&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
Ăă&
ŪßûĐüýĆ& & ċĆþĊ&œéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ýĆ&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
Ăă&
ŪßûĐüýĆ& & ċĆþĊ&Šéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ýĆ&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŪßûĐüýĆ& & ċĆþĊ&šéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ýĆ&
Ăă&ýĆ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŪßûĐüýĆ& & ċĆþĊ&Ŧéóť& ċæñè&Ŗ&
Ăă&ýĆ&
ŌŔéóť&Ōœéó&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
Ăă&ýĆ&
ŻĽņĽŀŏńŅŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ďŞŗŉĐďċŊďŋ& & ûĆýĊ&
ŌŔŔéó&
Ăă&ŇŌŔŦŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
Ăă&ýĆ&
ŻĽņĽŀŏńŅŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ďŞŗŉĐďċŊďŋ& & ûĆýĊ&
ŖŔŔéó&
Ăă&ŇŖšŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŻĽņĽŀŏńŅŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ďŞŗŉĐďċŊďŋ& & ûĆýĊ&
ŠŔŔéó&
Ăă&ŇœŨŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŻĽņĽŀŏńŅŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ďŞŗŉĐďċŊďŋ& & ĊĐăď&
Ăă&ŇœŌšŔ&éă&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŻĽņĽŀŏńŅŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ďŞŗŉĐďċŊďŋ& & ċĆþĊ&
šŔŔéó&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŻĽņĽŀŏńŅŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ďŞŗŉĐďċŊďŋ& & ċĆþĊ&
ŦŔŔéó&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
żĆþŊċŉŊă& & Ōœéóť&Ōšéó& ċæñè&Ŗ&H
ľĽŤĿŅłŃŻŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ăĆüŊûċĆă&ûŲŞƕĆþăŞ&
ÿŊĊýŞŉĊŋ& & ûŲŞƕ&
ľĽŤĿŅłŃŻŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ăĆüŊûċĆăŋ& & ċĆþĊ&
ľĽŤĿŅłŃŻŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ăĆüŊûċĆă&şŉŋ& & ċþœŠ&
ľŏƓŏŅŃłĽōŏŅĽŤ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ƗŞýýŉĆŋ& & ĊĐăďƖ&ċĆþĊ&
ľŏƓŏŅŃłĽōŏŅĽŤ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ƗŞýýŉĆ&şŉŋ& & ċþœŠ&
ăŞŽŞċŊŉĆûŞċĆü&ŊŽ&
ċæñè&Ŗ&H
ľŏƓŏŅŃłĽōŏŅĽŤ&ĿłĽľ&ţĿľń&ŸŹŹ& ċæñè&Ō&H
ŤŻőŤľ&Ňóñäñèæâ&àå&ƗŞýýŉĆŋ&
ăßŉŊûĆ& & ûĆýĊ&œõéóť&
ċæñè&œ&
õŔéóť&Ũõéóť&ŌŔŔéóť&ŌõŔéó&
Ăă&ŇŌœŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ăßŉŊûĆ& & ûĆýĊ&œŔŔéó&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇžŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ăßŉŊûĆ& & ûĆýĊ&œœõéóť&
ċæñè&œ&
ŖŔŔéó&
Ăă&ŇšŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ăßŉŊûĆ& & ĊĐăď&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇžŠš&éă&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĐďŪŊ& & ĊŗĊý&
ċæñè&œ&
ĐďŪŊ& & ċĆþĊ&ŌŔéó&
ċæñè&Ŗ&
ĐďŪŊ& & ċĆþĊ&œŔéó&
ċæñè&œ&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&
Ăă&
Ăă&
ýĆ&
ýĆ&
ýĆ&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ĿŝōĽłņĽƎŏŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ċŉŊăŞýċĆăŋ&
ýŞżĆďĐďŞ&
ċæñè&Ŗ&H
ŀŎŏńĿņĽłņŃŅĽľ& & ŞăŊşƖ&ċĆþĊ& ċæñè&Ŗ&
ýĆ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ýŲŞďĐþĆŉþŊċĆă&ĊĐÿŊŗü&ċæñè&Ŗ&
ýĆ&
ĊĐăď&šõéóŕéð&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŀŎŏńĿņĽłņŃŅĽľ&ţĿŒŃŁŤ& &
ċæñè&Ŗ&
ýĆ&
ĊĐăď&ŌŖŔéóŕéð&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŀŎŏńźŅĿŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ÿŊăĆďċŊď&ŊďŪĆċĆþĊŋ& &
ûŲŞƕ&
ŀŎŏńźŅĿŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ÿŊăĆďċŊďũŌœõŋ& & ĊŗĊý&
ŀŎŏńźŅĿŃń&ţĿŒŃŁŤ& & ĊĐăď& ċæñè&Ō&H
ŀŎŏńźŅĿŃń&ţĿŒŃŁŤ&ŏŝŅŏńŒŏŒ& ċæñè&œ&H
ŖŔéóť&ŌŔŔéóť&œŔŔéóť&
ŖŔŔéó&
ŀŎŏńźŅĿŃń&ţĿŒŃŁŤ&ŏŝŅŏńŒŏŒ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ÿŊăĆďċŊďŋ& &
ŌŔŔéó&
ŀŎŏńźŅĿŃń&ţĿŒŃŁŤ&ŏŝŅŏńŒŏŒ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ýŲŞďßċŞƗŋ& &
œŔŔéóť&ŖŔŔéó&
ýĐċŊżĆ& & õŔéó&
ċæñè&Ŗ&H
ýĐċŊżĆ& & œŔŔéó&
ċæñè&œ&
Ăă&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ýĐċŊżĆ& & ŖŔŔéóť&ŠŔŔéó& ċæñè&œ&
Ăă&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŀłŃŤŃŒĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
üßĊĐăŊďŞŋ& & ċĆþĊ&
ĊĆþŉŊă& & ýĆûƗ&
ċæñè&œ& Ăă&ďüĐ&ăĆ&
Ăă&ŇŌŦŔ&ôãâƢñêí&ŕ&ŖŔ&
ýĆ&
çãîíŋ&
ĊĆþŉŊă& & ċĆþĊ&
ċæñè&œ& Ăă&ďüĐ&ăĆ&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
ýĆ&
çãîíŋ&
ĊýŉŊċĆü&
ċæñè&Ŗ&H
ċŞżŉŞċĐă&
ċæñè&Ŗ&H
ċŞżŉŞċĐăũşŉ&
ċæñè&Ŗ&H
ŅŃĽŻĽņŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
żĆþŊċŉŊăŋ&
ŅĿŀŃłĽŤĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ċĐýĆüĆş&ĊýŉŊďƗăŞŋ& &
ûýĊý&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŅĿŀŃłĽŤĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ċĐýĆüĆşŋ& & ċĆþĊ&
ƓĽľŀłĿĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&H
ÿŞýĆûĐďŋ& & ĊĐăď&
ƓĽľŀłĿĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&H
ÿŞýĆƗŞďŞŋ& & Ċßŉý&
ƓĽľŀłĿŃō&ĽōŃŒ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ÿŞýĆƗŞďŞŋ&
ŽŊüýĆċ& & ĊĐăď&ŌŔéóŕéð& ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŌœŔŔ&éă&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŽŊüýĆċ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ŗ&H
œŔŔéóŕœŔéð&
ŽŊüýĆċ& & ċĆþĊ&õŔéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŽŊüýĆċ& & ċĆþĊ&ŌŔŔéóť&
ċæñè&Ŗ&
ŌõŔéóť&œŔŔéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ƎĿńŃţĽŤŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ňĐďŞżŉĆďŋ& & ûĆýĊ&œõéóť&
ŌŔŔéó&
ƎĿńŃţĽŤŃŒŏ& & ûĆýĊ&õŔéó& ċæñè&Ō&H

Ăă&

Ăă&
Ăă&

ŚŘļśŜŭƌŭŘļśŚ&
ŒĿńŏŀŏƎŃľ&ŎźŒłĿōŎľĿłŃŒŏ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ĆŉŊûŞýċŋ& &
ċĆþĊ&õéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŒĿńŏŀŏƎŃľ&ŎźŒłĿōŎľĿłŃŒŏ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĆŉŊûŞýċŋ& &
ċĆþĊ&ŌŔéóť&œŖéó&
ŒĿńŏŀŏƎŃľ&ŎźŒłĿōŎľĿłŃŒŏ& & ċæñè&Ō&
ċþÿý&õéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŒĿńŏŀŏƎŃľ&ŎźŒłĿōŎľĿłŃŒŏ& & ċæñè&Ō&H
ċþÿý&ŌŔéó&
ŻĽľĽńŅĽŤŃńŏ&ŎźŒłĿņłĿŤŃŒŏ& & ċæñè&Ō&H
ĊĐăď&
ŻĽľĽńŅĽŤŃńŏ&ŎźŒłĿņłĿŤŃŒŏ& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ŉĆňĆÿßďŞŋ& &
ċĆþĊ&Šéó&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŻĽľĽńŅĽŤŃńŏ&ŎźŒłĿņłĿŤŃŒŏ& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ŉĆňĆÿßďŞŋ& &
ċĆþĊ&Ŧéó&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŻĽľĽńŅĽŤŃńŏ&ŎźŒłĿņłĿŤŃŒŏ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ŉĆňĆÿßďŞŋ& &
ċĆþĊ&Ōœéó&
ŻĽľĽńŅĽŤŃńŏ&ŎźŒłĿņłĿŤŃŒŏ& ċæñè&Ō&
ŏł&Ňóñäñèæâ&àå&ŉĆňĆÿßďŞ&
Şŉŋ& & Ŧéóť&Ōšéó&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŻĽľĽńŅĽŤŃńŏ&ŎźŒłĿņłĿŤŃŒŏ& ċæñè&Ō&H
ŏł&Ňóñäñèæâ&àå&ŉĆňĆÿßďŞ&
Şŉŋ& & œŠéó&
ŤŏŤĽńŅŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ďĆüŞďÿĆŋ& & ĊĐăď&
ýĆ&æå&ƣ&ŖŔ&îèí&
ŤŏŤĽńŅŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ďĆüŞďÿĆŋ& & ċĆþĊ&õéó&
ýĆ&æå&ƣ&ŖŔ&îèí&
üŞüĆďċŊďŞ&Ųûă& & ċĆþĊ& ċæñè&Ō&
ŌŔéó&
ýĆ&æå&ƣ&ŖŔ&îèí&
ďĆüŞďÿĆ&şŉ&
ċæñè&Ŗ&
ýĆ&æå&ƣ&ŖŔ&îèí&
ďĆüŞďÿĆ&şŉ&ċŊċŉĆċŊĐď& ċæñè&Ŗ&
ýĆûƗ&
ýĆ&æå&ƣ&ŖŔ&îèí&
ďĆüňĆŉŊû&
ċæñè&Ŗ&H
łŃƓĽţŅŃŻŤŃńŏ&ŅĽłŅłĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ŞşŞăĐďŋ&
łŃƓĽţŅŃŻŤŃńŏ&ŅŒ&ŀĽŅōŎ&ŵƏŎł& ċæñè&Ō&
ƏŷƝ&ŤŻőŵƏŎł&Ňóñäñèæâ&àå&
ŞşŞăĐďŋ&
Ăă&ŇŖŔ&ôãêâìñí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
łŃƓĽţŅŃŻŤŃńŏ&ŅŒ&ŀĽŅōŎ&ŵƏŎł& ċæñè&Ō&
ƍŷų&ŤŻőŵƏŎł&Ňóñäñèæâ&àå&
ŞşŞăĐďŋ&
Ăă&ŇŖŔ&ôãêâìñí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
łŃƓĽţŅŃŻŤŃńŏ&ŅŒ&ŀĽŅōŎ&ŵƏŎł& ċæñè&Ō&
ŸŴŷŴ&ŤŻőŵƏŎł&Ňóñäñèæâ&àå&
ŞşŞăĐďŋ&
Ăă&ŇŖŔ&ôãêâìñí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

Ăă&

ýĆ&
ýĆ&
ýĆ&
ýĆ&
ýĆ&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

ŚŘļśŜŭūƋŭřřŚŘļř&
Ăă&

ĽŤŃŅłŃŀŅźľŃńŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ŗ&
ŌŔéóť&õŔéóť&Ũõéóť&ŌŔŔéóť&
ŌõŔéó&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&

ýĆ&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&

Univ_27

[h

300159.1_8582 3-Tier Opt 15 Formulary 9.8.16.job, 09/21/2016, 12:11:44

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ĽŤŃŅłŃŀŅźľŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ŗ&
ýĆ&
ŞüĊĆü&
ċæñè&œ&
Ăă&ýĆ&
ŞăĆŽŊăŋ& & ċĆþĊ&œõéó&
Ăă&ŇŖŔ&ôãêâìñí&ŕ&ŖŔ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
çãîíŋ&
ĽŤĿŝĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ŵųŤŻ&
ċæñè&Ō&H
ŏţōŃŅĽľĿŀłĽŤ&ĿŝĽľĽŅŏ&
ċæñè&Ō&
Ăă&
Ňóñäñèæâ&àå&ăŞşĆýŉĐŋ& &
ĽŤĿŝĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ųŹŤŻ&
ċæñè&Ō&H
ĊĐăď&
ĽŤĿŝĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ŸŹŹŤŻ&
ċæñè&Ō&H
Ăă&ŇšŔŔ&éă&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĽŤĿŝĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ŸųŹŤŻ&
ċæñè&Ō&H
ŏţōŃŅĽľĿŀłĽŤ&ĿŝĽľĽŅŏ&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ņŁŀłĿŀŃĿń&Ŏōľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ăŞşĆýŉĐŋ& &
ņŁŀłĿŀŃĿń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ċĆþĊ&õéóť&ŌŔéó&
ƕŞăăþŗċŉŊď&Ċŉŋ& & ċþŌœ&
Ăă&ŇŠõ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ņŁŀłĿŀŃĿń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
Ăă&
ŏţōŃŅĽľĿŀłĽŤ&ĿŝĽľĽŅŏ&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ƕŞăăþŗċŉŊď&şăŋ& & ċþœŠ&
Ňóñäñèæâ&àå&ăŞşĆýŉĐŋ& &
ŌõŔéó&
ċĆþĊ&œŔéó&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ņŁŀłĿŀŃĿń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
Ăă&
ŪŞċňŊüĆ& & œŔéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&
ƕŞăăþŗċŉŊď&şăŋ& & ċþœŠ&
Ăă&ŇŌŦŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&
ŖŔŔéó&
çãîíŋ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŪŞċňŊüĆ& & ŠŔéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&
ōŃŅĽľĿŀłĽŤ&ŎźŒłĿņłĿŤŃŒŏ& & ċæñè&Ō&H
Ăă&ŇžŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĊĐăď&
ŪŞċňŊüĆ& & ŦŔéóť&ŌœŔéó& ċæñè&Ŗ&
Ăă&
ōŃŅĽľĿŀłĽŤ&ŎźŒłĿņłĿŤŃŒŏ& ċæñè&Ō&
Ăă&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
Ňóñäñèæâ&àå&ûŞăŞşĆŋ& & ċĆþĊ&
ŪŞċňŊüĆ&ċŊċŉĆċŊĐď&
ċæñè&Ŗ&H
ŌŔéóť&œŔéó&
ýĆûƗ&
Ăă&ŇŠõ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŢľŁĿŝŏŅŃńŏ&ōĽŀ&ŸŹŤŻ&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ōŃŅĽľĿŀłĽŤ&ŎźŒłĿņłĿŤŃŒŏ& ċæñè&Ō&
Ăă&
Ňóñäñèæâ&àå&ýŉĐňĆûŋ&
Ňóñäñèæâ&àå&ûŞăŞşĆŋ& & ċĆþĊ&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŠŔéó&
ŢľŁĿŝŏŅŃńŏ&ōĽŀ&ŵŹŤŻ&
ċæñè&Ō&
Ăă&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
Ňóñäñèæâ&àå&ýŉĐňĆûŋ&
ōľĿŤŃŀłĽŤŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ŗ&
ýĆ&
Ăă&ŇŌœŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&
ĆďĆŪŉĆďŊăŋ& & ûĆýĊ&
çãîíŋ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŢľŁĿŝŏŅŃńŏ&ōĽŀ&ƏŹŤŻ&
ċæñè&Ō&H
ŒŏţŃŀłĽŤŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ýŉĐňĆûŋ&
ďĐŉýŉĆüŊďŋ& & ċĆþĊ&
ŢľŁĿŝŏŅŃńŏ&Ŏōľ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&H
ŌŔéóť&œõéó&
ŢľŁĿŝŏŅŃńŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&ŌŔéó& ċæñè&Ō&
Ăă&
ŒŏţŃŀłĽŤŃńŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
Ăă&ŇŠõ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
õŔéóť&Ũõéóť&ŌŔŔéóť&ŌõŔéó&
ŢľŁĿŝŏŅŃńŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&œŔéó& ċæñè&Ō&H
ŒĿŝŏŀŃń&Ŏōľ& & ûĆýĊƖ&ûĐďû& ċæñè&Ŗ&
ýĆ&
ŃŤŃŀłĽŤŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ŗ&
ýĆ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ċĐŪŉĆďŊăŋ&
&
ċĆþĊ&
ŒŁľĿŝŏŅŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
Ăă&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ûßüþĆăċĆŋ& & ûýŞý&œŔéó&
ŤĽŀłĿŅŃľŃńŏ&Ŏōľ&
ċæñè&Ō&H
Ăă&ŇŌŦŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&
üĆŉýăĆď&ċĆþ&ŌŔüż&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&
çãîíŋ&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
ŒŁľĿŝŏŅŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
Ăă&
çãîíŋ&
ûßüþĆăċĆŋ& & ûýŞý&ŖŔéó&
ŤŃłŅĽƎĽŀŃńŏ& & ċĆþĊ&Ũöõéó& ċæñè&Ō&
Ăă&
Ăă&ŇŌœŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&
Ăă&ŇŠõ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
çãîíŋ&
ŤŃłŅĽƎĽŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ŒŁľĿŝŏŅŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
Ăă&
ŉŞüŞŉĐďŋ& & ċĆþĊ&Ōõéó&
ûßüþĆăċĆŋ& & ûýŞý&šŔéó&
Ăă&ŇŠõ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
Ăă&ŇšŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŤŃłŅĽƎĽŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŉŞüŞŉĐďŋ& & ċĆþĊ&ŖŔéóť&
Šõéó&
ŤŃłŅĽƎĽŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŉŞüŞŉĐď&ĊĐăċĆþŋ& &
ċþÿý&Ōõéó&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŤŃłŅĽƎĽŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŉŞüŞŉĐď&ĊĐăċĆþŋ& &
ċþÿý&ŖŔéóť&Šõéó&
ńŏŢĽƎĿŒĿńŏ&Ŏōľ&
ċæñè&Ō&H
ńĿłŅłŃŀŅźľŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ýĆüŞăĐŉŋ& & ûĆýĊ&
ńĿłŅłŃŀŅźľŃńŏ&Ŏōľ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&H
ŀĽłĿŝŏŅŃńŏ&Ŏōľ&ŅĽņţ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&
àå&ýĆşŊăŋ& & ŌŔéóť&œŔéóť&
ŠŔéó&
Ăă&ŇŠõ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŀĽłĿŝŏŅŃńŏ&Ŏōľ&ŅĽņţ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&
àå&ýĆşŊăŋ& & ŖŔéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ýĆşŊă& & ĊŗĊý&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇžŔŔ&éă&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŀŎŏńŏľƎŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ďĆŉÿŊăŋ& & ċĆþĊ&
ýŉŊĊċŊĂ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŀłĿŅłŃŀŅźľŃńŏ&Ŏōľ&
ċæñè&Ō&H
ţŏłŅłĽľŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ňĐăĐŪċŋ& & ûĐďû&
ţŏłŅłĽľŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ňĐăĐŪċŋ& & ċĆþĊ&œõéóť&
õŔéó&
Ăă&ŇŠõ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ţŏłŅłĽľŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ňĐăĐŪċŋ& & ċĆþĊ&ŌŔŔéó&
ŅłĽńźľōźŀłĿŤŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ýĆŉďĆċŞŋ&
ŅłĽƎĿŒĿńŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&õŔéóť&ċæñè&Ō&H
ŌŔŔéóť&ŌõŔéó&
ŅłŃŤŃŀłĽŤŃńŏ&ŤĽľŏĽŅŏ& &
ċæñè&Ŗ&
ûĆýĊ&œõéó&
Ăă&ŇœŠŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&

Ăă&

Ăă&

Ăă&
Ăă&

Ăă&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŅłŃŤŃŀłĽŤŃńŏ&ŤĽľŏĽŅŏ& &
ċæñè&Ŗ&
ûĆýĊ&õŔéó&
Ăă&ŇŌœŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŅłŃŤŃŀłĽŤŃńŏ&ŤĽľŏĽŅŏ&
ċæñè&Ŗ&
Ňóñäñèæâ&àå&ĊŗŉüĐďċŊăŋ& &
ûĆýĊ&ŌŔŔéó&
Ăă&ŇšŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ċŉŊďċŞăăŊş& & õéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ċŉŊďċŞăăŊş& & ŌŔéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ċŉŊďċŞăăŊş& & œŔéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ƓŏńľĽŢĽŝŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ŞŪŪŞşĐŉ&şŉŋ& & ûýœŠ&
ŖŨöõéóť&Ũõéó&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ƓŏńľĽŢĽŝŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ŞŪŪŞşĐŉ&şŉŋ& & ûýœŠ&
ŌõŔéó&
Ăă&ŇšŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ƓŏńľĽŢĽŝŃńŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ŽŊŊþŉßÿ&ĊċĆŉċŞŉ&ýĆûƗ& ċæñè&Ŗ&H
ŽŊŊþŉßÿ&ċĆþ&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

Ăă&ýĆ&

Ăă&ýĆ&

Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&

Ăă&

Ăă&

ŚŘļśūŚƋƜśŘřĺŘśŚŘ&ŚĹŭŘļř&

ĽŤĽńŅĽŒŃńŏ&Ŏōľ& & ûĆýĊ&
ċæñè&Ō&
Ăă&
Ăă&ŇŌœŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĽŤĽńŅĽŒŃńŏ&Ŏōľ& & ĊßŉýƖ&
ċæñè&Ō&H
ċĆþĊ&
ĆýĐƗßď&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ĆňŊăŞûċ&
ċæñè&œ&H
þŞďňċŉĐýŊďŞ&
ċæñè&Ō&H
üŞĊßăĆċŞ& & ĊĐăď&
ņŏńƎŅłĿŀŃńŏ&ŤŏţźľĽŅŏ& &
ċæñè&Ŗ&
ýĆ&
Ăă&ýĆ&
ċĆþĊ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ņłĿŤĿōłŃŀŅŃńŏ&ŤŏţźľĽŅŏ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ýĆŉăĐÿŞăŋ& &
ûĆýĊ&
ņłĿŤĿōłŃŀŅŃńŏ&ŤŏţźľĽŅŏ& &
ċæñè&Ō&H
ċĆþĊ&
ōĽłņŃŒĿŀĽŰľŏƓĿŒĿŀĽ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ĊŊďŞüŞċŋ& & ċĆþĊ&
ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
Ăă&

[k
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ōĽłņŃŒĿŀĽŰľŏƓĿŒĿŀĽ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ĊŊďŞüŞċ&ûŉŋ& & ċþûŉ&
ōĽłņŃŒĿŀĽŰľŏƓĿŒĿŀĽ& & ċþÿý&ċæñè&Ō&H
ûĆŉþŊÿĐýĆŕăŞŽĐÿĐýĆŕŞ ċæñè&Ō&H
ďċĆûĆýĐďŞ&
ûĆŉþŊÿĐýĆŕăŞŽĐÿĐýĆŕŞ ċæñè&Ō&H
ďċĆûĆýĐďŞ&
ûĆŉþŊÿĐýĆŕăŞŽĐÿĐýĆŕŞ ċæñè&Ō&H
ďċĆûĆýĐďŞ&
ûĆŉþŊÿĐýĆŕăŞŽĐÿĐýĆŕŞ ċæñè&Ō&H
ďċĆûĆýĐďŞ&
ûĆŉþŊÿĐýĆŕăŞŽĐÿĐýĆŕŞ ċæñè&Ō&H
ďċĆûĆýĐďŞ&
ûĆŉþŊÿĐýĆŕăŞŽĐÿĐýĆŕŞ ċæñè&Ō&H
ďċĆûĆýĐďŞ&
ŞďċĆûĆýĐďŞ&
ċæñè&Ō&H
ďŞŗýŉĐ&
ċæñè&Ŗ&H
ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&ŹŷųŤŻ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&üŊŉĆýŞşŋ&
ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&ŹŷŵųŤŻ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&üŊŉĆýŞşŋ&
ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&ŹŷŶųŤŻ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&üŊŉĆýŞşŋ&
ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&ŹŷŸŵųŤŻ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&üŊŉĆýŞşŋ&
ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&ŸŷųŤŻ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&üŊŉĆýŞşŋ&
ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&ŸŤŻ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&üŊŉĆýŞşŋ&
łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ŹŷųŤŻ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ŉŞĂŗŊýŋ&
łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ŹŷŵųŤŻ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ŉŞĂŗŊýŋ&
łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ŸŤŻ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ŉŞĂŗŊýŋ&
łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ŵŤŻ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ŉŞĂŗŊýŋ&
łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ŴŤŻ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ŉŞĂŗŊýŋ&
łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ƏŤŻ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ŉŞĂŗŊýŋ&
łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ųŤŻ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ŉŞĂŗŊýŋ&
ţŏľŏŻŃľŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŞăÿŞýŉßăŋ& & ûĆýĊ&
ţŏľŏŻŃľŃńŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H

ŚŘļśūřƘŮƁĺļśŮř&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ĆþŊăŊŪß&üĆŊďċŞďĆ& &
ċæñè&œ&
ŖŔŔéóť&ŠŔŔéó&
Ăă&ŇŌ&íîèæäóñ&ŕ&œŦ&
çãîíŋ&
ĆþŊăŊŪß&üĆŊďċŞďĆ& &
ċæñè&œ&
ŖŔŔéóť&ŠŔŔéó&
Ăă&ŇŌ&òæãð&ŕ&œŦ&çãîíŋ&
ĽłŃŀŃŀłĽƎĿľŏ&
ċæñè&Ō&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĽłŃŀŃŀłĽƎĿľŏ&ĿłĽľ&ţĿľŁŅŃĿń&Ÿ& ċæñè&Ō&
ŤŻőŤľ&
Ăă&ŇžŔŔ&éă&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĽłŃŀŃŀłĽƎĿľŏ&ŅĽņ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ĆþŊăŊŪßŋ& & œéóť&õéóť&ŌŔéóť&
Ōõéó&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĽłŃŀŃŀłĽƎĿľŏ&ŅĽņ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ĆþŊăŊŪßŋ& & œŔéóť&ŖŔéó&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ōŎľĿłŀłĿŤĽƎŃńŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ& ċæñè&Ō&H
ōŎľĿłŀłĿŤĽƎŃńŏ&Ńńƅ&
ċæñè&Ŗ&H
ûăĐňĆýŊďŞ&Đÿċ& & Ōœöõéó& ċæñè&Ō&
ûăĐňĆýŊďŞ&Đÿċ& & œõéó& ċæñè&Ō&
ûăĐňĆýŊďŞ&Đÿċ& & ŌŔŔéó& ċæñè&Ō&
Ăă&ŇœŨŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ûăĐňĆýŊďŞ&Đÿċ& & ŌõŔéó& ċæñè&Ō&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ûăĐňĆýŊďŞ&Đÿċ& & œŔŔéó& ċæñè&Ō&
Ăă&ŇŌŖõ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ōľĿƎĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ŵųŤŻ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ûăĐňĆŉŊăŋ&
ōľĿƎĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ųŹŤŻ&
ċæñè&Ō&H
ōľĿƎĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ŸŹŹŤŻ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ûăĐňĆŉŊăŋ&
Ăă&ŇœŨŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ōľĿƎĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ŵŹŹŤŻ&
ċæñè&Ō&
Ăă&ŇŌŖõ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŪĆďĆýċ& & Ōéóť&œéóť&Šéó& ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŪĆďĆýċ& & šéóť&Ŧéóť&ŌŔéóť&ċæñè&œ&
Ōœéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŪĆďĆýċ&ċŊċŉĆċŊĐď&ýĆûƗ&ċæñè&Ŗ&H

Ăă&

Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&

Ăă&

ýĆ&
ýĆ&
Ăă&ýĆ&
Ăă&ýĆ&
Ăă&ýĆ&

Ăă&

Ăă&
Ăă&
Ăă&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&

Univ_30
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŢľŁŀŎŏńĽƎŃńŏ&ŒŏōĽńĿĽŅŏ& & ċæñè&Ō&H
ĊĐăď&
ŢľŁŀŎŏńĽƎŃńŏ&Ŏōľ&
ċæñè&Ō&H
żŞĐÿĐď& & ĊĐăŉ&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&Ňš&éă&ŕ&Ŗ&çãîíŋ&
ŎĽľĿŀŏłŃŒĿľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ŎĽľĿŀŏłŃŒĿľ&ŒŏōĽńĿĽŅŏ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ŲĆăÿĐă&
ÿŞûĆďĐĆċŞ&õŔŋ& & ĊĐăď&
õŔéóŕéð&
ŎĽľĿŀŏłŃŒĿľ&ŒŏōĽńĿĽŅŏ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ŲĆăÿĐă&
ÿŞûĆďĐĆċŞ&ŌŔŔŋ& & ĊĐăď&
ŌŔŔéóŕéð&
ŎĽľĿŀŏłŃŒĿľ&ľĽōŅĽŅŏ&Ńńƅ&ų&
ċæñè&Ō&H
ŤŻőŤľ&Ňóñäñèæâ&àå&ŲĆăÿĐăŋ&
ŎĽľĿŀŏłŃŒĿľ&ľĽōŅĽŅŏ&ĿłĽľ&ōĿńō&ċæñè&Ō&H
ŵ&ŤŻőŤľ&
ŊďŽŞżĆ&ĊŗĊċ&Ŋďſ&Ŗž&
ċæñè&Ŗ&
üżŕŔöœõ&üă&
Ăă&ŇŌ&æäƤñâêæàä&ŕ&œŦ&
çãîíŋ&
ŊďŽŞżĆ&ĊŗĊċ&Ŋďſ&ŨŦ&
ċæñè&œ&
üżŕŔöõ&üă&
Ăă&ŇŌ&æäƤñâêæàä&ŕ&œŦ&
çãîíŋ&
ŊďŽŞżĆ&ĊŗĊċ&Ŋďſ&ŌŌŨ&
ċæñè&œ&
üżŕŔöŨõ&üă&
Ăă&ŇŌ&æäƤñâêæàä&ŕ&œŦ&
çãîíŋ&
ŊďŽŞżĆ&ĊŗĊċ&Ŋďſ&
ċæñè&œ&
Ōõšüżŕüă&
Ăă&ŇŌ&æäƤñâêæàä&ŕ&œŦ&
çãîíŋ&
ŊďŽŞżĆ&ĊŗĊċ&Ŋďſ&œŖŠ&
ċæñè&œ&
üżŕŌöõ&üă&
Ăă&ŇŌ&æäƤñâêæàä&ŕ&œŦ&
çãîíŋ&
ŊďŽŞżĆ&ċŉŊďňĆ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŌ&íîèæäóñ&ŕ&žŔ&
çãîíŋ&
ăĆċŗÿĆ& & œŔéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ăĆċŗÿĆ& & ŠŔéóť&ŌœŔéó& ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ăĆċŗÿĆ& & šŔéóť&ŦŔéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ľĿŝĽŀŃńŏ&ţŁōōŃńĽŅŏ&
ċæñè&Ō&H

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŤĿľŃńŒĿńŏ&Ŏōľ&
ċæñè&Ō&H
ďŗýăĆňŊÿ&
ċæñè&œ& Ăă&ďüĐ&ăĆ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ýĆ&
ĿľĽńƎĽŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ňßýŉŞşĆŋ& & ĊĐăŉ&
Ăă&ŇŖ&òæãðí&ŕ&Ō&çãîŋ&
ĿľĽńƎĽŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ňßýŉŞşĆŋ& & ċĆþĊ&œöõéó&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĿľĽńƎĽŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ňßýŉŞşĆŋ& & ċĆþĊ&õéó&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĿľĽńƎĽŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ňßýŉŞşĆŋ& & ċĆþĊ&Ũöõéó&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĿľĽńƎĽŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ňßýŉŞşĆŋ& & ċĆþĊ&ŌŔéóť&
Ōõéóť&œŔéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĿľĽńƎĽŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ňßýŉŞşĆ&ňßÿŊĊŋ& & ċþÿý&
õéó&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĿľĽńƎĽŀŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ňßýŉŞşĆ&ňßÿŊĊŋ& & ċþÿý&
ŌŔéóť&Ōõéóť&œŔéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŀĽľŃŀŏłŃŒĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ŊďŽŞżĆŋ& & Ōöõéóť&Ŗéóť&žéó&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŀĽľŃŀŏłŃŒĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&
ŊďŽŞżĆŋ& & šéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŀŏłŀŎŏńĽƎŃńŏ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ŀŃŤĿƎŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&ĐŉĆýŋ&ċæñè&Ō&H
ƔŁŏŅŃĽŀŃńŏ&ŢŁŤĽłĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
Ăă&
àå&ĊŞŉĐĂŗŞăŋ&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŉŞşŗăċŊ& & Ōéó&
ċæñè&œ&
Ăă&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŉŞşŗăċŊ& & œéó&
ċæñè&œ&
Ăă&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŉŞşŗăċŊ& & Ŗéóť&Šéó&
ċæñè&œ&
Ăă&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŉŞşŗăċŊ& & öõéó&
ċæñè&œ&
Ăă&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŉŞşŗăċŊ& & öœõéó&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŉŊĊýŞŉÿĆă&Ŋďſ&Ōœöõüż& ċæñè&Ŗ&
Ăă&Ňœ&æäƤñâêæàäí&ŕ&œŦ&
çãîíŋ&
ŉŊĊýŞŉÿĆă&Ŋďſ&œõüż&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&Ňœ&æäƤñâêæàäí&ŕ&œŦ&
çãîíŋ&
ŉŊĊýŞŉÿĆă&Ŋďſ&ŖŨöõüż& ċæñè&œ&
Ăă&Ňœ&æäƤñâêæàäí&ŕ&œŦ&
çãîíŋ&
ŉŊĊýŞŉÿĆă&Ŋďſ&õŔüż&
ċæñè&œ&
Ăă&Ňœ&æäƤñâêæàäí&ŕ&œŦ&
çãîíŋ&
łŃţŀŏłŃŒĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŉŊĊýŞŉÿĆăŋ& & ĊĐăď&
Ăă&ŇœŠŔ&éă&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
łŃţŀŏłŃŒĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŉŊĊýŞŉÿĆăŋ& & ċĆþĊ&Ōéóť&
œéóť&Ŗéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
łŃţŀŏłŃŒĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŉŊĊýŞŉÿĆăŋ& & ċĆþĊ&Šéó&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
łŃţŀŏłŃŒĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŉŊĊýŞŉÿĆăŋ& & ċĆþĊ&
öœõéóť&öõéó&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
łŃţŀŏłŃŒĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŉŊĊýŞŉÿĆă&üũċĆþŋ& &
ċþÿý&Ōéóť&œéóť&Ŗéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
łŃţŀŏłŃŒĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŉŊĊýŞŉÿĆă&üũċĆþŋ& &
ċþÿý&Šéó&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
łŃţŀŏłŃŒĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŉŊĊýŞŉÿĆă&üũċĆþŋ& &
ċþÿý&öõéó&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
łŃţŀŏłŃŒĿńŏ& & ċþÿý&öœõéó& ċæñè&Ō&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĊĆýŲŉŊĊ& & œöõéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&
Ăă&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ĊĆýŲŉŊĊ& & õéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĊĆýŲŉŊĊ& & ŌŔéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĊŞŉĐĂŗŞă&şŉ& & õŔéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĊŞŉĐĂŗŞă&şŉ& & ŌõŔéóť& ċæñè&Ŗ&
œŔŔéó&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĊŞŉĐĂŗŞă&şŉ& & ŖŔŔéóť& ċæñè&Ŗ&
ŠŔŔéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŅŎŃĿłŃŒĽƎŃńŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ŗ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŅŎŃĿŅŎŃŝŏńŏ&
ċæñè&Ō&H
ŅłŃŢľŁĿŀŏłĽƎŃńŏ&Ŏōľ&
ċæñè&Ō&H
ŽŞŉĊĆûăĐň&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇšŔŔ&éă&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŽŉĆßăĆŉ& & Ōöõéó&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŌœŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŽŉĆßăĆŉ& & Ŗéó&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇšŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŽŉĆßăĆŉ& & Šöõéóť&šéó&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŽŉĆßăĆŉ&ċŲŞŉĆýß&ýĆûƗ&ċæñè&Ŗ&H
ƎŃŀłĽţŃŒĿńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
żŞĐÿĐďŋ& & œŔéóť&ŠŔéó&
Ăă&ŇšŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ƎŃŀłĽţŃŒĿńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
żŞĐÿĐďŋ& & šŔéóť&ŦŔéó&
Ăă&ŇžŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ňßýŉŞşĆ&ŉŞăýŉŞŽŽ& &
ċæñè&œ&
ŖŔŔéó&
Ăă&Ňœ&òæãðí&ŕ&œŦ&çãîíŋ&
ňßýŉŞşĆ&ŉŞăýŉŞŽŽ& &
ċæñè&œ&
ŠŔõéó&
Ăă&ŇŌ&òæãð&ŕ&œŦ&çãîíŋ&
ňßýŉŞşĆ&ŉŞăýŉŞŽŽ&Ŋďſ& ċæñè&Ŗ&
œŌŔüż&
Ăă&Ňœ&òæãðí&ŕ&œŦ&çãîíŋ&

Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
ýĆ&

Ăă&ýĆ&
Ăă&
Ăă&
Ăă&

Ăă&
Ăă&
Ăă&ýĆ&
Ăă&ýĆ&
Ăă&ýĆ&

ŚļļŭŘļśĺŘ&ŜŭƑśŮśļ&ƁƘūŭƋŚŮļśƒśļƘ&
ŜśřĺƋŜŭƋ&

ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ ċæñè&Ō&
Ăă&
ĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&ų&ŤŻ&
Ňóñäñèæâ&àå&ĆÿÿŞŉĆăă&şŉŋ&
Ăă&ŇžŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&

Univ_32

jW

300159.1_8582 3-Tier Opt 15 Formulary 9.8.16.job, 09/21/2016, 12:11:44

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ ċæñè&Ō&
ĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&ŸŹ&ŤŻ&
Ňóñäñèæâ&àå&ĆÿÿŞŉĆăă&şŉŋ&
Ăă&ŇžŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ ċæñè&Ō&
ĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&Ÿų&ŤŻ&
Ňóñäñèæâ&àå&ĆÿÿŞŉĆăă&şŉŋ&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ ċæñè&Ō&
ĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&ŵŹ&ŤŻ&
Ňóñäñèæâ&àå&ĆÿÿŞŉĆăă&şŉŋ&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ ċæñè&Ō&
ĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&ŵų&ŤŻ&
Ňóñäñèæâ&àå&ĆÿÿŞŉĆăă&şŉŋ&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ ċæñè&Ō&
ĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&ŴŹ&ŤŻ&
Ňóñäñèæâ&àå&ĆÿÿŞŉĆăă&şŉŋ&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ ċæñè&Ō&
ĽŤŃńŏ&ŅĽņ&ų&ŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĆÿÿŞŉĆăăŋ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ ċæñè&Ō&
ĽŤŃńŏ&ŅĽņ&Ŷŷų&ŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĆÿÿŞŉĆăăŋ&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ ċæñè&Ō&
ĽŤŃńŏ&ŅĽņ&ŸŹ&ŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĆÿÿŞŉĆăăŋ&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ ċæñè&Ō&
ĽŤŃńŏ&ŅĽņ&Ÿŵŷų&ŤŻ&Ňóñäñèæâ&
àå&ĆÿÿŞŉĆăăŋ&
Ăă&ŇŌŠŠ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ ċæñè&Ō&
ĽŤŃńŏ&ŅĽņ&Ÿų&ŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĆÿÿŞŉĆăăŋ&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ ċæñè&Ō&
ĽŤŃńŏ&ŅĽņ&ŵŹ&ŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĆÿÿŞŉĆăăŋ&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ ċæñè&Ō&
ĽŤŃńŏ&ŅĽņ&ŴŹ&ŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĆÿÿŞŉĆăăŋ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŻŁĽńŢĽōŃńŏ&ŏł&ƂĽŒŎŒƃ&
ċæñè&Ŗ&
Ňóñäñèæâ&àå&ŊďċŗďŊŽŋ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŤŏŅĽŒĽŅŏ&ŏł&ŅĽņ&ŵŹŤŻ&
ċæñè&Ō&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŤŏŅŎźľŀŎŏńŃŒĽŅŏ&Ŏōľ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ŉŊċĆăŊďŋ& & ċĆþĊ&
õéóť&ŌŔéó&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŤŏŅŎźľŀŎŏńŃŒĽŅŏ&Ŏōľ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ŉŊċĆăŊďŋ& & ċĆþĊ&
œŔéó&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŤŏŅŎźľŀŎŏńŃŒĽŅŏ&Ŏōľ& & ċþûŉ&ċæñè&Ō&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŤŏŅŎźľŀŎŏńŃŒĽŅŏ&Ŏōľ&ĿłĽľ&
ċæñè&Ō&
ţĿľń&Ňóñäñèæâ&àå&üŞċŲßăŊďŋ&
õéóŕõéð&
Ăă&ŇŌŦŔŔ&éă&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŤŏŅŎźľŀŎŏńŃŒĽŅŏ&Ŏōľ&ĿłĽľ&
ċæñè&Ō&
ţĿľń&Ňóñäñèæâ&àå&üŞċŲßăŊďŋ&
ŌŔéóŕõéð&
Ăă&ŇžŔŔ&éă&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĊċŉĆċċŞŉĆ& & ŌŔéóť&ŌŦéóť&ċæñè&Ŗ&
œõéó&
Ăă&ŇŌœŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĊċŉĆċċŞŉĆ& & ŠŔéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇšŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĊċŉĆċċŞŉĆ& & šŔéóť&ŦŔéóť&ċæñè&Ŗ&
ŌŔŔéó&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

Ăă&

ýĆ&
Ăă&
Ăă&

Ăă&

Ăă&
Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&
Ăă&

ƁƘūŘĺļśŮř&
Ăă&

ŲŞċăŊĐň&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ĊŊăŞďĐŉ& & Ŗéó&
ċæñè&œ&
Ăă&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĊŊăŞďĐŉ& & šéó&
ċæñè&œ&
Ăă&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

Ăă&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŅŏŤĽƎŏŀĽŤ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŉŞĊċĐŉŊăŋ& & Ũöõéó&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ýĆ&ãôôðæñí&æå&šõ&îñãèí&ãäç&
àðçñè&ãåêñè&ã&žŔ&çãî&íáôôðî&
æä&ã&âãðñäçãè&îñãè&
ŅŏŤĽƎŏŀĽŤ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŉŞĊċĐŉŊăŋ& & Ōõéó&
Ăă&ŇšŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ýĆ&ãôôðæñí&æå&šõ&îñãèí&ãäç&
àðçñè&ãåêñè&ã&žŔ&çãî&íáôôðî&
æä&ã&âãðñäçãè&îñãè&
ƎĿľŀŃŒŏŤ&ŅĽłŅłĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ŗ&
ĆüþŊŞďŋ& & ċĆþĊ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ýĆ&ãôôðæñí&æå&šõ&îñãèí&ãäç&
àðçñè&ãåêñè&ã&žŔ&çãî&íáôôðî&
æä&ã&âãðñäçãè&îñãè&

Ăă&ýĆ&

Ăă&ýĆ&

Ăă&ýĆ&

ƌśĹƋŚśŘŭ&
ōĽŢŏłŻĿŅ&
ċæñè&Ŗ&H
ŒŃŎźŒłĿŏłŻĿŅĽŤŃńŏ&ŤŏţźľĽŅŏ&ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ÿöŲöŞö&Šõŋ& &
Ōéóŕéð&
ŏłŻĿŅĽŤŃńŏ&Őő&ōĽŢŢŏŃńŏ&
ċæñè&Ō&H
ńĽłĽŅłŃŀŅĽń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ĆüŞŉżŞŋ&
Ăă&ŇŌœ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
łŃƎĽŅłŃŀŅĽń&ņŏńƎĿĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
àå&üĆşĆăċŋ& & ċĆþĊ&
Ăă&ŇŌŦ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
łŃƎĽŅłŃŀŅĽń&ņŏńƎĿĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
àå&üĆşĆăċũüăċŋ& & ċþÿý&
Ăă&ŇŌŦ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĊŗüĆċŉŊýċĆď& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&
õéóŕãâê&
Ăă&ŇœŠ&æäìãðñèí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĊŗüĆċŉŊýċĆď& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&
œŔéóŕãâê&
Ăă&ŇŌœ&æäìãðñèí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĊŗüĆċŉŊýċĆď&Ŋďſ&
ċæñè&Ō&
ŠüżŕŔöõüă&
Ăă&ŇŌŦ&æäƤñâêæàäí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&

Ăă&

Ăă&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ţŁŤĽŅłŃŀŅĽń&Ńńƅ&ƝŤŻőŹŷųŤľ& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ŊüŊċŉŞş&
ĊċĆċÿĐĊŞ&ĊßĊċŞüŋ& &
ĊĐĆſ&
Ăă&ŇŌœ&æäƤñâêæàäí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ţŁŤĽŅłŃŀŅĽń&Ńńƅ&ƝŤŻőŹŷųŤľ& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ŊüŊċŉŞş&
ĊċĆċÿĐĊŞ&ŉŞŪŊăăŋ& &
ĊĐûċ&
Ăă&ŇŌœ&æäƤñâêæàäí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ţŁŤĽŅłŃŀŅĽń&Ńńƅ&ƝŤŻőŹŷųŤľ& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ŊüŊċŉŞşŋ& &
ĊĐăď&
Ăă&ŇŌœ&æäƤñâêæàäí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ţŁŤĽŅłŃŀŅĽń&Ńńƅ&ƝŤŻőŹŷųŤľ& & ċæñè&Ō&
ĊĐĊß&
Ăă&ŇŌœ&æäƤñâêæàäí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ţŁŤĽŅłŃŀŅĽń&ţŁōōŃńĽŅŏ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ŊüŊċŉŞşŋ& &
ċĆþĊ&
Ăă&ŇŌœ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ƎĿľŤŃŅłŃŀŅĽń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ňĐüŊżŋ& & ċĆþĊ&
Ăă&ŇŌœ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ƎĿľŤŃŅłŃŀŅĽń&ĿŒŅ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ňĐüŊż&ňüċŋ&
Ăă&ŇŌœ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&
Ăă&

ƌśřŮŭŬŬŚŘŭĺĻř&
ľŃŅŎŃŁŤ&ōĽłņĿńĽŅŏ& & ûĆýĊƖ& ċæñè&Ō&H
ċĆþĊ&
ľŃŅŎŃŁŤ&ōĽłņĿńĽŅŏ&ŏł&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ăŊċŲĐþŊÿŋ& & ŖŔŔéó&
ľŃŅŎŃŁŤ&ōĽłņĿńĽŅŏ&ŏł& & ŠõŔéó&ċæñè&Ō&H
ăŊċŲŊŗü&ĊĐăď&ŦüŞĂŕõüă&ċæñè&œ&H
ďŗŞÿŞşċĆ&
ċæñè&Ŗ&
ýĆ&
ŀźłŃŒĿţŅŃŻŤŃńŏ&ŅĽņ&ƝŹŤŻ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&üŞĊċŊďĐďŋ&
łŃľŁƎĿľŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŉŊăŗċŞƗŋ&
ċŞċŉĆþŞďĆňŊďŞ& & Ōœöõéó&ċæñè&Ō& Ăă&ďüĐ&ýĆ&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ċŞċŉĆþŞďĆňŊďŞ& & œõéó& ċæñè&Ō& Ăă&ďüĐ&ýĆ&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ƌĻŬļśūŬŭ&řŮŬŭƋĺřśř&ŚĹŭŘļř&
ĆüýßŉĆ&
ċæñè&œ&
þŞċĆĊŞŉĐď&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŌŠ&íîèæäóñí&ŕ&œŦ&
çãîíŋ&
ûĐýĆşĐďŞ&Ŋďſ&ŠŔüżŕüă& ċæñè&œ&
Ăă&ŇŌœ&íîèæäóñí&ŕ&œŦ&
çãîíŋ&
żŊăŞďßĆ&ûĆý&Ŕöõüż&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇœŦ&âãôí&ŕ&œŦ&çãîíŋ&
ŻľĽŅŃłĽŤŏł&ĽōŏŅĽŅŏ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&
àå&ûĐýĆşĐďŞŋ&
Ăă&ŇŖŔ&íîèæäóñí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ċßĊĆþŉŊ&
ċæñè&œ&

ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
Ăă&ďüĐ&ýĆ&
Ăă&ďüĐ&ýĆ&
Ăă&ďüĐ&ýĆ&
Ăă&ďüĐ&ýĆ&

ďüĐ&ăĆ&ýĆ&

ƌĻřŮĻŬĺřƜŭŬŭļŚŬ&ļƁŭƋŚūƘ&ŚĹŭŘļř&
ņĽōľĿŢŏń& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ōźōľĿņŏńƎĽŀłŃńŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ& ċæñè&Ŗ&
õéóť&ŌŔéó&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŒĽńŅłĿľŏńŏ&ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ÿĆďċŉŊŗüŋ& & ûĆýĊ&
œõéóť&õŔéó&
ŒĽńŅłĿľŏńŏ&ţĿŒŃŁŤ& & ûĆýĊ& ċæñè&Ō&H
ŌŔŔéó&
ŅŃƎĽńŃŒŃńŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&œéó& ċæñè&Ō&H
ŅŃƎĽńŃŒŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ňĆďĆŪăŞşŋ& & ċĆþĊ&Šéó&

ýĆ&

ŘŚƋŮĺŬŭūřƘƙŮŚļŚūŬŭƞƘ&
ĽłŤĿŒĽŢŃńŃľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&ýĆ&
ďŗŽŊżŊăŋ& & õŔéó&
Ăă&ŇŌõŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĽłŤĿŒĽŢŃńŃľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&ýĆ&
ďŗŽŊżŊăŋ& & ŌõŔéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĆŉüĐÿĆŪŊďŊă& & œŔŔéó&
ċæñè&Ō&
Ăă&ýĆ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĽłŤĿŒĽŢŃńŃľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
Ăă&ýĆ&
ďŗŽŊżŊăŋ& & œõŔéó&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
şßŉŞü&
ċæñè&œ& Ăă&ăĆ&ýĆ&
Ăă&ŇõŠŔ&éă&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

ūřƘŮƁĺļƁŭƋŚūŭĻļśŮƉƌśřŮ&
ĽōĽŤŀłĿţĽŅŏ&ōĽľōŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
ņŁŀłŏńĿłŀŎŃńŏ&Ŏōľ& & Ċŗþă& ċæñè&Ō&

ýĆ&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ņŁŀłŏńĿłŀŎŃńŏ&ŎōľŰńĽľĿŝĿńŏ&ċæñè&Ō&
Ŏōľ&ţľ&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ņŁŀłĿŀŃĿń&Ŏōľ&ƂţŤĿŧŃńŻ&
ċæñè&Ō&H
ŒŏŅŏłłŏńŅƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
ňßþĆďŋ&
ûŲĆďċŊş&
ċæñè&Ŗ&
ûŲĆďċŊş&ûĐďċŊďŗŊďż& ċæñè&Ŗ&
üĐďċŲ&
ûŲĆďċŊş&ĊċĆŉċŞŉ&ýĆûƗ&ċæñè&Ŗ&
ŒŃţŁľŢŃłĽŤ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ĆďċĆþŗĊŞŋ& & ċĆþĊ&
ńĽľĿŝĿńŏ&Ŏōľ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&H
ńĽľŅłŏŝĿńŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ďŊûĐċŉĐă&ŊďŲĆăŞŉ&
ċæñè&Ŗ&H
ďŊûĐċŉĐă&ďĊ&
ċæñè&Ŗ&H
ĊŗþĐşĐďŞ&üŊĊ&œũŔöõüż& ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŌœŔ&Ċă&åæðéí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĊŗþĐşĐďŞ&üŊĊ&ŠũŌüż& ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŌœŔ&Ċă&åæðéí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĊŗþĐşĐďŞ&üŊĊ&Ŧũœüż& ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŌœŔ&Ċă&åæðéí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĊŗþĐşĐďŞ&üŊĊ&ŌœũŖüż& ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇšŔ&Ċă&åæðéí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

Ăă&ýĆ&

ýĆ&
ýĆ&
ýĆ&

Ăă&ýĆ&
Ăă&ýĆ&
Ăă&ýĆ&
Ăă&ýĆ&

ķČùĎīģĸČķ&ąČù&čķĉą÷Ďāĸī&
ŚŘŜƋĺĹŭŘř&
ĆďĆÿŉĐăũõŔ&
ċæñè&œ&
ĆďÿŉĐÿŞŉü&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŖŔ&ôãêâìñí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĆşŊŉĐď&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŠŠŔ&éă&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĿŝĽńŒłĿľĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ĐşĆďÿŉŊďŋ& & ċĆþĊ&
ŅŏţŅĿţŅŏłĿńŏ&ōźŀŃĿńĽŅŏ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&
ÿŞýĐũċŞĊċĐĊċŞŉĐďŞŋ& &
ĊĐăď&
ŅŏţŅĿţŅŏłĿńŏ&ŏńĽńŅŎĽŅŏ& &
ċæñè&Ō&
ĊĐăď&

ýĆ&
Ăă&ýĆ&
Ăă&ýĆ&
ýĆ&
ýĆ&

ýĆ&

ŚŘļśŜśŚƊŭļśŮřű&śŘƥŭŮļŚƊŬŭ&
ĆăûĐŲĐă&ĊƕĆþĊ&
ċæñè&œ&H

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

þßÿŗŉŞĐď&Ŋďſ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŠ&òæãðí&ŕ&œŦ&çãîíŋ&
þßÿŗŉŞĐď&ýŞď&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŠ&ôñäí&ŕ&œŦ&çãîíŋ&
þßŞċċĆ&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŌ&ôñä&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
żĆŗňŞ&ýĆÿĊ&œƦ&ş&œƦ&
ċæñè&œ&H
ŲŗüŗăŊď&ŉ&Ŋďſ&ŗũõŔŔ&
ċæñè&œ&
ŲŗüŗăŊď&ŉ&ŗũõŔŔ&
ċæñè&œ&H
ƗƕŊƗýŞď&
ŊďĊŗăŊď&ýŞď&ďŞŞÿăŞ&
ċæñè&œ&H
ŊďĊŗăŊď&ĊĆŪŞċß&
ċæñè&œ&H
ďŞŞÿăŞĊ&
ŊďĊŗăŊď&ĊßŉŊďżŞ&
ċæñè&œ&H
ăĆďċŗĊ&
ċæñè&œ&H
ăĆďċŗĊ&ĊĐăĐĊċĆŉ&
ċæñè&œ&H
ăŞŽŞüŊŉ&
ċæñè&œ&H
ăŞŽŞüŊŉ&ŪăŞşċĐŗûŲ&
ċæñè&œ&H
ďĐŽĐăŊď&ŨŔŕŖŔ&
ċæñè&œ&H
Ňïèãäç&ŉŞăŊĐď&äàê&
âàòñèñçŋ&
ďĐŽĐăŊď&ď&
ċæñè&œ&H
Ňïèãäç&ŉŞăŊĐď&äàê&
âàòñèñçŋ&
ďĐŽĐăŊď&ŉ&
ċæñè&œ&H
Ňïèãäç&ŉŞăŊĐď&äàê&
âàòñèñçŋ&
ďĐŽĐăĐż&
ċæñè&œ&H
ďĐŽĐăĐż&ŪăŞşýŞď&
ċæñè&œ&H
ďĐŽĐăĐż&üŊş&ŨŔŕŖŔ&
ċæñè&œ&H
ďĐŽĐăĐż&üŊş&ŨŔŕŖŔ&
ċæñè&œ&H
ýŉŞŪŊăă&
ďĐŽĐăĐż&ýŞďŪŊăă&
ċæñè&œ&H
ĊßüăŊďýŞď&šŔ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŦ&ôñäí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĊßüăŊďýŞď&ŌœŔ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŠ&ôñäí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ċĐŗſŞĐ&ĊĐăĐĊċĆŉ&
ċæñè&œ&H
ċŉŞĊŊþĆ&ŪăŞşċĐŗûŲ&
ċæñè&œ&H
ċŉŗăŊûŊċß&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŠ&ôñäí&ŕ&œŦ&çãîíŋ&
ŽŊûċĐňĆ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖ&ôñäí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

ŚŘļśŜśŚƊŭļśŮřű&ĺƋŚŬ&
ĽōĽłņĿţŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ýŉŞûĐĊŞŋ&

ċæñè&Ō&H

Ăă&
Ăă&
Ăă&

þŕÿ&

Ăă&ýĆ&
Ăă&ýĆ&

Ăă&
Ăă&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŪĆŉşŊżĆ& & õéó&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŪĆŉşŊżĆ& & ŌŔéó&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŻľŃŤŏŀŃłŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ĆüĆŉßăŋ& & Ōéó&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŻľŃŤŏŀŃłŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ĆüĆŉßăŋ& & œéó&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŻľŃŤŏŀŃłŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ĆüĆŉßăŋ& & Šéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŻľŃŀőŤŏŅŢĿłŤ&ŅĽņ&ŵŷųŰŵųŹŤ& ċæñè&Ō&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŻľŃŀőŤŏŅŢĿłŤ&ŅĽņ&ŵŷųŰųŹŹŤ& ċæñè&Ō&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŻľŃŀőŤŏŅŢĿłŤ&ŅĽņ&ųŰųŹŹŤŻ& ċæñè&Ō&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŻľŃŀŃƎŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
żăŗûĐċŉĐăŋ& & ċĆþĊ&õéó&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŻľŃŀŃƎŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
żăŗûĐċŉĐăŋ& & ċĆþĊ&
ŌŔéó&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŻľŃŀŃƎŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
żăŗûĐċŉĐă&şăŋ& & ċþœŠ&
œöõéó&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŻľŃŀŃƎŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
żăŗûĐċŉĐă&şăŋ& & ċþœŠ&
õéó&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŻľŃŀŃƎŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
żăŗûĐċŉĐă&şăŋ& & ċþœŠ&
ŌŔéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

Ăă&
Ăă&
Ăă&

Ăă&

Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

żăŊýŊňŊÿŞ&şă&ċþœŠ&œöõüż& ċæñè&Ō&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
żăŊýŊňŊÿŞ&şă&ċþœŠ&õüż& ċæñè&Ō&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŊďŽĐƗĆüŞċ&ċĆþ&
ċæñè&œ&
õŔũõŔŔüż&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŊďŽĐƗĆüŞċ&ċĆþ&
ċæñè&œ&
õŔũŌŔŔŔüż&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŊďŽĐƗĆüŞċ&ċĆþ&
ċæñè&œ&
ŌõŔũõŔŔüż&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŊďŽĐƗĆüŞċ&ċĆþ&
ċæñè&œ&
ŌõŔũŌŔŔŔüż&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŊďŽĐƗĆďĆ& & ŌŔŔéó&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŊďŽĐƗĆďĆ& & ŖŔŔéó&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ſĆďŗüŞċ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ſĆďŗüŞċ&şŉ&ċĆþ&
ċæñè&œ&
õŔũõŔŔüż&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ſĆďŗüŞċ&şŉ&ċĆþ&õŔũŌŔŔŔ&ċæñè&œ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ſĆďŗüŞċ&şŉ&ċĆþ&
ċæñè&œ&
ŌŔŔũŌŔŔŔ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ſĆďŗŽŊĆ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ſŞďċĆÿŗŞċĐ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ſŞďċĆÿŗŞċĐ&şŉ&
ċæñè&œ&
œöõũŌŔŔŔüż&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ſŞďċĆÿŗŞċĐ&şŉ&
ċæñè&œ&
õũŌŔŔŔüż&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŤŏŅŢĿłŤŃń&ŏł&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
żăŗûĐýŲĆżŞ&şŉŋ& &
õŔŔéó&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

Ăă&
Ăă&
Ăă&

Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŤŏŅŢĿłŤŃń&ŏł&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
żăŗûĐýŲĆżŞ&şŉŋ& &
ŨõŔéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŤŏŅŢĿłŤŃń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
żăŗûĐýŲĆżŞŋ& & ċĆþĊ&
õŔŔéó&
Ăă&ŇŌõŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŤŏŅŢĿłŤŃń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
żăŗûĐýŲĆżŞŋ& & ċĆþĊ&
ŦõŔéó&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŤŏŅŢĿłŤŃń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
żăŗûĐýŲĆżŞŋ& & ċĆþĊ&
ŌŔŔŔéó&
Ăă&ŇŨõ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ńĽŅŏŻľŃńŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ĊċĆŉăŊşŋ&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŀŃĿŻľŃŅĽƎĿńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ĆûċĐĊŋ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
łŏŀĽŻľŃńŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ýŉĆďÿŊďŋ& & œéó&
Ăă&ŇœŠŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
łŏŀĽŻľŃńŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ýŉĆďÿŊďŋ& & öõéóť&Ōéó&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ċŉĆÿſŞďċĆ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
şŊżÿŗĐ&şŉ&ċĆþ&õũõŔŔüż& ċæñè&œ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
şŊżÿŗĐ&şŉ&ċĆþ&
ċæñè&œ&
õũŌŔŔŔüż&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
şŊżÿŗĐ&şŉ&ċĆþ&
ċæñè&œ&
ŌŔũõŔŔüż&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
şŊżÿŗĐ&şŉ&ċĆþ&
ċæñè&œ&
ŌŔũŌŔŔŔüż&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&

Ăă&
Ăă&
Ăă&

Ăă&

Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&

ƊśřūƁĺřūƁĺŘŚļŭř&
ĽľŏńŒłĿńĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ& & ċĆþĊ& ċæñè&Ō&H
õéóť&ŌŔéóť&ŠŔéó&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ĽľŏńŒłĿńĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ& & ċĆþĊ& ċæñè&Ō&
Ăă&
Ŗõéó&
Ăă&ŇŠ&êãïí&ŕ&œŦ&çãîíŋ&
ĽľŏńŒłĿńĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
Ăă&
àå&ŪĐĊĆüĆşŋ& & ċĆþĊ&ŨŔéó&
Ăă&ŇŠ&êãïí&ŕ&œŦ&çãîíŋ&
ŀĽŤŃŒłĿńĽŅŏ&ŒŃţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&
þŕÿ&
ƎĿľŏŒłĿńŃō&ĽōŃŒ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō& þŕÿ&ďüĐ&
ŉŞûăĆĊċŋ& & ĊĐăď&
õéóŕŌŔŔéð&
ƎĿľŏŒłĿńŃō&ĽōŃŒ& & ĊĐăŉ&
ċæñè&Ō& þŕÿ&ďüĐ&
ƎĿľŏŒłĿńŃō&Ńńƅ&ƏŤŻőųŤľ&
ċæñè&Ō& þŕÿ&ďüĐ&
Ňóñäñèæâ&àå&ňĐüŞċĆŋ&

ŮŚŬŮśĻƌ&ƋŭŮŭūļĺƋ&ŚĹĺŘśřļř&
ĊŞďĊŊýĆŉ& & ŖŔéó&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĊŞďĊŊýĆŉ& & šŔéó&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĊŞďĊŊýĆŉ& & žŔéó&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŌœŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

Ăă&ďüĐ&
Ăă&ďüĐ&
Ăă&ďüĐ&

ŮƁŭŬŚļśŘĹ&ŚĹŭŘļř&
ûŲŞüŞċ&
ÿŞýŞď&ċŊċŉĆċĆþĊ&
ŞşſĆÿŞ&
ŪŞŉŉŊýŉĐş&
ţĿŒŃŁŤ&ŀĿľźţŅźłŏńŏ&
ţŁľŢĿńĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ƗĆßŞşĆăĆċŞŋ& & ýĐƕÿ&
ţĿŒŃŁŤ&ŀĿľźţŅźłŏńŏ&
ţŁľŢĿńĽŅŏ& & ĊŗĊý&
ţŀţ&ţŁţŀ&ŸųŻŤőƝŹŤľ&
ĊßýŉŊďŞ&

ċæñè&Ŗ&H
ċæñè&œ&H
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&œ&H

ŮĺŘļƋŚŮŭūļśƒŭř&
ĽľŅĽƓŏłĽ&ŅĽņ&
ċæñè&Ō&H
ĽŁņłĽ&ŹŷŸŰŹŷŹŵŤŻ&
ċæñè&Ō&H
ōłźţŏľľŏŰŵƐ&
ċæñè&Ō&H
ōźłŏŒ&ŅĽņ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ÿŞĊĐżŞďŋ&
ŒŏľźľĽ&ŹŷŸŰŹŷŹŵŤŻ&
ċæñè&Ō&H
ŒŏţĿŻŏţŅłŏľ&ƛ&ŏŅŎŃńźľ&
ċæñè&Ō&H
ŏţŅłĽŒŃĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ÿŞĊĐżŞďŋ&
ŒŏţĿŻŏţŅłŏľŰŏŅŎŃńźľ&ŏţŅłĽŒŃĿľ&ċæñè&Ō&H
ƂņŃŀŎĽţŃōƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
üŊŉûŞċċŞŋ&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŒŏţĿŻŏţŅłŏľŰŏŅŎŃńźľ&ŏţŅłĽŒŃĿľ&ċæñè&Ō&H
ƂŅłŃŀŎĽţŃōƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
ûßûăŞĊĊĆŋ&
ŒłĿţŀŃłŏńĿńŏŰŏŅŎŃńźľ&
ċæñè&Ō&H
ŏţŅłĽŒŃĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ßĆĊüŊď&œŦŋ&
ŒłĿţŀŃłŏńĿńŏŰŏŅŎŃńźľ&
ċæñè&Ō&H
ŏţŅłĽŒŃĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&ßĆňŋ&
ŞăăĆ&
ċæñè&Ŗ&H
ŏţŅĽłźľľĽ&ŅĽņ&ŹŷŵųŰŴų&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&
ĐŉċŲĐũûßûăŞďŋ&
ŏŅŎźńĿŒŃĿľ&ŒŃĽōŏŅ&ƛ&ŏŅŎ&
ċæñè&Ō&H
ŏţŅłĽŒ&
ŢĽľŤŃńĽ&
ċæñè&Ō&H
żŊĆďŽŊ&
ċæñè&Ō&H
ŻŃľŒŏţţ&ŸŷųőŴŹ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ăĐŞĊċŉŊď&ŌöõŕŖŔũœŌŋ&
ŎŏĽŅŎŏł&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ďĐŉũĂÿŋ&
ſĐăŞĊĊĆ&ċĆþ&ŔöŌõũŔöŔŖ& ċæñè&Ō&H
üż&
ſĐăŊŽŞċċŞ&
ċæñè&Ō&H
ľĽłŃń&ŸŷųőŴŹ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ăĐŞĊċŉŊď&ŌöõŕŖŔũœŌŋ&
ăŞŞďĆ&
ċæñè&Ō&H
ľŏƓĿńĿłőŏŅŎŃ&ŅĽņ&
ċæñè&Ō&H
ľŏƓĿńĿłŻŏţŅłŏľ&ƛ&ŏŅŎ&
ċæñè&Ō&H
ŏţŅłĽŒŃĿľ&
ľŏƓĿńĿłŻŏţŅłŏľ&ƂŏŤŏłŻŏńōź& ċæñè&Ō&H
Ŀōƃ&Ňóñäñèæâ&àå&ýăĆď&þ&
ĐďŞũĊċŞýŋ&
ľŏƓĿńĿłŻŏţŅłŏľŰŏŅŎ&ŏţŅłĽŒŃĿľ& ċæñè&Ō&H
ƂŅłŃŀŎĽţŃōƃ&
ľŏƓĿńĿłŻŏţŅłŏľŰŏŅŎŃńźľ&
ċæñè&Ō&H
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ƂƍŸŰŒĽźƃ&
ľĿłźńĽ&Ňóñäñèæâ&àå&ßĆňŋ&
ċæñè&Ō&H
ľĿŐŰĿŻŏţŅłŏľ&
ċæñè&Ō&H
ŤŏŒłĿŝźŀłĿŻŏţŅŏłĿńŏ&
ċæñè&Ō&H
ĽōŏŅĽŅŏ&ŸųŹ&ŤŻőŤľ&Ňóñäñèæâ&
àå&ÿŞýĐũýŉĐŽŞŉĆ&
ûĐďċŉĆûŞýċŊŽŋ&
üŊûŉĐżŞĊċŊď&ŌöõŕŖŔ&
ċæñè&Ō&H
üŊûŉĐżŞĊċŊď&ŌŕœŔ&
ċæñè&Ō&H
üŊûŉĐżŞĊċŊď&ŪŞ&ŌöõŕŖŔ& ċæñè&Ō&H
üŊûŉĐżŞĊċŊď&ŪŞ&ŌŕœŔ&
ċæñè&Ō&H

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŤĿńĿŰľŃńźĽŎ&ŅĽņ&ŹŷŵųŰŴų&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&
ĐŉċŲĐũûßûăŞďŋ&
üĐďĐďŞĊĊĆ&
ċæñè&Ō&H
ŤźƎŃľłĽ&
ċæñè&Ō&H
ńŏōĿń&ŸőŴųŰŵƐ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ďĐŉŊďßă&ŌƧŖõŋ&
ďŞûĐď&ŨŕŨŕŨ&
ċæñè&Ō&H
ńŏōĿń&ŸŹőŸŸ&ŵƐ&ŒĽź&
ċæñè&œ&H
ďŞûĐď&ċĆþ&ŌŕõŔũœŦ&
ċæñè&Ō&H
ńŃŧŧŃ&ŴŰŹŷŹŵŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ßĆňŋ&
ďĐŉĆũþŞ&ċĆþ&
ċæñè&Ō&H
ńĿłŏŅŎŃń&ĽōŏŅ&ƛ&ŏţŅłĽŒŰŢŏ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ăĐŞĊċŉŊď&ŪŞ&
ŌöõŕŖŔŋ&
ńĿłŏŅŎŃń&ĽōŏŅ&ƛ&ŏţŅłĽŒŰŢŏ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ăĐŞĊċŉŊď&ŪŞ&
ŌŕœŔŋ&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ƛ&ŏŅŎ&
ċæñè&Ō&H
ŏţŅłĽŒŃĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&
þŉŞŽŊûĐďũœŦŋ&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ƛ&ŏŅŎ&
ċæñè&Ō&H
ŏţŅłĽŒŃĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ďĐŉŊďßă&ŌƧŖõŋ&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ƛ&ŏŅŎ&
ċæñè&Ō&H
ŏţŅłĽŒŃĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĐŽûĐďũŖõŋ&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&
ċæñè&Ō&H
ƂōĿńŅłĽōŏŀŅŃƓŏƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
ďĐŉũĂÿŋ& & öŖõéó&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&
ċæñè&Ō&H
ƂōĿńŅłĽōŏŀŅŃƓŏƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĐŉċŲĐ&üŊûŉĐďĐŉŋ& &
öŖõéó&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ĽōŏŅ&ƛ&ŏŅŎ& ċæñè&Ō&H
ŏţŅłĽ&Ňóñäñèæâ&àå&ăĐŞĊċŉŊď&
ŌöõŕŖŔũœŌŋ&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ĽōŏŅ&ƛ&ŏŅŎ& ċæñè&Ō&H
ŏţŅłĽ&Ňóñäñèæâ&àå&ăĐŞĊċŉŊď&
ŌŕœŔũœŌŋ&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&
ċæñè&Ō&H
ĽōŏŅĽŅŏŰŏŅŎŃńźľ&ŏţŅłĽŒŃĿľŰŢŏ&
Ňóñäñèæâ&àå&ŞĊċŉĐĊċŞý&
ŪŞŋ&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏŰŏŅŎ&ŏţŅłĽŒŃĿľ& ċæñè&Ō&H
ƂŅłŃŀŎĽţŃōƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĐŉċŲĐũďĐŽŗü&ŨŕŨŕŨŋ&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏŰŏŅŎ&ŏţŅłĽŒŃĿľ& ċæñè&Ō&H
ƂŅłŃŀŎĽţŃōƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċŉŊũďĐŉŊďßă&œŦŋ&
ńĿłŻŏţŅőŏŅŎŃ&ŅĽņ&ŹŷŵųőŴų&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&
ĐŉċŲĐũûßûăŞďŋ&
ńĿłŻŏţŅŃŤĽŅŏŰŏŅŎŃńźľ&
ċæñè&Ō&H
ŏţŅłĽŒŃĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĐŉċŲĐũûßûăŞďŋ&
ńĿłŻŏţŅŃŤĽŅŏŰŏŅŎŃńźľ&
ċæñè&Ō&H
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ƂŅłŃŀŎĽţŃōƃ&Ňóñäñèæâ&
àå&ĐŉċŲĐ&ċŉŊũûßûăŞďŋ&
ńĿłŻŏţŅŃŤĽŅŏŰŏŅŎŃńźľ&
ċæñè&Ō&H
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ƂŅłŃŀŎĽţŃōƃ&Ňóñäñèæâ&
àå&ĐŉċŲĐ&ċŉŊũûßûăŞď&
ăĐŋ&
ńĿłľźłĿō&ŹŷŴųŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ďĐŉũĂÿŋ&
ďŗŽĆŉŊďż&
ċæñè&Ŗ&H
ĐûŞăăĆ&ċĆþ&ŖũŔöŔŖüż& ċæñè&Ō&H
ŀŎŃľŃŅŎ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ĐŽûĐďũŖõŋ&
ţŏŅľĽŧŃń&ŅĽņ&
ċæñè&Ō&H
ţŎĽłĿņŏľ&ŹŷŴųŤŻ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&H
ĐŉċŲĐ&üŊûŉĐďĐŉŋ&
ţłĿńźŝ&
ċæñè&Ō&H
ţźŏŒĽ&Ňóñäñèæâ&àå&ßĆĊüŊď& ċæñè&Ō&H
œŦŋ&
ŅłŃŰľŃńźĽŎ&Ňóñäñèæâ&àå&ĐŉċŲĐ&ċæñè&Ō&H
ċŉŊũûßûăŞďŋ&
ŅłŃŰľĿ&ŤĽłƎŃĽ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ĐŉċŲĐ&ċŉŊũûßûăŞď&ăĐŋ&
ŅłŃŰľĿŰŏţŅĽłźľľĽ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ĐŉċŲĐ&ċŉŊũûßûăŞď&ăĐŋ&
ċŉŊďŞĊĊĆ&
ċæñè&Ō&H
ċŉŊďŞĊĊĆ&ăĐ&ċĆþ&
ċæñè&Ō&H
ƓŏţŅŁłĽ&Ňóñäñèæâ&àå&ßĆňŋ&
ċæñè&Ō&H
ƓŃĿłŏľŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
üŊŉûŞċċŞŋ&
ŝŁľĽńŏ&
ċæñè&Ō&H
ƎĽłĽŎ&Ňóñäñèæâ&àå&ßĆĊüŊď& ċæñè&Ō&H
œŦŋ&
ƎŏńōŎŏńŅ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ĐŽûĐďũŖõŋ&

ŭŘŜĺƌŭļƋśĺřśř&
ŒĽńĽƎĿľ& & ûĆýĊ&
ĊßďĆŉŞă&

ċæñè&Ō&H
ċæñè&œ&H

ŭŘƨƘƌŭ&ƋŭūŬŚŮŭƌŭŘļř&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&

Univ_39
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ĆÿĆżŞď&
ĆăÿŗŉĆňßüŞ&
þŗýŲŞďßă& & ċĆþĊ&
ûĆŉþĆżăŗ&
ûŞŉÿŞăżĆ&
ûŞŉŞňßüŞ&
ûßĊċĆÿĆďŞ&
ûßĊċĆżĐď&
ŪĆþŉĆňßüŞ&
ƗŗŽĆď&
ľŏƓĿōĽłńŃŅŃńŏ&ƂŤŏŅĽņĿľŃō&
ŤĿŒŃŢŃŏłţƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
ûĆŉďŊċĐŉŋ&
ăŗüŊňßüŞ&
ďĆżăĆňßüŞ&
ĐŉŪĆÿŊď& & ûĆýĊ&œéóť&
õéóť&ŌŔéó&
ĐŉŪĆÿŊď& & ĊŗĊý&
ŉĆŽŊûċŊ&
ţĿŒŃŁŤ&ŀŎŏńźľņŁŅźłĽŅŏ&
Ňóñäñèæâ&àå&þŗýŲŞďßăŋ&
ňĆŽŞĊûĆ&

ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&Ŗ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&Ō&

ŢľŁŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&ĽōŏŅĽŅŏ& &
ċæñè&Ō&H
ċĆþĊ&
ŎźŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ûĐŉċŞŪŋ& & ċĆþĊ&
ŤŏŅŎźľŀł&Ľōŏ&Ńńƅ&ƏŹŤŻőŤľ& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&
ÿŞýĐũüŞÿŉĐăŋ&
ŤŏŅŎźľŀł&Ľōŏ&Ńńƅ&ƐŹŤŻőŤľ& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&
ÿŞýĐũüŞÿŉĐăŋ&
ŤŏŅŎźľŀł&ţţ&Ńńƅ&ŸŻŤ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
àå&ĊĐăŗũüŞÿŉĐăŋ&
ŤŏŅŎźľŀł&ţţ&Ńńƅ&ƏŹŤŻ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ĊĐăŗũüŞÿŉĐăŋ&
ŤŏŅŎźľŀłŏŒ&ŀĽŧ&ƏŤŻ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&üŞÿŉĐă&
ÿĐĊŞýĆƗŋ&
ŤŏŅŎźľŀłŏŒ&ŅĽņ&ƏŤŻ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
àå&üŞÿŉĐăŋ&
ŤŏŅŎźľŀłŏŒ&ŅĽņ&ƐŤŻ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
àå&üŞÿŉĐăŋ&
ŤŏŅŎźľŀłŏŒ&ŅĽņ&ŸƝŤŻ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&üŞÿŉĐăŋ&
ŤŏŅŎźľŀłŏŒ&ŅĽņ&ŴŵŤŻ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&üŞÿŉĐăŋ&
ŤŏŅŎźľŀłŏŒńŃţĿľĿńŏ&ţĿŒ&
ċæñè&Ō&
ţŁōō&Ňóñäñèæâ&àå&
ĊĐăŗũüŞÿŉĐăŋ&
ŀłŏŒ&ţĿŒ&ŀŎĿ&ţĿľ&ųŤŻőųŤľ& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ýŞÿŊĆýŉŞÿŋ&
ŀłŏŒńŃţĿľĿńŏ&ţĿľ&ŸųŤŻőųŤľ& ċæñè&Ō&
ŀłŏŒńŃţĿľĿńŏ&ţĿľ&ŵųŤŻőųŤľ& ċæñè&Ō&
ŀłŏŒńŃţĿľĿńŏ&ţźŀ&ŸųŤŻőųŤľ& ċæñè&Ō&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ōĿń&ųŤŻőŤľ&
ċæñè&œ&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ŀĽŧ&ųŤŻ&
ċæñè&Ō&H
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ŀĽŧ&ŸŹŤŻ&
ċæñè&Ō&H
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ţĿľ&ųŤŻőųŤľ&
ċæñè&Ō&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ŅĽņ&ŸŤŻ&
ċæñè&Ō&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ŅĽņ&ŵŷųŤŻ&
ċæñè&Ō&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ŅĽņ&ųŤŻ&
ċæñè&Ō&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ŅĽņ&ŸŹŤŻ&
ċæñè&Ō&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ŅĽņ&ŵŹŤŻ&
ċæñè&Ō&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ŅĽņ&ųŹŤŻ&
ċæñè&Ō&
ĊĐăŗũûĐŉċŞŪ& & œõŔéó& ċæñè&Ŗ&H

ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
þŕÿ&

ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ċæñè&Ō& ďüĐ&ýĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&

ŭřļƋĺĹŭŘř&
ÿŞăŞĊċŉĐżŞď& & ŌŔéóŕéð& ċæñè&Ŗ&H
ŏţŅłĽōŏ& & ûŉŞĆ&
ċæñè&Ŗ&H
ŏţŅłĽŒŃĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ŗ&
ûăŊüĆŉĆŋ& & ýċƕƗ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ŗ&
ŞĊċŉĆûŞŋ& & ċĆþĊ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ƓĽľŏłĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&H
ÿŞăŞĊċŉĐżŞďŋ& & ĐŊă&
ŢźĽƓĿľƓ&ŅĽņ&ŸŰųŤŻ&
ċæñè&Ŗ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&
ċæñè&Ŗ&
ĽōŏŅĽŅŏŰŏŅŎŃńźľ&ŏţŅłĽŒŃĿľ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŽĆżŊŪŞü&
ċæñè&Ŗ&H

ĹŬĻŮĺŮĺƋļśŮĺśŜř&
ĽŰŎźŒłĿōĿłŅ&
ōĿłŅŃţĿńŏ&ĽōŏŅĽŅŏ& & ċĆþĊ&
ŒŏŝĽŤŏŅŎĽţĿńŏ& & ûĐďûƖ&
ŞăŊşƖ&ĊĐăď&
ŒŏŝĽŤŏŅŎĽţĿńŏ& & ċĆþĊ&
ŒŏŝĽŤŏŅŎĽţĿńŏ&ţĿŒŃŁŤ&
ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&

ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H

ýĆ&
ýĆ&

ýĆ&
ýĆ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

ĹŬĻŮĺřŭ&ŭŬŭƒŚļśŘĹ&ŚĹŭŘļř&
żăŗûĆżŞď&ŲßýĐƗŊċ&
ċæñè&œ&H
żăŗûĆżĐď&ŞüŞŉżŞďûß&ċæñè&œ&H
ƗŊċ&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ýŉĐżăßûŞü&ĊŗĊ&
õŔüżŕüă&

ċæñè&Ŗ&H

ĆŗŉßşŊĆ&
ċæñè&œ&H
ōĽľōŃŁŤ&ĽōŏŅĽŅŏ&ƂŀŎĿţŀŎĽŅŏ& ċæñè&Ō&H
ņŃńŒŏłƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
ýŲĐĊăĐŋ& & ûĆýĊ&
ōĽľōŃŁŤ&ĽōŏŅĽŅŏ&ƂŀŎĿţŀŎĽŅŏ& ċæñè&Ō&H
ņŃńŒŏłƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
ŞăŊýŲĐĊŋ& & ċĆþĊ&
ŉŞďŽŞăĆ&ýĆƗ&ŔöŦżü&
ċæñè&œ&H
ŉŞďŽŞăĆ&ýĆƗ&œöŠżü&
ċæñè&œ&H
ŉŞďŽŞăĆ&ċĆþ&ŦŔŔüż&
ċæñè&œ&H

ƁĻƌŚŘ&ĹƋĺƩļƁ&ƁĺƋƌĺŘŭř&
ďĐŉÿŊċŉĐýŊď&ŪăŞşýŉĐ& ċæñè&œ&

ďüĐ&ýĆ&

ƌśřŮŭŬŬŚŘŭĺĻř&
ōĽņŏłŻĿľŃńŏ&
ċæñè&Ō&H
ōĽľōŃŅĿńŃń&ƂţĽľŤĿńƃ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&
þŕÿ&
àå&üŊĆûĆăûŊďŋ&
ŪĐŉċŊûĆă&
ċæñè&œ&
þŕÿ&
ŊďûŉŞăŞş&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ƗĐŉăßü&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ăŗýŉĐď&ÿŞýũýŞÿ&Ŋďſ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
Ũöõüż&
ăŗýŉĐď&ÿŞýũýŞÿ&Ŋďſ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ŌŌöœõüż&
ăŗýŉĐď&ÿŞýũýŞÿ&Ŋďſ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ŌŌöœõüż&ŇŖũüĐďċŲŋ&
ăŗýŉĐď&ÿŞýũýŞÿ&Ŋďſ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
Ōõüż&
ăŗýŉĐď&ÿŞýũýŞÿ&Ŋďſ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ŖŔüż&ŇŖũüĐďċŲŋ&
ŤŏŅŎźľŏłŻĿńĿƓŃńŏ&ŤĽľŏĽŅŏ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&üŞċŲŞŉżŊďŞŋ& &
ċĆþĊ&
üŊĆûĆăûŊď& & œŔŔáäæêŕéð& ċæñè&œ&
þŕÿ&
ĿōŅłŏĿŅŃŒŏ&ĽōŏŅĽŅŏ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō& ďüĐ&ýĆ&
àå&ĊĆďÿĐĊċĆċŊďŋ& &
õŔéâóŕéðť&ŌŔŔéâóŕéðť&
œŔŔéâóŕéð&
ĿōŅłŏĿŅŃŒŏ&ĽōŏŅĽŅŏ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō& ďüĐ&ýĆ&
àå&ĊĆďÿĐĊċĆċŊďŋ& &
õŔŔéâóŕéðť&ŌŔŔŔéâóŕéð&
ýŉĐăŊĆ&
ċæñè&Ŗ& Ăă&ďüĐ&
Ăă&ŇŌ&íîèæäóñ&ŕ&ŌŦŔ&
çãîíŋ&
łĽľĿŝŃŢŏńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ŞŽŊĊċĆŋ&
ĊĆďÿĐĊċĆċŊď&ăĆŉ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ÿŞýĐċ&
ĊŊżďŊŪĐŉ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ĊĐüĆċŗăŊďŞ&ÿŞýĐċ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ĊĐüĆŽŞŉċ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
şżŞŽĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&

ūŚƋŚļƁƘƋĺśŜ&ƁĺƋƌĺŘŭř&
ŪĐŉċŞĐ&
ċæñè&œ& Ăă&ďüĐ&ýĆ&
Ăă&ŇŌ&ôñä&ŕ&œŦ&çãîíŋ&
ďĆċýĆŉĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&

ūƁĺřūƁŚļŭ&ƊśŘŜŭƋ&ŚĹŭŘļř&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ūƋĺĹŭřļśŘř&
ŤŏŒłĿŝźŀłĿŻŏţŅŏłĿńŏ&
ĽōŏŅĽŅŏ&ŅĽņ&Ňóñäñèæâ&àå&
ýŉĐŽŞŉĆŋ&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ĽōŏŅĽŅŏ&
Ňóñäñèæâ&àå&ĆßżŞĊċŊďŋ& &
ċĆþĊ&

ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H

ļƁƘƋĺśŜ&ŚĹŭŘļř&
ľŏƓĿŅŎźłĿŝŃńŏ&ţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĊßďċŲŉĐŊÿŋ& &
ċĆþĊ&œõéâóť&õŔéâóť&
ŦŦéâóť&ŌŔŔéâóť&ŌŌœéâóť&
Ōœõéâóť&ŌŖŨéâóť&ŌõŔéâóť&
ŌŨõéâóť&œŔŔéâó&
ăŞŽĐċŲßŉĐşŊďŞ&
ċæñè&Ō&H
ĊĐÿŊŗü& & ċĆþĊ&Ũõéâóť&
ŖŔŔéâó&
ăŞŽĐşßă&
ċæñè&Ō&H
ľŃĿŅŎźłĿńŃńŏ&ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ûßċĐüŞăŋ& & ċĆþĊ&
ŤŏŅŎŃŤĽƎĿľŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ċĆýĆňĐăŞŋ& & ċĆþĊ&
ŀłĿŀźľŅŎŃĿŁłĽōŃľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ĊßďċŲŉĐŊÿ&
ċæñè&Ŗ&H
ŗďŊċŲŉĐŊÿ&
ċæñè&Ō&H

ƒŚřĺūƋŭřřśŘř&
ŒŏţŤĿŀłŏţţŃń&ĽōŏŅĽŅŏ&ţŀłĽź&ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ÿÿĆŽýŋ&
ŒŏţŤĿŀłŏţţŃń&ĽōŏŅĽŅŏ&ţŀłĽź&ċæñè&Ō&H
łŏŢłŃŻŏłĽŅŏŒ&
ŒŏţŤĿŀłŏţţŃń&ĽōŏŅĽŅŏ&ŅĽņţ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ÿÿĆŽýŋ&
ŒŏţŤĿŀłŏţţŃń&Ńńƅ&ƏŤōŻőŤľ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ÿÿĆŽýŋ&
ÿŞĊüĐýŉŞĊĊŊď&ĊĐă&
ċæñè&Ō&H
ŔöŔŌƄ&
ĊċŊüĆċŞ&
ċæñè&Ŗ&

ďüĐ&

ĶąĈĉģĎĸČĉķĈĉĸČąā&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŚŘļśŭƌŭļśŮř&
ōĿŤŀłĿ&ţŁŀŀ&
ċæñè&Ō&H
ŒłĿńĽņŃńĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
üĆŉŊďĐăŋ&
Ăă&ŇšŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŞüŞďÿ& & ĊŗĊŉ&
ċæñè&Ŗ&
ŞüŞďÿ&ûĆý&ŠŔüż&
ċæñè&Ŗ&
ŞüŞďÿ&ûĆý&ŦŔüż&
ċæñè&Ŗ&
ŞüŞďÿ&ûĆý&Ōœõüż&
ċæñè&Ŗ&
ŞüŞďÿ&ýĆƗ&ŦŔ&ƪ&Ōœõ&
ċæñè&Ŗ&
ŻłĽńŃţŏŅłĿń&Ŏōľ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&H
ŻłĽńŃţŏŅłĿń&Ŏōľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&
ŤŏōľŃƎŃńŏ&Ŏōľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ŤŏŅĿōľĿŀłĽŤŃŒŏ&Ŏōľ& & ĊĐăď& ċæñè&Ō&H
ŤŏŅĿōľĿŀłĽŤŃŒŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ŉŞżăĆďŋ& & ċĆþĊ&
ŤŏŅĿōľĿŀłĽŤŃŒŏ&Ńńƅ&
ċæñè&Ō&H
ĿńŒĽńţŏŅłĿń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ňĐŪŉĆďŋ& & ċĆþĊ&Šéóť&Ŧéó&
ĿńŒĽńţŏŅłĿń&Ŏōľ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&
œŠéó&
ĿńŒĽńţŏŅłĿń&Ŏōľ&Ńńƅ& &
ċæñè&Ō&H
Šéóŕœéð&
ĿńŒĽńţŏŅłĿń&Ŏōľ&Ńńƅ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ňĐŪŉĆďŋ& & ŠŔéóŕœŔéð&
ĿńŒĽńţŏŅłĿń&Ŏōľ&ĿłĽľ&ţĿľń& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ňĐŪŉĆďŋ&
ĿńŒĽńţŏŅłĿń&ĿŒŅ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&
ňĐŪŉĆď&Đÿċŋ&
ŀŎŏńĽŒĿƎ&
ċæñè&Ŗ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŀłĿōŎľĿłŀŏłĽƎŃńŏ&Ńńƅ&
ċæñè&Ō&H
ŀłĿōŎľĿłŀŏłĽƎŃńŏ&ŤĽľŏĽŅŏ& & ċæñè&Ō&H
ċĆþĊ&
ŀłĿōŎľĿłŀŏłĽƎŃńŏ&ţŁŀŀ&
ċæñè&Ō&H
ŀłĿŤŏŅŎĽƎŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ŗ&
ýŲŞďŞŉżĆďŋ& & ĊĐăď&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŀłĿŤŏŅŎĽƎŃńŏ&Ŏōľ& & ĊŗýýƖ& ċæñè&Ŗ&
ĊßŉýƖ&ċĆþĊ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŀłĿŤŏŅŎŏŻĽń&
ċæñè&Ŗ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ċŉĆďĊÿŞŉüũĊûĐý&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŌŔ&ôãêâìñí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&

ŚŘļśřūŚřƌĺŜśŮř&

þŕÿ&Ăă&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŒŃōźōľĿŤŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
þŞďċßăŋ& & ûĆýĊ&
ŒŃōźōľĿŤŃńŏ&Ŏōľ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&H
ŌŔéóŕõéð&
ŒŃōźōľĿŤŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
þŞďċßăŋ& & ċĆþĊ&
ŻľźōĿŀźłłĿľĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ŉĐþŊďŗăŋ& & ċĆþĊ&Ōéó&
ŻľźōĿŀźłłĿľĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ŉĐþŊďŗă&ŪĐŉċŞŋ& & ċĆþĊ&
œéó&
ŻľźōĿŀźłłĿľĽŅŏ&Ńńƅ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&H
ŉĐþŊďŗăŋ&

ƁƫƉƋŭŮŭūļĺƋ&ŚŘļŚĹĺŘśřļř&
ŢĽŤĿŅŃŒŃńŏ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&H

þŕÿ&
þŕÿ&

þŕÿ&
þŕÿ&
ýĆ&

ýĆ&
ýĆ&
ýĆ&
Ăă&ýĆ&

ŠŔéóŕŠéðť&œŔŔéóŕœŔéð&
ŢĽŤĿŅŃŒŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ýŞýûŊÿŋ& & ĊŗĊŉ&
ŢĽŤĿŅŃŒŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ýŞýûŊÿŋ& & ċĆþĊ&œŔéóť&
ŠŔéó&
ŢĽŤĿŅŃŒŃńŏ&Ńńƅ&
łĽńŃŅŃŒŃńŏ&Ŏōľ& & ĊĐăď&
łĽńŃŅŃŒŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ňĆďċĆûŋ& & ċĆþĊ&ŌõŔéóť&
ŖŔŔéó&
łĽńŃŅŃŒŃńŏ&Ŏōľ&Ńńƅ&
łĽńŃŅŃŒŃńŏ&ţźłŁŀ&

ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H

śŘƑŬŚƌƌŚļĺƋƘ&ƊĺƩŭŬ&ŜśřŭŚřŭ&
ĆýŉŊĊĐ&
ċæñè&œ&H
ĆĊĆûĐă&Ųÿ&
ċæñè&Ŗ&H
ņĽľţĽľĽƎŃŒŏ&ŒŃţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ûĐăĆňĆăŋ&
ņŁŒŏţĿńŃŒŏ&ŏō&Ňóñäñèæâ&àå&
ŞďċĐûĐŉċ&Şûŋ&
ûĆďĆĊĆ&
ōĿľĿōĿłŅ&ŏńŏŤĽ&ŸŹŹŤŻ&
Ňóñäñèæâ&àå&ûĐŉċŞďŞüĆŋ&
ÿŞăňŊûĐă&
ÿŊýŞďċŗü&
ŲßÿŉĐûĐŉċŊĊĐďŞ&
ŇŞďŞüĆŋ&
ŤŏţĽľĽŤŃńŏ&ŏńŏŤĽ&
ŤŏţĽľĽŤŃńŏ&Őő&ōľŏĽńţŏł&
Ňóñäñèæâ&àå&ŉĐƕĆĊĆŋ&
ţŁľŢĽţĽľĽƎŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĆňŗăŪŊÿŊďŞŋ& & ċĆþĊ&

ċæñè&Ō&H
ċæñè&œ&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ŗ&H
ċæñè&œ&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ţŁľŢĽţĽľĽƎŃńŏ&ŏō&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ĆňŗăŪŊÿŊďŞ&ŞďũċĆþĊŋ&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ăŊďňŞĊĊ& & ŌŠõéâó&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇšŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ăŊďňŞĊĊ& & œžŔéâó&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ľĿŀŏłĽŤŃŒŏ&Ŏōľ& & ûĆýĊ&
ċæñè&Ō&H
ŤŃţĿŀłĿţŅĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ûßċĐċŞûŋ& & ċĆþĊ&
üĐŽĆďċŊƗ& & Ōœöõéó&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
üĐŽĆďċŊƗ& & œõéó&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŉŞăŊĊċĐŉ&
ċæñè&œ&
ĊŗûŉĆŊÿ&
ċæñè&œ&
ţŁōłĽľŢĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ûĆŉĆŪĆċŞŋ& & ċĆþĊ&
ŁłţĿŒŃĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ĆûċŊżĆăăŋ& & ûĆýĊ&
ŁłţĿŒŃĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&ŗŉĊĐ& ċæñè&Ō&H
œõŔŋ& & ċĆþĊ&œõŔéó&
ŁłţĿŒŃĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&ŗŉĊĐ& ċæñè&Ō&H
ŪĐŉċŞŋ& & ċĆþĊ&õŔŔéó&
şŊŪĆşĆď& & õõŔéó&
ċæñè&œ&

ŬŚƞŚļśƒŭř&
ŻĽƓŃľźŅŏŰŎ&
ċæñè&Ō&H
ŻŏńŏłľĽō&
ċæñè&Ō&H
żĐăßċŞăß&
ċæñè&œ&H
ľĽōŅŁľĿţŏ&
ċæñè&Ō&H
ľĽōŅŁľĿţŏ&ƂŏńōŏŀŎĽľĿŀĽŅŎźƃ& ċæñè&Ō&H
üĐŽŊýŉŞý&
ċæñè&Ŗ&H
ďŗăßċŞăßŕŪăĆŽĐŉ&
ċæñè&œ&H
ýĆûƗĊ&
ŀŏŻ&ŴŴųŹŰŧōľŰţĿŒ&ņŃōĽłņŰţĿŒ&ċæñè&Ō&H
ōŎľĿłŃŒŏŰţĿŒ&ţŁľŢĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&
àå&ûĐăßċŞũŪăĆŽĐŉ&
ýĆûƗĊŋ&
ŀŏŻ&ŴŴųŹŰŧōľŰţĿŒ&ņŃōĽłņŰţĿŒ&ċæñè&Ō&H
ōŎľĿłŃŒŏŰţĿŒ&ţŁľŢĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&
àå&żĐăßċŞăßŋ&
ýŞż&ŖŖõŔũƗûăũĊĐÿ&
ċæñè&Ō&H
þŊûĆŉþũĊĐÿ&
ûŲăĐŉŊÿŞũĊĐÿ&ĊŗăŪĆċŞ&
ŀŏŻ&ŴŴųŹŰŀĿŅĽţţŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
ōŎľĿłŃŒŏŰţĿŒ&
ņŃōĽłņĿńĽŅŏŰţĿŒ&ōŎľĿłŃŒŏ&
Ňóñäñèæâ&àå&
ďŗăßċŞăßŕŪăĆŽĐŉ&
ýĆûƗĊŋ&
ýŞż&
ċæñè&Ō&H
ŖŖõŔŕŞăŞûċŉĐăßċŞĊ&
ŀĿľźŏŅŎźľŏńŏ&ŻľźōĿľ&ŴŴųŹ& & ċæñè&Ō&H
ýĆûƗƖ&ýĐƕÿ&
ĊŗýŉŞý&þĐƕŞă&ýŉŞý& ċæñè&Ŗ&H

Ăă&
Ăă&

Ăă&
Ăă&
ýĆ&
ăĆ&

ýĆ&

ūŚŘŮƋŭŚļśŮ&ŭŘƨƘƌŭř&
ûŉŞĐď&
ňŞďýŞý&

ċæñè&œ&H
ċæñè&Ŗ&H

ūƋĺļĺŘ&ūĻƌū&śŘƁśƊśļĺƋř&

ƌśřŮŭŬŬŚŘŭĺĻř&
ĽľĿţŏŅłĿń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ýĆ&
ăĐċŉĐďŞşŋ&
ĆüŊċŊňĆ&ûĆý&Ŧüûż&
ċæñè&œ&
Ăă&
Ăă&ŇšŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĆüŊċŊňĆ&ûĆý&œŠüûż&
ċæñè&œ&
Ăă&
Ăă&ŇšŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ōłĿŤĿľźń&ţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
ƂŤĽţŅĿōźŅĿţŃţƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
żĆĊċŉĐûŉĐüŋ&
ŒŃŀŎŏńĿŝźľĽŅŏ&Őő&ĽŅłĿŀŃńŏ& & ċæñè&Ō&H
ăŊĂÿ&
ŒŃŀŎŏńĿŝźľĽŅŏ&Őő&ĽŅłĿŀŃńŏ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ăĐüĐċŊăŋ& &
ċĆþĊ&
żĆċċŞş&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&

ÿŞşŊăĆďċ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŏţĿŤŏŀłĽƎĿľŏ&ŤĽŻńŏţŃŁŤ& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ďŞşŊŗüŋ&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŏţĿŤŏŀłĽƎĿľŏ&ţĿŒŃŁŤ&Ńńƅ& & ċæñè&Ō&H
œŔéó&
ŏţĿŤŏŀłĽƎĿľŏ&ţĿŒŃŁŤ&Ńńƅ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ďŞşŊŗü&ŊöŽöŋ& &
ŠŔéó&
ďŞşŊŗü&żŉĆ&œöõüż&ÿŉ& ċæñè&œ&H
ďŞşŊŗü&żŉĆ&õüż&ÿŉ&
ċæñè&œ&H
ďŞşŊŗü&żŉĆ&ŌŔüż&ÿŉ& ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&ôãâƢñêí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ďŞşŊŗü&żŉĆ&œŔüż&ÿŉ& ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&ôãâƢñêí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ďŞşŊŗü&żŉĆ&ŠŔüż&ÿŉ& ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&ôãâƢñêí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

Ăă&
Ăă&

Ăă&
Ăă&
Ăă&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ĿŤŏŀłĽƎĿľŏ&ōĽŀ&ŸŹŤŻ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ýŉŊăĐĊŞûŋ&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĿŤŏŀłĽƎĿľŏ&ōĽŀ&ŵŹŤŻ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ýŉŊăĐĊŞûŋ&
Ăă&ŇšŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĿŤŏŀłĽƎĿľŏ&ōĽŀ&ƏŹŤŻ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ýŉŊăĐĊŞûŋ&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŀĽńŅĿŀłĽƎĿľŏ&ţĿŒŃŁŤ&Ņņŏō& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ýŉĐċĐďŊşŋ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

Ăă&
Ăă&
Ăă&
Ăă&

ĶķČĸĉĎƟģĸČąģơ&
ƊŭŘśĹŘ&ūƋĺřļŚļśŮ&ƁƘūŭƋūŬŚřśŚ&
ĽľŢŁƎĿţŃń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŗŉĐşĆċŉĆăŋ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŒŁŅĽţŅŏłŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ĆŽĐÿĆŉċŋ&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŒŁŅĽţŅŏłŃŒŏŰŅĽŤţŁľĿţŃń&Ŏōľ& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ſĆăßďŋ&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŢŃńĽţŅŏłŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ýŉĐĊûĆŉŋ& & ċĆþĊ&õéó&
ŅĽŤţŁľĿţŃń&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ŪăĐüĆşŋ&

Ăă&
Ăă&
Ăă&

ƌśřŮŭŬŬŚŘŭĺĻř&
ņŏŅŎĽńŏōŎĿľ&ōŎľĿłŃŒŏ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ŗŉŞûŲĐăŊďŞŋ& &
ċĆþĊ&
ŞăüŊŉĐď&
ċæñè&Ŗ&H
ýĐċĆĊĊŊŗü&ûŊċŉĆċŞ&
ċæñè&Ō&H
ŇĆăƗĆăŊďŊňŞŉŋ& & õŠŔéó&
ýĐċĆĊĊŊŗü&ûŊċŉĆċŞ&
ċæñè&Ō&H
ŇĆăƗĆăŊďŊňŞŉŋ& & ŌŔŦŔéó&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ĿŝźņŁŅźńŃń&ōŎľĿłŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
àå&ÿŊċŉĐýĆď&şăŋ& & ċþœŠ&
ŌŔéóť&Ōõéó&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŅĿľŅŏłĿŒŃńŏ&ŅĽłŅłĽŅŏ&ōĽŀ&ŏł& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ÿŞċŉĐă&ăĆŋ&
Ăă&ŇŖŔ&âãôí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŅĿľŅŏłĿŒŃńŏ&ŅĽłŅłĽŅŏ&ŅĽņţ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ÿŞċŉĐăŋ&
ċĐŽŊĆň&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŅłĿţŀŃŁŤ&ōŎľĿłŃŒŏ& & ċĆþĊ& ċæñè&Ō&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŽŞĊŊûĆŉŞ&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

Ăă&

Ăă&

Ăă&
Ăă&
Ăă&

ƒŚĹśŘŚŬ&ŚŘļśƉśŘƑŭŮļśƒŭř&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&
ċæñè&Ō&H
ƓĽŻŃńĽľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ûăŞĐûŊďŋ&
ŤŏŅłĿńŃŒĽƎĿľŏ&ƓĽŻŃńĽľ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&
üŞċŉĐżŞăũŽĆżŊďĆăŋ&
ŅŏłōĿńĽƎĿľŏ&ƓĽŻŃńĽľ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ċŞŉĆňĐă&Ũŋ& & ûŉŞĆ&öŠƄ&
ŅŏłōĿńĽƎĿľŏ&ƓĽŻŃńĽľ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ċŞŉĆňĐă&Ŗŋ& & ûŉŞĆ&öŦƄ&
ŅŏłōĿńĽƎĿľŏ&ƓĽŻŃńĽľ& & Ċŗýý& ċæñè&Ō&H
ŽĆďÿĆňĐăŞ&
ċæñè&Ō&H
ňĆňĐăŞ&ûŉŞĆü&ŔöŦƄ&
ċæñè&Ō&H

ƀķčąĉĎāĎĶĸī&
ŚŘļśŮĺŚĹĻŬŚŘļř&

ĻƋśŘŚƋƘ&ŚŘļśřūŚřƌĺŜśŮř&
üßŉþŞċŉŊĂ& & œõéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
üßŉþŞċŉŊĂ& & õŔéó&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ĿŝźņŁŅźńŃń&ōŎľĿłŃŒŏ& & Ċßŉý& ċæñè&Ō&H
ĿŝźņŁŅźńŃń&ōŎľĿłŃŒŏ& & ċĆþĊ& ċæñè&Ō&H
ĿŝźņŁŅźńŃń&ōŎľĿłŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&
àå&ÿŊċŉĐýĆď&şăŋ& & ċþœŠ&
õéó&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

Ăă&
Ăă&

Ăă&

ûĐŗüĆÿŊď&
ċæñè&Ŗ&H
ŏńĿŝĽŀĽłŃń&ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ăĐŽŞďĐşŋ& & ŖŔéóŕŔöŖéðť&
ŠŔéóŕŔöŠéðť&šŔéóŕŔöšéðť&
ŦŔéóŕŔöŦéðť&ŌŔŔéóŕéðť&
ŌœŔéóŕŔöŦéðť&ŌõŔéóŕéð&
ŞďĐşĆýĆŉŊď&ĊĐÿŊŗü& & ċæñè&Ō&H
ŖŔŔéóŕŖéð&
ŢĿńŒĽŀĽłŃńŁŝ&ţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĆŉŊşċŉĆŋ& &
œöõéóŕŔöõéð&
ŢĿńŒĽŀĽłŃńŁŝ&ţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĆŉŊşċŉĆŋ& &
õéóŕŔöŠéðť&ŨöõéóŕŔöšéðť&
ŌŔéóŕŔöŦéð&
ŎŏŀĽłŃń&ţĿŒ&ƂŀĿłōŃńŏƃ&Ńń&ŒųŐ&ċæñè&œ&H

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŲŞýĆŉŊď&ĊĐÿ&ŇýĐŉûŊďŞŋ&ċæñè&œ&H
Ŋď&ÿõƕ&
ŎŏŀĽłŃń&ţĿŒ&Ńńƅ&ŸŹŹŹőŤľ&
ċæñè&Ō&
ŲŞýĆŉŊď&ĊĐÿ&Ŋďſ&
ċæñè&œ&
œŔŔŔŕüă&
ŲŞýĆŉŊď&ĊĐÿ&Ŋďſ&
ċæñè&œ&
œõŔŔŕüă&
ŎŏŀĽłŃń&ţĿŒ&Ńńƅ&ųŹŹŹőŤľ&
ċæñè&Ō&
ŎŏŀĽłŃń&ţĿŒ&Ńńƅ&ŸŹŹŹŹőŤľ& ċæñè&Ō&
ŎŏŀĽłŃń&ţĿŒ&Ńńƅ&ŵŹŹŹŹőŤľ& ċæñè&Ō&
ŲŞýĆŉŊď&ĊĐÿŊŗüŕÿõƕ& ċæñè&œ&H
ŲŞýĆŉŊď&ĊĐÿŊŗüŕďĆûă& ċæñè&œ&H
ŔöŠõƄ&
ýŉĆÿĆşĆ&
ċæñè&œ&H
ŐĽłŢĽłŃń&ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ûĐŗüĆÿŊďŋ&
şĆŉŞăċĐ&
ċæñè&œ&H
şĆŉŞăċĐ&ĊċĆŉċŞŉ&ýĆûƗ&ċæñè&œ&H

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŅłĽńŏŝĽŤŃō&ĽōŃŒ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ûßƗăĐƗĆýŉĐďŋ& & ĊĐăď&
ŅłĽńŏŝĽŤŃō&ĽōŃŒ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ăßĊċŞÿĆŋ& & ċĆþĊ&

þŕÿ&
þŕÿ&

ūŬŚļŭŬŭļ&ŚĹĹƋŭĹŚļśĺŘ&śŘƁśƊśļĺƋř&
ĆĊýŊŉŊďũÿŊýßŉŊÿĆüĐăŞ& ċæñè&Ō&H
þŉŊăŊďċĆ&
ċæñè&Ŗ&H
ōľĿŀŃŒĿŻłŏľ&ņŃţŁľŢĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H

þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

àå&ýăĆŽŊşŋ& & Ũõéó&
ŞŪŪŊŞďċ&
ňĐďċŊŽŊċß&

ċæñè&Ŗ&H
ċæñè&Ŗ&H

ĸččƟČĎāĎĶĸī&ąĶķČĉĈ&
ŜśřŭŚřŭƉƌĺŜśƑƘśŘĹ&ŚŘļśƉƋƁŭĻƌŚļśŮ&
ŜƋĻĹř&ƬŜƌŚƋŜřƭ&

ƁŭƌŚļĺūĺśŭļśŮ&ĹƋĺƩļƁ&ƑŚŮļĺƋř&
żŉĆďŊş&
ăŞŗƗŊďŞ&
üĐňĐþŊă&
ďŞŗýĐżŞď&
ýŉĐûŉŊċ& & œŔŔŔáäæêŕéðť&
ŖŔŔŔáäæêŕéðť&ŠŔŔŔáäæêŕéðť&
ŌŔŔŔŔáäæêŕéð&
ýŉĐûŉŊċ& & œŔŔŔŔáäæêŕéðť&
ŠŔŔŔŔáäæêŕéð&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&

ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&

ċæñè&œ&

ďüĐ&ýĆ&

ƌśřŮŭŬŬŚŘŭĺĻř&
ĽńĽŻłŏľŃŒŏ&Ŏōľ& & Ōéó&
ċæñè&Ō&H
ĽńĽŻłŏľŃŒŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ĆżŉßăŊďŋ& & öõéó&
ōŃľĿţŅĽƎĿľ&
ċæñè&Ō&H
ûŊďŉßňŞ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ŪŊŉĆňßŉ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ŀŏńŅĿŝŃŢźľľŃńŏ& & ċþûŉ&
ċæñè&Ō&H
ýŉĐüĆûċĆ& & Ōœöõéó&
ċæñè&œ& Ăă&ďüĐ&ăĆ&
Ăă&ŇŖšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
ýĆ&
çãîíŋ&
ýŉĐüĆûċĆ& & œõéó&
ċæñè&œ& Ăă&ďüĐ&ăĆ&
Ăă&ŇŌŦŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&
ýĆ&
çãîíŋ&
ýŉĐüĆûċĆ& & õŔéó&
ċæñè&œ& Ăă&ďüĐ&ăĆ&
Ăă&ŇžŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ýĆ&
ýŉĐüĆûċĆ& & Ũõéó&
ċæñè&œ& Ăă&ďüĐ&ăĆ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ýĆ&

ŲŗüŊŉĆ&Ŋďſ&ŌŔüżŕŔöœüă& ċæñè&œ& Ăă&ďüĐ&ýĆ&
Ăă&Ňœ&ïàƮñí&ŕ&œŦ&çãîíŋ&
ŲŗüŊŉĆ&ƗŊċ&œŔüżŕŔöŠüă& ċæñè&œ& Ăă&ďüĐ&ýĆ&
Ăă&Ňœ&ïàƮñí&ŕ&œŦ&çãîíŋ&
ŲŗüŊŉĆ&ƗŊċ&ŠŔüżŕŔöŦüă& ċæñè&œ& Ăă&ďüĐ&ýĆ&
Ăă&Ňš&ïàƮñí&ŕ&œŦ&çãîíŋ&
ŲŗüŊŉĆ&ýŞÿŊĆċŉŊû&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ûŉĐŲďĊ&ÿŊĊŞĆĊŞ&
ŲŗüŊŉĆ&ýŞď&
ċæñè&œ& Ăă&ďüĐ&ýĆ&
Ăă&Ňš&ïàƮñí&ŕ&œŦ&çãîíŋ&
ŲŗüŊŉĆ&ýŞďũûŉĐŲďĊ& ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ÿŊĊŞĆĊŞ&
ŲŗüŊŉĆ&ýŞďũýĊĐŉŊĆĊŊĊ& ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ĊċĆŉ&
ŎźŒłĿŝźōŎľĿłĿƔŁŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ýăĆĂŗŞďŊăŋ&
ľŏŢľŁńĿŤŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ĆŉĆŽĆŋ& & ċĆþĊ&
ŤŏŅŎĿŅłŏŝĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&ŅĽņţ& ċæñè&Ō&H
ŉŞüŊûĆÿŞ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
şŞăſĆďň&
ċæñè&œ& Ăă&ďüĐ&ýĆ&
Ăă&ŇšŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
şŞăſĆďň&şŉ&
ċæñè&œ& Ăă&ďüĐ&ýĆ&
Ăă&ŇŖŔ&êãïí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

śƌƌĻŘĺĹŬĺƊĻŬśŘř&
þŊŽŊżĆü&
ûĆŉŊüŗďŞ&
ďĆďĐŪŊăċŞŉŞÿ&
ŪăŞþĐżĆüüĆ&ÿŊŪ&
żĆüĆĊċĆď&Ċŕÿ&
żĆüüĆżĆŉÿ&ăŊĂŗŊÿ&
żĆüüĆżĆŉÿ&Ċŕÿ&
żĆüüĆƗŞÿ&

ċæñè&œ&
ċæñè&œ&

ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&

ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ċæñè&œ& þŕÿ&ďüĐ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

żĆüüĆýăŞş& & õóéŕŌŔŔéðť&ċæñè&œ&
ŌŔóéŕœŔŔéð&
żĆüŗďŞşũû&
ċæñè&œ&
ĐûċĆżĆü& & ŌóéŕœŔéðť&
ċæñè&œ&
œóéŕœŔéðť&œöõóéŕõŔéðť&
õóéŕŌŔŔéðť&ŌŔóéŕœŔŔéðť&
œõóéŕõŔŔéð&
ýŉŊŽŊżŞď&
ċæñè&œ&

ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&

ďüĐ&ýĆ&

śƌƌĻŘĺƌĺŜĻŬŚļĺƋř&
ĆûċŊüüŗďŞ&
ĆŉûĆăßĊċ&
ŊďċŉĐďũĆ&Ŋďſ&ŌŔüŗ&
ŊďċŉĐďũĆ&Ŋďſ&ŌŦüŗ&
ŊďċŉĐďũĆ&Ŋďſ&œõüŗ&
ŊďċŉĐďũĆ&Ŋďſ&õŔüŗ&
ýĐüĆăßĊċ&ûĆý&Ōüż&
ýĐüĆăßĊċ&ûĆý&œüż&
ýĐüĆăßĊċ&ûĆý&Ŗüż&
ýĐüĆăßĊċ&ûĆý&Šüż&
ŉŞŽăŊüŊÿ&
ċŲĆăĐüŊÿ&

ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&
ċæñè&œ&

ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&
þŕÿ&ďüĐ&
þŕÿ&ďüĐ&
þŕÿ&ďüĐ&
þŕÿ&ďüĐ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ďüĐ&ýĆ&

śƌƌĻŘĺřĻūūƋŭřřŚŘļř&
ĽƎĽŅŎŃĿŀłŃńŏ& & ĊĐăŉ&
ĽƎĽŅŎŃĿŀłŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ŊüŗŉĆďŋ& & ċĆþĊ&
þŞďăßĊċĆ&
ōźōľĿţŀĿłŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĊĆďÿŊüüŗďŞŋ& & ûĆýĊƖ&
ĊĐăď&
ōźōľĿţŀĿłŃńŏ&ŤĿŒŃŢŃŏŒ&ƂŢĿł&
ŤŃōłĿŏŤŁľţŃĿńƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
ďŞĐŉĆăŋ& & ûĆýĊ&œõéóť&
ŌŔŔéó&
ōźōľĿţŀĿłŃńŏ&ŤĿŒŃŢŃŏŒ&ƂŢĿł&
ŤŃōłĿŏŤŁľţŃĿńƃ& & ûĆýĊ&
õŔéó&
ōźōľĿţŀĿłŃńŏ&ŤĿŒŃŢŃŏŒ&ƂŢĿł&
ŤŃōłĿŏŤŁľţŃĿńƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
ďŞĐŉĆăŋ& & ĊĐăď&
ŤźōĿŀŎŏńĿľĽŅŏ&ŤĿŢŏŅŃľ&
Ňóñäñèæâ&àå&ûŞăăûŞýċŋ& &
ûĆýĊƖ&ċĆþĊ&
ŤźōĿŀŎŏńĿľĽŅŏ&ŤĿŢŏŅŃľ&
Ňóñäñèæâ&àå&ûŞăăûŞýċŋ& &
ĊŗĊŉ&
ŤźōĿŀŎŏńĿľĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&
Ňóñäñèæâ&àå&üßŪĐŉċŊûŋ&
ďŞĐŉĆă&

ċæñè&Ō&
ċæñè&Ō&

þŕÿ&
þŕÿ&

ċæñè&œ&
ċæñè&Ō&

ďüĐ&ýĆ&
þŕÿ&

ċæñè&Ō&

þŕÿ&

ċæñè&Ō&

þŕÿ&

ċæñè&Ō&

þŕÿ&

ċæñè&Ō&

þŕÿ&

ċæñè&Ō&

þŕÿ&

ċæñè&Ō&

þŕÿ&

ċæñè&œ&

þŕÿ&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ďŗăĐſŊş&
ċæñè&œ&
ýŉĐżŉĆŪ& & ûĆýĊ&õéó&
ċæñè&œ&
ýŉĐżŉĆŪ& & ûĆýĊ&öõéóť& ċæñè&Ŗ&
Ōéó&
ŉĆýĆüŗďŞ& & ĊĐăď&
ċæñè&œ&
ĊĆďÿŊüüŗďŞ& & ĊĐăď&
ċæñè&œ&
ŌŔŔéóŕéð&
ţŃłĿľŃŤŁţ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŉĆýĆüŗďŞŋ& & ċĆþĊ&œéó&
ţŃłĿľŃŤŁţ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŉĆýĆüŗďŞŋ& & ċĆþĊ&öõéóť&
Ōéó&
ŅĽōłĿľŃŤŁţ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ýŉĐżŉĆŪŋ& & ûĆýĊ&
ňĐŉċŉŞĊĊ&ċĆþ&Ŕöõüż& ċæñè&œ&
ňĐŉċŉŞĊĊ&ċĆþ&Ŕöœõüż& ċæñè&œ&
ňĐŉċŉŞĊĊ&ċĆþ&ŔöŨõüż& ċæñè&œ&

þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

ƒŚŮŮśŘŭř&
ĆûċŲŊþ&
ċæñè&œ&H
ĆÿĆûŞă&
ċæñè&œ&H
þûż&ŽĆûûŊďŞ&
ċæñè&œ&H
þŞşĊŞŉĐ&
ċæñè&œ&H
þĐĐĊċŉŊş&
ċæñè&œ&H
ûŞŉŽĆŉŊş&
ċæñè&œ&H
ÿĆýċĆûŞă&
ċæñè&œ&H
ÿŊýŲċŲŞŉŊĆŕċŞċĆďŗĊ& ċæñè&œ&
ċĐşĐŊÿ&
ŞďżŞŉŊşũþ& & ĊŗĊý&
ċæñè&œ&
żĆŉÿĆĊŊă&
ċæñè&œ&H
żĆŉÿĆĊŊă&ž&
ċæñè&œ&H
ŲĆŽŉŊş&
ċæñè&œ&H
ŲŊþŞŉŊş&
ċæñè&œ&H
ŊüĐŽĆş&ŉĆþŊŞĊ&ŇŲöÿöûöŽöŋ&ċæñè&œ&H
ŊďŪĆďŉŊş&
ċæñè&œ&H
ŊýĐă&ŊďĆûċŊŽĆċŞÿ&ŊýŽ& ċæñè&œ&H
ŊşŊĆŉĐ&
ċæñè&œ&H
ƗŊďŉŊş&
ċæñè&œ&H
üũüũŉ&ŊŊ&
ċæñè&œ&H
üŞďĆûċŉĆ&
ċæñè&œ&H
üŞďŲŊþŉŊş&
ċæñè&œ&H
üŞďĐüŗďŞũĆŕûŕßŕƕũŌŖõ& ċæñè&œ&H
üŞďŽŞĐ&
ċæñè&œ&H
ýŞÿŊĆŉŊş&
ċæñè&œ&H
ýŞÿŽĆş&ŲŊþ&
ċæñè&œ&H
ýŞďċĆûŞă&
ċæñè&œ&H

þŕÿ&
þŕÿ&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ýŉĐĂŗĆÿ&
ċæñè&œ&H
ĂŗĆÿŉĆûŞă&
ċæñè&œ&H
ŉĆþĆŽŞŉċ&
ċæñè&œ&H
ŉŞûĐüþŊŽĆş&Ųþ&
ċæñè&œ&
ŉĐċĆŉŊş&
ċæñè&œ&H
ŉĐċĆċŞĂ&
ċæñè&œ&H
ĊßďĆżŊĊ&
ċæñè&œ&
ċŞďŊŽĆû&
ċæñè&œ&
ċŞċĆďŗĊŕÿŊýŲċŲŞŉŊĆ& ċæñè&œ&
ċĐşĐŊÿ&
ċŉŗüŞďþĆ&
ċæñè&œ&H
ċƕŊďŉŊş&Ŋďſ&
ċæñè&œ&H
ċßýŲŊü&ŽŊ&
ċæñè&œ&H
ŽĆĂċĆ&
ċæñè&œ&H
ŽĆŉŊŽĆş&
ċæñè&œ&H
ßŪũŽĆş&
ċæñè&œ&H
ňĐĊċĆŽĆş&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŌ&òæãð&ôñè&ðæåñêæéñŋ&

ČƟĉģĸĉĸĎČąāøĈƟĄĄāķčķČĉĈ&
ŭŬŭŮļƋĺŬƘļŭř&
ƗăĐŉũûĐď&Ŧ&
ċæñè&Ō&H
ƗăĐŉũûĐď&ŌŔ&
ċæñè&Ō&H
ŧľĿłŰōĿń&ŤŸŹ&
ċæñè&Ō&H
ŧľĿłŰōĿń&ŤŸų&
ċæñè&Ō&H
ŧľĿłŰōĿń&ŤŵŹ&
ċæñè&Ō&H
ŧľĿłŰōĿń&ŀĿŐ&ŵŹ&ŤŏƔ&
ċæñè&Ō&H
ŧľĿłŰōĿń&ţŀł&ōĽŀ&ƐŤŏƔ&
ċæñè&Ō&H

þŕÿ&

ďüĐ&
þŕÿ&
þŕÿ&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŀĿŅĽţţŃŁŤ&ōŎľĿłŃŒŏ& & ċþûŉ&
ŦéñƯ&
ýĐċĆĊĊŊŗü&ûŲăĐŉŊÿŞ& &
ċþûŉ&œŔéñƯ&
ŀĿŅĽţţŃŁŤ&ōŎľĿłŃŒŏ&
ŤŃōłĿŏńōĽŀţŁľĽŅŏŒ&ōłźţŅĽľţ&
ōł&
ýĐċĆĊĊŊŗü&ûŲăĐŉŊÿŞ&
ċĆþ&ûŉ&ŌŔ&üŞĂ&
ĊĐÿŊŗü&ûŲăĐŉŊÿŞ& &
ĊĐăď&œöõéñƯŕéð&
ţĿŒŃŁŤ&ŢľŁĿłŃŒŏ&ōŎŏŐư&ŅĽņư&
ŸŷŸ&ƂŹŷų&Ţƃ&ŤŻőŤľ&ţĿľń&
ċýď&ŞăŞûċŉĐăßċŞĊ&

ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ŗ&

þŕÿ&

ċæñè&Ŗ&
ċæñè&Ŗ&

þŕÿ&
þŕÿ&

ċæñè&Ŗ&

þŕÿ&

ċæñè&Ŗ&
ċæñè&Ŗ&

þŕÿ&
þŕÿ&

ċæñè&Ŗ&
ċæñè&Ŗ&
ċæñè&Ŗ&
ċæñè&Ŗ&
ċæñè&Ŗ&
ċæñè&Ŗ&

þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

śƒ&ŘĻļƋśļśĺŘ&

Ăă&

ĆüŊďĐĊßď&
ĆüŊďĐĊßď&
ŨƄŕŞăŞûċŉĐăßċŞĊ&
ĆüŊďĐĊßď&
ŦöõƄŕŞăŞûċŉĐăßċŞ&
ĆüŊďĐĊßď&ŊŊ&
ĆüŊďĐĊßď&ŊŊ&
ŦöõƄŕŞăŞûċŉĐă&
ĆüŊďĐĊßď&ü&
ĆüŊďĐĊßďũŲþû&
ĆüŊďĐĊßďũýŪ&ŨƄ&
ĆüŊďĐĊßďũýŪ&Ŋďſ&ŌŔƄ&
ĆüŊďĐĊßďũŉŪ&
ûăŊďŊüŊş&
œöŨõƄŕÿŞşċŉĐĊŞ&õƄ&
ûăŊďŊüŊş&
ŠöœõƄŕÿŞşċŉĐĊŞ&õƄ&
ûăŊďŊüŊş&
ŠöœõƄŕÿŞşċŉĐĊŞ&œõƄ&
ûăŊďŊüŊş&õƄŕÿŞşċŉĐĊŞ&
ŌõƄ&
ûăŊďŊüŊş&õƄŕÿŞşċŉĐĊŞ&
œŔƄ&
ûăŊďŊüŊş&õƄŕÿŞşċŉĐĊŞ&
œõƄ&
ûăŊďŊüŊş&Ŋďſ&ŠöœõŕÿŌŔ&
ûăŊďŊüŊş&Ŋďſ&ŠöœõŕÿœŔ&
ŪŉŞĆüŊďŞ&Ųþû&šöžƄ&
ŪŉŞĆüŊďŞ&ŊŊŊ&
ŲŞýĆċĆüŊďŞ&
ŊďċŉĆăŊýŊÿ&Ŋďſ&œŔƄ&
ŊďċŉĆăŊýŊÿ&Ŋďſ&ŖŔƄ&
ďŞýŲŉĆüŊďŞ&

Ňóñäñèæâ&àå&üŊûŉĐũƗŋ&
ŧľĿłŰōĿń&ţŀł&ōĽŀ&ŸŹŤŏƔ&
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ŗ&
þŕÿ&
Ňóñäñèæâ&àå&üŊûŉĐũƗŋ&
ŤĽŻńŏţŃŁŤ&ţŁľŢĽŅŏ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ŗ&
þŕÿ&
àå&üĆżďŞĊŊŗü&ĊŗăŪĆċŞŋ&
ĊĐăď&œóéŕõŔéð&
ċæñè&Ŗ&
þŕÿ&
üĆżďŞĊŊŗü&ĊŗăŪĆċŞ& & ċæñè&œ&H
ĊĐăď&œóéŕõŔéðť&
ċæñè&Ŗ&
þŕÿ&
ŠóéŕŌŔŔéðť&ŠóéŕõŔéðť&
œŔóéŕõŔŔéðť&ŠŔóéŕŌŔŔŔéð&
ċæñè&Ŗ&
þŕÿ&
ŤĽŻńŏţŃŁŤ&ţŁľŢĽŅŏ& & ĊĐăď& ċæñè&Ō&H
õŔƄ&
ċæñè&Ŗ&
þŕÿ&
üĆżďŞĊŊŗü&ĊŗăŪĆċŞ& & ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ŗ&
þŕÿ&
ĊĐăď&õŔƄ&
ċæñè&Ŗ&
þŕÿ&
üĆżďŞĊŊŗü&ĊŗăŪĆċŞ&Ŋď& ċæñè&œ&H
ċæñè&Ŗ&
þŕÿ&
ÿõƕ&
ċæñè&Ŗ&
þŕÿ&
ŀĿŅĽţţŃŁŤ&ōŎľĿłŃŒŏ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ŗ&
þŕÿ&
àå&üŊûŉĐũƗŋ& & ûýûŉ&
ċæñè&Ŗ&
þŕÿ&
ýĐċĆĊĊŊŗü&ûŲăĐŉŊÿŞ& & ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ŗ&
þŕÿ&
ĊĐăď&ŌŔƄť&œŔƄ&
ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ńŁŅłŃľŃŀŃŒ&Ńńƅ&ŵŹƆ&
ŀłŏŤĽţĿľ&ţĿľ&ƝƆ&
ŀłŏŤĽţĿľ&ţĿľ&ŸŹƆ&
ýŉĐûĆăĆüŊďŞ&
ýŉĐĊĐă&
ċŉĆŽĆĊĐă&
ċŉĐýŲĆüŊďŞ&Ŋďſ&ŌŔƄ&

ċæñè&Ŗ&
ċæñè&Ō&
ċæñè&Ŗ&
ċæñè&Ŗ&
ċæñè&Ŗ&
ċæñè&Ŗ&
ċæñè&Ŗ&

Ɨûă&ŔöŌõƄŕÿõƕŕďĆûă&
ċæñè&Ō&H
ŔöžƄ&
Ɨûă&ŔöŔŨõƄŕÿõƕŕďĆûă& ċæñè&Ō&H
ŔöŠõƄ&
Ɨûă&Ŋď&ďĆûă&Ŋďſ&öŌõũŔöŠõ& ċæñè&Ō&H
Ɨûăŕÿõƕ&Ŋďſ&ŔöŖƄ&
ċæñè&Ō&H
ƗûăŕÿõƕŕďĆûă&Ŋďſ&
ċæñè&Ō&H
ŔöœœƄŕŔöŠõƄ&
ƗûăŕÿõƕŕďĆûă&Ŋďſ&
ċæñè&Ō&H
öŌõŕöŖŖƄ&
ƗûăŕÿõƕŕďĆûă&Ŋďſ&
ċæñè&Ō&H
öŌõŕöŠõƄ&
ƗûăŕďĆûă&Ŋďſ&ŔöŖũŔöž&
ċæñè&Ō&H
ƗûăŕďĆûă&Ŋďſ&ŔöŌõƄũŔöžƄ&ċæñè&Ō&H
ăĆûċĆċŞÿ&ŉŊďżŞŉƱĊ&Ŋďſ& ċæñè&Ō&H
ďĐŉüĐĊĐăũü&Ŋď&ÿõƕ&
ċæñè&Ŗ&H
ďĐŉüĐĊĐăũŉ&
ċæñè&Ŗ&H
ďĐŉüĐĊĐăũŉ&Ŋď&ÿõƕ&
ċæñè&Ŗ&H
ýăĆĊüĆũăßċŞ&Ć&
ċæñè&Ŗ&H
ýăĆĊüĆũăßċŞũõšŕÿõƕ&
ċæñè&Ŗ&H
ýăĆĊüĆũăßċŞũŌŠŦ&
ċæñè&Ŗ&H
ŀĿŅ&ōŎľĿłŃŒŏ&Ńńƅ&ŵŤŏƔőŤľ&
ċæñè&Ō&H
ýĐċĆĊĊŊŗü&ûŲăĐŉŊÿŞ& & ċæñè&Ō&H
ĊĐăď&öŠéñƯŕéðť&
ŌŔéñƯŕŌŔŔéðť&ŌŔéñƯŕõŔéðť&
œŔéñƯŕŌŔŔéðť&ŠŔéñƯŕŌŔŔéð&
ŀĿŅĽţţŃŁŤ&ōŎľĿłŃŒŏ&Ńń&ńĽōľ& ċæñè&Ō&H
ŉŊďżŞŉƱĊ&
ċæñè&Ō&H
ĊĐÿŊŗü&ûŲăĐŉŊÿŞ& &
ċæñè&Ō&H
ĊĐăď&ŖƄť&õƄ&
ĊĐÿŊŗü&ûŲăĐŉŊÿŞ&ŔöŠõƄ&ċæñè&Ō&H
ŽŊĆ&
ĊĐÿŊŗü&ûŲăĐŉŊÿŞ&Ŋďſ& ċæñè&Ō&H
ŔöžƄ&

śƒ&ƋŭūŬŚŮŭƌŭŘļ&řĺŬĻļśĺŘř&
ÿŞşċŉĐĊŞ&œöõƄŕďĆûă& ċæñè&Ō&H
ŔöŠõƄ&
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄ&
ċæñè&Ō&H
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄ&
ċæñè&œ&H
ŕŞăŞûċŉĐăßċŞ&
ÿŞşċŉĐĊŞ&
ċæñè&Ō&H
õƄŕăĆûċĆċŞÿ&ŉŊďż&
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄŕďĆûă&ŔöœƄ&ċæñè&Ō&H
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄŕďĆûă&ŔöŖƄ&ċæñè&Ō&H
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄŕďĆûă&ŔöžƄ&ċæñè&Ō&H
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄŕďĆûă&
ċæñè&Ō&H
ŔöŖŖƄ&
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄŕďĆûă&
ċæñè&Ō&H
ŔöŠõƄ&
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄŕďĆûă&
ċæñè&Ō&H
ŔöœœõƄ&
ÿŞşċŉĐĊŞ&
ċæñè&Ō&H
õƄŕýĐċĆĊĊŊŗü&ûŲă&
ÿŞşċŉĐĊŞ&ŌŔƄ&ŪăŞş&
ċæñè&Ō&H
ûĐďċĆŊď&
ÿŞşċŉĐĊŞ&ŌŔƄŕďĆûă&
ċæñè&œ&H
ŔöœƄ&
ÿŞşċŉĐĊŞ&ŌŔƄŕďĆûă&
ċæñè&Ō&H
ŔöŠõƄ&
ÿŞşċŉĐĊŞ&õŔƄ&
ċæñè&Ō&H
ÿŞşċŉĐĊŞ&Ŋďſ&ŨŔƄ&
ċæñè&Ō&H
ŊĐďĐĊĐăũþŕÿŞşċŉĐĊŞ& ċæñè&Ŗ&H
õƄ&
ŊĐďĐĊĐăũüþŕÿŞşċŉĐĊŞ& ċæñè&Ŗ&H
õƄ&
ŊĊĐăßċŞ&ý&
ċæñè&Ŗ&H
ŊĊĐăßċŞ&Ċ&
ċæñè&Ŗ&H
ƗûăŔöŌõƄŕÿõƕŕďĆûăŔöœƄ&ċæñè&Ō&H
ƗûăŔöŌõƄŕÿõƕŕďĆûăŔöœœ ċæñè&œ&H
õƄ&
Ɨûă&ŔöŖƄŕÿõƕŕďĆûă&ŔöžƄ&ċæñè&Ō&H
Ɨûă&ŔöŖƄŕÿõƕŕďĆûă&
ċæñè&Ō&H
ŔöŠõƄ&

þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ƒśļŚƌśŘř&
ōĽľōŃŅłŃĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŉĐûĆăċŉĐăŋ& & ûĆýĊ&
ōĽľōŃŅłŃĿľ&Ńńƅ&
ċæñè&Ō&
ōĽľōŃŅłŃĿľ&ĿłĽľ&ţĿľń&Ÿ&ŤōŻőŤľ& ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ŉĐûĆăċŉĐăŋ&
ŀĽłŃōĽľōŃŅĿľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ňŞüýăĆŉŋ& & ûĆýĊ&Ōéâóť&
œéâó&
ŀĽłŃōĽľōŃŅĿľ& & ûĆýĊ&Šéâó& ċæñè&Ō&
ŀłŏńĽŅĽľ&ƓŃŅĽŤŃńőŢĿľŃō&ĽōŃŒ&Ʋ& ċæñè&Ō&H
ŹŷƐ&ŤŻ&ƂŻŏńŏłŃōƃ&

þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&
þŕÿ&

ĎĄƀĉƀąāčĸī&
ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&

Univ_48

i\

300159.1_8582 3-Tier Opt 15 Formulary 9.8.16.job, 09/21/2016, 12:11:44

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŚŘļśƉśŘƑŭŮļśƒŭƙŚŘļśƉśŘƑŬŚƌƌŚļĺƋƘ&
ņĽōŃŅłĽōŃńŰŀĿľźŰńŏĿŤźōŃńŰŎō&ċæñè&Ō&H
ņľŏŀŎĽŤŃŒŏ&ţŷĿŷŀŷ&
ċæñè&Ŗ&H
ńŏĿŤźōŃńŰŀĿľźŤźŰŒŏŝĽŤŏŅŎ&ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&üĆşŊċŉĐăŋ&
ńŏĿŤźōŃńŰŀĿľźŤźŝŃńŰŎō&
ċæñè&Ō&H
ƂĿŀŎŅŎƃ&
ţŁľŢĽōŏŅĽŤŃŒŏ&
ċæñè&Ō&H
ţĿŒŰŀłŏŒńŃţĿľĿńŏ&
ċĐþŉĆÿŞş& & ĐŊďċ&
ċæñè&œ&H
ċĐþŉĆÿŞş&Ċċ&
ċæñè&œ&H
ŅĿņłĽŤźōŃńŰŒŏŝĽŤŏŅŎĽţĿńŏ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ċĐþŉĆÿŞşŋ&
ňßăŞċ&
ċæñè&œ&H

ŚŘļśƉśŘƑŭŮļśƒŭř&
ņĽōŃŅłĽōŃń&ƂĿŀŎŅŎĽľŤŃōƃ&
ċæñè&Ō&H
ņĽōŃŅłĽōŃńŰŀĿľźŤźŝŃń&ņ&
ċæñè&Ō&H
ƂĿŀŎŅŎƃ&
þŞĊŊŽĆďûŞ&
ċæñè&œ&H
ûŊăĐşĆď& & ĐŊďċ&
ċæñè&œ&H
ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&Ŏōľ&ƂĿŀŎŅŎƃ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ûŊăĐşĆďŋ&
ŏłźŅŎłĿŤźōŃń&ƂĿŀŎŅŎƃ&
ċæñè&Ō&H
ŻĽŅŃŢľĿŝĽōŃń&ƂĿŀŎŅŎƃ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ňßüĆşŊÿŋ&
ŻŏńŅĽŤŃōŃń&ţŁľŢĽŅŏ&ƂĿŀŎŅŎƃ& ċæñè&Ō&H
üĐşŞňĆ&
ċæñè&œ&H
ďĆċĆûßď&
ċæñè&Ŗ&H
ńŏĿŤźōŃńŰņĽōŃŅłĽōŃń&
ċæñè&Ō&H
ƎńŰŀĿľźŤźŝŃń&
ńŏĿŤźōŃńŰŀĿľźŤźŝŃńŰŻłĽŤŃōŃ ċæñè&Ō&H
ŒŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ďŞĐĊýĐŉŊďŋ&
ĿŢľĿŝĽōŃń&ƂĿŀŎŅŎƃ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&H
ĐûŗŪăĐşŋ&
ŀĿľźŤźŝŃń&ņŰŅłŃŤŏŅŎĿŀłŃŤ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ýĐăßċŉŊüŋ&
ţŁľŢĽōŏŅ&ţĿŒ&ĿŃń&ŸŹƆ&Ŀŀ&
ċæñè&Ō&H
ţŁľŢĽōŏŅĽŤŃŒŏ&ţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
ƂĿŀŎŅŎƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
þăŞýŲũŌŔŋ&
ŅĿņłĽŤźōŃń&ƂĿŀŎŅŎƃ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ċĐþŉŞşŋ&
ċĐþŉŞş& & ĐŊďċ&
ċæñè&Ŗ&H
ŅłŃŢľŁłŃŒŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ŽŊŉĐýċŊûŋ& & ĊĐăď&
ŽŊżĆüĐş&
ċæñè&œ&H

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ňŊŉżĆď&

ċæñè&Ŗ&H

ŚŘļśƉśŘƑŬŚƌƌŚļĺƋśŭř&
ĆăŉŞş&
ċæñè&œ&H
ņłĿŤŢŏńĽō&ţĿŒŃŁŤ&ƂĿŀŎŅŎƃ& ċæñè&Ō&H
ŒŏŝĽŤŏŅŎĽţĿńŏ&ţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&ƂĿŀŎŅŎƃ&
ŒŃōľĿŢŏńĽō&ţĿŒŃŁŤ&ƂĿŀŎŅŎƃ& ċæñè&Ō&H
ÿŗŉŞňĐă&
ċæñè&œ&H
ŪăŗĐŉĐüŞċŲĐăĐďŞ&
ċæñè&Ō&H
ŢľŁłņŃŀłĿŢŏń&ţĿŒŃŁŤ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ĐûŗŪŞďŋ&
ŊăŞŽŉĐ&
ċæñè&œ&H
ŧŏŅĿłĿľĽō&ŅłĿŤŏŅŎĽŤŃńŏ&
ċæñè&Ō&H
ƂĿŀŎŅŎƃ&Ňóñäñèæâ&àå&ĆûŗăĆŉ&
ăĊŋ& & öŠƄ&
ŧŏŅĿłĿľĽō&ŅłĿŤŏŅŎĽŤŃńŏ&
ċæñè&Ō&H
ƂĿŀŎŅŎƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĆûŗăĆŉŋ& & öõƄ&
ăĐċŞüĆş&
ċæñè&œ&H
üĆşŊÿŞş&
ċæñè&œ&H
ýŉŞÿďŊĊĐăĐďŞ&
ċæñè&Ō&H
ĆûŞċĆċŞ&ŇĐýŲċŲŋ&
ŀłŏŒńŃţĿľĿńŏ&ţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&œ&H
ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&ƂĿŀŎŅŎƃ&

ŚŘļśŚŬŬŭƋĹśŮř&
ĽƎŏľĽţŅŃńŏ&ŒłĿŀ&ŹŷŹųƆ&
þŞýŉŞŽŞ&
ōłĿŤĿľźń&ţĿŒŃŁŤ&ƂĿŀŎŅŎƃ&
ăĆĊċĆûĆŪċ&
ýĆċĆÿĆß&
ýĆňŞĐ&

ċæñè&Ō&H
ċæñè&œ&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ŗ&H
ċæñè&œ&H
ċæñè&œ&H

ŚŘļśĹŬŚĻŮĺƌŚ&
ĆăýŲĆżĆď&ý&ĊĐă&ŔöŌƄ&
ĆňĐýċ&
ņŏŅĽŝĿľĿľ&Ŏōľ&ƂĿŀŎŅŎƃ&
þŞċĐýċŊûũĊ&
ņłŃŤĿńŃŒŃńŏ&ţĿľ&ŹŷŵƆ&
þŉŊüĐďŊÿŊďŞ&ĊĐă&ŔöŌõƄ&
ōĽłŅŏĿľĿľ&Ŏōľ&ƂĿŀŎŅŎƃ&
ûĐüþŊżĆď&
ŒĿłƎĿľĽŤŃŒŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċŉŗĊĐýċŋ&
ŒĿłƎĿľĽŤŃŒŏ&ŎōľŰŅŃŤĿľĿľ&
ŤĽľŏĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ûĐĊĐýċŋ&
ŊĊċĆăĐă&

ċæñè&œ&H
ċæñè&œ&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&œ&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&œ&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&œ&H

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ľĽŅĽńĿŀłĿţŅ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
şĆăĆċĆďŋ& & ĊĐăď&
ľŏƓĿņŁńĿľĿľ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
þŞċĆżĆďŋ&
ăŗüŊżĆď&
ċæñè&œ&H
ŤŏŅŃŀłĽńĿľĿľ&
ċæñè&Ō&H
ýŲĐĊýŲĐăŊďŞ&ŊĐÿŊÿŞ& ċæñè&Ŗ&H
ýŊăĐûĆŉýŊďŞ&Ųûă& & ĊĐăď&ċæñè&Ō&H
ĊŊüþŉŊďňĆ&
ċæñè&œ&H
ŅŃŤĿľĿľ&ŤĽľŏĽŅŏ&ƂĿŀŎŅŎƃ&ţĿľń& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ċŊüĐýċŊûŋ&
ċŊüĐăĐă&üĆăŞĆċŞ&żŞă& ċæñè&Ō&H
ċŉĆŽĆċĆď&ň&
ċæñè&œ&H

ƌśřŮŭŬŬŚŘŭĺĻř&
ûßĊċĆŉĆď&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ńĽŀŎĽƎĿľŃńŏ&ŹŷŸƆ&
ċæñè&Ō&H
ýŉĐăŞďĊĆ&
ċæñè&œ&H
ŀłĿŀĽłĽōĽŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&H
ĆăûĆŊďŞŋ& & ĊĐăď&
ŉŞĊċĆĊŊĊ&
ċæñè&œ&
Ăă&
Ăă&ŇšŠ&òæãðí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

ģķĈĄĸģąĉĎģơ&
ŚŘļśŮƁĺŬśŘŭƋĹśŮƙƊŭļŚ&ŚĹĺŘśřļ&
ŮĺƌƊśŘŚļśĺŘř&
ĆďĐŉĐ&ŞăăŊýċĆ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇšŔ&æäìãðãêæàäí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ûĐüþŊŽŞďċ&ŉŞĊýŊüĆċ& ċæñè&Ŗ&
Ăă&Ňœ&æäìãðñèí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŃŀłĽŅłĿŀŃŁŤŰĽľņŁŅŏłĿľ&ńŏņŁ& ċæñè&Ō&

Ăă&
Ăă&
þŕÿ&

ŚŘļśŮƁĺŬśŘŭƋĹśŮř&
ĆċŉĐŽŞďċ&ŲŪĆ&
ċæñè&Ŗ&
Ăă&Ňœ&æäìãðñèí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŊďûŉŗĊŞ&ŞăăŊýċĆ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŌ&æäìãðñè&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŃŀłĽŅłĿŀŃŁŤ&ņłĿŤŃŒŏ& & ĊĐăď&ċæñè&Ō&
ŃŀłĽŅłĿŀŃŁŤ&ņłĿŤŃŒŏ&ƂńĽţĽľƃ& ċæñè&Ō&H

ŚŘļśƁśřļŚƌśŘŭř&
ĽƎŏľĽţŅŃńŏ&ţŀł&ŹŷŸƆ&
ĽƎŏľĽţŅŃńŏ&ţŀł&ŹŷŸųƆ&
Ňóñäñèæâ&àå&ĆĊċŞýŉĐŋ&
ōŏŅŃłŃƎŃńŏ&ţźłŁŀ&

ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H

Ăă&
Ăă&
þŕÿ&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ōźŀłĿŎŏŀŅĽŒŃńŏ&Ŏōľ& & ĊßŉýƖ& ċæñè&Ŗ&
ċĆþĊ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŒŃŀŎŏńŎźŒłĽŤŃńŏ&Ńńƅ&
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿŝźƎŃńŏ&Ŏōľ& & ĊĐăďƖ&
ċæñè&Ŗ&
ĊßŉýƖ&ċĆþĊ&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŎźŒłĿŝźƎŃńŏ&ŀĽŤĿĽŅŏ&
ċæñè&Ŗ&
Ňóñäñèæâ&àå&ŽŊĊċĆŉŊăŋ& &
ûĆýĊ&œõéóť&õŔéó&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ŎźŒłĿŝźƎŃńŏ&ŀĽŤĿĽŅŏ& &
ċæñè&Ŗ&
ûĆýĊ&ŌŔŔéó&
ýĆ&æå&šõ&îñãèí&ãäç&àðçñè&
ľŏƓĿōŏŅŃłŃƎŃńŏ&
ċæñè&Ō&H
ŒŃŎźŒłĿōŎľĿłŃŒŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
şßňĆăŋ&

ýĆ&

ýĆ&
ýĆ&

ýĆ&

ƊŭļŚ&ŚĹĺŘśřļř&
ĽľņŁŅŏłĿľ&ţŁľŢĽŅŏ& & ďŞþŗ&
ċæñè&Ō&
ĽľņŁŅŏłĿľ&ţŁľŢĽŅŏ& & Ċßŉý&
ċæñè&Ō&H
ĽľņŁŅŏłĿľ&ţŁľŢĽŅŏ& & ċĆþĊ&
ċæñè&Ō&H
ĽľņŁŅŏłĿľ&ţŁľŢĽŅŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ŽĐĊýŊŉŞ&Şŉŋ& & ċþŌœ&
ľŏƓĽľņŁŅŏłĿľ&ōĿńō&
ċæñè&Ō&
ŸŷŵųŤŻőŹŷųŤľ&Ňóñäñèæâ&àå&
şĐýŞďŞş&
ûĐďûŞďċŉĆċŞŋ&
ĊŞŉŞŽŞďċ&ÿŊĊƗŗĊ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇšŔ&æäìãðãêæàäí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ŅŏłņŁŅĽľŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ& & ĊĐăď& ċæñè&Ō&H
ŅŏłņŁŅĽľŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ& & ċĆþĊ& ċæñè&Ō&H
ŽŞďċĐăŊď&ŲŪĆ&
ċæñè&œ&
Ăă&Ňœ&æäìãðñèí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
şĐýŞďŞş&ŲŪĆ&
ċæñè&œ&
Ăă&Ňœ&æäìãðñèí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

þŕÿ&

þŕÿ&

Ăă&

Ăă&
Ăă&

ŬŭĻƜĺļƋśŭŘŭ&ƌĺŜĻŬŚļĺƋř&
ŤĿńŅŏľŁŧĽţŅ&ţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĊŊďżŗăĆŊŉŋ& &
ûŲŞƕƖ&ýĆûƗƖ&ċĆþĊ&
ƎĽŢŃłľŁŧĽţŅ&Ňóñäñèæâ&àå&
ĆûûĐăĆċŞŋ&

ċæñè&Ō&H

ƌŚřļ&ŮŭŬŬ&řļŚƊśŬśƨŭƋř&
ōłĿŤĿľźń&ţĿŒŃŁŤ&ńŏņŁ&

ċæñè&Ō&

þŕÿ&

ƌśřŮŭŬŬŚŘŭĺĻř&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ĽōŏŅźľōźţŅŏŃńŏ& & ĊĐăď&ŌŔƄť&ċæñè&Ō&
þŕÿ&
œŔƄ&
ĆŉĆăĆĊċ&ďý&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ÿĆăŊŉŞĊý&
ċæñè&Ŗ&H
ŞýŊýŞď&œũýĆƗ&
ċæñè&œ&H
ŞýŊýŞďũſŉ&œũýĆƗ&
ċæñè&œ&H
ŞĊþŉŊŞċ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ƗĆăßÿŞûĐ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ĐŪŞŽ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ĐŉƗĆüþŊ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ýŉĐăĆĊċŊďũû&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ýŗăüĐňßüŞ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
şĐăĆŊŉ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&
ňŞüĆŊŉĆ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&

ŘŚřŚŬ&řļŭƋĺśŜř&
ŢľŁńŃţĿľŃŒŏ&ƂńĽţĽľƃ&
ċæñè&Ō&
Ăă&Ňœ&ïàêêðñí&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&
ŢľŁŅŃōĽţĿńŏ&ŀłĿŀŃĿńĽŅŏ&
ċæñè&Ō&
ƂńĽţĽľƃ&
Ăă&ŇŌ&ïàêêðñ&ŕ&ŖŔ&çãîíŋ&

ĆÿŽĆŊŉ&ŲŪĆ&
Ăă&ŇŌ&æäìãðñè&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
þŉŞĐ&ŞăăŊýċĆ&
Ăă&ŇšŔ&ïðæíêñèí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ĊßüþŊûĐŉċ&
Ăă&ŇŌ&æäìãðñè&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

ċæñè&œ&

Ăă&

ċæñè&œ&

Ăă&

ċæñè&œ&

Ăă&

ƞŚŘļƁśŘŭř&
ĽŤŃńĿŀŎźľľŃńŏ&Ńńƅ&
ċæñè&Ō&H
ŅŎŏĿŰŵƏ&
ċæñè&Ŗ&H
ŅŎŏĿŀŎźľľŃńŏ& & ŞăŊş&
ċæñè&Ŗ&H
ŅŎŏĿŀŎźľľŃńŏ& & ĊĐăďƖ&ċþŌœƖ& ċæñè&Ō&H
ċþœŠ&

ĉĎĄĸīąā&
ŜŭƋƌŚļĺŬĺĹƘű&ŚŮŘŭ&

Ăă&

ĽŒĽŀĽľŏńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ÿŊŪŪŞŉŊďŋ& & ûŉŞĆ&
ĽŒĽŀĽľŏńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ÿŊŪŪŞŉŊďŋ& & żŞă&öŌƄ&
ĆŽŊċĆ& & ûŉŞĆ&
ċæñè&Ō&
ĆŽŊċĆ& & żŞă&
ċæñè&Ō&
ņŏńƎĿźľ&
ċæñè&Ō&H
ŀŏłĿŝŃŒŏŰŏłźŅŎłĿŤźōŃń&
Ňóñäñèæâ&àå&þŞďňĆüßûŊďŋ&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&
ċæñè&Ō&H
ƂŅĿŀŃōĽľƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
ûăŞĐûŊďũċŋ& & żŞăƖ&ăĐċďƖ&
ĊĐăďƖ&ĊƕĆþ&
ŏłź&ŀĽŒ&ŵƆ&
ċæñè&Ō&H
ŏłźŅŎłĿŤźōŃń&ƂĽōńŏ&ĽŃŒƃ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ŞŉßżŞăŋ& & żŞă&
ŏłźŅŎłĿŤźōŃń&ƂĽōńŏ&ĽŃŒƃ& & ċæñè&Ō&H
ĊĐăď&
ŃţĿŅłŏŅŃńĿŃń& & ûĆýĊ&
ċæñè&Ō&
ŤźĿłŃţĽń&
ċæñè&Ō&
ţŁľŢĽōŏŅĽŤŃŒŏ&ţĿŒŃŁŤ&
ċæñè&Ō&H
ƂĽōńŏƃ&Ňóñäñèæâ&àå&ƗăĆŉĐďŋ&
ŅłŏŅŃńĿŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŉŞċŊďũĆŋ& & ûŉŞĆ&
ċŉŞċŊďĐŊď& & żŞă&öŔŌƄ&
ċæñè&Ō&
ŅłŏŅŃńĿŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ŉŞċŊďũĆŋ& & żŞă&öŔœõƄ&
ƎŏńĽŅĽńŏ&
ċæñè&Ō&

Ăă&
þŕÿ&
Ăă&

Ăă&

Ăă&
Ăă&

řļŭƋĺśŜƙƊŭļŚƉŚĹĺŘśřļ&
ŮĺƌƊśŘŚļśĺŘř&
ĆÿŽĆŊŉ&ÿŊĊƗŗĊ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇšŔ&æäìãðãêæàäí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

Ăă&

řļŭƋĺśŜ&śŘƁŚŬŚŘļř&
ĆŉďŗŊċß&ŞăăŊýċĆ&
ċæñè&œ&
Ăă&ŇŖŔ&æäìãðãêæàäí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ņŁŒŏţĿńŃŒŏ&ƂŃńŎĽľĽŅŃĿńƃ&
ċæñè&Ō&
Ňóñäñèæâ&àå&ýŗăüŊûĐŉċŋ& &
öœõéóŕœéðť&öõéóŕœéð&
ŪăĐŽŞďċ&ÿŊĊƗŗĊ& &
ċæñè&œ&
õŔéâóŕïðæíêť&ŌŔŔéâóŕïðæíê&
Ăă&ŇŌœŔ&æäìãðãêæàäí&ŕ&
ŖŔ&çãîíŋ&
ŪăĐŽŞďċ&ÿŊĊƗŗĊ& &
ċæñè&œ&
œõŔéâóŕïðæíê&
Ăă&ŇœŠŔ&æäìãðãêæàäí&ŕ&
ŖŔ&çãîíŋ&
ŪăĐŽŞďċ&ŲŪĆ&
ċæñè&œ&
Ăă&Ňœ&æäìãðñèí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&
ýŗăüŊûĐŉċ&ŪăŞşŲĆăŞŉ& ċæñè&œ&
Ăă&Ňœ&æäìãðñèí&ŕ&ŖŔ&
çãîíŋ&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

Ăă&

ýĆ&
ýĆ&

ýĆ&
ýĆ&

ýĆ&
ýĆ&
ýĆ&
ýĆ&

ŜŭƋƌŚļĺŬĺĹƘű&ŚŘļśƊśĺļśŮř&
ŻŏńŅĽŤŃōŃń&ţŁľŢĽŅŏ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ& ċæñè&Ō&H

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ņŏŅĽŤŏŅŎĽţĿńŏ&ŒŃŀłĿŀŃĿńĽŅŏ&ċæñè&Ō&H
ĽŁŻŤŏńŅŏŒ&Ňóñäñèæâ&àå&
ÿŊýŉĐăŞďŞ&ĆŪŋ& & ûŉŞĆ&
ċæñè&Ō&H
ņŏŅĽŤŏŅŎĽţĿńŏ&ŒŃŀłĿŀŃĿńĽŅŏ&ċæñè&Ō&H
ĽŁŻŤŏńŅŏŒ& & żŞă&
ċæñè&Ō&H
ņŏŅĽŤŏŅŎĽţĿńŏ&ŒŃŀłĿŀŃĿńĽŅŏ&ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ŗ&H
ĽŁŻŤŏńŅŏŒ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&œ&H
ÿŊýŉĐăŞďŞŋ& & ăĐċď&
ŜŭƋƌŚļĺŬĺĹƘű&ŚŘļśƑĻŘĹŚŬř&
þŞċĆüŞċŲĆĊĐďŞ&
ċæñè&Ō&H
ōŃōľĿŀŃłĿŝ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ÿŊýŉĐýŊĐďĆċŞ&
ăĐýŉĐşŋ& & ûŉŞĆ&
ĆŗżüŞďċŞÿ& & ĐŊďċ&
ōŃōľĿŀŃłĿŝ& & żŞăƖ&ĊŗĊý&
ċæñè&Ō&H
ņŏŅĽŤŏŅŎĽţĿńŏ&ƓĽľŏłĽŅŏ& & ċæñè&Ō&H
ōŃōľĿŀŃłĿŝ&ţŎĽŤŀĿĿ&ŸƆ&
ċæñè&Ō&H
ûŉŞĆƖ&ăĐċďƖ&ĐŊďċ&
Ňóñäñèæâ&àå&ăĐýŉĐş&
ŒŏţĿŝŃŤŏŅĽţĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ĊŲĆüýĐĐŋ&
ċĐýŊûĐŉċŋ& & ûŉŞĆ&
ōľĿŅłŃŤĽƎĿľŏ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ&
ċæñè&Ō&H
ŒŏţĿŝŃŤŏŅĽţĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ŧŏŅĿōĿńĽƎĿľŏ&ōłŏĽŤ&
ċæñè&Ō&H
ċĐýŊûĐŉċŋ& & żŞă&
ńźţŅĽŅŃń&ƂŅĿŀŃōĽľƃ&
ċæñè&Ō&H
ÿŞĊĐşŊüŞċĆĊĐďŞ& & ĐŊďċ&ċæñè&Ō&H
öŔõƄ&
ŜŭƋƌŚļĺŬĺĹƘű&ŚŘļśūƋĻƋśļśŮ&
ŒŏţĿŝŃŤŏŅĽţĿńŏ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ÿĐşŞýŊď&Ųûă&
ċæñè&Ō&H
ċĐýŊûĐŉċŋ& & ĐŊďċ&öœõƄ&
ŇĆďċŊýŉŗŉŊċŊûŋ&
ŢľŁĿōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ& &
ċæñè&Ō&H
ŎźŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&ƂłŏōŅĽľƃ&
ċæñè&Ō&H
ûŉŞĆ&öŔŌƄ&
Ňóñäñèæâ&àå&ĆďŗĊĐăũŲûŋ&
ŢľŁĿōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ&
ċæñè&Ō&H
ŀłĿōŅĿŰŀĽŧ&ōłŏ&ŸƆ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĊßďĆăĆŉŋ&
&
ŀłĿōŅĿţĿľ&Ŏō&ōłŏ&ŵŷųƆ&
ċæñè&Ō&H
ûŉŞĆ&öŔœõƄ&
Ňóñäñèæâ&àå&ĆďŗĊĐăũŲûŋ&
ŢľŁĿōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ&
ċæñè&Ō&H
ŀłĿōŅĿƎĿńŏ&ōłŏ&ŰŎō&ŵŷųƆ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&
Ňóñäñèæâ&àå&ĆďŗĊĐăũŲûŋ&
ÿŞŉüĆũĊüĐĐċŲŞŕŪĊ&
ŜŭƋƌŚļĺŬĺĹƘű&ŚŘļśūřĺƋśŚļśŮř&
þĐÿßŋ& & ĐŊă&öŔŌƄ&
ĽōŃŅłŏŅŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ýĆ&
ŢľŁĿōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ&
ċæñè&Ō&H
ĊĐŉŊĆċĆďŞŋ&
Ňóñäñèæâ&àå&
ōĽľōŃŀĿŅłŃŏńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ÿŞŉüĆũĊüĐĐċŲŞŕŪĊ&
ÿĐŽĐďŞşŋ& & ûŉŞĆ&
ĊûĆăýŋ& & ĐŊă&öŔŌƄ&
ōĽľōŃŀĿŅłŃŏńŏ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&H
ŢľŁĿōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ&
ċæñè&Ō&H
ŦũüĐý&
ċæñè&Ŗ&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĊßďĆăĆŉŋ& &
ċĆňĐŉĆû& & ûŉŞĆ&
ċæñè&Ŗ&
ýĆ&
ĐŊďċ&
ŜŭƋƌŚļĺŬĺĹƘű&ŚŘļśřŭƊĺƋƋƁŭśŮř&
ŢľŁĿōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ&
ċæñè&Ō&H
ŧŏŅĿōĿńĽƎĿľŏ&ţŎĽŤŀĿĿ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĊßďĆăĆŉŋ& &
Ňóñäñèæâ&àå&ďŊňĐŉĆăŋ&
ĊĐăď&
ţŏľŏńŃŁŤ&ţŁľŢŃŒŏ& & ăĐċď&
ċæñè&Ō&H
ŢľŁĿōŃńĿńŃŒŏ& & ûŉŞĆ&öŔõƄ& ċæñè&Ō&H
ŜŭƋƌŚļĺŬĺĹƘű&ŮĺƋļśŮĺřļŭƋĺśŜř&
ŢľŁĿōŃńĿńŃŒŏ& & żŞă&
ċæñè&Ō&H
ĽľōľĿŤŏŅĽţĿńŏ&ŒŃŀłĿŀŃĿńĽŅŏ& ċæñè&Ō&H
ŢľŁĿōŃńĿńŃŒŏ& & ĊĐăď&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĆûăĐŽĆċŞŋ& &
ŢľŁĿōŃńĿńŃŒŏ&ŏŤŁľţŃŢŃŏŒ&ņĽţŏ&ċæñè&Ō&H
ûŉŞĆ&
ŢľŁŅŃōĽţĿńŏ&ŀłĿŀŃĿńĽŅŏ&
ċæñè&Ō&H
ĽľōľĿŤŏŅĽţĿńŏ&ŒŃŀłĿŀŃĿńĽŅŏ& ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ûŗċŊŽĆċŞŋ& &
ĐŊďċ&
ûŉŞĆ&
ņŏŅĽŤŏŅŎĽţĿńŏ&ŒŃŀłĿŀŃĿńĽŅŏ&ċæñè&Ō&H
ŢľŁŅŃōĽţĿńŏ&ŀłĿŀŃĿńĽŅŏ& &
ċæñè&Ō&H
ƂŅĿŀŃōĽľƃ&
ĐŊďċ&
ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
ŤŁŀŃłĿōŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
þĆûċŉĐþĆďŋ& & ĐŊďċ&
ĊŊăŽŞŉ&ĊŗăŪĆÿŊĆňŊďŞ& &
ûŉŞĆ&
ĊĊÿ&
ĊŗăŪĆüßăĐď& & ûŉŞĆ&
ĊŗăŪĆüßăĐď& & ýĆûƗ&

ċæñè&Ō&H
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ŎĽľĿņŏŅĽţĿľ&ŀłĿŀŃĿńĽŅŏ&
Ňóñäñèæâ&àå&ŗăċŉĆŽĆċŞŋ&
ŎźŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ& &
ûŉŞĆƖ&ĐŊďċ&
ŎźŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ& &
ăĐċď&
ŎźŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&ņŁŅźłĽŅŏ&
Ňóñäñèæâ&àå&ăĐûĐŊÿŋ&
ŎźŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&ƓĽľŏłĽŅŏ& &
ûŉŞĆ&
ŎźŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&ƓĽľŏłĽŅŏ&
Ňóñäñèæâ&àå&ƕŞĊċûĐŉċŋ& &
ĐŊďċ&
ŤĿŤŏŅĽţĿńŏ&ŢŁłĿĽŅŏ&
Ňóñäñèæâ&àå&ŞăĐûĐďŋ& &
ûŉŞĆƖ&ĐŊďċƖ&ĊĐăď&
ŅŏŝĽōĿłŅ&ţĿľń&ŵŷųƆ&
ŅłŃĽŤōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ&
ƂŅĿŀŃōĽľƃ& & ûŉŞĆƖ&ĐŊďċ&
ŅłŃĽŤōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ&
ƂŅĿŀŃōĽľƃ& & ăĐċď&

ċæñè&Ō&H

ŤŏŅłĿńŃŒĽƎĿľŏ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&üŞċŉĐăĐċŊĐďŋ&
ăĐċď&
ŤŏŅłĿńŃŒĽƎĿľŏ&Żŏľ&ŹŷŶųƆ& ċæñè&Ō&H
ýĆďŉŞċŊď&
ċæñè&œ&H
ŀĿŒĿŢŃľĿŝ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ûĐďÿßăĐşŋ& & ĊĐăď&
łĿţĽŒĽń&ōłŏ&ŹŷŶųƆ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&üŞċŉĐûŉŞĆüŋ&
ŅĽōłĿľŃŤŁţ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ýŉĐċĐýŊûŋ&
ċĆŉżŉŞċŊď& & żŞă&
ċæñè&œ& ďüĐ&ýĆ&
ŽĆăûŲăĐŉ&
ċæñè&œ& ďüĐ&ăĆ&ýĆ&

ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H

ŜŭƋƌŚļĺŬĺĹƘű&řŮŚƊśŮśŜŭř&ŚŘŜ&
ūŭŜśŮĻŬśŜŭř&
ŞŗŉĆş&
ċæñè&Ŗ&H
ŤĽľĽŅŎŃĿń&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H

ċæñè&Ŗ&H
ċæñè&Ō&H

ĐŽŊÿŞŋ&
ŀŏłŤŏŅŎłŃń&Ňóñäñèæâ&àå&
ŞăŊüŊċŞŋ&

ċæñè&Ō&H

Ăă&ýĆ&

ŉŞżŉĆďŞş&
ĊĆďċßă&
ĊĐÿŊŗü&ûŲăĐŉŊÿŞ&ŔöžƄ&
ĊċŞŉŊăŞ&ƕĆċŞŉ&
ŊŉŉŊżĆċŊĐď&

ýĆ&
ýĆ&

ýĆ&

ċæñè&œ&
ċæñè&Ŗ&H
ċæñè&Ō&H
ċæñè&Ō&H

ýĆ&

ƌĺĻļƁƙļƁƋĺŚļƙŜŭŘļŚŬ&ŚĹŭŘļř&
ōŏƓŃŤŏľŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H

ýĆ&
ýĆ&

ŜŭƋƌŚļĺŬĺĹƘű&ƌśřŮŭŬŬŚŘŭĺĻř&řƜśŘ&
ŚŘŜ&ƌĻŮĺĻř&ƌŭƌƊƋŚŘŭ&
ĽŤŤĿńŃŁŤ&ľĽōŅĽŅŏ&Ňóñäñèæâ& ċæñè&Ō&H
àå&ăĆûũŲßÿŉŊďŋ& & ûŉŞĆƖ&
ăĐċď&
ŒŃōľĿŢŏńĽō&ţĿŒŃŁŤ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ& ċæñè&Ō&
ŸƆ&Żŏľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ŽĐăċĆŉŞďŋ&
ŢľŁĿłĿŁłĽōŃľ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ&Ňóñäñèæâ&ċæñè&Ō&H
àå&ŞŪŗÿŞşŋ& & ûŉŞĆ&õƄ&
ŢľŁĿłĿŁłĽōŃľ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ& & ĊĐăď&ċæñè&Ō&H
ŃŤŃƔŁŃŤĿŒ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&H
ĆăÿĆŉĆŋ& & ûŉŞĆ&
ŤŏŅłĿńŃŒĽƎĿľŏ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&üŞċŉĐûŉŞĆüŋ&
ûŉŞĆ&

ċæñè&Ō&H

ŜŭƋƌŚļĺŬĺĹƘű&ƩĺĻŘŜ&ŮŚƋŭ&ŚĹŭŘļř&
ĆûŞċŊû&ĆûŊÿ& & öœõƄ&
ċæñè&Ō&H

ŜŭƋƌŚļĺŬĺĹƘű&ŬĺŮŚŬ&ŚŘŭřļƁŭļśŮř&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
ăŊÿĐÿŞŉüŋ& & ýċûŲ&
Ăă&ŇŖ&ôãêâìñí&ŕ&Ō&çãîŋ&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ŏōľ& & żŞă&
ċæñè&Ō&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ŏōľ&Ňóñäñèæâ&àå&
ċæñè&Ō&
şßăĐûĆŊďŞŋ& & ĊĐăď&ŠƄ&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&ĿŃńŅ&ųƆ&
ċæñè&Ō&
ľŃŒĿōĽŃńŏŰŀłŃľĿōĽŃńŏ&
ċæñè&Ō&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ŞŽĐşĆûŋ&
ōŎľĿłŎŏŝŃŒŃńŏ&ŻľŁōĿńĽŅŏ&
ċæñè&Ō&H
ƂŤĿŁŅŎŰŅŎłĿĽŅƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
ýŞŉŊÿŞşŋ&
ōľĿŅłŃŤĽƎĿľŏ& & ċŉĐû&
ċæñè&Ō&H
ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ŏōľ&ƂŤĿŁŅŎŰŅŎłĿĽŅƃ& ċæñè&Ō&H
ńźţŅĽŅŃń&ƂŤĿŁŅŎŰŅŎłĿĽŅƃ&
ċæñè&Ō&H
ŀĽłĿŏŝ&ţĿľ&ŹŷŸŵƆ&Ňóñäñèæâ&àå&ċæñè&Ō&H
ýŞŉŊÿŞşŋ&
ýŊăĐûĆŉýŊďŞ&Ųûă&ŇĐŉĆăŋ&ċæñè&Ō&H
õéó&
ŀŃľĿōĽłŀŃńŏ&Ŏōľ&ƂĿłĽľƃ&
ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ĊĆăĆżŞďŋ& &
Ũöõéó&
ŅłŃĽŤōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ&
ċæñè&Ō&H
ƂŤĿŁŅŎƃ&

ĺļśŮ&
ĆûŞċŊû&ĆûŊÿ&ŇĐċŊûŋ&

ċæñè&Ō&H

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ùĢĜĳ&Čġĭĝ&

ùĢĜĳ& ģĝĵĜğĢĝĭĝİĴıø
ĉğĝĢ&
āğĭğĴı&

ĽōŏŅŃō&ĽōŃŒŰĽľŁŤŃńŁŤ&
ċæñè&Ō&H
ĽōŏŅĽŅŏ&
ûŊýŉĐÿŞş&
ċæñè&œ&H
ŢľŁĿōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ&ƂĿŅŃōƃ&ċæñè&Ō&H
Ňóñäñèæâ&àå&ÿŞŉüĐċŊûŋ&
ńŏĿŤźōŃńŰŀĿľźŤźŝŃńŰŎō&
ċæñè&Ō&H
ƂĿŅŃōƃ&Ňóñäñèæâ&àå&
ûĐŉċŊĊýĐŉŊďŋ& & ĊĐăď&
ńŏĿŤźōŃńŰŀĿľźŤźŝŃńŰŎō&
ċæñè&Ō&H
ƂĿŅŃōƃ& & ĊŗĊý&
ĿŢľĿŝĽōŃń&ƂĿŅŃōƃ&Ňóñäñèæâ&àå& ċæñè&Ō&H
ŪăĐşŊď&ĐċŊûŋ&

ßàá&âãä&åæäç&æäåàèéãêæàä&àä&ëìãê&íîéïàðí&ãäç&ãïïèñòæãêæàäí&àä&êìæí&êãïðñ&éñãä&ïî&óàæäó&êà&ôãóñ&õö&
÷øù&ú&ûàòñèñç&áäçñè&üñçæâãèñ&ýãèê&þ&àè&ÿ&&&&& Āā&ú&Ăáãäêæêî&ăæéæêí&&&&& Ąą&ú&ýèæàè&Ćáêìàèæćãêæàä& & & & &
Ĉĉ&ú&Ċêñô&ċìñèãôî&&&&& āą&ú&ăæéæêñç&Ćââñíí&&&&& ČčĎ&ú&ďà&üãæð&Đèçñè&
đđđĒēĒĔĕĖėĘĖđĒęĚđĒē&
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ĸİĞĝĤ&
Ƴƴ
ŦũüĐý&öööööööööööööööööööööööööööööö&õŔ&
ąƴ
ĽņĽōĽƓŃł&ţŁľŢĽŅŏ&ööööööööööööööööö&ŌŌ&
ĽņĽōĽƓŃł&
ţŁľŢĽŅŏŰľĽŤŃƓŁŒŃńŏŰƎŃŒĿƓŁŒŃń
ŏ&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ĆþŞăûŞċöööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ĆþŊăŊŪß&
íññ&ĽłŃŀŃŀłĽƎĿľŏ&ŅĽņ&ööööööö&œŦ&
ĆþŊăŊŪß&üĆŊďċŞďĆ&ööööööööö&œŦ&
ĆþŉĆşĆďŞ&öööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ĽōĽŤŀłĿţĽŅŏ&ōĽľōŃŁŤ&öööööööö&ŖŖ&
ĽōĽłņĿţŏ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŖŠ&
ĆûûĐăĆċŞ&
íññ&ƎĽŢŃłľŁŧĽţŅ&ööööööööööööööö&ŠŦ&
ĆûûŗýŉŊă&
íññ&ƔŁŃńĽŀłŃľ&Ŏōľ&öööööööööööö&ŌŦ&
ĆûûŗŉŞċŊû&
íññ&
ƔŁŃńĽŀłŃľŰŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃ
Œŏ&öööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ĽōŏņŁŅĿľĿľ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööö&œŔ&
ĆûŞĐď&
íññ&ŀŏłŃńŒĿŀłŃľ&ŏłņŁŤŃńŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&Őő&ōĿŒŏŃńŏ&öŨ&
ĽōŏŅĽƎĿľĽŤŃŒŏ&ööööööööööööööööööö&œŌ&
ĆûŞċŊû&ĆûŊÿ&ööööööööööööööööööö&õŌ&
ĆûŞċŊû&ĆûŊÿ&ŇĐċŊûŋ&ööööööö&õŌ&
ĽōŏŅŃō&ĽōŃŒŰĽľŁŤŃńŁŤ&ĽōŏŅĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õœ&
ĽōŏŅźľōźţŅŏŃńŏ&ööööööööööööööööööö&Šž&
ĽōŃŅłŏŅŃń&ööööööööööööööööööööööööööööö&õŔ&
ĆûăĐŽĆċŞ&
íññ&ĽľōľĿŤŏŅĽţĿńŏ&
ŒŃŀłĿŀŃĿńĽŅŏ&ööööööööööööööööööö&õŔ&
ĆûċŲŊþ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ĆûċŊżĆăă&
íññ&ŁłţĿŒŃĿľ&ööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ĆûċŊüüŗďŞ&öööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ĆûċŊĂ&
íññ&ŢŏńŅĽńźľ&ōŃŅłĽŅŏ&ööööööööööŦ&
ĆûċĐĊ&
íññ&ŀŃĿŻľŃŅĽƎĿńŏ&Ŏōľ&ööööööö&Ŗõ&
ĆûŗăĆŉ&
íññ&ŧŏŅĿłĿľĽō&
ŅłĿŤŏŅŎĽŤŃńŏ&ƂĿŀŎŅŎƃ&öööö&ŠŨ&
ĆûŗăĆŉ&ăĊ&

íññ&ŧŏŅĿłĿľĽō&
ŅłĿŤŏŅŎĽŤŃńŏ&ƂĿŀŎŅŎƃ&öööö&ŠŨ&
ĽōźōľĿƓŃł&öööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ĽōźōľĿƓŃł&ţĿŒŃŁŤ&ööööööööööööööö&Ōœ&
ĆÿĆûŞă&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ĆÿĆżŞď&ööööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ĆÿĆăĆċ&ûû&
íññ&ńŃŢŏŒŃŀŃńŏ&öööööööööööööööö&œŔ&
íññ&ńŃŢŏŒŃŀŃńŏ&ōł&öööööööööööö&œŔ&
ĽŒĽŀĽľŏńŏ&ööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ĆÿûŊŉûĆ&öööööööööööööööööööööööööö&œœ&
ĆÿÿŞŉĆăă&
íññ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎ
ŏŅĽŤŃńŏ&ŅĽņ&ŸŹ&ŤŻööööööööö&ŖŌ&
íññ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎ
ŏŅĽŤŃńŏ&ŅĽņ&Ÿŵŷų&ŤŻöööööö&ŖŌ&
íññ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎ
ŏŅĽŤŃńŏ&ŅĽņ&Ÿų&ŤŻööööööööö&ŖŌ&
íññ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎ
ŏŅĽŤŃńŏ&ŅĽņ&ŵŹ&ŤŻööööööööö&ŖŌ&
íññ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎ
ŏŅĽŤŃńŏ&ŅĽņ&ŴŹ&ŤŻööööööööö&ŖŌ&
íññ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎ
ŏŅĽŤŃńŏ&ŅĽņ&ų&ŤŻ&öööööööööö&ŖŌ&
íññ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎ
ŏŅĽŤŃńŏ&ŅĽņ&Ŷŷų&ŤŻöööööööö&ŖŌ&
ĆÿÿŞŉĆăă&şŉ&
íññ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎ
ŏŅĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&ŸŹ&ŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŌ&
íññ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎ
ŏŅĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&Ÿų&ŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŌ&
íññ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎ
ŏŅĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&ŵŹ&ŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŌ&
íññ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎ
ŏŅĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&ŵų&ŤŻ

H

&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŌ&
íññ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎ
ŏŅĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&ŴŹ&ŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŌ&
íññ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎ
ŏŅĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&ų&ŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŔ&
ĽŒŏŢĿƓŃł&ŒŃŀŃƓĿŝŃľ&ööööööööööööööö&Ōœ&
ĆÿŞüýĆĊ&öööööööööööööööööööööööö&œœ&
ĆÿĐşĆ&
íññ&ŒĿŝźōźōľŃńŏ&
ƂŤĿńĿŎźŒłĽŅŏƃ&ööööööööööööööö&ŌŠ&
ĆÿĐşĆ&ýĆƗ&ŌŕŌõŔ&
íññ&ŒĿŝźōźōľŃńŏ&
ƂŤĿńĿŎźŒłĽŅŏƃ&ööööööööööööööö&ŌŠ&
ĽŒłŁōŃľ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ĆÿŽĆŊŉ&ÿŊĊƗŗĊ&öööööööööööööö&Šž&
ĆÿŽĆŊŉ&ŲŪĆ&öööööööööööööööööööö&Šž&
ĆŪŊďŊċĐŉ&ööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ĆŪŊďŊċĐŉ&ÿŊĊýŞŉň&öööööööö&Ōš&
ĆżŉßăŊď&
íññ&ĽńĽŻłŏľŃŒŏ&Ŏōľ&ööööööööö&ŠŖ&
ĽŰŎźŒłĿōĿłŅ&ööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ĆăþŞďňĆ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ĽľņŁŅŏłĿľ&ţŁľŢĽŅŏ&öööööööööööööööö&ŠŦ&
ĆăûĆŊďŞ&
íññ&ŀłĿŀĽłĽōĽŃńŏ&Ŏōľ&ööööö&ŠŦ&
ĽľōľĿŤŏŅĽţĿńŏ&ŒŃŀłĿŀŃĿńĽŅŏ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŔ&
ĆăûĐŲĐă&ĊƕĆþĊ&ööööööööööö&ŖŖ&
ĆăÿĆûċĆňŊÿŞ&
íññ&ţŀŃłĿńĿľĽōŅĿńŏ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööö&œŌ&
ĆăÿĆûċĐďŞ&
íññ&ţŀŃłĿńĿľĽōŅĿńŏ&öööööööö&ŌŦ&
ĆăÿĆŉĆ&
íññ&ŃŤŃƔŁŃŤĿŒ&ööööööööööööööö&õŌ&
ĆăÿŗŉĆňßüŞ&ööööööööööööööööö&ŖŦ&
ĆăŞûŞďĊĆ&öööööööööööööööööööööö&Ōš&
ĽľŏńŒłĿńĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&öööö&Ŗõť&Ŗš&
ĽľŢŁƎĿţŃń&Ŏōľ&öööööööööööööööööööööö&Šœ&
ĆăŊüċĆ&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ĆăŊďŊĆ&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ĆăƗŞŉĆď&
íññ&ŤŏľŀŎĽľĽń&Ŏōľ&ööööööööö&Ōõ&
ĽľľĿŀŁłŃńĿľ&ŅĽņ&ööööööööööööööööööööö&Ũ&
ĽľĿţŏŅłĿń&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
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ĆăýŲĆżĆď&ý&ĊĐă&ŔöŌƄ&öö&ŠŨ&
ĽľŀłĽƎĿľĽŤ&ŅĽņ&ŹŷŵųŤŻ&ööööö&œœ&
ĽľŀłĽƎĿľĽŤ&ŅĽņ&ŹŷųŤŻ&ööööööö&œœ&
ĽľŀłĽƎĿľĽŤ&ŅĽņ&ŸŤŻ&öööööööööö&œœ&
ĽľŀłĽƎĿľĽŤ&ŅĽņ&ŵŤŻ&öööööööööö&œœ&
ĆăŉŞş&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ĆăċĆûŞ&
íññ&łĽŤŃŀłŃľ&öööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ĽľŅĽƓŏłĽ&ŅĽņ&ööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ĽŤĽńŅĽŒŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööö&œŨ&
ĆüĆŉßă&
íññ&ŻľŃŤŏŀŃłŃŒŏ&öööööööööööööö&ŖŠ&
ĆüþŊŞď&
íññ&ƎĿľŀŃŒŏŤ&ŅĽłŅłĽŅŏ&ööööö&Ŗœ&
ĆüþŊĊĐüŞ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ĆüŞŉżŞ&
íññ&ńĽłĽŅłŃŀŅĽń&Ŏōľ&ööööööööö&Ŗœ&
ĽŤŃŢĿţŅŃńŏ&ōłźţŅĽľľŃńŏ&ööööööööö&ŌŨ&
ĽŤŃŧĽōŃń&ţŁľŢĽŅŏ&öööööööööööööööö&ŌŔ&
ĽŤŃľĿłŃŒŏ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööööööö&œŌ&
ĽŤŃľĿłŃŒŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööööö&œŌ&
ĽŤŃńĿŀŎźľľŃńŏ&Ńńƅ&ööööööööööööööö&Šž&
ĆüŊďĐĊßď&ööööööööööööööööööööööö&Šõ&
ĆüŊďĐĊßď&
ŨƄŕŞăŞûċŉĐăßċŞĊ&ööööööö&Šõ&
ĆüŊďĐĊßď&
ŦöõƄŕŞăŞûċŉĐăßċŞ&ööööööö&Šõ&
ĆüŊďĐĊßď&ŊŊ&öööööööööööööööööööö&Šõ&
ĆüŊďĐĊßď&ŊŊ&
ŦöõƄŕŞăŞûċŉĐă&öööööööööööööö&Šõ&
ĆüŊďĐĊßď&ü&ööööööööööööööööööö&Šõ&
ĆüŊďĐĊßďũŲþû&öööööööööööööö&Šõ&
ĆüŊďĐĊßďũýŪ&ŨƄ&ööööööööööö&Šõ&
ĆüŊďĐĊßďũýŪ&Ŋďſ&ŌŔƄööö&Šõ&
ĆüŊďĐĊßďũŉŪ&ööööööööööööööööö&Šõ&
ĽŤŃĿŒĽłĿńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööö&Ōž&
ĆüŊċŊňĆ&ûĆý&œŠüûż&öööööö&ŠŌ&
ĆüŊċŊňĆ&ûĆý&Ŧüûż&öööööööö&ŠŌ&
ĽŤŃŅłŃŀŅźľŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööö&œõť&œš&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏ&ņŏţźľĽŅŏ&öööööööööö&œŔ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏ&
ņŏţźľĽŅŏŰƓĽľţĽłŅĽń&ŅĽņ&
ŸŹŰŸƝŹ&ŤŻ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏ&
ņŏţźľĽŅŏŰƓĽľţĽłŅĽń&ŅĽņ&
ŸŹŰŴŵŹ&ŤŻ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏ&
ņŏţźľĽŅŏŰƓĽľţĽłŅĽń&ŅĽņ&ųŰŸƝŹ&
ŤŻ&ööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏ&
H

ņŏţźľĽŅŏŰƓĽľţĽłŅĽń&ŅĽņ&ųŰŴŵŹ&
ŤŻ&ööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰŰņŏńĽƎŏŀłŃľ&Ŏōľ&
ōĽŀ&ŸŹŰŵŹ&ŤŻ&öööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰņŏńĽƎŏŀłŃľ&Ŏōľ&
ōĽŀ&ŸŹŰƏŹŤŻ&ööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰņŏńĽƎŏŀłŃľ&Ŏōľ&
ōĽŀ&ŵŷųŰŸŹ&ŤŻ&ööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰņŏńĽƎŏŀłŃľ&Ŏōľ&
ōĽŀ&ųŰŸŹ&ŤŻ&öööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰņŏńĽƎŏŀłŃľ&Ŏōľ&
ōĽŀ&ųŰŵŹ&ŤŻ&öööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰņŏńĽƎŏŀłŃľ&Ŏōľ&
ōĽŀ&ųŰƏŹ&ŤŻ&öööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰƓĽľţĽłŅĽńŰŎźŒłĿō
ŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ŸŹŰŸƝŹŰŸŵŷųŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰƓĽľţĽłŅĽńŰŎźŒłĿō
ŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ŸŹŰŸƝŹŰŵųŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰƓĽľţĽłŅĽńŰŎźŒłĿō
ŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ŸŹŰŴŵŹŰŵųŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰƓĽľţĽłŅĽńŰŎźŒłĿō
ŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ųŰŸƝŹŰŸŵŷųŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰƓĽľţĽłŅĽńŰŎźŒłĿō
ŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ųŰŸƝŹŰŵųŤŻ&ö&ŌŦ&
ĽŤŤĿńŃŁŤ&ľĽōŅĽŅŏ&öööööööööööö&õŌ&
ĽŤĿŝĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ŸŹŹŤŻ&öööööö&œš&
ĽŤĿŝĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ŸųŹŤŻ&öööööö&œš&
ĽŤĿŝĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ŵųŤŻ&öööööööö&œš&
ĽŤĿŝĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ųŹŤŻ&öööööööö&œš&
ĽŤĿŝŃōŃľľŃń&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ĽŤĿŝŃōŃľľŃń&ƛ&ŀĿŅ&ōľĽƓŁľĽńĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ
ĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&ŸŹ&ŤŻ&öö&ŖŌ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ
ĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&Ÿų&ŤŻ&öö&ŖŌ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ
ĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&ŵŹ&ŤŻ&öö&ŖŌ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ
ĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&ŵų&ŤŻ&öö&ŖŌ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ
ĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&ŴŹ&ŤŻ&öö&ŖŌ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ
ĽŤŃńŏ&ōĽŀ&ţł&ŵƏŎł&ų&ŤŻ&öööö&ŖŔ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ
ĽŤŃńŏ&ŅĽņ&ŸŹ&ŤŻ&ööööööööööööööö&ŖŌ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ

ĽŤŃńŏ&ŅĽņ&Ÿŵŷų&ŤŻ&öööööööööööö&ŖŌ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ
ĽŤŃńŏ&ŅĽņ&Ÿų&ŤŻ&ööööööööööööööö&ŖŌ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ
ĽŤŃńŏ&ŅĽņ&ŵŹ&ŤŻ&ööööööööööööööö&ŖŌ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ
ĽŤŃńŏ&ŅĽņ&ŴŹ&ŤŻ&ööööööööööööööö&ŖŌ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ
ĽŤŃńŏ&ŅĽņ&ų&ŤŻ&ööööööööööööööööö&ŖŌ&
ĽŤŀŎŏŅĽŤŃńŏŰŒŏŝŅłĿĽŤŀŎŏŅ
ĽŤŃńŏ&ŅĽņ&Ŷŷų&ŤŻ&öööööööööööööö&ŖŌ&
ĽŤŀŎĿŅŏłŃōŃń&ņ&öööööööööööööööööö&ŌŌ&
ĽŤŀŃōŃľľŃń&ƛ&ţŁľņĽōŅĽŤ&
ţĿŒŃŁŤ&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ĽŤŀŃōŃľľŃń&ōĽŀ&ŵųŹ&ŤŻ&ööööööö&ŌŠ&
ĽŤŀŃōŃľľŃń&ōĽŀ&ųŹŹ&ŤŻ&ööööööö&ŌŠ&
ĽŤŀŃōŃľľŃń&ŢĿł&ţŁţŀ&Ÿŵų&
ŤŻőųŤľ&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ĽŤŀŃōŃľľŃń&ŢĿł&ţŁţŀ&ŵųŹ&
ŤŻőųŤľ&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ĽŤŀŃōŃľľŃń&Ńńƅ&öööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ĽŤŀŃōŃľľŃń&ţĿŒŃŁŤ&öööööööööööööö&ŌŠ&
ĆüýßŉĆ&öööööööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ĆďĆÿŉĐăũõŔ&ööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ĆďĆŪŉĆďŊă&
íññ&ōľĿŤŃŀłĽŤŃńŏ&Ŏōľ&öööö&œš&
ĽńĽŻłŏľŃŒŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ĆďĆýŉĐş&ÿĊ&
íññ&ńĽŀłĿŝŏń&ţĿŒŃŁŤ&öööööö&Ũ&
ĽńĽţŅłĿƎĿľŏ&ööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ĆďûĐþĐď&
íññ&ŢľŁōźŅĿţŃńŏ&öööööööööööööö&ŌŌ&
ĆďÿŉĐÿŞŉü&öööööööööööööööööö&ŖŖ&
ĆďĐŉĐ&ŞăăŊýċĆ&ööööööööööööö&ŠŦ&
ĆďċĆþŗĊŞ&
íññ&ŒŃţŁľŢŃłĽŤ&öööööööööööööööö&ŖŖ&
ĆďŗĊĐăũŲû&
íññ&ŎźŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&ƂłŏōŅĽľƃ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŔ&
íññ&ŀłĿōŅĿţĿľ&Ŏō&ōłŏ&ŵŷųƆ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŔ&
íññ&ŀłĿōŅĿƎĿńŏ&ōłŏ&ŰŎō&
ŵŷųƆ&öööööööööööööööööööööööööööööö&õŔ&
ĆýĐƗßď&ööööööööööööööööööööööööööö&œŨ&
ĆýŉŊĊĐ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ĆýċŊĐü&öööööööööööööööööööööööööööö&œœ&
ĆýċŊŽŗĊ&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ĆŉĆăĆĊċ&ďý&ööööööööööööööööööö&Šž&
ĆŉĆăŞď&
íññ&ōŎľĿłĿƔŁŃńŏ&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&

hi

Univ_56

300159.1_8582 3-Tier Opt 15 Formulary 9.8.16.job, 09/21/2016, 12:11:44

ĆŉĆŽĆ&
íññ&ľŏŢľŁńĿŤŃŒŏ&ööööööööööööö&ŠŖ&
ĆŉûĆăßĊċ&ööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ĆŉŊûŞýċ&
íññ&ŒĿńŏŀŏƎŃľ&
ŎźŒłĿōŎľĿłŃŒŏ&ööööööööööööööööö&œõ&
ĆŉŊüŊÿŞş&
íññ&ĽńĽţŅłĿƎĿľŏ&ööööööööööööö&Ōš&
ĽłŃŀŃŀłĽƎĿľŏ&ööööööööööööööööööööööö&œŦ&
ĽłŃŀŃŀłĽƎĿľŏ&ĿłĽľ&ţĿľŁŅŃĿń&Ÿ&
ŤŻőŤľ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&œŦ&
ĽłŃŀŃŀłĽƎĿľŏ&ŅĽņ&ööööööööööööööööö&œŦ&
ĆŉŊşċŉĆ&
íññ&ŢĿńŒĽŀĽłŃńŁŝ&ţĿŒŃŁŤ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šœ&
ĽłŤĿŒĽŢŃńŃľ&öööööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ĆŉüĐÿĆŪŊďŊă&ööööööööööööööööö&ŖŖ&
ĆŉďŗŊċß&ŞăăŊýċĆ&ööööööööööö&Šž&
ĆŉĐüĆĊŊď&
íññ&ŏŝŏŤŏţŅĽńŏ&öööööööööööö&Ōš&
ĆĊĆûĐă&Ųÿ&ööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ĆĊýŊŉŊďũÿŊýßŉŊÿĆüĐăŞ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ĆĊċŞýŉĐ&
íññ&ĽƎŏľĽţŅŃńŏ&ţŀł&ŹŷŸųƆ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŦ&
ĽŅŏńĿľĿľ&ööööööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ĽŅŏńĿľĿľ&ƛ&ōŎľĿłŅŎĽľŃŒĿńŏ&ööö&œŔ&
ĆċŊŽĆď&
íññ&ľĿłĽƎŏŀĽŤ&ööööööööööööööö&œœ&
ĽŅĿłƓĽţŅĽŅŃń&ōĽľōŃŁŤ&öööööööööö&Ōž&
ĽŅĿƓĽƔŁĿńŏ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ĽŅĿƓĽƔŁĿńŏŰŀłĿŻŁĽńŃľ&Ŏōľ&öö&ŌŌ&
ĆċŉŊýăĆ&ööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ĆċŉĐŽŞďċ&ŲŪĆ&öööööööööööööö&ŠŦ&
ĽŁņłĽ&ŹŷŸŰŹŷŹŵŤŻ&öööööööööööööö&Ŗš&
ĆŗżüŞďċŊď&
íññ&ĽŤĿŝŃōŃľľŃń&ƛ&ŀĿŅ&
ōľĽƓŁľĽńĽŅŏ&öööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ĆŗżüŞďċŊď&ŞĊũšŔŔ&
íññ&ĽŤĿŝŃōŃľľŃń&ƛ&ŀĿŅ&
ōľĽƓŁľĽńĽŅŏ&öööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ĆŗżüŞďċŊď&şŉ&
íññ&ĽŤĿŝŃōŃľľŃń&ƛ&ŀĿŅ&
ōľĽƓŁľĽńĽŅŏ&öööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ĆŗŉßşŊĆ&öööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ĆŽĆăŊÿŞ&
íññ&
ŃłņŏţĽłŅĽńŰŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽ
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íññ&ŃłņŏţĽłŅĽń&ööööööööööööööö&ŌŦ&
ĆŽĆĊċŊď&öööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ĆŽŊċĆ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ĆŽĐÿĆŉċ&
íññ&ŒŁŅĽţŅŏłŃŒŏ&öööööööööööööö&Šœ&
ĆşŊŉĐď&öööööööööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ĆßżŞĊċŊď&
íññ&ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ĽōŏŅĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ĽƎĽōŃŅŃŒŃńŏ&ööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ĆňĆûċĆü&
íññ&ĽƎŅłŏĿńĽŤ&öööööööööööööö&ŌŔ&
ĆňĆûċĆü&Ŋď&ŊĊĐũĐĊüĐċŊû&
ÿŞ&ööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ĆňĆûċĆüŕÿŞş&Ŋďſ&œżü&ö&ŌŔ&
ĽƎĽŅŎŃĿŀłŃńŏ&öööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ĽƎŏľĽţŅŃńŏ&ŒłĿŀ&ŹŷŹųƆ&öööööö&ŠŨ&
ĽƎŏľĽţŅŃńŏ&ţŀł&ŹŷŸƆ&öööööööööö&ŠŦ&
ĽƎŏľĽţŅŃńŏ&ţŀł&ŹŷŸųƆööööööööö&ŠŦ&
ĆňŊăŞûċ&ööööööööööööööööööööööööööö&œŨ&
ĽƎŃŅŎłĿŤźōŃń&öööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ĆňŊċŲŉĐüßûŊď&öööööööööööööö&ŌŖ&
ĆňĐýċ&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ĽƎŅłŏĿńĽŤ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ĆňŗăŪŊÿŊďŞ&
íññ&ţŁľŢĽţĽľĽƎŃńŏ&ööööööööööö&ŠŔ&
ĆňŗăŪŊÿŊďŞ&ŞďũċĆþĊ&
íññ&ţŁľŢĽţĽľĽƎŃńŏ&ŏō&öööööö&ŠŌ&
÷ƴ
ņĽōŃŅłĽōŃń&ƂĿŀŎŅŎĽľŤŃōƃ&öööööö&ŠŨ&
ņĽōŃŅłĽōŃńŰŀĿľźŤźŝŃń&ņ&
ƂĿŀŎŅŎƃ&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ņĽōŃŅłĽōŃńŰŀĿľźŰńŏĿŤźōŃńŰŎō
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ņĽōľĿŢŏń&öööööööööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
þĆûċŉŊü&
íññ&
ţŁľŢĽŤŏŅŎĿŝĽƎĿľŏŰŅłŃŤŏŅŎĿ
ŀłŃŤ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
þĆûċŉŊü&ÿĊ&
íññ&
ţŁľŢĽŤŏŅŎĿŝĽƎĿľŏŰŅłŃŤŏŅŎĿ
ŀ&Œţ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
þĆûċŉĐþĆď&
íññ&ŤŁŀŃłĿōŃń&öööööööööööööööö&õŔ&
ņĽľţĽľĽƎŃŒŏ&ŒŃţĿŒŃŁŤööööööööö&ŠŔ&
þĆďňŞă&ĊŗĊ&ŠŔüżŕüă&ööö&œœ&
þĆďňŞă&ċĆþ&œŔŔüż&ööööööö&œœ&
þĆďňŞă&ċĆþ&ŠŔŔüż&ööööööö&œœ&
þĆŉĆûăŗÿŞ&öööööööööööööööööööö&Ōœ&
íññ&ŏńŅŏōĽƓŃł&ööööööööööööööööö&Ōœ&

þûż&ŽĆûûŊďŞ&ööööööööööööööööö&ŠŠ&
þŞăŞĐÿĆĂ&öööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ņŏńĽƎŏŀłŃľ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööööööö&ŌŨ&
ņŏńĽƎŏŀłŃľ&Ŏōľ&ööööööööööööö&ŌŨť&ŌŦ&
þŞďÿŞƗĆ&öööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
þŞďăßĊċĆ&ööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
þŞďċßă&
íññ&ŒŃōźōľĿŤŃńŏ&Ŏōľ&ööööööö&ŠŔ&
þŞďňĆüßûŊď&
íññ&ņŏńƎĿźľ&
ŀŏłĿŝŃŒŏŰŏłźŅŎłĿŤźōŃń&ööö&Šž&
ņŏńƎĿźľ&
ŀŏłĿŝŃŒŏŰŏłźŅŎłĿŤźōŃń&öööööö&Šž&
ņŏńƎŅłĿŀŃńŏ&ŤŏţźľĽŅŏ&öööööööö&œŨ&
þŞďňċŉĐýŊďŞ&üŞĊßăĆċŞ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŨ&
þŞýŉŞŽŞ&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
þŞĊŊŽĆďûŞ&ööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
þŞċĆżĆď&
íññ&ľŏƓĿņŁńĿľĿľ&Ŏōľ&öööööööö&ŠŦ&
ņŏŅĽŤŏŅŎĽţĿńŏ&ŒŃŀłĿŀŃĿńĽŅŏ&
ƂŅĿŀŃōĽľƃ&ööööööööööööööööööööööööööööö&õŔ&
ņŏŅĽŤŏŅŎĽţĿńŏ&ŒŃŀłĿŀŃĿńĽŅŏ&
ĽŁŻŤŏńŅŏŒ&öööööööööööööööööööööööö&õŔ&
þŞċĆüŞċŲĆĊĐďŞ&
ÿŊýŉĐýŊĐďĆċŞ&
ĆŗżüŞďċŞÿ&ööööööööööööööööööö&õŔ&
ņŏŅĽŤŏŅŎĽţĿńŏ&ƓĽľŏłĽŅŏ&ööö&õŔ&
þŞċĆýĆûŞ&
íññ&ţĿŅĽľĿľ&Ŏōľ&ööööööööööööööö&Ōž&
þŞċĆýĆûŞ&ĆŪ&
íññ&ţĿŅĽľĿľ&Ŏōľ&ƂĽŢŃņőĽŢľƃ&ö&Ōž&
þŞċĆĊŞŉĐď&ööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ņŏŅĽŝĿľĿľ&Ŏōľ&ƂĿŀŎŅŎƃ&ööööööööö&ŠŨ&
ņŏŅŎĽńŏōŎĿľ&ōŎľĿłŃŒŏ&ööööööööö&Šœ&
þŞċĐýċŊûũĊ&öööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ņŏŝĽłĿŅŏńŏ&öööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
þŞşĊŞŉĐ&öööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
þŊĆşŊď&
íññ&ōľĽłŃŅŎłĿŤźōŃń&ööööööööö&ŌŖ&
íññ&ōľĽłŃŅŎłĿŤźōŃń&ŢĿł&ţŁţŀ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
þŊĆşŊď&şă&
íññ&ōľĽłŃŅŎłĿŤźōŃń&ŏł&ööööö&ŌŖ&
ņŃōĽľŁŅĽŤŃŒŏ&ööööööööööööööööööööö&Ōš&
þŊûŊăăŊď&ăũĆ&öööööööööööööööööööö&ŌŠ&
þŊûďŗ&öööööööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
þŊăċŉŊûŊÿŞ&öööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ņŃţĿŀłĿľĿľ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööööööö&œŔ&
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ņŃţĿŀłĿľĿľ&ŢŁŤĽłĽŅŏ&ööööööööööö&œŔ&
þŊŽŊżĆü&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ņľŏĿŤźōŃń&ţŁľŢĽŅŏ&öööööööööööööö&Ōõ&
þăŞýŲũŌŔ&
íññ&ţŁľŢĽōŏŅĽŤŃŒŏ&ţĿŒŃŁŤ&
ƂĿŀŎŅŎƃ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ņľŏŀŎĽŤŃŒŏ&ţŷĿŷŀŷ&öööööööööööööö&ŠŨ&
þĐĐĊċŉŊş&ööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
þĐĊŗăŊŪööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
þŉŞĐ&ŞăăŊýċĆ&öööööööööööööööö&Šž&
þŉŞŽŊûĐďũœŦ&
íññ&ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ƛ&ŏŅŎ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
þŉŊăŊďċĆ&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
þŉŊüĐďŊÿŊďŞ&ĊĐă&ŔöŌõƄ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ņłŃŤĿńŃŒŃńŏ&ţĿľ&ŹŷŵƆ&ööööööööö&ŠŨ&
þŉŊŽŊĆûċ&ööööööööööööööööööööööööö&œœ&
ņłĿŤŢŏńĽō&ţĿŒŃŁŤ&ƂĿŀŎŅŎƃ&ŠŨ&
ņłĿŤĿōłŃŀŅŃńŏ&ŤŏţźľĽŅŏ&ööööö&œŨ&
ņŁŒŏţĿńŃŒŏ&ƂŃńŎĽľĽŅŃĿńƃ&ööööö&Šž&
ņŁŒŏţĿńŃŒŏ&ŏō&ööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ņŁŤŏŅĽńŃŒŏ&ööööööööööööööööööööööö&œŌ&
þŗüŞş&
íññ&ņŁŤŏŅĽńŃŒŏ&ööööööööööööö&œŌ&
þŗýŲŞďßă&ööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
íññ&ţĿŒŃŁŤ&ŀŎŏńźľņŁŅźłĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ņŁŀłŏńĿłŀŎŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööö&ŖŖ&
ņŁŀłŏńĿłŀŎŃńŏ&ŎōľŰńĽľĿŝĿńŏ&
Ŏōľ&ţľ&öööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ņŁŀłĿŀŃĿń&Ŏōľ&öööööööööööööööööööö&œš&
ņŁŀłĿŀŃĿń&Ŏōľ&ƂţŤĿŧŃńŻ&
ŒŏŅŏłłŏńŅƃ&öööööööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ņŁţŀŃłĿńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööö&œœ&
þŗĊŗăŪŞş&ööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ņŁŅĿłŀŎĽńĿľ&ŅĽłŅłĽŅŏ&öööööööööööööŨ&
þßÿŗŉŞĐď&Ŋďſ&ööööööööööööööö&ŖŠ&
þßÿŗŉŞĐď&ýŞď&ööööööööööööö&ŖŠ&
þßŞċċĆ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŖŠ&
þßĊċĐăŊû&öööööööööööööööööööööööö&œŔ&
īƴ
ōĽņŏłŻĿľŃńŏ&ööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ûĆþĐüŞċßş&ööööööööööööööööööö&Ōš&
ōĽŢŏłŻĿŅ&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗœ&
ûĆăĆď&
íññ&ƓŏłĽŀĽŤŃľ&Ŏōľ&öööööööööö&œŌ&
ûĆăĆď&Ċŉ&
íññ&ƓŏłĽŀĽŤŃľ&Ŏōľ&öööööööööö&œŌ&
íññ&ƓŏłĽŀĽŤŃľ&ŅĽņ&ŏł&öööööö&œŌ&
ōĽľōŃŀĿŅłŃŏńŏ&öööööööööööööööööööööö&õŔ&
H

ōĽľōŃŅĿńŃń&ƂţĽľŤĿńƃ&öööööööööööö&Ŗž&
ōĽľōŃŅłŃĿľ&ööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ōĽľōŃŅłŃĿľ&Ńńƅ&öööööööööööööööööööööööö&Šš&
ōĽľōŃŅłŃĿľ&ĿłĽľ&ţĿľń&Ÿ&ŤōŻőŤľ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ōĽľōŃŁŤ&ĽōŏŅĽŅŏ&ƂŀŎĿţŀŎĽŅŏ&
ņŃńŒŏłƃ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ûĆüýċĐĊĆŉ&
íññ&ŃłŃńĿŅŏōĽń&Ńńƅ&ŸŹŹőųŤľ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
íññ&ŃłŃńĿŅŏōĽń&Ńńƅ&
ƏŹŤŻőŵŤľ&öööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ûĆďĆĊĆ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ûĆďûŊÿĆĊ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ûĆýĆĊċĆċ&ĊŗăŪĆċŞ&öööööö&Ōœ&
ûĆýŉŞăĊĆ&ööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ōĽŀŅĿŀłŃľ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ōĽŀŅĿŀłŃľ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööööööö&ŌŨ&
ûĆŉĆŪĆċŞ&
íññ&ţŁōłĽľŢĽŅŏ&öööööööööööööööö&ŠŌ&
ûĆŉþĆżăŗ&öööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ōĽłņĽŤĽƎŏŀŃńŏ&ööööööööööööööööö&œŖ&
ûĆŉþĆċŉĐă&
íññ&ōĽłņĽŤĽƎŏŀŃńŏ&ööööööö&œŖ&
ûĆŉþŊÿĐýĆŕăŞŽĐÿĐýĆŕŞ
ďċĆûĆýĐďŞ&ööööööööööööööööööö&œŦ&
ōĽłņŃŒĿŀĽŰľŏƓĿŒĿŀĽ&öööö&œŨť&œŦ&
ōĽłņĿŀľĽŅŃń&öööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ûĆŉÿŊňŞü&
íññ&ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&Ŏōľ&öööööööööööö&œŔ&
ûĆŉÿŊňŞü&ûÿ&
íññ&ōĽłŅŃĽ&ŝŅ&ōĽŀ&ŸŵŹőŵƏŎł
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
íññ&ōĽłŅŃĽ&ŝŅ&ōĽŀ&ŸƐŹőŵƏŎł
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
íññ&ōĽłŅŃĽ&ŝŅ&ōĽŀ&ŵƏŹőŵƏŎł
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
íññ&ōĽłŅŃĽ&ŝŅ&ōĽŀ&ŴŹŹőŵƏŎł
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
íññ&ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&Ŏōľ&ōĿĽŅŏŒ&
ņŏĽŒţ&öööööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ûĆŉÿŗŉĆ&
íññ&ŒĿŝĽƎĿţŃń&ŤŏţźľĽŅŏ&ŌŦ&
ûĆŉŊüŗďŞ&
ďĆďĐŪŊăċŞŉŞÿ&öööööööööööööö&ŠŖ&
ûĆŉďŊċĐŉ&
íññ&ľŏƓĿōĽłńŃŅŃńŏ&
ƂŤŏŅĽņĿľŃō&ŤĿŒŃŢŃŏłţƃ&ööööö&ŖŦ&
ōĽłŅŏĿľĿľ&Ŏōľ&ƂĿŀŎŅŎƃ&öööööööööö&ŠŨ&
ōĽłŅŃĽ&ŝŅ&ōĽŀ&ŸŵŹőŵƏŎł&ööööööö&œŔ&

ōĽłŅŃĽ&ŝŅ&ōĽŀ&ŸƐŹőŵƏŎł&ööööööö&œŔ&
ōĽłŅŃĽ&ŝŅ&ōĽŀ&ŵƏŹőŵƏŎł&ööööööö&œŔ&
ōĽłŅŃĽ&ŝŅ&ōĽŀ&ŴŹŹőŵƏŎł&ööööööö&œŔ&
ōĽłƓŏŒŃľĿľ&öööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ûĆĊĐÿŞş&
íññ&ņŃōĽľŁŅĽŤŃŒŏ&ööööööööööö&Ōš&
ûĆċĆýŉŞĊ&
íññ&ōľĿńŃŒŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööö&œŌ&
ûĆċĆýŉŞĊũċċĊũŌ&
íññ&ōľĿńŃŒŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööö&œŌ&
ûĆċĆýŉŞĊũċċĊũœ&
íññ&ōľĿńŃŒŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööö&œŌ&
ûĆċĆýŉŞĊũċċĊũŖ&
íññ&ōľĿńŃŒŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööö&œŌ&
ûĆßĊċĐď&öööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ōŏŢĽōľĿł&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ōŏŢĽōľĿł&ŤĿńĿŎźŒłĽŅŏ&ŏł&ööö&ŌŖ&
ōŏŢĽŒłĿŝŃľ&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ûŞŪĆňĐăŊď&Ŋď&ÿŞşċŉĐĊŞ&
œżüŕŌŔŔüăũŠƄöööööööööööööööö&ŌŖ&
ōŏŢĽƎĿľŃń&Ńńƅ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ōŏŢĽƎĿľŃń&ţĿŒŃŁŤ&ööööööööööööööö&ŌŖ&
ōŏŢĽƎĿľŃń&ţĿŒŃŁŤ&Ÿ&ŻŤőųŹŤľ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ōŏŢŒŃńŃł&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ōŏŢŏŀŃŤŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ōŏŢŃŝŃŤŏ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ōŏŢĿŅĽŝŃŤŏ&ţĿŒŃŁŤ&öööööööööööö&ŌŖ&
ōŏŢĿŝŃŅŃń&ţĿŒŃŁŤ&öööööööööööööööö&ŌŖ&
ōŏŢŀĿŒĿŝŃŤŏ&ŀłĿŝŏŅŃľ&ööööööööö&ŌŖ&
ōŏŢŀłĿƎŃľ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ōŏŢŅĽƎŃŒŃŤŏ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ûŞŪċĆňŊÿŊüŞŕÿŞşċŉĐĊŞ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ûŞŪċŊď&
íññ&ōŏŢŁłĿŝŃŤŏ&ĽŝŏŅŃľ&öööö&ŌŖ&
ōŏŢŅłŃĽŝĿńŏ&ţĿŒŃŁŤ&öööööööööööö&ŌŖ&
ōŏŢŁłĿŝŃŤŏ&ĽŝŏŅŃľ&ööööööööööööööö&ŌŖ&
ōŏŢŁłĿŝŃŤŏ&ţĿŒŃŁŤ&öööööööööööö&ŌŖ&
ûŞăŞþŉŞş&
íññ&ōŏľŏōĿŝŃņ&öööööööööööööööööö&Ũ&
ōŏľŏōĿŝŃņ&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ũ&
ûŞăŞşĆ&
íññ&ōŃŅĽľĿŀłĽŤ&
ŎźŒłĿņłĿŤŃŒŏ&öööööööööööööööö&œš&
ûŞăăûŞýċ&
íññ&ŤźōĿŀŎŏńĿľĽŅŏ&ŤĿŢŏŅŃľ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ûŞăĐďċŊď&ööööööööööööööööööööööö&œŖ&
ōŏŀŎĽľŏŝŃń&öööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ûŞŉÿŞăżĆ&öööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
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ûŞŉŞňßüŞ&öööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ûŞŉŽĆŉŊş&öööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ōŏŅŃłŃƎŃńŏ&ţźłŁŀ&öööööööööööööööööö&ŠŦ&
ōŏƓŃŤŏľŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööö&õŌ&
ûŲĆďċŊş&öööööööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ûŲĆďċŊş&ûĐďċŊďŗŊďż&
üĐďċŲ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ûŲĆďċŊş&ĊċĆŉċŞŉ&ýĆûƗ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ûŲŞüŞċ&ööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ōŎľĿłŎŏŝŃŒŃńŏ&ŻľŁōĿńĽŅŏ&
ƂŤĿŁŅŎŰŅŎłĿĽŅƃ&ööööööööööööööööööö&õŌ&
ōŎľĿłĿƔŁŃńŏ&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&öööööö&ŌŌ&
ōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ŅĽņţ&öööööööööööö&œŌ&
ōŎľĿłŀłĿŤĽƎŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööö&œŦ&
ōŎľĿłŀłĿŤĽƎŃńŏ&Ńńƅ&ööööööööööööö&œŦ&
ōŎľĿłŅŎĽľŃŒĿńŏ&öööööööööööööööööööö&œŌ&
ōŎĿľŏţŅźłĽŤŃńŏ&öööööööööööööööööö&Ōž&
ōŎĿľŏţŅźłĽŤŃńŏ&ľŃŻŎŅ&öööööööööö&Ōž&
ōŃōľĿŀŃłĿŝ&ööööööööööööööööööööööööööö&õŔ&
ōŃōľĿŀŃłĿŝ&ţŎĽŤŀĿĿ&ŸƆ&ööööö&õŔ&
ōŃľĿţŅĽƎĿľ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ûŊăĐşĆď&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
íññ&ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&Ŏōľ&
ƂĿŀŎŅŎƃ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ûŊďŉßňŞ&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ûŊýŉĐ&
íññ&ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&öööööööööööö&ŌŠ&
íññ&ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&Ŏōľ&ŅĽņ&ŌŠ&
ûŊýŉĐ&ŊöŽöũŊď&ÿõƕ&
íññ&ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&Ńń&ŒųŐ&ŌŠ&
ûŊýŉĐ&şŉ&
íññ&ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&ŏł&ööööööö&ŌŠ&
ûŊýŉĐÿŞş&ööööööööööööööööööööööö&õœ&
ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&öööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&ŏł&öööööööööööööööööö&ŌŠ&
ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&Ŏōľ&ƂĿŀŎŅŎƃ&öööö&ŠŨ&
ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&Ŏōľ&ŅĽņ&öööööööööö&ŌŠ&
ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&Ńń&ŒųŐ&ööööööööööö&ŌŠ&
ōŃŀłĿŢľĿŝĽōŃń&Ńńƅ&ööööööööööööööööö&ŌŠ&
ōŃŀłĿŢľĿŝĽōń&Ńńƅ&ƏŹŹŤŻőƏŹŤľ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ōŃţŀľĽŅŃń&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ōŃŅĽľĿŀłĽŤ&ŎźŒłĿņłĿŤŃŒŏööö&œš&
ōľĽŒłŃņŃńŏööööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ûăĆŪĐŉĆď&
íññ&ōŏŢĿŅĽŝŃŤŏ&ţĿŒŃŁŤ&öö&ŌŖ&
ōľĽłŃŅŎłĿŤźōŃń&öööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ōľĽłŃŅŎłĿŤźōŃń&ŏł&öööööööööööööööö&ŌŖ&
ōľĽłŃŅŎłĿŤźōŃń&ŢĿł&ţŁţŀ&öööööö&ŌŖ&
ûăŞĐûŊď&
H

íññ&ōľŃńŒĽŤźōŃń&ōĽŀ&
ŴŹŹŤŻ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
íññ&ōľŃńŒĽŤźōŃń&ōĽŀ&ŶųŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
íññ&ōľŃńŒĽŤźōŃń&Ŏōľ&ōĽŀ&
ŸųŹ&ŤŻ&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
íññ&ōľŃńŒĽŤźōŃń&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&
ƓĽŻŃńĽľ&ööööööööööööööööööööööööööö&Šœ&
ûăŞĐûŊď&Ŋď&ÿõƕ&
íññ&ōľŃńŒĽŤźōŃń&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&
Ńń&ŒųŐ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ûăŞĐûŊď&ýŞÿŊĆċŉŊû&
żŉĆďŗăŞ&
íññ&ōľŃńŒĽŤźōŃń&ţĿľ&
ŶųŤŻőųŤľ&öööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ûăŞĐûŊď&ýŲĐĊýŲĆċŞ&
íññ&ōľŃńŒĽŤźōŃń&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
íññ&ōľŃńŒĽŤźōŃń&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&
Ńńƅööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ûăŞĐûŊďũċ&
íññ&ōľŃńŒĽŤźōŃń&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&
ƂŅĿŀŃōĽľƃ&ööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ûăŊüĆŉĆ&
íññ&ŏţŅłĽŒŃĿľ&öööööööööööööööööö&ŖŦ&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&ōĽŀ&ŴŹŹŤŻ&öööö&ŌŔ&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&ōĽŀ&ŶųŤŻ&öööööö&ŌŔ&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&Ŏōľ&ōĽŀ&ŸųŹ&ŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&ööööö&ŌŔ&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&
ƂŅĿŀŃōĽľƃ&ööööööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&Ńń&
ŒųŐ&ööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&Ńńƅ&ö&ŌŔ&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&
ƓĽŻŃńĽľ&öööööööööööööööööööööööööööööö&Šœ&
ōľŃńŒĽŤźōŃń&ţĿľ&ŶųŤŻőųŤľ&ö&ŌŔ&
ûăŊďŊüŊş&
œöŨõƄŕÿŞşċŉĐĊŞ&õƄ&ööööö&Šõ&
ûăŊďŊüŊş&
ŠöœõƄŕÿŞşċŉĐĊŞ&œõƄ&ööö&Šõ&
ûăŊďŊüŊş&
ŠöœõƄŕÿŞşċŉĐĊŞ&õƄ&ööööö&Šõ&
ûăŊďŊüŊş&õƄŕÿŞşċŉĐĊŞ&
ŌõƄööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šõ&
ûăŊďŊüŊş&õƄŕÿŞşċŉĐĊŞ&
œŔƄööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šõ&
ûăŊďŊüŊş&õƄŕÿŞşċŉĐĊŞ&
œõƄööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šõ&
ûăŊďŊüŊş&Ŋďſ&ŠöœõŕÿŌŔ&öööö&Šõ&

ûăŊďŊüŊş&Ŋďſ&ŠöœõŕÿœŔ&öööö&Šõ&
ōľĿŤŃŀłĽŤŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööö&œš&
ōľĿńĽƎŏŀĽŤ&öööööööööööööööööööööö&œŖ&
ōľĿńŃŒŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööööö&œŌ&
ōľĿŀŃŒĿŻłŏľ&ņŃţŁľŢĽŅŏ&öööööööööö&ŠŖ&
ōľĿłĽƎŏŀĽŅŏ&ŒŃŀĿŅĽţţŃŁŤ&ööö&œŖ&
ōľĿŅłŃŤĽƎĿľŏ&öööööööööööööööööööööö&õŌ&
ōľĿŅłŃŤĽƎĿľŏ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ&ööööööööö&õŔ&
ûăĐňĆýŊďŞ&Đÿċ&ööööööööööööö&œŦ&
ōľĿƎĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ŸŹŹŤŻ&ööööööööö&œŦ&
ōľĿƎĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ŵŹŹŤŻ&ööööööööö&œŦ&
ōľĿƎĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ŵųŤŻ&ööööööööööö&œŦ&
ōľĿƎĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ųŹŤŻ&ööööööööööö&œŦ&
ûăĐňĆŉŊă&
íññ&ōľĿƎĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ŸŹŹŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŦ&
íññ&ōľĿƎĽŀŃńŏ&ŅĽņ&ŵųŤŻ&œŦ&
ûĐĆŉċŞü&öööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ûĐăĆňĆă&
íññ&ņĽľţĽľĽƎŃŒŏ&ŒŃţĿŒŃŁŤ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ōĿľōŎŃōŃńŏ&Őő&ŀłĿņŏńŏōŃŒ&ööööö&Ũ&
ûĐăûŉßĊ&öööööööööööööööööööööööööö&Ũ&
ûĐăŞĊċŊÿ&
íññ&ōĿľŏţŅŃŀĿľ&Ŏōľ&ööööööööööö&Ōž&
ōĿľŏţŅŃŀĿľ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööö&Ōž&
ōĿľŃţŅŃŤŏŅŎĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&ööööööö&ŌŔ&
ōĿľĿōĿłŅ&ŏńŏŤĽ&ŸŹŹŤŻ&ööööö&ŠŔ&
ûĐăßũüßûŊď&ü&
íññ&ōĿľŃţŅŃŤŏŅŎĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ûĐăßċŞũŪăĆŽĐŉ&ýĆûƗĊ&
íññ&ŀŏŻ&ŴŴųŹŰŧōľŰţĿŒ&
ņŃōĽłņŰţĿŒ&ōŎľĿłŃŒŏŰţĿŒ&
ţŁľŢĽŅŏ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ûĐüþŊżĆď&öööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ûĐüþŊŽŞďċ&ŉŞĊýŊüĆċ&ö&ŠŦ&
ûĐüþŊŽŊŉ&
íññ&ľĽŤŃƓŁŒŃńŏŰƎŃŒĿƓŁŒŃńŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ûĐüŞċŉŊĂ&öööööööööööööööööööööö&Ōš&
ûĐüýăŞŉĆ&ööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ōĿŤŀłĿ&ţŁŀŀ&ööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ûĐďÿßăĐş&
íññ&ŀĿŒĿŢŃľĿŝ&ööööööööööööööööö&õŌ&
ûĐýĆşĐďŞ&
íññ&ŻľĽŅŃłĽŤŏł&ĽōŏŅĽŅŏ&ööö&ŖŖ&
ûĐýĆşĐďŞ&Ŋďſ&ŠŔüżŕüă
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ûĐýŞżŗĊ&
íññ&ŤĿŒŏłŃņĽ&ŅĽņ&ŵŹŹŤŻ
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&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
íññ&łŃņĽţŀŎŏłŏ&ŵŹŹŤŻ&ööö&ŌŖ&
íññ&łŃņĽƓŃłŃń&ŵŹŹŤŻ&ööööööö&ŌŖ&
ûĐŉÿĆŉĐďŞ&
íññ&ĽŤŃĿŒĽłĿńŏ&Ŏōľ&ööööööö&Ōž&
ûĐŉŞż&
íññ&ōĽłƓŏŒŃľĿľ&öööööööööööööööö&œŔ&
ûĐŉżĆŉÿ&
íññ&ńĽŒĿľĿľ&öööööööööööööööööööö&œŔ&
ûĐŉċŞŪ&
íññ&ŎźŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&öööööööö&ŖŦ&
ûĐŉċŞďŞüĆ&
íññ&ōĿľĿōĿłŅ&ŏńŏŤĽ&ŸŹŹŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ōĿłŅŃţĿńŏ&ĽōŏŅĽŅŏ&ööööööööööööööö&ŖŦ&
ûĐŉċŊĊýĐŉŊď&
íññ&
ńŏĿŤźōŃńŰŀĿľźŤźŝŃńŰŎō&
ƂĿŅŃōƃ&öööööööööööööööööööööööööööööö&õœ&
ûĐĊĐýċ&
íññ&ŒĿłƎĿľĽŤŃŒŏ&
ŎōľŰŅŃŤĿľĿľ&ŤĽľŏĽŅŏ&öööööööö&ŠŨ&
ûĐċŞăăŊû&öööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ûĐŗüĆÿŊď&öööööööööööööööööööööö&Šœ&
íññ&ŐĽłŢĽłŃń&ţĿŒŃŁŤ&öööööö&ŠŖ&
ûĐňĆĆŉ&
íññ&ľĿţĽłŅĽń&ŀĿŅĽţţŃŁŤöö&Ōž&
ûŉŞĐď&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ûŉŞĊċĐŉ&
íññ&łĿţŁƓĽţŅĽŅŃń&ōĽľōŃŁŤ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōž&
ûŉŊşŊŽĆď&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ōłĿŤĿľźń&ţĿŒŃŁŤ&
ƂŤĽţŅĿōźŅĿţŃţƃ&ööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ōłĿŤĿľźń&ţĿŒŃŁŤ&ƂĿŀŎŅŎƃ&öö&ŠŨ&
ōłĿŤĿľźń&ţĿŒŃŁŤ&ńŏņŁ&öööööö&ŠŦ&
ōłźţŏľľŏŰŵƐööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ûŗþŊûŊď&ööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ûŗċŊŽĆċŞ&
íññ&ŢľŁŅŃōĽţĿńŏ&ŀłĿŀŃĿńĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŔ&
ûßûăŞĊĊĆ&
íññ&ŒŏţĿŻŏţŅłŏľŰŏŅŎŃńźľ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ƂŅłŃŀŎĽţŃōƃ&öööööööö&Ŗš&
ōźōľĿņŏńƎĽŀłŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööö&ŖŖ&
ōźōľĿŀŎĿţŀŎĽŤŃŒŏ&öööööööööööö&Ōõ&
ûßûăĐýŲĐĊýŲĆüŊÿŞ&ööö&Ōõ&
ōźōľĿţŏłŃńŏ&öööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ōźōľĿţŀĿłŃńŏ&öööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ōźōľĿţŀĿłŃńŏ&ŤĿŒŃŢŃŏŒ&ƂŢĿł&
ŤŃōłĿŏŤŁľţŃĿńƃ&öööööööööööööööööö&ŠŠ&
H

ûßƗăĐƗĆýŉĐď&
íññ&ŅłĽńŏŝĽŤŃō&ĽōŃŒ&öööööö&ŠŖ&
ûßüþĆăċĆ&
íññ&ŒŁľĿŝŏŅŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööö&œš&
ōźŀłĿŎŏŀŅĽŒŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööö&ŠŦ&
ōźłŏŒ&ŅĽņ&ööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ûßĊċĆÿĆďŞ&öööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ûßĊċĆżĐď&öööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ûßĊċĆŉĆď&öööööööööööööööööööööö&ŠŦ&
ōźŅĽłĽņŃńŏ&ööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ûßċĐüŞă&
íññ&ľŃĿŅŎźłĿńŃńŏ&ţĿŒŃŁŤ&ö&Ŗž&
ûßċĐċŞû&
íññ&ŤŃţĿŀłĿţŅĿľ&ööööööööööööö&ŠŌ&
ûßċĐŽŞďŞ&
íññ&ŻĽńōŃōľĿƓŃł&Ńńƅ&ųŹŹŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ùƴ
ÿöŲöŞö&Šõ&
íññ&ŒŃŎźŒłĿŏłŻĿŅĽŤŃńŏ&
ŤŏţźľĽŅŏ&öööööööööööööööööööööööö&Ŗœ&
ŒĽōĽłņĽƎŃńŏ&öööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ÿĆƗăŊďňĆ&öööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ÿĆăŊŉŞĊý&öööööööööööööööööööööööö&Šž&
ŒĽńĽƎĿľ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ÿĆďċŉŊŗü&
íññ&ŒĽńŅłĿľŏńŏ&ţĿŒŃŁŤ&öö&ŖŖ&
ŒĽńŅłĿľŏńŏ&ţĿŒŃŁŤ&öööööööööööö&ŖŖ&
ŒĽŀţĿńŏ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ÿĆýċĆûŞă&ööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ŒĽŁńĿłŁņŃōŃń&Ŏōľ&öööööööööööööööö&Ōõ&
ÿÿĆŽý&
íññ&ŒŏţŤĿŀłŏţţŃń&ĽōŏŅĽŅŏ&
ţŀłĽź&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
íññ&ŒŏţŤĿŀłŏţţŃń&ĽōŏŅĽŅŏ&
ŅĽņţ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
íññ&ŒŏţŤĿŀłŏţţŃń&Ńńƅ&
ƏŤōŻőŤľ&ööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ÿŞăŞĊċŉĐżŞď&ööööööööööööööö&ŖŦ&
íññ&ŏţŅłĽŒŃĿľ&ƓĽľŏłĽŅŏ&öööö&ŖŦ&
ŒŏľźľĽ&ŹŷŸŰŹŷŹŵŤŻ&ööööööööööööö&Ŗš&
ÿŞăňŊûĐă&öööööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ÿŞüĆÿŞş&
íññ&ŅĿłţŏŤŃŒŏ&ŅĽņţ&öööööööö&œŌ&
ÿŞüĊŞŉ&öööööööööööööööööööööööööö&œŌ&
ÿŞýĆûĐď&
íññ&ƓĽľŀłĿĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&öööö&œõ&
ÿŞýĆƗŞďŞ&
íññ&ƓĽľŀłĿĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&öööö&œõ&
íññ&ƓĽľŀłĿŃō&ĽōŃŒ&ööööööööööö&œõ&
ÿŞýĆƗĐċŞ&

íññ&ŒŃƓĽľŀłĿŏŝ&ţĿŒŃŁŤ&öö&œŖ&
ÿŞýĆƗĐċŞ&Şŉ&
íññ&ŒŃƓĽľŀłĿŏŝ&ţĿŒŃŁŤ&öö&œŖ&
ÿŞýĆƗĐċŞ&ĊýŉŊďƗăŞĊ&
íññ&ŒŃƓĽľŀłĿŏŝ&ţĿŒŃŁŤ&öö&œŖ&
ÿŞýŞď&ċŊċŉĆċĆþĊ&ööööööööö&Ŗš&
ÿŞýĐũüŞÿŉĐă&
íññ&ŤŏŅŎźľŀł&Ľōŏ&Ńńƅ&
ƏŹŤŻőŤľ&öööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
íññ&ŤŏŅŎźľŀł&Ľōŏ&Ńńƅ&
ƐŹŤŻőŤľ&öööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ÿŞýĐũýŉĐŽŞŉĆ&
ûĐďċŉĆûŞýċŊŽ&
íññ&ŤŏŒłĿŝźŀłĿŻŏţŅŏłĿńŏ&
ĽōŏŅĽŅŏ&ŸųŹ&ŤŻőŤľ&ööööööööö&Ŗš&
ÿŞýĐũýŉĐŽŞŉĆ&Ŋďſ&
ŠŔŔŕüă&öööööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ÿŞýĐũċŞĊċĐĊċŞŉĐďŞ&
íññ&ŅŏţŅĿţŅŏłĿńŏ&ōźŀŃĿńĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ÿŞŉüĆũĊüĐĐċŲŞŕŪĊ&
þĐÿß&
íññ&ŢľŁĿōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŔ&
ÿŞŉüĆũĊüĐĐċŲŞŕŪĊ&
ĊûĆăý&
íññ&ŢľŁĿōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŔ&
ÿŞŉüĐċŊû&
íññ&ŢľŁĿōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ&
ƂĿŅŃōƃ&öööööööööööööööööööööööööööööö&õœ&
ÿŞĊûĐŽß&öööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ŒŏţŃŀłĽŤŃńŏ&Ŏōľööööööööööööööööö&œš&
ŒŏţŤĿŀłŏţţŃń&ĽōŏŅĽŅŏ&ţŀłĽź
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ŒŏţŤĿŀłŏţţŃń&ĽōŏŅĽŅŏ&ţŀłĽź&
łŏŢłŃŻŏłĽŅŏŒ&ööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ŒŏţŤĿŀłŏţţŃń&ĽōŏŅĽŅŏ&ŅĽņţ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ŒŏţŤĿŀłŏţţŃń&Ńńƅ&ƏŤōŻőŤľ&Ŗž&
ÿŞĊüĐýŉŞĊĊŊď&ĊĐă&
ŔöŔŌƄ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ÿŞĊĐżŞď&
íññ&ōźłŏŒ&ŅĽņööööööööööööööööö&Ŗš&
íññ&ŒŏţĿŻŏţŅłŏľ&ƛ&ŏŅŎŃńźľ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&öööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ŒŏţĿŻŏţŅłŏľ&ƛ&ŏŅŎŃńźľ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&öööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ŒŏţĿŻŏţŅłŏľŰŏŅŎŃńźľ&ŏţŅłĽŒŃĿľ&
ƂņŃŀŎĽţŃōƃ&öööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ŒŏţĿŻŏţŅłŏľŰŏŅŎŃńźľ&ŏţŅłĽŒŃĿľ&
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ƂŅłŃŀŎĽţŃōƃ&öööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ŒŏţĿŝŃŤŏŅĽţĿńŏ&öööööööööööööööö&õŔ&
ÿŞĊĐşŊüŞċĆĊĐďŞ&öööööööö&õŔ&
ÿŞċŉĐă&
íññ&ŅĿľŅŏłĿŒŃńŏ&ŅĽłŅłĽŅŏ&
ŅĽņţ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&Šœ&
ÿŞċŉĐă&ăĆ&
íññ&ŅĿľŅŏłĿŒŃńŏ&ŅĽłŅłĽŅŏ&ōĽŀ&
ŏł&ööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šœ&
ŒŏŝĽŤŏŅŎĽţĿńŏ&öööööööööööööööö&ŖŦ&
ŒŏŝĽŤŏŅŎĽţĿńŏ&ţĿŒŃŁŤ&
ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&ööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ŒŏŝĽŤŏŅŎĽţĿńŏ&ţĿŒŃŁŤ&
ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&ƂĿŀŎŅŎƃ&ööööööööööööö&ŠŨ&
ÿŞşŊăĆďċ&öööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ŒŏŝłĽƎĿŝĽńŏ&ööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ÿŞşċŉĐĊŞ&ŌŔƄ&ŪăŞş&
ûĐďċĆŊď&öööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ÿŞşċŉĐĊŞ&ŌŔƄŕďĆûă&
ŔöœƄ&öööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ÿŞşċŉĐĊŞ&ŌŔƄŕďĆûă&
ŔöŠõƄ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ÿŞşċŉĐĊŞ&œöõƄŕďĆûă&
ŔöŠõƄ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄ&öööööööööööööööö&Šš&
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄ&
ŕŞăŞûċŉĐăßċŞ&ööööööööööööööö&Šš&
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄŕăĆûċĆċŞÿ&
ŉŊďż&ööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄŕďĆûă&ŔöœƄ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄŕďĆûă&
ŔöœœõƄ&öööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄŕďĆûă&ŔöŖƄ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄŕďĆûă&
ŔöŖŖƄ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄŕďĆûă&
ŔöŠõƄ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ÿŞşċŉĐĊŞ&õƄŕďĆûă&ŔöžƄ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ÿŞşċŉĐĊŞ&
õƄŕýĐċĆĊĊŊŗü&ûŲă&öööööö&Šš&
ÿŞşċŉĐĊŞ&õŔƄ&öööööööööööööö&Šš&
ÿŞşċŉĐĊŞ&Ŋďſ&ŨŔƄ&öööööööö&Šš&
ÿŊĆüĐş&
íññ&ĽōŏŅĽƎĿľĽŤŃŒŏ&öööööööö&œŌ&
ŒŃĽƎŏŀĽŤ&öööööööööööööööööööööööööö&œŖ&
ÿŊĆňŞýĆü&żŞă&ööööööööööööööö&œŖ&
ŒŃōľĿŢŏńĽō&ŀĿŅĽţţŃŁŤ&ööööööööööŨ&
ŒŃōľĿŢŏńĽō&ţĿŒŃŁŤ&öööööööööööööööŨ&
H

ŒŃōľĿŢŏńĽō&ţĿŒŃŁŤ&ƂĿŀŎŅŎƃ&ö&ŠŨ&
ŒŃōľĿŢŏńĽō&ţĿŒŃŁŤ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ&
ŸƆ&Żŏľ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ŒŃōľĿŝĽōŃľľŃń&ţĿŒŃŁŤ&ööööööööööö&ŌŠ&
ŒŃōźōľĿŤŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööö&ŠŔ&
ŒŃŒĽńĿţŃńŏ&öööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ÿŊŪŪŞŉŊď&
íññ&ĽŒĽŀĽľŏńŏ&ööööööööööööööö&Šž&
ÿŊŪŊûŊÿ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ÿŊŪăŗûĆď&
íññ&ŢľŁōĿńĽƎĿľŏ&ööööööööööööö&ŌŌ&
ŒŃŢľŁńŃţĽľ&öööööööööööööööööööööööööööööö&Ũ&
ŒŃŻĿŝ&ööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŌ&
ŒŃŻĿŝŃń&öööööööööööööööööööööööööööööö&œŌ&
ŒŃŻĿŝŃń&Ńńƅ&öööööööööööööööööööööööööö&œŌ&
ÿŊżĐşŊď&ĊĐă&õŔüûżŕüă
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŌ&
ŒŃŎźŒłĿŏłŻĿŅĽŤŃńŏ&ŤŏţźľĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗœ&
ÿŊăĆďċŊď&
íññ&ŀŎŏńźŅĿŃń&ţĿŒŃŁŤ&
ŏŝŅŏńŒŏŒ&ööööööööööööööööööööööö&œŠ&
ŒŃľĽńŅŃń&ŃńŢĽŅĽņţ&ööööööööööööööööö&œŖ&
ÿŊăĆďċŊď&ŊďŪĆċĆþĊ&
íññ&ŀŎŏńźŅĿŃń&öööööööööööööööö&œŠ&
ÿŊăĆďċŊďũŌœõ&
íññ&ŀŎŏńźŅĿŃń&öööööööööööööööö&œŠ&
ÿŊăĆďċŊďũŌœõ&ĊŗĊ&Ōœõŕõüă
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŖ&
ÿŊăĆŗÿŊÿ&
íññ&ŎźŒłĿŤĿłŀŎĿńŏ&Ŏōľ&ööö&Ŧ&
ÿŊăĆŗÿŊÿũŲý&
íññ&ŎźŒłĿŤĿłŀŎĿńŏ&Ŏōľ&ööö&Ŧ&
ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&ōĽŀ&ööööööööööööööööööööö&œŔ&
ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&ōĽŀ&ŸŵŹŤŻőŵƏŎł&ö&œŔ&
ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&ōĽŀ&ŵƏŹŤŻőŵƏŎł&ö&œŔ&
ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&ōĽŀ&ŏłőŸŵŎłööööööööö&œŔ&
ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööööö&œŔ&
ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&Ŏōľ&ōĿĽŅŏŒ&ņŏĽŒţ&œŔ&
ŒŃľŅŰŝł&ōĽŀ&öööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ÿŊĐŽĆď&
íññ&ƓĽľţĽłŅĽń&ööööööööööööööööö&Ōž&
ÿŊĐŽĆď&Ųûċ&
íññ&ƓĽľţĽłŅĽń&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ŸƝŹŰŸŵŷųŤŻ&ööööööööööööööööööö&ŌŦ&
íññ&ƓĽľţĽłŅĽń&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ŸƝŹŰŵųŤŻ&öööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
íññ&ƓĽľţĽłŅĽń&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ŴŵŹŰŸŵŷųŤŻ&ööööööööööööööööööö&ŌŦ&
íññ&ƓĽľţĽłŅĽń&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ŴŵŹŰŵųŤŻ&öööööööööööööööööööööö&ŌŦ&

íññ&ƓĽľţĽłŅĽń&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ƐŹŰŸŵŷųŤŻ&ööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ÿŊýŞďċŗü&ööööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ŒŃŀŎŏńŎźŒłĽŤŃńŏ&Ńńƅ&öööööööööö&ŠŦ&
ŒŃŀŎŏńĿŝźľĽŅŏ&Őő&ĽŅłĿŀŃńŏ&ö&ŠŌ&
ÿŊýŲċŲŞŉŊĆŕċŞċĆďŗĊ&
ċĐşĐŊÿ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ÿŊýŉĐăŞďŞ&
íññ&ņŏŅĽŤŏŅŎĽţĿńŏ&
ŒŃŀłĿŀŃĿńĽŅŏ&ĽŁŻŤŏńŅŏŒ&õŔ&
ÿŊýŉĐăŞďŞ&ĆŪ&
íññ&ņŏŅĽŤŏŅŎĽţĿńŏ&
ŒŃŀłĿŀŃĿńĽŅŏ&ĽŁŻŤŏńŅŏŒ&õŔ&
ŒŃţĿŀźłĽŤŃŒŏ&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&ööö&Ōž&
ŒŃţŁľŢŃłĽŤ&öööööööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ÿŊċŉĐýĆď&şă&
íññ&ĿŝźņŁŅźńŃń&ōŎľĿłŃŒŏ&ö&Šœ&
ŒŃƓĽľŀłĿŏŝ&ţĿŒŃŁŤ&ööööööööööööö&œŖ&
ÿĐûŞŪŉŞň&öööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŒĿōŏŅĽŝŏľ&öööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ÿĐûŞċĆşŞă&öööööööööööööööööööö&Ōõ&
ÿĐûŞċĆşŞă&ĊĐăď&
ŦŔüżŕŦüă&öööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ÿĐŪŞċŊăŊÿŞ&öööööööööööööööööööö&Ōž&
ÿĐăĐýŲŊďŞ&
íññ&ŤŏŅŎĽŒĿńŏ&Ŏōľ&ŸŹŤŻ&ž&
íññ&ŤŏŅŎĽŒĿńŏ&Ŏōľ&ųŤŻ&öö&ž&
ŒĿńŏŀŏƎŃľ&ŎźŒłĿōŎľĿłŃŒŏ&öööö&œõ&
ŒĿłƎĿľĽŤŃŒŏ&Ŏōľööööööööööööööööö&ŠŨ&
ŒĿłƎĿľĽŤŃŒŏ&ŎōľŰŅŃŤĿľĿľ&
ŤĽľŏĽŅŏ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ÿĐŽĐďŞş&
íññ&ōĽľōŃŀĿŅłŃŏńŏ&ööööööööööö&õŔ&
ŒĿŝĽƎĿţŃń&ŤŏţźľĽŅŏ&öööööööööö&ŌŦ&
ŒĿŝŏŀŃń&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööööö&œš&
ÿĐşŞýŊď&Ųûă&
ŇĆďċŊýŉŗŉŊċŊûŋ&öööööööööööööö&õŔ&
ÿĐşŊă&
íññ&ŒĿŝĿłŁņŃōŃń&Ŏōľ&
ľŃŀĿţĿŤĽľ&Ńńƅ&ŵŤŻőŤľ&öööööö&Ōõ&
ŒĿŝĿłŁņŃōŃń&Ŏōľ&öööööööööööööööööö&Ōõ&
ŒĿŝĿłŁņŃōŃń&Ŏōľ&ľŃŀĿţĿŤĽľ&Ńńƅ&
ŵŤŻőŤľ&öööööööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŒĿŝĿłŁņŃōŃń&Ńńƅ&ųŹŤŻ&ööööööööö&Ōõ&
ŒĿŝźōźōľŃńŏ&ƂŤĿńĿŎźŒłĽŅŏƃ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ŒĿŝźōźōľŃńŏ&ŎźōľĽŅŏ&ööööööööööö&ŌŠ&
ŒłĿńĽņŃńĿľ&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ŒłĿţŀŃłŏńĿńŏŰŏŅŎŃńźľ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&öööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ÿŉĐşŊĆ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
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ŒŁľĿŝŏŅŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööö&œš&
ÿŗŉĆżŞĊŊû&
íññ&ŢŏńŅĽńźľ&ŀĽŅōŎ&ŸŹŹ&
ŤōŻőŎł&öööööööööööööööööööööööööööööŦ&
íññ&ŢŏńŅĽńźľ&ŀĽŅōŎ&Ÿŵ&
ŤōŻőŎł&öööööööööööööööööööööööööööööŦ&
íññ&ŢŏńŅĽńźľ&ŀĽŅōŎ&ŵų&
ŤōŻőŎł&öööööööööööööööööööööööööööööŦ&
íññ&ŢŏńŅĽńźľ&ŀĽŅōŎ&ųŹ&
ŤōŻőŎł&öööööööööööööööööööööööööööööŦ&
íññ&ŢŏńŅĽńźľ&ŀĽŅōŎ&Ŷų&
ŤōŻőŎł&öööööööööööööööööööööööööööööŦ&
ÿŗŉĆüĐŉýŲ&ööööööööööööööööööööŦ&
ÿŗŉŞňĐă&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ŒŁŅĽţŅŏłŃŒŏ&öööööööööööööööööööööööö&Šœ&
ŒŁŅĽţŅŏłŃŒŏŰŅĽŤţŁľĿţŃń&Ŏōľ&Šœ&
ÿßĆňŊÿŞ&
íññ&ŅłŃĽŤŅŏłŏńŏ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ōĽŀ&
ŴŶŷųŰŵų&ŤŻ&öööööööööööööööööööö&œŌ&
ķƴ
ŏŷŏŷţ&ƏŹŹ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ŞûũďĆýŉĐĊßď&
íññ&ńĽŀłĿŝŏń&öööööööööööööööööööŨ&
ŞÿŗŉĆďċ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ŞŪŪŞşĐŉ&şŉ&
íññ&ƓŏńľĽŢĽŝŃńŏ&Ŏōľ&öööööööö&œŨ&
ŞŪŪŊŞďċ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ŞŪŗÿŞş&
íññ&ŢľŁĿłĿŁłĽōŃľ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ&õŌ&
ŞăĆŽŊă&
íññ&ĽŤŃŅłŃŀŅźľŃńŏ&Ŏōľ&ööööööö&œš&
ŞăÿŞýŉßă&
íññ&ţŏľŏŻŃľŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööö&œŦ&
ŞăŊüŊċŞ&
íññ&ŀŏłŤŏŅŎłŃń&öööööööööööööö&õŌ&
ŞăŊýŲĐĊ&
íññ&ōĽľōŃŁŤ&ĽōŏŅĽŅŏ&
ƂŀŎĿţŀŎĽŅŏ&ņŃńŒŏłƃ&öööööööö&Ŗž&
ŞăŊċŞƗ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ŞăăĆ&ööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ŞăăŞďûŞ&
íññ&ŏŀŃłŁņŃōŃń&Ŏōľ&ööööööööööö&Ōõ&
ŞăüŊŉĐďöööööööööööööööööööööööööö&Šœ&
ŞăĐûĐď&
íññ&ŤĿŤŏŅĽţĿńŏ&ŢŁłĿĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
Şüûßċ&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŞüŞďÿ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ŞüŞďÿ&ûĆý&Ōœõüż&öööööööö&ŠŔ&
ŞüŞďÿ&ûĆý&ŠŔüż&öööööööööö&ŠŔ&
H

ŞüŞďÿ&ûĆý&ŦŔüż&öööööööööö&ŠŔ&
ŞüŞďÿ&ýĆƗ&ŦŔ&ƪ&Ōœõ&ööööö&ŠŔ&
ŞüĊĆü&ööööööööööööööööööööööööööööö&œš&
ŞüċŉŊŽĆ&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ŏŤƓŏłŤ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ŏńĽľĽŀłŃľ&ŤĽľŏĽŅŏ&öööööööööööööö&ŌŦ&
ŏńĽľĽŀłŃľ&ŤĽľŏĽŅŏ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööööööö&ŌŨ&
ŏńŒĿōŏŅ&ŸŹőŴŵų&ööööööööööööööööööö&Ŧ&
ŏńŒĿōŏŅ&ųőŴŵų&ööööööööööööööööööööö&Ŧ&
ŏńŒĿōŏŅ&ŶŷųőŴŵų&öööööööööööööööööö&Ŧ&
ŞďżŞŉŊşũþ&öööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ŏńĿŝĽŀĽłŃń&ţĿŒŃŁŤ&ööööööööööö&Šœ&
ŞďĐşĆýĆŉŊď&ĊĐÿŊŗü&ööö&Šœ&
ŞďċĆûĆýĐďŞ&ööööööööööööööööö&œŦ&
ŏńŅŏōĽƓŃł&ööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ŞďċĐûĐŉċ&Şû&
íññ&ņŁŒŏţĿńŃŒŏ&ŏō&öööööööö&ŠŔ&
ŞďċŉŞĊċĐ&öööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ŞýŊýŞď&œũýĆƗ&ööööööööööööööööö&Šž&
ŞýŊýŞďũſŉ&œũýĆƗ&öööööööööööö&Šž&
ŏŀŃłŁņŃōŃń&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŞýŊŽŊŉ&
íññ&ľĽŤŃƓŁŒŃńŏ&öööööööööööööö&ŌŌ&
ŞýŊŽŊŉ&ŲþŽ&öööööööööööööööööööööö&Ōœ&
íññ&ľĽŤŃƓŁŒŃńŏ&ƂŎņƓƃ&ööööö&Ōœ&
ŏŀľŏłŏńĿńŏ&öööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ŞýňŊûĐü&ööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ŏłŻĿŅĽŤŃńŏ&Őő&ōĽŢŢŏŃńŏ&öööööö&Ŗœ&
ŞŉŊŽŞÿżŞ&ööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŏłź&ŀĽŒ&ŵƆ&öööööööööööööööööööööööö&Šž&
ŞŉßżŞă&
íññ&ŏłźŅŎłĿŤźōŃń&ƂĽōńŏ&
ĽŃŒƃ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ŏłźŅŎłĿōŃń&ľĽōŅĿņŃĿńĽŅŏ&öööööö&ŌŖ&
ŏłźŅŎłĿŤźōŃń&ƂĽōńŏ&ĽŃŒƃ&öööö&Šž&
ŏłźŅŎłĿŤźōŃń&ƂĿŀŎŅŎƃ&ööööööööö&ŠŨ&
ŏłźŅŎłĿŤźōŃń&ņĽţŏ&öööööööööööö&ŌŖ&
ŏłźŅŎłĿŤźōŃń&ōĽŀ&ŵųŹŤŻ&ŏō
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ŏłźŅŎłĿŤźōŃń&ŏŅŎźľţŁōōŃńĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ŏłźŅŎłĿŤźōŃń&ţŅŏĽłĽŅŏ&ööööööö&ŌŠ&
ŞĊþŉŊŞċ&öööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ŏţōŃŅĽľĿŀłĽŤ&ĿŝĽľĽŅŏ&ööööööööö&œš&
ŏţĿŤŏŀłĽƎĿľŏ&ŤĽŻńŏţŃŁŤ&ŠŌ&
ŏţĿŤŏŀłĽƎĿľŏ&ţĿŒŃŁŤ&Ńńƅ&öö&ŠŌ&
ŏţŅĽłźľľĽ&ŅĽņ&ŹŷŵųŰŴų&ööööööööö&Ŗš&
ŏţŅłĽōŏ&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ŞĊċŉĆûŞ&
íññ&ŏţŅłĽŒŃĿľ&öööööööööööööööööö&ŖŦ&

ŏţŅłĽŒŃĿľ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ƓĽľŏłĽŅŏ&öööööööööööööö&ŖŦ&
ŞĊċŉĐĊċŞý&ŪŞ&
íññ&ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&
ĽōŏŅĽŅŏŰŏŅŎŃńźľ&ŏţŅłĽŒŃĿľŰŢŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ŏŅŎĽŤņŁŅĿľ&Ŏōľ&öööööööööööööööööö&Ōœ&
ŏŅŎĿţŁŝŃŤŃŒŏ&öööööööööööööööööööö&œŖ&
ŏŅŎźńĿŒŃĿľ&ŒŃĽōŏŅ&ƛ&ŏŅŎ&ŏţŅłĽŒ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ŞċŲßĐă&
íññ&ĽŤŃŢĿţŅŃńŏ&ōłźţŅĽľľŃńŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ŏŅĿŒĿľĽō&öööööööööööööööööööööööööööööö&Ũ&
ŏŅĿŒĿľĽō&ŏł&öööööööööööööööööööööööööö&Ũ&
ŏŅĿŀĿţŃŒŏ&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ŞŗŉĆş&ööööööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ŞŽŊĊċĆ&
íññ&łĽľĿŝŃŢŏńŏ&Ŏōľ&öööööööööö&Ŗž&
ŞŽĐċĆň&ööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ŞŽĐşĆû&
íññ&ōŏƓŃŤŏľŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööö&õŌ&
ŞşŞăĐď&
íññ&łŃƓĽţŅŃŻŤŃńŏ&ŅĽłŅłĽŅŏ&œõ&
íññ&łŃƓĽţŅŃŻŤŃńŏ&ŅŒ&ŀĽŅōŎ&
ŵƏŎł&ŸŴŷŴ&ŤŻőŵƏŎł&ööööööööö&œõ&
íññ&łŃƓĽţŅŃŻŤŃńŏ&ŅŒ&ŀĽŅōŎ&
ŵƏŎł&ƏŷƝ&ŤŻőŵƏŎł&ööööööööööö&œõ&
íññ&łŃƓĽţŅŃŻŤŃńŏ&ŅŒ&ŀĽŅōŎ&
ŵƏŎł&ƍŷų&ŤŻőŵƏŎł&ööööööööööö&œõ&
ŏŝŏŤŏţŅĽńŏ&öööööööööööööööööööööö&Ōš&
ŞşŪĐŉżŞ&
íññ&ĽŤľĿŒŃŀŃńŏ&
ņŏţźľĽŅŏŰƓĽľţĽłŅĽń&ŅĽņ&
ŸŹŰŸƝŹ&ŤŻ&ööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
íññ&ĽŤľĿŒŃŀŃńŏ&
ņŏţźľĽŅŏŰƓĽľţĽłŅĽń&ŅĽņ&
ŸŹŰŴŵŹ&ŤŻ&ööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
íññ&ĽŤľĿŒŃŀŃńŏ&
ņŏţźľĽŅŏŰƓĽľţĽłŅĽń&ŅĽņ&
ųŰŸƝŹ&ŤŻ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
íññ&ĽŤľĿŒŃŀŃńŏ&
ņŏţźľĽŅŏŰƓĽľţĽłŅĽń&ŅĽņ&
ųŰŴŵŹ&ŤŻ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ŞşŪĐŉżŞ&Ųûċ&
íññ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰƓĽľţĽłŅĽńŰŎźŒł
ĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&
ŸŹŰŸƝŹŰŸŵŷųŤŻ&öööööööööööööö&ŌŦ&
íññ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰƓĽľţĽłŅĽńŰŎźŒł
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ĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&
ŸŹŰŸƝŹŰŵųŤŻ&ööööööööööööööööö&ŌŦ&
íññ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰƓĽľţĽłŅĽńŰŎźŒł
ĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&
ŸŹŰŴŵŹŰŵųŤŻ&ööööööööööööööööö&ŌŦ&
íññ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰƓĽľţĽłŅĽńŰŎźŒł
ĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&
ųŰŸƝŹŰŸŵŷųŤŻ&öööööööööööööööö&ŌŦ&
íññ&
ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰƓĽľţĽłŅĽńŰŎźŒł
ĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&
ųŰŸƝŹŰŵųŤŻ&ööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ŞşſĆÿŞ&öööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
Ƈƴ
ŪĆþŉĆňßüŞ&öööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ŢĽľŤŃńĽ&öööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ŢĽŤōŃōľĿƓŃł&ööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ŢĽŤĿŅŃŒŃńŏ&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ŢĽŤĿŅŃŒŃńŏ&Ńńƅ&ööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ŪĆüŽŊŉ&
íññ&ŢĽŤōŃōľĿƓŃł&ööööööööööööööö&Ōœ&
ŪĆďĆýċ&öööööööööööööööööööööööööööö&œŦ&
ŪĆďĆýċ&ċŊċŉĆċŊĐď&ýĆûƗ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŦ&
ŪĆŉŞĊċĐď&öööööööööööööööööööööö&Ōš&
ŪĆŉşŊżĆ&öööööööööööööööööööööööööö&ŖŠ&
ŪĆŉßÿĆƗ&ööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŪĆĊăĐÿŞş&ööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ŢŏľņĽŤĽŅŏ&öööööööööööööööööööööööööö&œŖ&
ŪŞăþĆċĐă&
íññ&ŢŏľņĽŤĽŅŏ&öööööööööööööööö&œŖ&
ŪŞăÿŞďŞ&
íññ&ŀŃłĿŝŃōĽŤ&ööööööööööööööööööŨ&
ŢŏľĿŒŃŀŃńŏööööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ŪŞüĆŉĆ&
íññ&ľŏŅłĿƎĿľŏ&öööööööööööööööööö&Ōš&
ŢŏńĿŢŃņłĽŅŏ&ööööööööööööööööööööööööö&Ōž&
ŢŏńĿŢŃņłĽŅŏ&ŤŃōłĿńŃƎŏŒ&ööööööö&Ōž&
ŢŏńŅĽńźľ&ōŃŅłĽŅŏ&öööööööööööööööööööööŦ&
ŢŏńŅĽńźľ&ŀĽŅōŎ&ŸŹŹ&ŤōŻőŎł&öööŦ&
ŢŏńŅĽńźľ&ŀĽŅōŎ&Ÿŵ&ŤōŻőŎł&öööööŦ&
ŢŏńŅĽńźľ&ŀĽŅōŎ&ŵų&ŤōŻőŎł&öööööŦ&
ŢŏńŅĽńźľ&ŀĽŅōŎ&ųŹ&ŤōŻőŎł&öööööŦ&
ŢŏńŅĽńźľ&ŀĽŅōŎ&Ŷų&ŤōŻőŎł&öööööŦ&
ŪŞďċĐŉĆ&öööööööööööööööööööööööööööŦ&
ŪŞŉŉŊýŉĐş&ööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ŪŞċňŊüĆööööööööööööööööööööööööööö&œš&
ŪŞċňŊüĆ&ċŊċŉĆċŊĐď&ýĆûƗ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œš&
H

ŢŃńĽţŅŏłŃŒŏ&ööööööööööööööööööööööööö&Šœ&
ŪŊŉĆňßŉ&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ŪăĆżßă&
íññ&ŤŏŅłĿńŃŒĽƎĿľŏ&ööööööööö&ŌŔ&
ŪăŞþĐżĆüüĆ&ÿŊŪ&öööööööööö&ŠŖ&
ŢľŏōĽŃńŃŒŏ&ĽōŏŅĽŅŏ&öööööööööööööö&Ōž&
ŪăĐüĆş&
íññ&ŅĽŤţŁľĿţŃń&Ŏōľ&ööööööööö&Šœ&
ŪăĐŽŞďċ&ÿŊĊƗŗĊ&ööööööööööö&Šž&
ŪăĐŽŞďċ&ŲŪĆ&ööööööööööööööööö&Šž&
ŪăĐşŊď&ĐċŊû&
íññ&ĿŢľĿŝĽōŃń&ƂĿŅŃōƃ&öööööööö&õœ&
ŢľŁōĿńĽƎĿľŏ&öööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ŢľŁōĿńĽƎĿľŏ&Ńń&ŒŏŝŅłĿţŏ&ööööö&ŌŌ&
ŢľŁōĿńĽƎĿľŏ&Ńńƅ&ńĽōľ&ŸŹŹööööö&ŌŌ&
ŢľŁōĿńĽƎĿľŏ&Ńńƅ&ńĽōľ&ŵŹŹööööö&ŌŌ&
ŢľŁōĿńĽƎĿľŏ&Ńńƅ&ńĽōľ&ƏŹŹööööö&ŌŌ&
ŢľŁōźŅĿţŃńŏ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ŪăŗÿĆŉĆ&
íññ&ŢľŁŒĽłĽņŃńŏ&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŢľŁŒĽłĽņŃńŏ&ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&öööööö&Ōõ&
ŢľŁŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&ĽōŏŅĽŅŏöööööö&ŖŦ&
ŪăŗüĆÿŊďŞ&
íññ&łŃŤĽńŅĽŒŃńŏ&
ŎźŒłĿōŎľĿłŃŒŏ&ööööööööööööööööö&ŌŖ&
ŢľŁńŃţĿľŃŒŏ&ƂńĽţĽľƃ&öööööööööööööö&Šž&
ŢľŁĿōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ&öööööö&õŔ&
ŢľŁĿōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ&ƂĿŅŃōƃ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õœ&
ŢľŁĿōŃńĿńŃŒŏ&ööööööööööööööööööööööö&õŔ&
ŢľŁĿōŃńĿńŃŒŏ&ŏŤŁľţŃŢŃŏŒ&ņĽţŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŔ&
ŪăŗĐŉĐüŞċŲĐăĐďŞ&öööö&ŠŨ&
ŢľŁĿłĿŁłĽōŃľ&öööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŢľŁĿłĿŁłĽōŃľ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ&öööööööööö&õŌ&
ŢľŁĿŝŏŅŃńŏ&ōĽŀ&ŸŹŤŻ&öööööööööö&œš&
ŢľŁĿŝŏŅŃńŏ&ōĽŀ&ŵŹŤŻ&öööööööööö&œš&
ŢľŁĿŝŏŅŃńŏ&ōĽŀ&ƏŹŤŻ&öööööööööö&œš&
ŢľŁĿŝŏŅŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööö&œš&
ŢľŁŀŎŏńĽƎŃńŏ&ŒŏōĽńĿĽŅŏ&öööö&œž&
ŢľŁŀŎŏńĽƎŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööö&œž&
ŢľŁłņŃŀłĿŢŏń&öööööööööööööööööööööööööö&Ũ&
ŢľŁłņŃŀłĿŢŏń&ţĿŒŃŁŤ&ööööööööööö&ŠŨ&
ŢľŁŅĽŤŃŒŏ&ööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ŢľŁŅŃōĽţĿńŏ&ŀłĿŀŃĿńĽŅŏ&ööööööö&õŔ&
ŢľŁŅŃōĽţĿńŏ&ŀłĿŀŃĿńĽŅŏ&
ƂńĽţĽľƃ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ŢľŁƓĿŝĽŤŃńŏ&ŤĽľŏĽŅŏ&ööööööööö&œœ&
ŢĿńŒĽŀĽłŃńŁŝ&ţĿŒŃŁŤööööööööö&Šœ&
ŪĐŉċĆň&

íññ&ōŏŢŅĽƎŃŒŃŤŏ&ööööööööööööö&ŌŖ&
íññ&ŅĽƎŃōŏŢ&ööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
íññ&ŅĽƎŃōŏŢ&ƓŃĽľööööööööööööööö&ŌŖ&
ŪĐŉċŞĐ&ööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ŪĐŉċŊûĆă&öööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ŪĐĊĆüĆş&
íññ&ĽľŏńŒłĿńĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&Ŗš&
ŢĿţŃńĿŀłŃľ&ţĿŒŃŁŤ&ööööööööööööööö&ŌŦ&
ŢĿţŃńĿŀłŃľ&ţĿŒŃŁŤ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööööööö&ŌŨ&
ŪŉŞĆüŊďŞ&Ųþû&šöžƄ&ööööö&Šõ&
ŪŉŞĆüŊďŞ&ŊŊŊ&ööööööööööööööööööö&Šõ&
ŢŁłĿţŏŤŃŒŏ&öööööööööööööööööööööööö&œŌ&
ŢŁłĿţŏŤŃŒŏ&Ńńƅ&ööööööööööööööööööö&œŌ&
ŪŗŉĐĊŞüŊÿŞ&Ŋďſ&ööööööööööö&œŌ&
ŪŗĊŊăŞŽ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ŪŗňŞĐď&ööööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ŢźĽƓĿľƓ&ŅĽņ&ŸŰųŤŻ&ööööööööööööö&ŖŦ&
ŪßûĐüýĆ&öööööööööööööööööööööööö&œŖ&
Ķƴ
ŻĽņĽŀŏńŅŃń&öööööööööööööööööö&œŖť&œŠ&
żĆþŊċŉŊă&ööööööööööööööööööööööööö&œŠ&
íññ&ŅŃĽŻĽņŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööö&œŠ&
ŻĽľĽńŅĽŤŃńŏ&ŎźŒłĿņłĿŤŃŒŏ&œõ&
ŻĽľĽńŅĽŤŃńŏ&ŎźŒłĿņłĿŤŃŒŏ&ŏł
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œõ&
żĆüĆĊċĆď&Ċŕÿööööööööööööööö&ŠŖ&
żĆüüĆżĆŉÿ&ăŊĂŗŊÿ&ööööö&ŠŖ&
żĆüüĆżĆŉÿ&Ċŕÿ&ööööööööööö&ŠŖ&
żĆüüĆƗŞÿ&ööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
żĆüüĆýăŞş&ööööööööööööööööööö&ŠŠ&
żĆüŗďŞşũû&öööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ŻĽńōŃōľĿƓŃł&Ńńƅ&ųŹŹŤŻ&öööööööö&Ōœ&
żĆŉÿĆĊŊă&ööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
żĆŉÿĆĊŊă&ž&öööööööööööööööööööö&ŠŠ&
żĆĊċŉĐûŉĐü&
íññ&ōłĿŤĿľźń&ţĿŒŃŁŤ&
ƂŤĽţŅĿōźŅĿţŃţƃ&ööööööööööööööö&ŠŌ&
ŻĽŅŃŢľĿŝĽōŃń&ƂĿŀŎŅŎƃ&ööööööööööö&ŠŨ&
żĆċċŞş&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
żĆŗňŞ&ýĆÿĊ&œƦ&ş&œƦ&ööööööö&ŖŠ&
ŻĽƓŃľźŅŏŰŎ&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ŻŏŤōŃŅĽņŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööö&Ōõ&
żŞüûŊċĆþŊďŞ&Ųûă&ööööööööö&Ōõ&
ŻŏŤŢŃņłĿƎŃľ&öööööööööööööööööööööööö&Ōž&
żŞüňĆŉ&
íññ&ŻŏŤōŃŅĽņŃńŏ&Ŏōľ&öööööö&Ōõ&
ŻŏńŏłľĽō&öööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ŻŏńŅĽŤŃōŃń&Ńń&ţĽľŃńŏ&öööööööööö&ŌŔ&
ŻŏńŅĽŤŃōŃń&ţŁľŢĽŅŏ&ööööööööööööö&ŌŔ&
ŻŏńŅĽŤŃōŃń&ţŁľŢĽŅŏ&ƂĿŀŎŅŎƃ&ŠŨ&
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ŻŏńŅĽŤŃōŃń&ţŁľŢĽŅŏ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ŻŏńŅĽŤŃōŃń&ţŁľŢĽŅŏőŹŷƍƆ&ţ&ö&ŌŔ&
żŞďŽĐßĆ&öööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
żŞĐÿĐď&öööööööööööööööööööööööööö&œž&
íññ&ƎŃŀłĽţŃŒĿńŏ&Ŏōľ&öööööööö&ŖŔ&
żŊĆďŽŊ&öööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ŻŃľŒŏţţ&ŸŷųőŴŹ&öööööööööööööööööööö&Ŗš&
żŊăŞďßĆ&ûĆý&Ŕöõüż&öööööö&ŖŖ&
żŊăĐċŉŊŪ&ċĆþ&œŔüż&ööööööö&Ōš&
żŊăĐċŉŊŪ&ċĆþ&ŖŔüż&ööööööö&Ōš&
żŊăĐċŉŊŪ&ċĆþ&ŠŔüż&ööööööö&Ōš&
ŻľĽŅŃłĽŤŏł&ĽōŏŅĽŅŏ&ööööööööööööö&ŖŖ&
żăŞŞŽŞû&
íññ&ŃŤĽŅŃńŃņ&ŤŏţźľĽŅŏ&öööö&Ōš&
żăŞĐĊċŊďŞ&ööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŻľŃŤŏŀŃłŃŒŏööööööööööööööööööööööööö&ŖŠ&
ŻľŃŀőŤŏŅŢĿłŤ&ŅĽņ&ŵŷųŰŵųŹŤ&ŖŠ&
ŻľŃŀőŤŏŅŢĿłŤ&ŅĽņ&ŵŷųŰųŹŹŤ&ŖŠ&
ŻľŃŀőŤŏŅŢĿłŤ&ŅĽņ&ųŰųŹŹŤŻ&ö&ŖŠ&
ŻľŃŀŃƎŃŒŏ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŠ&
żăŊýŊňŊÿŞ&şă&ċþœŠ&œöõüż
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
żăŊýŊňŊÿŞ&şă&ċþœŠ&õüż&ö&Ŗõ&
żăŗûĆżŞď&ŲßýĐƗŊċ&ööööö&ŖŦ&
żăŗûĆżĐď&ŞüŞŉżŞďûß&
ƗŊċ&öööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
żăŗûĐýŲĆżŞ&
íññ&ŤŏŅŢĿłŤŃń&Ŏōľ&öööööööööö&Ŗõ&
żăŗûĐýŲĆżŞ&şŉ&
íññ&ŤŏŅŢĿłŤŃń&ŏł&ööööööööööö&Ŗõ&
żăŗûĐċŉĐă&
íññ&ŻľŃŀŃƎŃŒŏ&ööööööööööööööööööö&ŖŠ&
żăŗûĐċŉĐă&şă&
íññ&ŻľŃŀŃƎŃŒŏ&ööööööööööööööööööö&ŖŠ&
ŻľźōĿŀźłłĿľĽŅŏ&öööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ŻľźōĿŀźłłĿľĽŅŏ&Ńńƅ&ööööööööööööööö&ŠŔ&
żĐăßċŞăß&ööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
íññ&ŀŏŻ&ŴŴųŹŰŧōľŰţĿŒ&
ņŃōĽłņŰţĿŒ&ōŎľĿłŃŒŏŰţĿŒ&
ţŁľŢĽŅŏ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ŻłĽńŃţŏŅłĿń&Ŏōľ&öööööööööööööööööö&ŠŔ&
żŉĆďŊş&öööööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ŻłŃţŏĿŢŁľƓŃń&ŤŃōłĿţŃƎŏ&öööööööö&ŌŌ&
ŻłŃţŏĿŢŁľƓŃń&ŁľŅłĽŤŃōłĿţŃƎŏ&ö&ŌŌ&
żŉŊĊũýŞż&
íññ&ŻłŃţŏĿŢŁľƓŃń&
ŁľŅłĽŤŃōłĿţŃƎŏ&öööööööööööööööö&ŌŌ&
ŻŁĽńŢĽōŃńŏ&ŏł&ƂĽŒŎŒƃ&ööööööööö&ŖŌ&
ƀƴ
ŲĆăÿĐă&
H

íññ&ŎĽľĿŀŏłŃŒĿľ&ľĽōŅĽŅŏ&Ńńƅ&ų&
ŤŻőŤľ&öööööööööööööööööööööööööööö&œž&
ŲĆăÿĐă&ÿŞûĆďĐĆċŞ&ŌŔŔ&
íññ&ŎĽľĿŀŏłŃŒĿľ&ŒŏōĽńĿĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œž&
ŲĆăÿĐă&ÿŞûĆďĐĆċŞ&õŔ&
íññ&ŎĽľĿŀŏłŃŒĿľ&ŒŏōĽńĿĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œž&
ŎĽľĿņŏŅĽţĿľ&ŀłĿŀŃĿńĽŅŏöööööö&õŌ&
ŎĽľĿŀŏłŃŒĿľ&öööööööööööööööööööööööö&œž&
ŎĽľĿŀŏłŃŒĿľ&ŒŏōĽńĿĽŅŏööööööö&œž&
ŎĽľĿŀŏłŃŒĿľ&ľĽōŅĽŅŏ&Ńńƅ&ų&
ŤŻőŤľ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&œž&
ŎĽľĿŀŏłŃŒĿľ&ľĽōŅĽŅŏ&ĿłĽľ&ōĿńō&
ŵ&ŤŻőŤľ&ööööööööööööööööööööööööööööö&œž&
ŲĆŽŉŊş&öööööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ŎŏĽŅŎŏł&öööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ŎŏŀĽłŃń&ţĿŒ&ƂŀĿłōŃńŏƃ&Ńń&ŒųŐ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šœ&
ŲŞýĆŉŊď&ĊĐÿ&ŇýĐŉûŊďŞŋ&
Ŋď&ÿõƕ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ŎŏŀĽłŃń&ţĿŒ&Ńńƅ&ŸŹŹŹőŤľ&ööööö&ŠŖ&
ŎŏŀĽłŃń&ţĿŒ&Ńńƅ&ŸŹŹŹŹőŤľ&ööö&ŠŖ&
ŲŞýĆŉŊď&ĊĐÿ&Ŋďſ&œŔŔŔŕüă
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ŎŏŀĽłŃń&ţĿŒ&Ńńƅ&ŵŹŹŹŹőŤľ&ööö&ŠŖ&
ŲŞýĆŉŊď&ĊĐÿ&Ŋďſ&œõŔŔŕüă
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ŎŏŀĽłŃń&ţĿŒ&Ńńƅ&ųŹŹŹőŤľ&ööööö&ŠŖ&
ŲŞýĆŉŊď&ĊĐÿŊŗüŕÿõƕ&öö&ŠŖ&
ŲŞýĆŉŊď&ĊĐÿŊŗüŕďĆûă&
ŔöŠõƄöööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ŲŞýĆċĆüŊďŞ&öööööööööööööööööö&Šõ&
ŲŞýĊŞŉĆ&
íññ&ĽŒŏŢĿƓŃł&ŒŃŀŃƓĿŝŃľ&ööööö&Ōœ&
ŲŞŉûŞýċŊď&ööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŲŞċăŊĐň&ööööööööööööööööööööööööööö&ŖŌ&
ŲŞşĆăŞď&ööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŲŊþŞŉŊş&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ŲŊýŉŞş&
íññ&ŤŏŅŎŏńĽŤŃńŏ&
ŎŃŀŀŁłĽŅŏ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ŲŗüŊŉĆ&Ŋďſ&ŌŔüżŕŔöœüă&ŠŖ&
ŲŗüŊŉĆ&ƗŊċ&œŔüżŕŔöŠüă&ŠŖ&
ŲŗüŊŉĆ&ƗŊċ&ŠŔüżŕŔöŦüă&ŠŖ&
ŲŗüŊŉĆ&ýŞÿŊĆċŉŊû&
ûŉĐŲďĊ&ÿŊĊŞĆĊŞ&öööööööööö&ŠŖ&
ŲŗüŊŉĆ&ýŞď&ööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ŲŗüŊŉĆ&ýŞďũûŉĐŲďĊ&
ÿŊĊŞĆĊŞ&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ŲŗüŊŉĆ&ýŞďũýĊĐŉŊĆĊŊĊ&

ĊċĆŉ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ŲŗüŗăŊď&ŉ&Ŋďſ&ŗũõŔŔ&ööööö&ŖŠ&
ŲŗüŗăŊď&ŉ&ŗũõŔŔ&
ƗƕŊƗýŞď&ööööööööööööööööööööööööö&ŖŠ&
ŲßûĆüċŊď&
íññ&ŅĿŀĿŅŏōĽń&Ŏōľ&öööööööööö&ŌŨ&
ŲßûŞċ&
íññ&
ŎźŒłĿōĿŒĿńŏŰĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎ
ŏń&ŶŷųŰŴŵų&ŤŻőŸųŤľ&öööööööö&Ŧ&
ŎźŒłĽľĽƎŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööö&œŌ&
ŲßÿŉŞĆ&
íññ&ŎźŒłĿŝźŁłŏĽ&öööööööööööö&ŌŨ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööööööö&œŌ&
ŎźŒłĿōĿőĽŀĽŀ&ŅĽņ&ŸŹŰŴŵųŤŻ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŧ&
ŎźŒłĿōĿőĽŀĽŀ&ŅĽņ&ųŰŴŵųŤŻ&ö&Ŧ&
ŎźŒłĿōĿőĽŀĽŀ&ŅĽņ&ŶŷųŰŴŵų&ööö&Ŧ&
ŎźŒłĿōĿŒĿńŏŰĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&
ŶŷųŰŴŵų&ŤŻőŸųŤľ&ööööööööööööööööö&Ŧ&
ŎźŒłĿōĿŒĿńŏŰŃņŁŀłĿŢŏń&ŅĽņ&
ŶŷųŰŵŹŹ&ŤŻ&ööööööööööööööööööööööööö&Ŧ&
ŎźŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&öööööööööööööööööö&ŖŦ&
ŲßÿŉĐûĐŉċŊĊĐďŞ&
ŇŞďŞüĆŋ&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ŎźŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&ƂłŏōŅĽľƃ&öööööö&õŔ&
ŎźŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ&öööö&õŌ&
ŎźŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&ņŁŅźłĽŅŏ&öööö&õŌ&
ŎźŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&ƓĽľŏłĽŅŏ&öööö&õŌ&
ŎźŒłĿŤĿłŀŎĿńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööö&Ŧ&
ŎźŒłĿŝźōŎľĿłĿƔŁŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ŎźŒłĿŝźŀłĿŻŏţŅŏłĿńŏ&
ōĽŀłĿĽŅŏ&ƂĽńŅŃńŏĿŀľĽţŅŃōƃ&öö&Ōš&
ŎźŒłĿŝźŁłŏĽ&öööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ŎźŒłĿŝźƎŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööö&ŠŦ&
ŎźŒłĿŝźƎŃńŏ&ŀĽŤĿĽŅŏ&öööööööö&ŠŦ&
ŲßňĆĆŉ&
íññ&
ľĿţĽłŅĽńŰŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃ
Œŏ&öööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ĸƴ
ŊþŉĆďûŞ&öööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŃņŁŀłĿŢŏń&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ũ&
ŊûăŗĊŊż&ööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ŊÿĆüßûŊď&ýŪĊ&
íññ&ŃŒĽłŁņŃōŃń&Ŏōľ&öööööööööö&Ōõ&
ŃŒĽłŁņŃōŃń&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŊŪŞş&
íññ&ŃŢĿţŢĽŤŃŒŏ&Ńńƅ&ŸŻŤ&öö&Ōõ&
ŊŪŞş&Ŋďſ&Ŗżü&öööööööööööööööööö&Ōõ&
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ŃŢĿţŢĽŤŃŒŏ&Ńńƅ&ŸŻŤ&ööööööööööööö&Ōõ&
ŃŢĿţŢĽŤŃŒŏ&Ńńƅ&ŸŻŤőŵŹŤľ&öööö&Ōõ&
ŊŪĐĊŪĆüŊÿŞ&Ŋďſ&Ŗżü&ööööö&Ōõ&
ŃŢĿţŢĽŤŃŒŏ&Ńńƅ&ŴŻŤőƝŹŤľ&öööö&Ōõ&
ŊăŞŽŉĐ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ŃŤĽŅŃńŃņ&ŤŏţźľĽŅŏ&öööööööööööööö&Ōš&
ŊüþŉŗŽŊûĆ&ûĆý&ŌŠŔüż&ö&Ōš&
ŃŤŃŀŏńŏŤŰōŃľĽţŅĽŅŃń&ööööööööööö&ŌŔ&
ŃŤŃŀłĽŤŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööö&œš&
ŃŤŃƔŁŃŤĿŒöööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ŊüŊċŉŞş&
íññ&ţŁŤĽŅłŃŀŅĽń&Ńńƅ&
ƝŤŻőŹŷųŤľ&öööööööööööööööööööööö&Ŗœ&
íññ&ţŁŤĽŅłŃŀŅĽń&ţŁōōŃńĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗœ&
ŊüŊċŉŞş&ĊċĆċÿĐĊŞ&
ŉŞŪŊăă&
íññ&ţŁŤĽŅłŃŀŅĽń&Ńńƅ&
ƝŤŻőŹŷųŤľ&öööööööööööööööööööööö&Ŗœ&
ŊüŊċŉŞş&ĊċĆċÿĐĊŞ&
ĊßĊċŞü&
íññ&ţŁŤĽŅłŃŀŅĽń&Ńńƅ&
ƝŤŻőŹŷųŤľ&öööööööööööööööööööööö&Ŗœ&
ŊüĐŽĆş&ŉĆþŊŞĊ&ŇŲöÿöûöŽöŋ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ŊüŗŉĆď&
íññ&ĽƎĽŅŎŃĿŀłŃńŏ&öööööööööööö&ŠŠ&
ŊďûŉŞăŞş&öööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ŊďûŉŗĊŞ&ŞăăŊýċĆ&öööööööööö&ŠŦ&
ŃńŒĽŀĽŤŃŒŏ&ööööööööööööööööööööööö&œŌ&
ŊďÿŞŉĆă&ăĆ&
íññ&ŀłĿŀłĽńĿľĿľ&ōĽŀ&ŏł&ööö&œŔ&
ŊďŪĆďŉŊş&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ŊďăßċĆ&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ŊďĊýŉĆ&
íññ&ŏŀľŏłŏńĿńŏ&öööööööööööööö&ŌŦ&
ŊďĊŗăŊď&ýŞď&ďŞŞÿăŞ&öööö&ŖŠ&
ŊďĊŗăŊď&ĊĆŪŞċß&ďŞŞÿăŞĊ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŠ&
ŊďĊŗăŊď&ĊßŉŊďżŞ&ööööööööööö&ŖŠ&
ŊďċŞăŞďûŞ&öööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ŊďċŉĆăŊýŊÿ&Ŋďſ&œŔƄ&öööööööö&Šõ&
ŊďċŉĆăŊýŊÿ&Ŋďſ&ŖŔƄ&öööööööö&Šõ&
ŊďċŉĐďũĆ&Ŋďſ&ŌŔüŗ&öööööööö&ŠŠ&
ŊďċŉĐďũĆ&Ŋďſ&ŌŦüŗ&öööööööö&ŠŠ&
ŊďċŉĐďũĆ&Ŋďſ&œõüŗ&öööööööö&ŠŠ&
ŊďċŉĐďũĆ&Ŋďſ&õŔüŗ&öööööööö&ŠŠ&
ŊďċŗďŊŽ&
íññ&ŻŁĽńŢĽōŃńŏ&ŏł&ƂĽŒŎŒƃ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŌ&
ŊďŽĆďň&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
H

ŊďŽŞżĆ&
íññ&ŀĽľŃŀŏłŃŒĿńŏ&öööööööööööö&œž&
ŊďŽŞżĆ&ĊŗĊċ&Ŋďſ&ŌŌŨ&
üżŕŔöŨõ&üă&öööööööööööööööööööööö&œž&
ŊďŽŞżĆ&ĊŗĊċ&Ŋďſ&
Ōõšüżŕüă&öööööööööööööööööööööööö&œž&
ŊďŽŞżĆ&ĊŗĊċ&Ŋďſ&œŖŠ&
üżŕŌöõ&üă&öööööööööööööööööööööööö&œž&
ŊďŽŞżĆ&ĊŗĊċ&Ŋďſ&Ŗž&
üżŕŔöœõ&üă&öööööööööööööööööööööö&œž&
ŊďŽŞżĆ&ĊŗĊċ&Ŋďſ&ŨŦ&
üżŕŔöõ&üă&öööööööööööööööööööööööö&œž&
ŊďŽŞżĆ&ċŉŊďňĆ&öööööööööööööö&œž&
ŊďŽŊŉĆĊŞ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ŊďŽĐƗĆüŞċ&ċĆþ&
ŌõŔũŌŔŔŔüż&ööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ŊďŽĐƗĆüŞċ&ċĆþ&
ŌõŔũõŔŔüż&ööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ŊďŽĐƗĆüŞċ&ċĆþ&
õŔũŌŔŔŔüż&ööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ŊďŽĐƗĆüŞċ&ċĆþ&
õŔũõŔŔüż&ööööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ŊďŽĐƗĆďĆ&ööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ŊĐďĐĊĐăũþŕÿŞşċŉĐĊŞ&
õƄ&öööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ŊĐďĐĊĐăũüþŕÿŞşċŉĐĊŞ&
õƄ&öööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ŊýĐă&ŊďĆûċŊŽĆċŞÿ&ŊýŽ&öö&ŠŠ&
ŃŀłĽŅłĿŀŃŁŤ&ņłĿŤŃŒŏ&öööööööööö&ŠŦ&
ŃŀłĽŅłĿŀŃŁŤ&ņłĿŤŃŒŏ&ƂńĽţĽľƃ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŦ&
ŃŀłĽŅłĿŀŃŁŤŰĽľņŁŅŏłĿľ&ńŏņŁ&ŠŦ&
ŃłņŏţĽłŅĽń&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ŃłņŏţĽłŅĽńŰŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒ
ŏ&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ŊŉŞĊĊĆ&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ŃłŃńĿŅŏōĽń&Ńńƅ&ŸŹŹőųŤľ&öööööööö&ŌŨ&
ŃłŃńĿŅŏōĽń&Ńńƅ&ƏŹŤŻőŵŤľ&ööööö&ŌŨ&
ŃłŃńĿŅŏōĽń&Ńńƅ&ųŹŹŤŻőŵųŤľ&ö&ŌŨ&
ŊĊŞďċŉŞĊĊ&ööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ŊĊĐăßċŞ&ý&ööööööööööööööööööööööö&Šš&
ŊĊĐăßċŞ&Ċ&ööööööööööööööööööööööö&Šš&
ŃţĿńŃĽƎŃŒ&öööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ŃţĿńŃĽƎŃŒ&Ńńƅ&ŸŹŹ&ŤŻőŤľöööööö&Ōœ&
ŃţĿńŃĽƎŃŒ&ţźŀ&ųŹŤŻőųŤľ&ööööö&Ōœ&
ŊĊĐŉÿŊă&ċŊċŉĆÿĐĊŞ&
íññ&ŃţĿţĿłņŃŒŏ&ŒŃńŃŅłĽŅŏ&ö&œœ&
ŃţĿţĿłņ&ŤĿńĿńŃŅłĽŅŏ&ŅĽņ&öööö&œœ&
ŃţĿţĿłņŃŒŏ&ŒŃńŃŅłĽŅŏ&öööööööööööö&œœ&
ŃţĿţĿłņŃŒŏ&ŒŃńŃŅłĽŅŏ&ŏłöööööööö&œœ&
ŃţĿţĿłņŃŒŏ&ŤĿńĿńŃŅłĽŅŏ&ŏł&ö&œœ&

ŃţĿŅłŏŅŃńĿŃń&öööööööööööööööööööööööö&Šž&
ŃţłĽŒŃŀŃńŏ&öööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ŊĊċĆăĐă&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ŊĊċĐÿĆş&öööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŃŅłĽōĿńĽƎĿľŏ&öööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ŃƓŏłŤŏōŅŃń&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ŊşŊĆŉĐ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
Ƶƴ
ſĆƗĆŪŊ&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ſĆăßď&
íññ&ŒŁŅĽţŅŏłŃŒŏŰŅĽŤţŁľĿţŃń&
Ŏōľ&ööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šœ&
ſĆďŗüŞċ&ööööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ſĆďŗüŞċ&şŉ&ċĆþ&ŌŔŔũŌŔŔŔ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ſĆďŗüŞċ&şŉ&ċĆþ&õŔũŌŔŔŔ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ſĆďŗüŞċ&şŉ&ċĆþ&
õŔũõŔŔüż&ööööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ſĆďŗŽŊĆ&öööööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ſŞďċĆÿŗŞċĐ&öööööööööööööööööö&Ŗõ&
ſŞďċĆÿŗŞċĐ&şŉ&
œöõũŌŔŔŔüż&öööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ſŞďċĆÿŗŞċĐ&şŉ&
õũŌŔŔŔüż&ööööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ſĐăŞĊĊĆ&ċĆþ&ŔöŌõũŔöŔŖ&üż
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ſĐăŊŽŞċċŞ&öööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ſŗşċĆýŊÿ&öööööööööööööööööööööööö&Ōž&
ƶƴ
ƗĆÿûßăĆ&ööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ƗĆăŞċŉĆ&ĊĐă&ööööööööööööööööö&Ōœ&
ƗĆăŞċŉĆ&ċĆþ&ŌŔŔũœõüż&Ōœ&
ƗĆăŞċŉĆ&ċĆþ&œŔŔũõŔüż&Ōœ&
ƗĆăßÿŞûĐ&öööööööööööööööööööööö&Šž&
ƗĆßŞşĆăĆċŞ&
íññ&ţĿŒŃŁŤ&ŀĿľźţŅźłŏńŏ&
ţŁľŢĿńĽŅŏ&ööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
Ɨûă&ŔöŔŨõƄŕÿõƕŕďĆûă&
ŔöŠõƄ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
Ɨûă&ŔöŌõƄŕÿõƕŕďĆûă&ŔöžƄ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
Ɨûă&ŔöŖƄŕÿõƕŕďĆûă&ŔöŠõƄ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
Ɨûă&ŔöŖƄŕÿõƕŕďĆûă&ŔöžƄ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
Ɨûă&Ŋď&ďĆûă&Ŋďſ&öŌõũŔöŠõ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
Ɨûăŕÿõƕ&Ŋďſ&ŔöŖƄ&öööööööööö&Šš&
ƗûăŕÿõƕŕďĆûă&Ŋďſ&
öŌõŕöŖŖƄ&ööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
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ƗûăŕÿõƕŕďĆûă&Ŋďſ&
öŌõŕöŠõƄ&öööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ƗûăŕÿõƕŕďĆûă&Ŋďſ&
ŔöœœƄŕŔöŠõƄ&ööööööööööööööööööööö&Šš&
ƗûăŕďĆûă&Ŋďſ&ŔöŌõƄũŔöžƄ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ƗûăŕďĆûă&Ŋďſ&ŔöŖũŔöž&öööööö&Šš&
ƗûăŔöŌõƄŕÿõƕŕďĆûăŔöœƄ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ƗûăŔöŌõƄŕÿõƕŕďĆûăŔöœœõ
Ƅ&ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ƗŞŪăŞş&
íññ&ōŏŀŎĽľŏŝŃń&öööööööööööööö&ŌŖ&
ƗŞýýŉĆ&
íññ&ľŏƓŏŅŃłĽōŏŅĽŤ&öööööööööö&œŠ&
íññ&ľŏƓŏŅŃłĽōŏŅĽŤ&ĿłĽľ&ţĿľń&
ŸŹŹ&ŤŻőŤľ&öööööööööööööööööööööö&œŠ&
ƗŞýýŉĆ&şŉ&
íññ&ľŏƓŏŅŃłĽōŏŅĽŤ&öööööööööö&œŠ&
ŧŏŅĿōĿńĽƎĿľŏ&ööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ŧŏŅĿōĿńĽƎĿľŏ&ōłŏĽŤ&öööööööööö&õŔ&
ŧŏŅĿōĿńĽƎĿľŏ&ţŎĽŤŀĿĿ&ööööö&õŔ&
ŧŏŅĿŀłĿŢŏń&öööööööööööööööööööööööööööŨ&
ŧŏŅĿłĿľĽō&ŅłĿŤŏŅŎĽŤŃńŏ&
ƂĿŀŎŅŎƃ&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ƗŞßċŉŗÿĆ&öööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ƗŊďŉŊş&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ƗăĆŉĐď&
íññ&ţŁľŢĽōŏŅĽŤŃŒŏ&ţĿŒŃŁŤ&
ƂĽōńŏƃ&öööööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ƗăĐďĐýŊď&
íññ&ōľĿńĽƎŏŀĽŤ&öööööööööööö&œŖ&
ƗăĐŉũûĐď&ŌŔ&öööööööööööööööööö&Šõ&
ƗăĐŉũûĐď&Ŧ&öööööööööööööööööööö&Šõ&
ŧľĿłŰōĿń&ŤŸŹ&ööööööööööööööööööööö&Šõ&
ŧľĿłŰōĿń&ŤŸų&ööööööööööööööööööööö&Šõ&
ŧľĿłŰōĿń&ŤŵŹ&ööööööööööööööööööööö&Šõ&
ŧľĿłŰōĿń&ŀĿŐ&ŵŹ&ŤŏƔ&ööööööööö&Šõ&
ŧľĿłŰōĿń&ţŀł&ōĽŀ&ŸŹŤŏƔ&öööö&Šõ&
ŧľĿłŰōĿń&ţŀł&ōĽŀ&ƐŤŏƔ&öööööö&Šõ&
ƗĐŉăßü&ööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ƗŗŽĆď&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ƗßďĆüŉĐ&öööööööööööööööööööööööö&Ōž&
āƴ
ľĽņŏŅĽľĿľ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ăĆûũŲßÿŉŊď&
íññ&ĽŤŤĿńŃŁŤ&ľĽōŅĽŅŏ&öö&õŌ&
ăĆûċĆċŞÿ&ŉŊďżŞŉƱĊ&Ŋďſ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ľĽōŅŁľĿţŏ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ľĽōŅŁľĿţŏ&ƂŏńōŏŀŎĽľĿŀĽŅŎźƃ
H

&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ăĆüŊûċĆă&
íññ&ľĽŤĿŅłŃŻŃńŏ&öööööööööööööö&œŠ&
ăĆüŊûċĆă&ûŲŞƕĆþăŞ&
ÿŊĊýŞŉĊ&
íññ&ľĽŤĿŅłŃŻŃńŏ&öööööööööööööö&œŠ&
ăĆüŊûċĆă&şŉ&
íññ&ľĽŤĿŅłŃŻŃńŏ&öööööööööööööö&œŠ&
ăĆüŊĊŊă&
íññ&ŅŏłņŃńĽŢŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööö&ŌŌ&
ľĽŤŃƓŁŒŃńŏ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ľĽŤŃƓŁŒŃńŏ&ƂŎņƓƃ&ööööööööööööööö&Ōœ&
ľĽŤŃƓŁŒŃńŏŰƎŃŒĿƓŁŒŃńŏ&öööööö&Ōœ&
ľĽŤĿŅłŃŻŃńŏ&öööööööööööööööööööööööö&œŠ&
ăĆďĐşŊď&
íññ&ŒŃŻĿŝ&ööööööööööööööööööööööö&œŌ&
íññ&ŒŃŻĿŝŃń&öööööööööööööööööööö&œŌ&
íññ&ŒŃŻĿŝŃń&Ńńƅ&ööööööööööööööö&œŌ&
ăĆďċŗĊ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŖŠ&
ăĆďċŗĊ&ĊĐăĐĊċĆŉ&ööööööö&ŖŠ&
ľĽłŃń&ŸŷųőŴŹ&öööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ăĆĊŊş&
íññ&ŢŁłĿţŏŤŃŒŏ&öööööööööööööö&œŌ&
ăĆĊċĆûĆŪċ&ööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ľĽŅĽńĿŀłĿţŅ&öööööööööööööööööööööööö&ŠŦ&
ăĆċŗÿĆ&öööööööööööööööööööööööööööö&œž&
ăŞŞďĆ&öööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ľŏŢľŁńĿŤŃŒŏ&ööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ăŞďŽŊüĆ&ŌŔ&üż&ÿĆŊăß&
ÿĐĊŞ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ăŞďŽŊüĆ&ŌŠ&üż&ÿĆŊăß&
ÿĐĊŞ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ăŞďŽŊüĆ&ŌŦ&üż&ÿĆŊăß&
ÿĐĊŞ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ăŞďŽŊüĆ&œŔ&üż&ÿĆŊăß&
ÿĐĊŞ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ăŞďŽŊüĆ&œŠ&üż&ÿĆŊăß&
ÿĐĊŞ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ăŞďŽŊüĆ&Ŧ&üż&ÿĆŊăß&
ÿĐĊŞ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ăŞċĆŊŉŊĊ&öööööööööööööööööööööööööö&œœ&
ľŏŅłĿƎĿľŏ&öööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ľŏŁōĿƓĿłŃń&ōĽľōŃŁŤ&öööööööööööö&ŌŨ&
ľŏŁōĿƓĿłŃń&ōĽľōŃŁŤ&ŢĿł&Ńńƅ&ųŹŹ&
ŤŻ&ööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ăŞŗƗŞŉĆď&öööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ăŞŗƗŊďŞ&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ľŏŁŀłĿľŃŒŏ&ĽōŏŅĽŅŏ&ööööööööööööö&Ōš&
ľŏƓĽľņŁŅŏłĿľ&ōĿńō&
ŸŷŵųŤŻőŹŷųŤľ&öööööööööööööööööööö&ŠŦ&
ăŞŽĆĂŗŊď&

íññ&ľŏƓĿŢľĿŝĽōŃńööööööööööööö&ŌŠ&
ăŞŽŞüŊŉ&öööööööööööööööööööööööööö&ŖŠ&
ăŞŽŞüŊŉ&ŪăŞşċĐŗûŲ&ööö&ŖŠ&
ľŏƓŏŅŃłĽōŏŅĽŤ&öööööööööööööööööööö&œŠ&
ăŞŽŞċŊŉĆûŞċĆü&ŊŽ&ööööööö&œŠ&
ľŏƓŏŅŃłĽōŏŅĽŤ&ĿłĽľ&ţĿľń&ŸŹŹ&
ŤŻőŤľ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&œŠ&
ľŏƓĿņŁńĿľĿľ&Ŏōľ&öööööööööööööööööö&ŠŦ&
ľŏƓĿōĽłńŃŅŃńŏ&ƂŤŏŅĽņĿľŃō&
ŤĿŒŃŢŃŏłţƃ&öööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ľŏƓĿōŏŅŃłŃƎŃńŏ&ŒŃŎźŒłĿōŎľĿłŃŒŏ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŦ&
ľŏƓĿŢľĿŝĽōŃń&ööööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ľŏƓĿŢľĿŝĽōŃń&Ńń&ŒųŐ&öööööööööööö&ŌŠ&
ľŏƓĿŢľĿŝĽōŃń&Ńńƅ&ŵųŤŻőŤľ&öööö&ŌŠ&
ľŏƓĿŢľĿŝĽōŃń&ĿłĽľ&ţĿľń&ŵų&
ŤŻőŤľ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ľŏƓĿľŏŁōĿƓĿłŃń&ōĽľōŃŁŤ&öööööö&ŌŨ&
ľŏƓĿńĿłőŏŅŎŃ&ŅĽņ&ööööööööööööööööö&Ŗš&
ľŏƓĿńĿłŻŏţŅłŏľ&ƛ&ŏŅŎ&ŏţŅłĽŒŃĿľ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ľŏƓĿńĿłŻŏţŅłŏľ&ƂŏŤŏłŻŏńōź&
Ŀōƃ&ööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ľŏƓĿńĿłŻŏţŅłŏľŰŏŅŎ&ŏţŅłĽŒŃĿľ&
ƂŅłŃŀŎĽţŃōƃ&öööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ľŏƓĿńĿłŻŏţŅłŏľŰŏŅŎŃńźľ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ƂƍŸŰŒĽźƃ&öööööööööööööö&Ŗš&
ľŏƓĿŅŎźłĿŝŃńŏ&ţĿŒŃŁŤ&öööööööö&Ŗž&
ăŞŽĐċŲßŉĐşŊďŞ&ĊĐÿŊŗü
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ăŞŽĐşßă&ööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ăŞşĆýŉĐ&
íññ&ŏţōŃŅĽľĿŀłĽŤ&ĿŝĽľĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œš&
ăŞşŊŽĆ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&ööööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööööö&õŌ&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ŏōľ&ƂľĿōĽľ&ĽńŏţŅŎŷƃ&ž&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ŏōľ&ƂŤĿŁŅŎŰŅŎłĿĽŅƃ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ńńƅ&ŹŷųƆ&öööööööööööööö&ŌŔ&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ńńƅ&ŸƆ&ööööööööööööööööö&ŌŔ&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ńńƅ&ŸŷųƆ&öööööööööööööö&ŌŔ&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ńńƅ&ŵƆ&ööööööööööööööööö&ŌŔ&
ľŃŒĿōĽŃńŏ&ĿŃńŅ&ųƆööööööööööööööö&õŌ&
ľŃŒĿōĽŃńŏŰŀłŃľĿōĽŃńŏ&ööööööööööö&õŌ&
ăŊÿĐÿŞŉü&
íññ&ľŃŒĿōĽŃńŏ&ööööööööööööööööö&õŌ&
ľŃńŏƎĿľŃŒ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ăŊďŞňĐăŊÿ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ăŊďŞňĐăŊÿ&Ŋď&ĊĐÿŊŗü&
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ûŲăĐŉŊÿŞ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ăŊďňŞĊĊ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ľŃĿŅŎźłĿńŃńŏ&ţĿŒŃŁŤ&ööööööööööö&Ŗž&
ăŊýŊċĐŉ&
íññ&ĽŅĿłƓĽţŅĽŅŃń&ōĽľōŃŁŤ&Ōž&
ľŃţŃńĿŀłŃľ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ľŃţŃńĿŀłŃľ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööööööö&ŌŨ&
ľŃŅŎŃŁŤ&ōĽłņĿńĽŅŏ&ööööööööööööööö&Ŗœ&
ľŃŅŎŃŁŤ&ōĽłņĿńĽŅŏ&ŏł&öööööööööö&Ŗœ&
ăŊċŲŊŗü&ĊĐăď&ŦüŞĂŕõüă
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗœ&
ăŊċŲĐþŊÿ&
íññ&ľŃŅŎŃŁŤ&ōĽłņĿńĽŅŏ&ŏł&Ŗœ&
ăĐûĐŊÿ&
íññ&ŎźŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&
ņŁŅźłĽŅŏ&ööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ăĐŞĊċŉŊď&ŌöõŕŖŔũœŌ&
íññ&ŻŃľŒŏţţ&ŸŷųőŴŹ&ööööööööö&Ŗš&
íññ&ľĽłŃń&ŸŷųőŴŹ&öööööööööööööö&Ŗš&
íññ&ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ĽōŏŅ&ƛ&
ŏŅŎ&ŏţŅłĽ&öööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ăĐŞĊċŉŊď&ŌŕœŔũœŌ&
íññ&ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ĽōŏŅ&ƛ&
ŏŅŎ&ŏţŅłĽ&öööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ăĐŞĊċŉŊď&ŪŞ&ŌöõŕŖŔ&
íññ&ńĿłŏŅŎŃń&ĽōŏŅ&ƛ&
ŏţŅłĽŒŰŢŏ&öööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ăĐŞĊċŉŊď&ŪŞ&ŌŕœŔ&
íññ&ńĿłŏŅŎŃń&ĽōŏŅ&ƛ&
ŏţŅłĽŒŰŢŏ&öööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ăĐŪŊþŉĆ&
íññ&ŢŏńĿŢŃņłĽŅŏ&ööööööööööööööö&Ōž&
íññ&ŢŏńĿŢŃņłĽŅŏ&ŤŃōłĿńŃƎŏŒ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōž&
ăĐüĐċŊă&
íññ&ŒŃŀŎŏńĿŝźľĽŅŏ&Őő&
ĽŅłĿŀŃńŏ&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ăĐďĊŗŉŪ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ľĿŀŏłĽŤŃŒŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ăĐýŊÿ&
íññ&ŻŏŤŢŃņłĿƎŃľ&öööööööööööööö&Ōž&
ăĐýŉŞĊĊĐŉ&
íññ&ŤŏŅĿŀłĿľĿľ&ŅĽłŅłĽŅŏ&öö&œŔ&
ăĐýŉŞĊĊĐŉ&Ųûċ&
íññ&ŤŏŅĿŀłĿľĿľ&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ŸŹŹŰŵųŤŻ&öööööööööööööööööööööö&œŔ&
íññ&ŤŏŅĿŀłĿľĿľ&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ųŹŰŵųŤŻ&öööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ăĐýŉĐş&
íññ&ōŃōľĿŀŃłĿŝ&ööööööööööööööööö&õŔ&
H

ăĐýŉĐş&ĊŲĆüýĐĐ&
íññ&ōŃōľĿŀŃłĿŝ&ţŎĽŤŀĿĿ&
ŸƆ&ööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŔ&
ľĿłĽƎŏŀĽŤ&ööööööööööööööööööööööööö&œœ&
ľĿłōŏŅ&ŀľŁţ&ŅĽņ&ŶŷųŰŴŵų&öööööööö&Ŧ&
ľĿłōŏŅ&ŅĽņ&ųŰŴŵųŤŻ&öööööööööööööö&Ŧ&
ľĿłŅĽņ&ŅĽņ&ŸŹŰŴŵųŤŻ&öööööööööööö&Ŧ&
ľĿłŅĽņ&ŅĽņ&ųŰŴŵųŤŻ&öööööööööööööö&Ŧ&
ľĿłŅĽņ&ŅĽņ&ŶŷųŰŴŵų&öööööööööööööööö&Ŧ&
ľĿłźńĽ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ľĿţĽłŅĽń&ŀĿŅĽţţŃŁŤ&öööööööööööö&Ōž&
ľĿţĽłŅĽńŰŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ăĐċŞüĆş&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ăĐċŞďĊŊď&
íññ&ņŏńĽƎŏŀłŃľ&Ŏōľ&ööööööööö&ŌŦ&
ăĐċŞďĊŊď&Ųûċ&
íññ&ņŏńĽƎŏŀłŃľ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööö&ŌŨ&
ăĐċŉŞă&
íññ&ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰŰņŏńĽƎŏŀłŃľ&
Ŏōľ&ōĽŀ&ŸŹŰŵŹ&ŤŻ&ööööööööööö&ŌŨ&
íññ&ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰņŏńĽƎŏŀłŃľ&
Ŏōľ&ōĽŀ&ŸŹŰƏŹŤŻ&öööööööööööö&ŌŨ&
íññ&ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰņŏńĽƎŏŀłŃľ&
Ŏōľ&ōĽŀ&ųŰŸŹ&ŤŻ&ööööööööööööö&ŌŨ&
íññ&ĽŤľĿŒŃŀŃńŏŰņŏńĽƎŏŀłŃľ&
Ŏōľ&ōĽŀ&ųŰŵŹ&ŤŻ&ööööööööööööö&ŌŨ&
ăĐċŉĐďŞş&
íññ&ĽľĿţŏŅłĿń&Ŏōľ&ööööööööööö&ŠŌ&
ľĿƓĽţŅĽŅŃń&ööööööööööööööööööööööööööö&Ōž&
ăĐŽĆňĆ&
íññ&ĿŤŏŻĽŰŴŰĽōŃŒ&ŏŅŎźľ&
ŏţŅŏłţ&öööööööööööööööööööööööööööö&Ōž&
ăĐŽŞďĐş&
íññ&ŏńĿŝĽŀĽłŃń&ţĿŒŃŁŤ&ö&Šœ&
ľĿŐŰĿŻŏţŅłŏľ&öööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ľĿŝĽŀŃńŏ&ţŁōōŃńĽŅŏ&öööööööööööö&œž&
ăŗüŊżĆď&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŦ&
ăŗüŊňßüŞ&ööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ăŗýŉĐď&ÿŞýĐċ&ööööööööööööö&Ōš&
ăŗýŉĐď&ÿŞýĐċ&Ŋďſ&
ŌŌöœõüż&ŇŖũüĐďċŲŋ&ööööööö&Ōš&
ăŗýŉĐď&ÿŞýũýŞÿ&Ŋďſ&
ŌŌöœõüż&ööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ăŗýŉĐď&ÿŞýũýŞÿ&Ŋďſ&
ŌŌöœõüż&ŇŖũüĐďċŲŋ&ööööööö&Ŗž&
ăŗýŉĐď&ÿŞýũýŞÿ&Ŋďſ&
Ōõüż&öööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ăŗýŉĐď&ÿŞýũýŞÿ&Ŋďſ&
ŖŔüż&ŇŖũüĐďċŲŋ&öööööööööööö&Ŗž&

ăŗýŉĐď&ÿŞýũýŞÿ&Ŋďſ&
Ũöõüż&ööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ăßďýĆŉňĆ&ööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ăßŉŊûĆ&ööööööööööööööööööööööööööööö&œŠ&
ăßĊĐÿŉŞď&öööööööööööööööööööööö&Ōš&
ăßĊċŞÿĆ&
íññ&ŅłĽńŏŝĽŤŃō&ĽōŃŒ&öööööö&ŠŖ&
čƴ
üĆûŉĐþŊÿ&
íññ&ńŃŅłĿŢŁłĽńŅĿŃń&
ŤĿńĿŎźŒ&ŤĽōłĿ&öööööööööööö&ŌŔ&
üĆûŉĐÿĆďċŊď&
íññ&ńŃŅłĿŢŁłĽńŅĿŃń&
ŤĽōłĿōłźţŅĽľ&öööööööööööööööööö&ŌŔ&
ŤĽŻńŏţŃŁŤ&ţŁľŢĽŅŏ&öööööööööööö&Šõ&
üĆżďŞĊŊŗü&ĊŗăŪĆċŞ&öö&Šõ&
íññ&ŤĽŻńŏţŃŁŤ&ţŁľŢĽŅŏ&ö&Šõ&
üĆżďŞĊŊŗü&ĊŗăŪĆċŞ&Ŋď&
ÿõƕ&öööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šõ&
üĆăĆŉĐďŞ&
íññ&ĽŅĿƓĽƔŁĿńŏŰŀłĿŻŁĽńŃľ&
Ŏōľ&ööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ŤĽľĽŅŎŃĿń&öööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ŤĽŀłĿŅŃľŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööö&œš&
üĆŉŊďĐă&
íññ&ŒłĿńĽņŃńĿľööööööööööööööö&ŠŔ&
üĆŉýăĆď&ċĆþ&ŌŔüż&öööööö&œš&
üĆċŗăĆďŞ&öööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
üĆŽŊƗ&
íññ&ŅłĽńŒĿľĽŀłŃľöööööööööööööö&ŌŦ&
üĆşĆăċ&
íññ&łŃƎĽŅłŃŀŅĽń&ņŏńƎĿĽŅŏ&Ŗœ&
üĆşĆăċũüăċ&
íññ&łŃƎĽŅłŃŀŅĽń&ņŏńƎĿĽŅŏ&Ŗœ&
üĆşŊÿŞş&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
üĆşŊýŊüŞ&
íññ&ōŏŢŏŀŃŤŏ&Ŏōľ&ööööööööööö&ŌŖ&
üĆşŊċŉĐă&
íññ&
ńŏĿŤźōŃńŰŀĿľźŤźŰŒŏŝĽŤŏŅ
Ŏ&öööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
üĆşňŊÿŞ&
íññ&ŅłŃĽŤŅŏłŏńŏ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööö&œŌ&
üĆşňŊÿŞũœõ&
íññ&ŅłŃĽŤŅŏłŏńŏ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööö&œŌ&
ŤŏōľŃƎŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
üŞÿŉĐă&
íññ&ŤŏŅŎźľŀłŏŒ&ŅĽņ&ŸƝŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
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íññ&ŤŏŅŎźľŀłŏŒ&ŅĽņ&ŴŵŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
íññ&ŤŏŅŎźľŀłŏŒ&ŅĽņ&ƏŤŻ&ŖŦ&
íññ&ŤŏŅŎźľŀłŏŒ&ŅĽņ&ƐŤŻ&ŖŦ&
üŞÿŉĐă&ÿĐĊŞýĆƗ&
íññ&ŤŏŅŎźľŀłŏŒ&ŀĽŧ&ƏŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ŤŏŒłĿŝźŀłĿŻŏţŅŏłĿńŏ&
ĽōŏŅĽŅŏ&ŸųŹ&ŤŻőŤľ&öööööööööööö&Ŗš&
ŤŏŒłĿŝźŀłĿŻŏţŅŏłĿńŏ&
ĽōŏŅĽŅŏ&ŅĽņ&öööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ŤŏŢľĿƔŁŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööö&ŌŌ&
üŞżĆûŞ&ĐŉĆă&
íññ&ŤŏŻŏţŅłĿľ&Ľō&ţŁţ&
ƏŹŤŻőŤľ&ööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ŤŏŻŏţŅłĿľ&Ľō&ţŁţ&ƏŹŤŻőŤľ&Ōš&
ŤŏŻŏţŅłĿľ&Ľō&ŅĽņ&ŵŹŤŻ&ööööö&Ōš&
ŤŏŻŏţŅłĿľ&Ľō&ŅĽņ&ƏŹŤŻ&ööööö&Ōš&
üŞżŞĊċŉĐă&ĊŗĊ&
šœõüżŕõüă&öööööööööööööööööööööö&Ōš&
üŞƗŊďŊĊċ&ööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ŤŏľĿŝŃōĽŤ&öööööööööööööööööööööööööööŨ&
üŞăĐşŊûĆü&ööööööööööööööööööööööŨ&
ŤŏľŀŎĽľĽń&Ŏōľ&öööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŤŏŤĽńŅŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööö&œõ&
üŞüĆďċŊďŞ&Ųûă&öööööööööööö&œõ&
üŞďĆûċŉĆ&öööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
üŞďŲŊþŉŊş&öööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
üŞďĐüŗďŞũĆŕûŕßŕƕũŌŖõ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
üŞďŽŞĐ&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
üŞýŉĐď&
íññ&ĽŅĿƓĽƔŁĿńŏ&ööööööööööööö&ŌŔ&
ŤŏłōĽŀŅĿŀŁłŃńŏ&ööööööööööööööööö&Ōõ&
ŤŏłĿŀŏńŏŤ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
üŞŉŉŞü&
íññ&ŤŏłĿŀŏńŏŤ&öööööööööööö&ŌŔ&
ŤŏţĽľĽŤŃńŏ&ŏńŏŤĽ&ööööööööööö&ŠŔ&
ŤŏţĽľĽŤŃńŏ&Őő&ōľŏĽńţŏł&ööö&ŠŔ&
ŤŏţńĽ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
üŞĊďŞş&ööööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
íññ&ŤŏţńĽ&ööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
üŞĊċŊďĐď&
íññ&ŀźłŃŒĿţŅŃŻŤŃńŏ&ŅĽņ&
ƝŹŤŻ&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗœ&
ŤŏŅĽŒĽŅŏ&ŏł&ŅĽņ&ŵŹŤŻ&ööööööö&ŖŌ&
ŤŏŅŢĿłŤŃń&ŏł&öööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ŤŏŅŢĿłŤŃń&Ŏōľ&öööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ŤŏŅŎĽŒĿńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööö&Ŧť&ž&
ŤŏŅŎĽŒĿńŏ&Ŏōľ&ŸŹŤŻ&ööööööööööž&
ŤŏŅŎĽŒĿńŏ&Ŏōľ&ųŤŻ&ööööööööööööž&
H

üŞċŲĆÿĐĊŞ&
íññ&ŤŏŅŎĽŒĿńŏ&Ŏōľ&öööööööööö&Ŧ&
ŤŏŅŎĽƎĿľĽŤŃŒŏ&ööööööööööööööööö&œŌ&
ŤŏŅŎŏńĽŤŃńŏ&ŎŃŀŀŁłĽŅŏ&öööö&ŌŔ&
üŞċŲŞŉżŊďŞ&
íññ&ŤŏŅŎźľŏłŻĿńĿƓŃńŏ&
ŤĽľŏĽŅŏ&ööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ŤŏŅŎŃŤĽƎĿľŏ&ööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ŤŏŅŎĿŅłŏŝĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&öööööööö&Ōõ&
üŞċŲĐċŉŞşĆċŞ&ĊĐÿŊŗü
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŤŏŅŎĿŅłŏŝĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&Ńńƅ&öööö&Ōõ&
ŤŏŅŎĿŅłŏŝĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&ŅĽņţ&ö&ŠŖ&
ŤŏŅŎźōľĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööööööööööö&œŌ&
ŤŏŅŎźľŏłŻĿńĿƓŃńŏ&ŤĽľŏĽŅŏ&Ŗž&
üŞċŲßăŊď&
íññ&ŤŏŅŎźľŀŎŏńŃŒĽŅŏ&Ŏōľ&
ĿłĽľ&ţĿľń&ööööööööööööööööööööööööö&ŖŌ&
ŤŏŅŎźľŀŎŏńŃŒĽŅŏ&Ŏōľ&öööööööööö&ŖŌ&
ŤŏŅŎźľŀŎŏńŃŒĽŅŏ&Ŏōľ&ĿłĽľ&ţĿľń
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŌ&
ŤŏŅŎźľŀł&Ľōŏ&Ńńƅ&ƏŹŤŻőŤľ&öö&ŖŦ&
ŤŏŅŎźľŀł&Ľōŏ&Ńńƅ&ƐŹŤŻőŤľ&öö&ŖŦ&
ŤŏŅŎźľŀł&ţţ&Ńńƅ&ŸŻŤ&ööööööööööö&ŖŦ&
ŤŏŅŎźľŀł&ţţ&Ńńƅ&ƏŹŤŻ&ööööööööö&ŖŦ&
ŤŏŅŎźľŀłŏŒ&ŀĽŧ&ƏŤŻ&ööööööööö&ŖŦ&
ŤŏŅŎźľŀłŏŒ&ŅĽņ&ŸƝŤŻ&öööööööö&ŖŦ&
ŤŏŅŎźľŀłŏŒ&ŅĽņ&ŴŵŤŻ&öööööööö&ŖŦ&
ŤŏŅŎźľŀłŏŒ&ŅĽņ&ƏŤŻ&öööööööööö&ŖŦ&
ŤŏŅŎźľŀłŏŒ&ŅĽņ&ƐŤŻ&öööööööööö&ŖŦ&
ŤŏŅŎźľŀłŏŒńŃţĿľĿńŏ&ţĿŒ&ţŁōō
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ŤŏŅŃŀłĽńĿľĿľ&öööööööööööööööööööööö&ŠŦ&
ŤŏŅĿōľĿŀłĽŤŃŒŏ&Ŏōľ&ööööööööööö&ŠŔ&
ŤŏŅĿōľĿŀłĽŤŃŒŏ&Ńńƅ&öööööööööööö&ŠŔ&
ŤŏŅĿľĽƎĿńŏ&ööööööööööööööööööööööö&œŌ&
ŤŏŅĿŀłĿľĿľ&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ŸŹŹŰŵųŤŻ&öööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ŤŏŅĿŀłĿľĿľ&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ŸŹŹŰųŹŤŻ&öööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ŤŏŅĿŀłĿľĿľ&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ųŹŰŵųŤŻ&öööööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ŤŏŅĿŀłĿľĿľ&ţŁōōŃńĽŅŏ&ööööööööö&œŔ&
ŤŏŅĿŀłĿľĿľ&ŅĽłŅłĽŅŏ&ööööööööööööö&œŔ&
üŞċŉĐûŉŞĆü&
íññ&ŤŏŅłĿńŃŒĽƎĿľŏ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
íññ&łĿţĽŒĽń&ōłŏ&ŹŷŶųƆ&ö&õŌ&
üŞċŉĐżŞăũŽĆżŊďĆă&
íññ&ŤŏŅłĿńŃŒĽƎĿľŏ&ƓĽŻŃńĽľ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šœ&

üŞċŉĐăĐċŊĐď&
íññ&ŤŏŅłĿńŃŒĽƎĿľŏ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ŤŏŅłĿńŃŒĽƎĿľŏ&ööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ŤŏŅłĿńŃŒĽƎĿľŏ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ&ööööö&õŌ&
ŤŏŅłĿńŃŒĽƎĿľŏ&Żŏľ&ŹŷŶųƆ&öö&õŌ&
ŤŏŅłĿńŃŒĽƎĿľŏ&Ńń&ńĽōľ&öööööööö&ŌŔ&
ŤŏŅłĿńŃŒĽƎĿľŏ&ƓĽŻŃńĽľ&ööööööö&Šœ&
üŞŽĆûĐŉ&
íññ&ľĿƓĽţŅĽŅŃń&öööööööööööööööö&Ōž&
ŤŏŝŃľŏŅŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööö&Ōž&
üŊĆûĆăûŊď&öööööööööööööööööööööö&Ŗž&
íññ&ōĽľōŃŅĿńŃń&ƂţĽľŤĿńƃ&ö&Ŗž&
üŊûŉĐżŞĊċŊď&ŌöõŕŖŔ&ööööö&Ŗš&
üŊûŉĐżŞĊċŊď&ŌŕœŔ&öööööööö&Ŗš&
üŊûŉĐżŞĊċŊď&ŪŞ&ŌöõŕŖŔ&Ŗš&
üŊûŉĐżŞĊċŊď&ŪŞ&ŌŕœŔ&ööö&Ŗš&
üŊûŉĐũƗ&
íññ&ŧľĿłŰōĿń&ţŀł&ōĽŀ&
ŸŹŤŏƔ&ööööööööööööööööööööööööööö&Šõ&
íññ&ŧľĿłŰōĿń&ţŀł&ōĽŀ&ƐŤŏƔ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šõ&
íññ&ŀĿŅĽţţŃŁŤ&ōŎľĿłŃŒŏ&ö&Šõ&
üŊûŉĐňŊÿŞ&
íññ&ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&œŌ&
ŤŃŒĿŒłŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööö&œŌ&
üŊďŊýŉŞĊĊ&
íññ&ŀłĽƎĿţŃń&Ŏōľ&öööööööööööö&ŌŦ&
üŊďĐûŊď&
íññ&ŤŃńĿōźōľŃńŏ&Ŏōľ&ööööööö&Ōõ&
ŤŃńĿōźōľŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööö&Ōõ&
ŤŃńĿŝŃŒŃľ&öööööööööööööööööööööööööööö&œŌ&
üŊŉĆýŞş&
íññ&ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&
ŹŷŸŵųŤŻ&öööööööööööööööööööööööö&œŦ&
íññ&ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&
ŹŷŵųŤŻ&öööööööööööööööööööööööööö&œŦ&
íññ&ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&ŹŷųŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŦ&
íññ&ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&
ŹŷŶųŤŻ&öööööööööööööööööööööööööö&œŦ&
íññ&ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&ŸŷųŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŦ&
íññ&ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&ŸŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŦ&
üŊŉûŞċċŞ&
íññ&ŒŏţĿŻŏţŅłŏľŰŏŅŎŃńźľ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ƂņŃŀŎĽţŃōƃ&öööööööö&Ŗš&
íññ&ƓŃĿłŏľŏ&ööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ŤŃłŅĽƎĽŀŃńŏ&ööööööööööööööööö&œšť&œŨ&
ŤŃţĿŀłĿţŅĿľ&ööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
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ŤŃŅĿŤźōŃń&öööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŤŃŅĿŝĽńŅłĿńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööö&ŌŨ&
üũüũŉ&ŊŊ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
üĐþŊû&
íññ&ŤŏľĿŝŃōĽŤ&ööööööööööööööööŨ&
ŤĿŒŏłŃņĽ&ŅĽņ&ŵŹŹŤŻ&ööööööööö&ŌŖ&
ŤĿŏŝŃŀłŃľ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ŤĿŏŝŃŀłŃľŰŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒ
ŏ&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ŤĿľŃńŒĿńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööö&œž&
ŤĿŤŏŅĽţĿńŏ&ŢŁłĿĽŅŏ&ööööööööö&õŌ&
üĐďĐÿĐş&
íññ&ŒĿŝźōźōľŃńŏ&
ƂŤĿńĿŎźŒłĽŅŏƃ&ööööööööööööööö&ŌŠ&
ŤĿńĿŰľŃńźĽŎ&ŅĽņ&ŹŷŵųŰŴų&ööö&ŖŨ&
üĐďĐďŞĊĊĆ&ööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ŤĿńŅŏľŁŧĽţŅ&ţĿŒŃŁŤ&öööööööööö&ŠŦ&
ŤĿłŀŎŃńŏ&ŏŝŅŰłŏľ&ŅĽņ&ööööööööööööž&
üĐŉýŲŊďŞ&Ċŗă&Ŋďſ&
ŌŔüżŕüă&ööööööööööööööööööööööööööööž&
üĐŉýŲŊďŞ&Ċŗă&Ŋďſ&
Ōõüżŕüă&ööööööööööööööööööööööööööööž&
üĐŉýŲŊďŞ&Ċŗă&Ŋďſ&
Ōüżŕüă&ööööööööööööööööööööööööööööööž&
üĐŉýŲŊďŞ&Ċŗă&Ŋďſ&
Šüżŕüă&ööööööööööööööööööööööööööööööž&
ŤĿłŀŎŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&öööööööööööööööööž&
üĐŉýŲŊďŞ&ĊŗăŪĆċŞ&öööööööž&
íññ&ŤĿłŀŎŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&öööööööž&
üĐŉýŲŊďŞ&ĊŗăŪĆċŞ&
ĐŉĆă&ĊĐă&ööööööööööööööööööööööööööž&
üĐŽĆďċŊƗ&ööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
üĐŽŊýŉŞý&ööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
üĐşŞňĆ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
üĐňĐþŊă&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
üĊ&ûĐďċŊď&
íññ&ŤĿłŀŎŃńŏ&ŏŝŅŰłŏľ&ŅĽņ&ööž&
üŗăċĆĂ&ööööööööööööööööööööööööööö&Ōž&
ŤŁŀŃłĿōŃń&öööööööööööööööööööööööööö&õŔ&
üŗĊċĆŉżŞď&ööööööööööööööööööö&Ōõ&
üßĆüþŗċĐă&
íññ&ŏŅŎĽŤņŁŅĿľ&Ŏōľ&öööööööö&Ōœ&
üßûĆüŊďŞ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
üßûĐþŗċŊď&
íññ&łŃŢĽņŁŅŃń&ööööööööööööööööööö&Ōœ&
ŤźōĿŀŎŏńĿľĽŅŏ&ŤĿŢŏŅŃľ&öööööö&ŠŠ&
ŤźōĿŀŎŏńĿľĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&ööööö&ŠŠ&
üßŪĐŉċŊû&
íññ&ŤźōĿŀŎŏńĿľĽŅŏ&
ţĿŒŃŁŤ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ŤźĿłŃţĽń&ööööööööööööööööööööööööööö&Šž&
H

üßŉþŞċŉŊĂ&öööööööööööööööööööö&Šœ&
üßĊĐăŊďŞ&
íññ&ŀłŃŤŃŒĿńŏ&öööööööööööööööö&œŠ&
ŤźƎŃľłĽ&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
Čƴ
ńĽņŁŤŏŅĿńŏ&öööööööööööööööööööööööö&Ũ&
ńĽŒĿľĿľ&öööööööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ńĽŢōŃľľŃń&ţĿŒŃŁŤ&ööööööööööööööööö&ŌŠ&
ďĆżăĆňßüŞ&öööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ńĽľņŁŀŎŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööö&Ũ&
ńĽľĿŝĿńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ńĽľŅłŏŝĿńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ďĆüŞďÿĆ&
íññ&ŤŏŤĽńŅŃńŏ&Ŏōľ&öööööööö&œõ&
ďĆüŞďÿĆ&şŉ&öööööööööööööööööö&œõ&
ďĆüŞďÿĆ&şŉ&ċŊċŉĆċŊĐď&
ýĆûƗ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&œõ&
ďĆüňĆŉŊû&ööööööööööööööööööööööö&œõ&
ńĽŀŎĽƎĿľŃńŏ&ŹŷŸƆ&ööööööööööööö&ŠŦ&
ďĆýŉĐĊßď&
íññ&ńĽŀłĿŝŏń&öööööööööööööööööö&Ũ&
ńĽŀłĿŝŏń&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ũ&
ńĽŀłĿŝŏń&ţĿŒŃŁŤ&öööööööööööööööö&Ũ&
ńĽłĽŅłŃŀŅĽń&Ŏōľ&ööööööööööööööööööö&Ŗœ&
ďĆŉÿŊă&
íññ&ŀŎŏńŏľƎŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&ööö&œŨ&
ďĆċĆûßď&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ńĽŅŏŻľŃńŃŒŏ&öööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ďĆċýĆŉĆ&ööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ďĆŽŞăþŊďŞ&
íññ&ƓŃńĿłŏľņŃńŏ&ŅĽłŅłĽŅŏ&öö&Ōõ&
ďŞþŗýŞďċ&öööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ńŏōĿń&ŸőŴųŰŵƐ&ööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ńŏōĿń&ŸŹőŸŸ&ŵƐ&ŒĽź&öööööööööö&ŖŨ&
ďŞûĐď&ŨŕŨŕŨ&öööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ďŞûĐď&ċĆþ&ŌŕõŔũœŦ&öööööööö&ŖŨ&
ńŏŢĽƎĿŒĿńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööö&œŨ&
ńŏĿŤźōŃń&ţŁľŢĽŅŏ&ööööööööööööööö&ŌŔ&
ńŏĿŤźōŃńŰņĽōŃŅłĽōŃń&
ƎńŰŀĿľźŤźŝŃń&ööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ńŏĿŤźōŃńŰŀĿľźŤźŰŒŏŝĽŤŏŅŎ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ńŏĿŤźōŃńŰŀĿľźŤźŝŃńŰŻłĽŤŃōŃ
ŒŃń&ööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ńŏĿŤźōŃńŰŀĿľźŤźŝŃńŰŎō&
ƂĿŀŎŅŎƃ&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ńŏĿŤźōŃńŰŀĿľźŤźŝŃńŰŎō&ƂĿŅŃōƃ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õœ&
ďŞĐŉĆă&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
íññ&ōźōľĿţŀĿłŃńŏ&ŤĿŒŃŢŃŏŒ&
ƂŢĿł&ŤŃōłĿŏŤŁľţŃĿńƃöööööööö&ŠŠ&

ďŞĐĊýĐŉŊď&
íññ&
ńŏĿŤźōŃńŰŀĿľźŤźŝŃńŰŻłĽŤŃ
ōŃŒŃń&ööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ďŞýŲŉĆüŊďŞ&öööööööööööööööööö&Šõ&
ďŞýċĆňĆďŞ&
íññ&ŤŏŅŎĽƎĿľĽŤŃŒŏ&ööööööö&œŌ&
ďŞŗýĐżŞď&ööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ďŞŗýŉĐ&öööööööööööööööööööööööööö&œŦ&
ďŞŗŉĐďċŊď&
íññ&ŻĽņĽŀŏńŅŃńöööööööö&œŖť&œŠ&
ńŏƓŃłĽŀŃńŏ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ďŞŽŊŉĆýŊďŞ&öööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ďŞşĆŽĆŉ&öööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ďŞşŊŗü&
íññ&ŏţĿŤŏŀłĽƎĿľŏ&
ŤĽŻńŏţŃŁŤ&ööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ďŞşŊŗü&żŉĆ&ŌŔüż&ÿŉ&öö&ŠŌ&
ďŞşŊŗü&żŉĆ&œöõüż&ÿŉ&ö&ŠŌ&
ďŞşŊŗü&żŉĆ&œŔüż&ÿŉ&öö&ŠŌ&
ďŞşŊŗü&żŉĆ&ŠŔüż&ÿŉ&öö&ŠŌ&
ďŞşŊŗü&żŉĆ&õüż&ÿŉ&öööö&ŠŌ&
ďŞşŊŗü&ŊöŽö&
íññ&ŏţĿŤŏŀłĽƎĿľŏ&ţĿŒŃŁŤ&
Ńńƅ&öööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ńŃĽōŃń&ƂĽńŅŃŎźŀŏłľŃŀŃŒŏŤŃōƃ&Ōž&
ńŃĽōŃń&ŏł&ƂĽńŅŃŎźŀŏłľŃŀŃŒŏŤŃōƃ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōž&
ďŊĆĊýĆď&
íññ&ńŃĽōŃń&ŏł&
ƂĽńŅŃŎźŀŏłľŃŀŃŒŏŤŃōƃ&ööööööö&Ōž&
ńŃōĽłŒŃŀŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööö&œŔ&
ďŊûĐċŉĐă&ŊďŲĆăŞŉ&ööööööö&ŖŖ&
ďŊûĐċŉĐă&ďĊ&ööööööööööööööööö&ŖŖ&
ńŃŢŏŒŃŀŃńŏ&öööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ńŃŢŏŒŃŀŃńŏ&ōł&öööööööööööööööööööööö&œŔ&
ńŃŢŏŒŃŀŃńŏ&ŏł&öööööööööööööööööööööö&œŔ&
ńŃŢŏŒŃŀŃńŏ&ŝľ&ööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ńŃŧŧŃ&ŴŰŹŷŹŵŤŻ&öööööööööööööööööö&ŖŨ&
ďŊăĆďÿŉĐď&öööööööööööööööööööö&Ōš&
ńŃľŁŅĽŤŃŒŏ&ööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ńŃŤĿŒŃŀŃńŏ&öööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ďŊďăĆŉĐ&öööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ďŊýŞďċ&öööööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ďŊċŉĐũÿŗŉ&
íññ&ńŃŅłĿŻľźōŏłŃń&öööööööööööö&œœ&
ďŊċŉĐũÿŗŉ&ÿŊĊ&ŔöŖüżŕŲŉ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œœ&
ďŊċŉĐũÿŗŉ&ÿŊĊ&ŔöŦüżŕŲŉ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œœ&
ńŃŅłĿŢŁłĽńŅĿŃń&ŤĽōłĿōłźţŅĽľ&ŌŔ&
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ńŃŅłĿŢŁłĽńŅĿŃń&ŤĿńĿŎźŒ&
ŤĽōłĿ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ńŃŅłĿŻľźōŏłŃń&ööööööööööööööööööööööö&œœ&
ńŃŅłĿŻľźōŏłŃń&ŅŒ&ŀĽŅōŎ&ööööööööö&œœ&
ďŊċŉĐĊċĆċ&öööööööööööööööööööööö&œœ&
ďŊňĐŉĆă&
íññ&ŧŏŅĿōĿńĽƎĿľŏ&
ţŎĽŤŀĿĿ&öööööööööööööööööööööööö&õŔ&
ďĐŉĆũþŞ&ċĆþ&öööööööööööööööööö&ŖŨ&
ďĐŉûĐ&
íññ&ŎźŒłĿōĿőĽŀĽŀ&ŅĽņ&
ŸŹŰŴŵųŤŻ&ööööööööööööööööööööööööŦ&
íññ&ŎźŒłĿōĿőĽŀĽŀ&ŅĽņ&
ųŰŴŵųŤŻ&ööööööööööööööööööööööööööŦ&
íññ&ŎźŒłĿōĿőĽŀĽŀ&ŅĽņ&
ŶŷųŰŴŵų&ööööööööööööööööööööööööööööŦ&
íññ&ľĿłōŏŅ&ŀľŁţ&ŅĽņ&ŶŷųŰŴŵų
&ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööŦ&
íññ&ľĿłōŏŅ&ŅĽņ&ųŰŴŵųŤŻ&ööööŦ&
íññ&ľĿłŅĽņ&ŅĽņ&ŸŹŰŴŵųŤŻööŦ&
íññ&ľĿłŅĽņ&ŅĽņ&ųŰŴŵųŤŻ&öööŦ&
íññ&ľĿłŅĽņ&ŅĽņ&ŶŷųŰŴŵų&öööööŦ&
ďĐŉÿŊċŉĐýŊď&ŪăŞşýŉĐ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ńĿłŏŅŎŃń&ĽōŏŅ&ƛ&ŏţŅłĽŒŰŢŏ&ööö&ŖŨ&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ƛ&ŏŅŎ&ŏţŅłĽŒŃĿľ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&
ƂōĿńŅłĽōŏŀŅŃƓŏƃ&öööööööööööööööööö&ŖŨ&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ĽōŏŅ&ƛ&ŏŅŎ&
ŏţŅłĽ&öööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ĽōŏŅĽŅŏ&ööööööö&Ŗž&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ĽōŏŅĽŅŏŰŏŅŎŃńźľ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ĽōŏŅĽŅŏŰŏŅŎŃńźľ&
ŏţŅłĽŒŃĿľŰŢŏ&öööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏŰŏŅŎ&ŏţŅłĽŒŃĿľ&
ƂŅłŃŀŎĽţŃōƃ&öööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ńĿłŻŏţŅőŏŅŎŃ&ŅĽņ&ŹŷŵųőŴų&öööö&ŖŨ&
ńĿłŻŏţŅŃŤĽŅŏŰŏŅŎŃńźľ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ńĿłŻŏţŅŃŤĽŅŏŰŏŅŎŃńźľ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ƂŅłŃŀŎĽţŃōƃ&öööööööööööö&ŖŨ&
ďĐŉŊďßă&ŌƧŖõ&
íññ&ńŏōĿń&ŸőŴųŰŵƐ&ööööööööö&ŖŨ&
íññ&ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ƛ&ŏŅŎ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ńĿłľźłĿō&ŹŷŴųŤŻ&öööööööööööööööö&ŖŨ&
ďĐŉüĐĊĐăũü&Ŋď&ÿõƕ&ööö&Šš&
ďĐŉüĐĊĐăũŉ&ööööööööööööööööö&Šš&
ďĐŉüĐĊĐăũŉ&Ŋď&ÿõƕ&öööö&Šš&
H

ďĐŉýĆûŞ&
íññ&ŒŃţĿŀźłĽŤŃŒŏ&
ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&ööööööööööööööööööööö&Ōž&
ďĐŉýĆûŞ&ûŉ&öööööööööööööööööö&Ōž&
ďĐŉýŉĆüŊď&
íññ&ŒŏţŃŀłĽŤŃńŏ&Ŏōľ&öööööö&œš&
ďĐŉũĂÿ&
íññ&ŎŏĽŅŎŏł&ööööööööööööööööööö&Ŗš&
íññ&ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&
ƂōĿńŅłĽōŏŀŅŃƓŏƃ&öööööööööööööö&ŖŨ&
íññ&ńĿłľźłĿō&ŹŷŴųŤŻ&öööööö&ŖŨ&
ďĐŉċŲŞŉĆ&öööööööööööööööööööööö&œŌ&
ńĿłŅłŃŀŅźľŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööö&œŨ&
ďĐŉŽĆĊû&
íññ&ĽŤľĿŒŃŀŃńŏ&ņŏţźľĽŅŏ&œŔ&
ďĐŉŽŊŉ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ďĐŽĐăŊď&ŨŔŕŖŔ&öööööööööööööööö&ŖŠ&
ďĐŽĐăŊď&ď&öööööööööööööööööööööö&ŖŠ&
ďĐŽĐăŊď&ŉ&öööööööööööööööööööööö&ŖŠ&
ďĐŽĐăĐż&öööööööööööööööööööööööö&ŖŠ&
ďĐŽĐăĐż&ŪăŞşýŞď&öööööö&ŖŠ&
ďĐŽĐăĐż&üŊş&ŨŔŕŖŔ&öööööö&ŖŠ&
ďĐŽĐăĐż&üŊş&ŨŔŕŖŔ&
ýŉŞŪŊăă&ööööööööööööööööööööööööööö&ŖŠ&
ďĐŽĐăĐż&ýŞďŪŊăă&öööööööö&ŖŠ&
ďĐşĆŪŊă&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ďŗþĆŊď&
íññ&ńĽľņŁŀŎŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööö&Ũ&
ďŗŞÿŞşċĆ&öööööööööööööööööööööö&Ŗœ&
ďŗăĐſŊş&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ďŗăßċŞăßŕŪăĆŽĐŉ&
ýĆûƗĊ&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
íññ&ŀŏŻ&ŴŴųŹŰŀĿŅĽţţŃŁŤ&
ōŎľĿłŃŒŏŰţĿŒ&
ņŃōĽłņĿńĽŅŏŰţĿŒ&ōŎľĿłŃŒŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ďŗýăĆňŊÿ&öööööööööööööööööööööööö&œž&
ńŁŅłŃľŃŀŃŒ&Ńńƅ&ŵŹƆ&öööööööööööööööö&Šš&
ďŗŽĆŉŊďż&ööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ďŗŽŊżŊă&
íññ&ĽłŤĿŒĽŢŃńŃľ&öööööööööööööö&ŖŖ&
ďßüĆăŊňŞ&öööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ńźţŅĽŅŃń&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ńźţŅĽŅŃń&ƂŤĿŁŅŎŰŅŎłĿĽŅƃ&öööööö&õŌ&
ńźţŅĽŅŃń&ƂŅĿŀŃōĽľƃ&öööööööööööööööö&õŔ&
Ďƴ
ĐûŞăăĆ&ċĆþ&ŖũŔöŔŖüż&ööö&ŖŨ&
ĐûċĆżĆü&öööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ĿōŅłŏĿŅŃŒŏ&ĽōŏŅĽŅŏ&ööööööööööööö&Ŗž&
ĐûŗŪŞď&
íññ&ŢľŁłņŃŀłĿŢŏń&ţĿŒŃŁŤ&ö&ŠŨ&

ĐûŗŪăĐş&
íññ&ĿŢľĿŝĽōŃń&ƂĿŀŎŅŎƃ&ööööö&ŠŨ&
ĐÿŞŪĊŞß&öööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ĐÿĐüňĐ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ĐŪŞŽ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ĿŢľĿŝĽōŃń&ƂĿŀŎŅŎƃ&ööööööööööööööö&ŠŨ&
ĿŢľĿŝĽōŃń&ƂĿŅŃōƃ&öööööööööööööööööö&õœ&
ĿľĽńƎĽŀŃńŏ&öööööööööööööööööööööööö&œž&
ĿŤŏŻĽŰŴŰĽōŃŒ&ŏŅŎźľ&ŏţŅŏłţ&Ōž&
ĿŤŏŀłĽƎĿľŏ&ōĽŀ&ŸŹŤŻ&öööööö&Šœ&
ĿŤŏŀłĽƎĿľŏ&ōĽŀ&ŵŹŤŻ&öööööö&Šœ&
ĿŤŏŀłĽƎĿľŏ&ōĽŀ&ƏŹŤŻ&öööööö&Šœ&
ĿńŒĽńţŏŅłĿń&Ŏōľ&öööööööööööööööö&ŠŔ&
ĿńŒĽńţŏŅłĿń&Ŏōľ&Ńńƅöööööööööööö&ŠŔ&
ĿńŒĽńţŏŅłĿń&Ŏōľ&ĿłĽľ&ţĿľń&öö&ŠŔ&
ĿńŒĽńţŏŅłĿń&ĿŒŅ&öööööööööööööööö&ŠŔ&
ĐďŪŊ&ööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŠ&
ĐýĊŗüŊċ&ööööööööööööööööööööööööö&œœ&
ĐŉĆý&
íññ&ŀŃŤĿƎŃŒŏ&ööööööööööööööööö&œž&
ĐŉŪĆÿŊď&ööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ĐŉƗĆüþŊ&ööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ĐŉċŲĐ&üŊûŉĐďĐŉ&
íññ&ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&
ƂōĿńŅłĽōŏŀŅŃƓŏƃ&öööööööööööööö&ŖŨ&
íññ&ţŎĽłĿņŏľ&ŹŷŴųŤŻ&ööööö&ŖŨ&
ĐŉċŲĐ&ċŉŊũûßûăŞď&
íññ&ńĿłŻŏţŅŃŤĽŅŏŰŏŅŎŃńźľ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ƂŅłŃŀŎĽţŃōƃ&öööööööö&ŖŨ&
íññ&ŅłŃŰľŃńźĽŎ&öööööööööööööööööö&ŖŨ&
ĐŉċŲĐ&ċŉŊũûßûăŞď&ăĐ&
íññ&ńĿłŻŏţŅŃŤĽŅŏŰŏŅŎŃńźľ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ƂŅłŃŀŎĽţŃōƃ&öööööööö&ŖŨ&
íññ&ŅłŃŰľĿ&ŤĽłƎŃĽ&ööööööööööööö&ŖŨ&
íññ&ŅłŃŰľĿŰŏţŅĽłźľľĽ&öööööööööö&ŖŨ&
ĐŉċŲĐũûßûăŞď&
íññ&ŏţŅĽłźľľĽ&ŅĽņ&ŹŷŵųŰŴų
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
íññ&ŤĿńĿŰľŃńźĽŎ&ŅĽņ&
ŹŷŵųŰŴų&öööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
íññ&ńĿłŻŏţŅőŏŅŎŃ&ŅĽņ&
ŹŷŵųőŴų&öööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
íññ&ńĿłŻŏţŅŃŤĽŅŏŰŏŅŎŃńźľ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&öööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ĐŉċŲĐũďĐŽŗü&ŨŕŨŕŨ&
íññ&ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏŰŏŅŎ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ƂŅłŃŀŎĽţŃōƃ&öööööööö&ŖŨ&
ĐŽûĐďũŖõ&
íññ&ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏ&ƛ&ŏŅŎ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&öööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
íññ&ŀŎŃľŃŅŎ&öööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
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íññ&ƎŏńōŎŏńŅ&ööööööööööööööööö&ŖŨ&
ĐŽŊÿŞ&
íññ&ŤĽľĽŅŎŃĿń&öööööööööööööööö&õŌ&
ĿŝĽōŃľľŃń&ţĿŒŃŁŤ&ööööööööööööööööö&ŌŠ&
ĿŝĽľŃŀľĽŅŃń&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ĐşĆďÿŉŊď&
íññ&ĿŝĽńŒłĿľĿńŏ&öööööööööööö&ŖŖ&
ĿŝĽńŒłĿľĿńŏ&öööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ĿŝōĽłņĽƎŏŀŃńŏ&ööööööööööööööööööö&œŠ&
ĿŝźņŁŅźńŃń&ōŎľĿłŃŒŏ&ööööööööööö&Šœ&
ĿŝźōĿŒĿńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööööž&
ĐşßûĐÿĐďŞ&Ųûă&ööööööööööööž&
ĿŝźōĿŒĿńŏ&Őő&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&ŸŹŰŴŵųŤŻ&ööž&
ĿŝźōĿŒĿńŏ&Őő&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&ŵŷųŰŴŵųŤŻ&öž&
ĿŝźōĿŒĿńŏ&Őő&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&ųŰŴŵųŤŻ&ööööž&
ĿŝźōĿŒĿńŏ&Őő&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&ŶŷųŰŴŵųŤŻ&öž&
ĿŝźōĿŒĿńŏ&Őő&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&ţĿľń&ööööööööööööž&
Ąƴ
ŀĽōŏłĿńŏ&ŅĽņ&ŸŹŹŤŻ&ööööööööö&Ōž&
ŀĽōľŃŅĽŝŏľ&ööööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŀĽľŃŀŏłŃŒĿńŏ&öööööööööööööööööööööö&œž&
ýĆüŞăĐŉ&
íññ&ńĿłŅłŃŀŅźľŃńŏ&Ŏōľ&ööööööö&œŨ&
ŀĽŤŃŒłĿńĽŅŏ&ŒŃţĿŒŃŁŤ&ööööööö&Ŗš&
ýĆďŉŞċŊď&öööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ŀĽńŅĿŀłĽƎĿľŏ&ţĿŒŃŁŤ&Ņņŏō&ö&Šœ&
ŀĽłŃōĽľōŃŅĿľ&ööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ýĆŉăĐÿŞă&
íññ&ņłĿŤĿōłŃŀŅŃńŏ&
ŤŏţźľĽŅŏ&öööööööööööööööööööööööö&œŨ&
ýĆŉďĆċŞ&
íññ&ŅłĽńźľōźŀłĿŤŃńŏ&
ţŁľŢĽŅŏ&öööööööööööööööööööööööööööö&œŨ&
ŀĽłĿŏŝ&ţĿľ&ŹŷŸŵƆ&öööööööööööööö&õŌ&
ŀĽłĿŤĿŤźōŃń&ţŁľŢĽŅŏ&ööööööööö&ŌŔ&
ŀĽłĿŝŏŅŃńŏ&Ŏōľ&ŅĽņţ&öööööööööööö&œŨ&
ŀĽţŏł&ƏŻŤ&ööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ýĆċĆÿĆß&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ýĆşŊă&öööööööööööööööööööööööööööööööö&œŨ&
íññ&ŀĽłĿŝŏŅŃńŏ&Ŏōľ&ŅĽņţöö&œŨ&
ýĆňŞĐ&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ýŞÿŊĆýŉŞÿ&
íññ&ŀłŏŒ&ţĿŒ&ŀŎĿ&ţĿľ&
ųŤŻőųŤľ&ööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ýŞÿŊĆŉŊş&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ýŞÿŽĆş&ŲŊþ&öööööööööööööööööööö&ŠŠ&
H

ýŞż&ŖŖõŔŕŞăŞûċŉĐăßċŞĊ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ŀŏŻ&ŴŴųŹŰŧōľŰţĿŒ&ņŃōĽłņŰţĿŒ&
ōŎľĿłŃŒŏŰţĿŒ&ţŁľŢĽŅŏ&ööööööööööö&ŠŌ&
ýŞż&ŖŖõŔũƗûăũĊĐÿ&
þŊûĆŉþũĊĐÿ&
ûŲăĐŉŊÿŞũĊĐÿ&ĊŗăŪĆċŞ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ŀŏŻ&ŴŴųŹŰŀĿŅĽţţŃŁŤ&
ōŎľĿłŃŒŏŰţĿŒ&ņŃōĽłņĿńĽŅŏŰţĿŒ&
ōŎľĿłŃŒŏ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ýŞżĆďĐďŞ&ööööööööööööööööööööö&œŠ&
ýŞżĆĊßĊ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ýŞżĆĊßĊ&ýŉĐûăŊûƗ&ööööö&ŌŖ&
ýŞďŊûŊăăŊď&ż&ýĐċ&Ŋď&
ÿŞşċŉĐĊŞ&öööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ŀŏńŃōŃľľŃń&Ż&ŀłĿōĽŃńŏ&öööööööööö&ŌŠ&
ŀŏńŃōŃľľŃń&Ż&ţĿŒŃŁŤ&öööööööööööö&ŌŠ&
ŀŏńŃōŃľľŃń&Ɠ&ŀĿŅĽţţŃŁŤ&öööööööö&ŌŠ&
ŀŏńŃōŃľľń&Żŧ&Ńńƅ&ŵŹŤŁ&ööööööööö&ŌŠ&
ŀŏńŃōŃľľń&Żŧ&Ńńƅ&ųŤŁ&ööööööööööö&ŌŠ&
ýŞďċĆûŞă&ööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ýŞďċĆü&ŖŔŔ&öööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ŀŏńŅĿŝŃŢźľľŃńŏ&ööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ýŞýûŊÿ&
íññ&ŢĽŤĿŅŃŒŃńŏ&ööööööööööööööö&ŠŔ&
ýŞŉûĐûŞċ&
íññ&ŏńŒĿōŏŅ&ŸŹőŴŵų&ööööööööö&Ŧ&
íññ&ŏńŒĿōŏŅ&ųőŴŵų&ööööööööööö&Ŧ&
íññ&ŏńŒĿōŏŅ&ŶŷųőŴŵų&öööööööö&Ŧ&
íññ&ĿŝźōĿŒĿńŏ&Őő&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&ŸŹŰŴŵųŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ž&
íññ&ĿŝźōĿŒĿńŏ&Őő&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&ŵŷųŰŴŵųŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ž&
íññ&ĿŝźōĿŒĿńŏ&Őő&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&ųŰŴŵųŤŻ&ö&ž&
íññ&ĿŝźōĿŒĿńŏ&Őő&
ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&ŶŷųŰŴŵųŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ž&
íññ&łĿŝŃōŏŅ&ŅĽņ&ųŰŴŵųŤŻ&öö&ž&
ýŞŉŊÿŞş&
íññ&ōŎľĿłŎŏŝŃŒŃńŏ&
ŻľŁōĿńĽŅŏ&ƂŤĿŁŅŎŰŅŎłĿĽŅƃ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
íññ&ŀĽłĿŏŝ&ţĿľ&ŹŷŸŵƆ&öööö&õŌ&
ŀŏłŃńŒĿŀłŃľ&ŏłņŁŤŃńŏ&ööööööööö&ŌŦ&
ŀŏłŤŏŅŎłŃń&ööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ŀŏłŀŎŏńĽƎŃńŏ&öööööööööööööööööööö&œž&
ŀŢŃƎŏłŀŏńŰŻ&öööööööööööööööööööööööö&ŌŠ&

ŀŎŏńĽŒĿƎ&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ŀŎŏńŏľƎŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&ööööööööööööö&œŨ&
ýŲŞďŞŉżĆď&
íññ&ŀłĿŤŏŅŎĽƎŃńŏ&Ŏōľ&öööö&ŠŔ&
ŀŎŏńĿņĽłņŃŅĽľ&öööööööööööööööööööö&œŠ&
ŀŎŏńĿņĽłņŃŅĽľ&ţĿŒŃŁŤ&ööööööö&œŠ&
ýŲŞďĐþĆŉþŊċĆă&ĊĐÿŊŗü
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŠ&
ýŲŞďßċŞƗ&
íññ&ŀŎŏńźŅĿŃń&ţĿŒŃŁŤ&
ŏŝŅŏńŒŏŒ&ööööööööööööööööööööööö&œŠ&
ŀŎŏńźŅĿŃń&öööööööööööööööööööööööööö&œŠ&
ŀŎŏńźŅĿŃń&ţĿŒŃŁŤöööööööööööööö&œŠ&
ŀŎŏńźŅĿŃń&ţĿŒŃŁŤ&ŏŝŅŏńŒŏŒ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŠ&
ŀŎŃľŃŅŎ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ýŲĐĊăĐ&
íññ&ōĽľōŃŁŤ&ĽōŏŅĽŅŏ&
ƂŀŎĿţŀŎĽŅŏ&ņŃńŒŏłƃ&öööööööö&Ŗž&
ýŲĐĊýŲĐăŊďŞ&ŊĐÿŊÿŞ&öö&ŠŦ&
ýŊăĐûĆŉýŊďŞ&Ųûă&ööööööööö&ŠŦ&
ŀŃľĿōĽłŀŃńŏ&Ŏōľ&ƂĿłĽľƃ&ööööööööö&õŌ&
ýŊăĐûĆŉýŊďŞ&Ųûă&ŇĐŉĆăŋ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ŀŃŤĿƎŃŒŏ&ööööööööööööööööööööööööööö&œž&
ŀŃńŒĿľĿľ&ööööööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ŀŃĿŻľŃŅĽƎĿńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööö&Ŗõ&
ŀŃŀŏłĽōŃľľŃń&
ţĿŒŃŁŤŰŅĽƎĿņĽōŅĽŤ&ţĿŒŃŁŤ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ŀŃłĿŝŃōĽŤ&öööööööööööööööööööööööööööö&Ũ&
ýăĆď&þ&ĐďŞũĊċŞý&
íññ&ľŏƓĿńĿłŻŏţŅłŏľ&
ƂŏŤŏłŻŏńōź&Ŀōƃ&ööööööööööööö&Ŗš&
ýăĆĂŗŞďŊă&
íññ&ŎźŒłĿŝźōŎľĿłĿƔŁŃńŏ&
ţŁľŢĽŅŏ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ýăĆĊüĆũăßċŞ&Ćöööööööööööööö&Šš&
ýăĆĊüĆũăßċŞũŌŠŦ&öööööööööö&Šš&
ýăĆĊüĆũăßċŞũõšŕÿõƕ&ööö&Šš&
ýăĆŽŊş&
íññ&ōľĿŀŃŒĿŻłŏľ&ņŃţŁľŢĽŅŏ&ŠŖ&
ŀĿŒĿŢŃľĿŝ&ööööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ŀĿľźŏŅŎźľŏńŏ&ŻľźōĿľ&ŴŴųŹ&öö&ŠŌ&
ŀĿľźŤźŝŃń&ņŰŅłŃŤŏŅŎĿŀłŃŤ&öö&ŠŨ&
ýĐăßċŉŊü&
íññ&ŀĿľźŤźŝŃń&
ņŰŅłŃŤŏŅŎĿŀłŃŤ&ööööööööööööööö&ŠŨ&
ýĐüĆăßĊċ&ûĆý&Ōüż&ööööö&ŠŠ&
ýĐüĆăßĊċ&ûĆý&œüż&ööööö&ŠŠ&
ýĐüĆăßĊċ&ûĆý&Ŗüż&ööööö&ŠŠ&

\X

Univ_71

300159.1_8582 3-Tier Opt 15 Formulary 9.8.16.job, 09/21/2016, 12:11:44

ýĐüĆăßĊċ&ûĆý&Šüż&ööööö&ŠŠ&
ŀĿŅ&ōŎľĿłŃŒŏ&Ńńƅ&ŵŤŏƔőŤľ&öööö&Šš&
ŀĿŅĽţţŃŁŤ&ōŎľĿłŃŒŏ&öööööööööööö&Šõ&
ýĐċĆĊĊŊŗü&ûŲăĐŉŊÿŞ&Šõť&
Šš&
ŀĿŅĽţţŃŁŤ&ōŎľĿłŃŒŏ&Ńń&ńĽōľ&ö&Šš&
ŀĿŅĽţţŃŁŤ&ōŎľĿłŃŒŏ&
ŤŃōłĿŏńōĽŀţŁľĽŅŏŒ&ōłźţŅĽľţ&
ōł&ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šõ&
ýĐċĆĊĊŊŗü&ûŲăĐŉŊÿŞ&
ċĆþ&ûŉ&ŌŔ&üŞĂ&ööööööööööööööö&Šõ&
ýĐċĆĊĊŊŗü&ûŊċŉĆċŞ&
ŇĆăƗĆăŊďŊňŞŉŋ&ööööööööööööööööö&Šœ&
ýĐċŊżĆ&öööööööööööööööööööööööööööö&œŠ&
ýŉĆÿĆşĆ&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ýŉĆăŗŞďċ&ööööööööööööööööööööööö&Ōž&
ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&ŹŷŸŵųŤŻ&ö&œŦ&
ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&ŹŷŵųŤŻ&ööö&œŦ&
ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&ŹŷųŤŻ&ööööö&œŦ&
ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&ŹŷŶųŤŻ&ööö&œŦ&
ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&ŸŷųŤŻ&ööööö&œŦ&
ŀłĽŤŃŀŏŝĿľŏ&ŅĽņ&ŸŤŻ&öööööööö&œŦ&
ýŉĆďÿŊď&
íññ&łŏŀĽŻľŃńŃŒŏ&öööööööööööööö&Ŗõ&
ýŉĆŽĆûŲĐă&
íññ&ŀłĽƓĽţŅĽŅŃń&ţĿŒŃŁŤöö&Ōž&
ŀłĽƓĽţŅĽŅŃń&ţĿŒŃŁŤ&öööööööööööö&Ōž&
ŀłĽƎĿţŃń&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ýŉŞûĐĊŞ&
íññ&ĽōĽłņĿţŏ&ööööööööööööööööö&ŖŠ&
ŀłŏŒ&ţĿŒ&ŀŎĿ&ţĿľ&ųŤŻőųŤľ&ö&ŖŦ&
ýŉŞÿďŊĊĐăĐďŞ&ĆûŞċĆċŞ&
ŇĐýŲċŲŋ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ŀłŏŒńŃţĿľĿńŏ&ţĿŒŃŁŤ&
ŀŎĿţŀŎĽŅŏ&ƂĿŀŎŅŎƃ&ööööööööööööö&ŠŨ&
ŀłŏŒńŃţĿľĿńŏ&ţĿľ&ŸųŤŻőųŤľ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ŀłŏŒńŃţĿľĿńŏ&ţĿľ&ŵųŤŻőųŤľ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ŀłŏŒńŃţĿľĿńŏ&ţźŀ&ŸųŤŻőųŤľ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ōĿń&ųŤŻőŤľ&ööööö&ŖŦ&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ŀĽŧ&ŸŹŤŻ&ööööööö&ŖŦ&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ŀĽŧ&ųŤŻ&ööööööööö&ŖŦ&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ţĿľ&ųŤŻőųŤľ&öööö&ŖŦ&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ŅĽņ&ŸŹŤŻ&öööööööö&ŖŦ&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ŅĽņ&ŸŤŻ&öööööööööö&ŖŦ&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ŅĽņ&ŵŷųŤŻ&ööööööö&ŖŦ&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ŅĽņ&ŵŹŤŻ&öööööööö&ŖŦ&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ŅĽņ&ųŹŤŻ&öööööööö&ŖŦ&
ŀłŏŒńŃţĿńŏ&ŅĽņ&ųŤŻ&öööööööööö&ŖŦ&
H

ŀłŏŤĽţĿľ&ţĿľ&ŸŹƆ&ööööööööööööö&Šš&
ŀłŏŤĽţĿľ&ţĿľ&ƝƆ&ööööööööööööööö&Šš&
ŀłŏńĽŅĽľ&ƓŃŅĽŤŃńőŢĿľŃō&ĽōŃŒ&Ʋ&
ŹŷƐ&ŤŻ&ƂŻŏńŏłŃōƃ&öööööööööööööööö&Šš&
ýŉŞňûĐþŊş&ööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ýŉŞňŊĊċĆ&öööööööööööööööööö&ŌŌť&Ōœ&
ýŉŊŪċŊď&öööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ýŉŊăĐĊŞû&
íññ&ĿŤŏŀłĽƎĿľŏ&ōĽŀ&ŸŹŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šœ&
íññ&ĿŤŏŀłĽƎĿľŏ&ōĽŀ&ŵŹŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šœ&
íññ&ĿŤŏŀłĽƎĿľŏ&ōĽŀ&ƏŹŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šœ&
ýŉŊüĆĂŗŊďŞ&ýŲĐĊýŲĆċŞ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ýŉŊüĆşŊď&ŊŽ&
íññ&ŃŤŃŀŏńŏŤŰōŃľĽţŅĽŅŃń&ö&ŌŔ&
ŀłŃŤŃŒĿńŏ&öööööööööööööööööööööööööö&œŠ&
ýŉŊďŊŽŊă&
íññ&ľŃţŃńĿŀłŃľ&öööööööööööööööööö&ŌŦ&
ýŉŊĊċŊĂ&ööööööööööööööööööööööööööö&œŨ&
ýŉŊŽŊżŞď&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ŀłĿņŏńŏōŃŒ&öööööööööööööööööööööööööö&Ũ&
ýŉĐûĆăĆüŊďŞ&öööööööööööööööö&Šš&
ýŉĐûĆŉÿŊĆ&şă&
íññ&ńŃŢŏŒŃŀŃńŏ&ŏł&öööööööööööö&œŔ&
íññ&ńŃŢŏŒŃŀŃńŏ&ŝľ&öööööööööööö&œŔ&
ŀłĿōŎľĿłŀŏłĽƎŃńŏ&Ńńƅ&öööööööööö&ŠŔ&
ŀłĿōŎľĿłŀŏłĽƎŃńŏ&ŤĽľŏĽŅŏ&ö&ŠŔ&
ŀłĿōŎľĿłŀŏłĽƎŃńŏ&ţŁŀŀ&öööööö&ŠŔ&
ýŉĐûŉŊċ&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ŀłĿōŅĿŰŀĽŧ&ōłŏ&ŸƆ&ööööööööööööö&õŔ&
ŀłĿōŅĿţĿľ&Ŏō&ōłŏ&ŵŷųƆ&ööööööö&õŔ&
ŀłĿōŅĿƎĿńŏ&ōłŏ&ŰŎō&ŵŷųƆ&ööö&õŔ&
ýŉĐżăßûŞü&ĊŗĊ&
õŔüżŕüă&öööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ýŉĐżŉĆŪ&öööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
íññ&ŅĽōłĿľŃŤŁţ&ööööööööööööööö&ŠŠ&
ýŉĐăĆĊċŊďũû&öööööööööööööööööö&Šž&
ýŉĐăŞďĊĆ&öööööööööööööööööööööö&ŠŦ&
ýŉĐăŞŗƗŊď&ööööööööööööööööööööö&Ōš&
ýŉĐăŊĆ&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ýŉĐüĆûċĆ&ööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ŀłĿŤŏŅŎĽƎŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööö&ŠŔ&
ŀłĿŤŏŅŎŏŻĽń&ööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ŀłĿŀĽŢŏńĿńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööö&Ōž&
ŀłĿŀĽŢŏńĿńŏ&Ŏōľ&ŸŵŎł&öööööööö&Ōž&
ŀłĿŀĽłĽōĽŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööö&ŠŦ&
ŀłĿŀłĽńĿľĿľ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööööööö&œŔ&

ŀłĿŀłĽńĿľĿľ&ōĽŀ&ŏł&ööööööööööööö&œŔ&
ŀłĿŀłĽńĿľĿľ&Ŏōľ&öööööööööööööööööö&œŔ&
ŀłĿŀłĽńĿľĿľ&ĿłĽľ&ţĿľ&ööööööööööö&œŔ&
ŀłĿŀźľŅŎŃĿŁłĽōŃľ&ööööööööööööööööö&Ŗž&
ýŉĐĂŗĆÿ&ööööööööööööööööööööööö&Šõ&
ýŉĐĊûĆŉ&
íññ&ŢŃńĽţŅŏłŃŒŏ&ööööööööööööööö&Šœ&
ýŉĐĊĐă&ööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ýŉĐċĐďŊş&
íññ&ŀĽńŅĿŀłĽƎĿľŏ&ţĿŒŃŁŤ&
Ņņŏō&ööööööööööööööööööööööööööööööö&Šœ&
ýŉĐċĐýŊû&
íññ&ŅĽōłĿľŃŤŁţ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ&ö&õŌ&
ŀłĿŅłŃŀŅźľŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööö&œŨ&
ýŉĐŽŞŉĆ&
íññ&ŤŏŒłĿŝźŀłĿŻŏţŅŏłĿńŏ&
ĽōŏŅĽŅŏ&ŅĽņ&öööööööööööööööööööö&Ŗž&
ýŉĐňĆû&
íññ&ŢľŁĿŝŏŅŃńŏ&ōĽŀ&ŸŹŤŻ&œš&
íññ&ŢľŁĿŝŏŅŃńŏ&ōĽŀ&ŵŹŤŻ&œš&
íññ&ŢľŁĿŝŏŅŃńŏ&ōĽŀ&ƏŹŤŻ&œš&
ýŗăüŊûĐŉċ&
íññ&ņŁŒŏţĿńŃŒŏ&
ƂŃńŎĽľĽŅŃĿńƃ&öööööööööööööööööööö&Šž&
ýŗăüŊûĐŉċ&ŪăŞşŲĆăŞŉ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ýŗăüĐňßüŞ&ööööööööööööööööööö&Šž&
ýŗŉŊşĆď&öööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŀźłĽƎŃńĽŤŃŒŏ&öööööööööööööööööööö&Ōœ&
ŀźłŃŒĿţŅŃŻŤŃńŏ&ŅĽņ&ƝŹŤŻ&ööö&Ŗœ&
Āƴ
ĂŗĆÿŉĆûŞă&ööööööööööööööööööö&Šõ&
ĂŗĆăĆĂŗŊď&
íññ&ƔŁŃńŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&öööööööö&ŌŌ&
ĂŗŞĊċŉĆď&
íññ&ōŎĿľŏţŅźłĽŤŃńŏ&ööööööö&Ōž&
ĂŗŞĊċŉĆď&ăŊżŲċ&
íññ&ōŎĿľŏţŅźłĽŤŃńŏ&ľŃŻŎŅ&Ōž&
ƔŁŏŅŃĽŀŃńŏ&ŢŁŤĽłĽŅŏ&öööööööööö&œž&
ƔŁŃńĽŀłŃľ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ƔŁŃńĽŀłŃľŰŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ƔŁŃńŃŒŃńŏ&ŻľŁōĿńĽŅŏ&ööööööööööö&Ōž&
ƔŁŃńŃŒŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&öööööööööööööööö&Ōž&
ƔŁŃńŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&öööööööööööööööööö&ŌŌ&
ģƴ
ŉĆþĆŽŞŉċ&öööööööööööööööööööööö&Šõ&
łĽľĿŝŃŢŏńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööö&Ŗž&
łĽŤŃŀłŃľ&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ŉĆďŞşĆ&ööööööööööööööööööööööööööö&œŌ&
łĽńŃŅŃŒŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
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łĽńŃŅŃŒŃńŏ&Ŏōľ&Ńńƅ&ööööööööööööööööö&ŠŔ&
łĽńŃŅŃŒŃńŏ&ţźłŁŀ&öööööööööööööööööö&ŠŔ&
ŉĆýĆüŗďŞ&öööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
íññ&ţŃłĿľŃŤŁţ&ööööööööööööööööö&ŠŠ&
ŉĆŽŊûċŊ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ŉĆňĆÿßďŞ&
íññ&ŻĽľĽńŅĽŤŃńŏ&
ŎźŒłĿņłĿŤŃŒŏ&öööööööööööööööö&œõ&
ŉĆňĆÿßďŞ&Şŉ&
íññ&ŻĽľĽńŅĽŤŃńŏ&
ŎźŒłĿņłĿŤŃŒŏ&ŏł&öööööööööööö&œõ&
ŉŞþŞċĐă&
íññ&łŃņĽţŀŎŏłŏ&ŵŹŹŤŻ&ööö&ŌŖ&
íññ&łŃņĽƓŃłŃń&ŵŹŹŤŻ&ööööööö&ŌŖ&
ŉŞþŞċĐă&ĊĐăď&öööööööööööööö&ŌŖ&
ŉŞûăĆĊċ&
íññ&ƎĿľŏŒłĿńŃō&ĽōŃŒ&öööööööö&Ŗš&
ŉŞûĐüþŊŽĆş&Ųþ&öööööööööööö&Šõ&
ŉŞżăĆď&
íññ&ŤŏŅĿōľĿŀłĽŤŃŒŏ&Ŏōľö&ŠŔ&
ŉŞżŉĆďŞş&öööööööööööööööööööööö&õŌ&
ŉŞăŞďňĆ&ÿŊĊƗŲĆăŞŉ&öööö&ŌŖ&
ŉŞăŊĊċĐŉ&öööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ŉŞüŞŉĐď&
íññ&ŤŃłŅĽƎĽŀŃńŏ&ööööööö&œšť&œŨ&
ŉŞüŞŉĐď&ĊĐăċĆþ&
íññ&ŤŃłŅĽƎĽŀŃńŏ&ööööööööööööö&œŨ&
ŉŞüŊûĆÿŞ&ööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ŉŞüĐÿŗăŊď&öööööööööööööööööööö&œœ&
ŉŞďŽŞăĆ&ýĆƗ&ŔöŦżü&ööööö&Ŗž&
ŉŞďŽŞăĆ&ýĆƗ&œöŠżü&ööööö&Ŗž&
ŉŞďŽŞăĆ&ċĆþ&ŦŔŔüż&öööö&Ŗž&
łŏŀĽŻľŃńŃŒŏ&öööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ŉŞĂŗŊý&
íññ&łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ŹŷŵųŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŦ&
íññ&łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ŹŷųŤŻ&œŦ&
íññ&łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ŸŤŻ&ööö&œŦ&
íññ&łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ŵŤŻ&ööö&œŦ&
íññ&łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ŴŤŻ&ööö&œŦ&
íññ&łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ƏŤŻ&ööö&œŦ&
íññ&łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ųŤŻ&ööö&œŦ&
ŉŞĊûŉŊýċĐŉ&öööööööööööööööööö&Ōœ&
ŉŞĊċĆĊŊĊ&öööööööööööööööööööööööö&ŠŦ&
ŉŞĊċĐŉŊă&
íññ&ŅŏŤĽƎŏŀĽŤ&ööööööööööööö&Ŗœ&
ŉŞċŊďũĆ&
íññ&ŅłŏŅŃńĿŃń&ööööööööööööööööööö&Šž&
ŉŞċŉĐŽŊŉ&
íññ&ƎŃŒĿƓŁŒŃńŏ&öööööööööööööö&Ōœ&
ŉŞċŉĐŽŊŉ&ŊŽ&ŊďŪŗĊŊĐď&ö&Ōœ&
H

ŉŞŽĆċŊĐ&öööööööööööööööööööööööööö&œœ&
íññ&ţŃľŒŏńĽŢŃľ&ōŃŅłĽŅŏ&
ƂŀŁľŤĿńĽłź&ŎźŀŏłŅŏńţŃĿńƃ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œœ&
ŉŞŽăŊüŊÿ&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ŉŞşŗăċŊ&ööööööööööööööööööööö&œžť&ŖŔ&
ŉŞßĆċĆň&ööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
łŃņĽţŀŎŏłŏ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
łŃņĽţŀŎŏłŏ&ŵŹŹŤŻ&ööööööööööööö&ŌŖ&
łŃņĽƓŃłŃń&ŵŹŹŤŻ&ööööööööööööööööö&ŌŖ&
łŃŢĽņŁŅŃń&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ŉŊŪĆÿŊď&
íññ&łŃŢĽŤŀŃń&ööööööööööööööööööö&Ōœ&
łŃŢĽŤŀŃń&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ŉŊŪĆċŞŉ&öööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ŉŊăŗċŞƗ&
íññ&łŃľŁƎĿľŏ&öööööööööööööööööööö&Ŗœ&
łŃľŁƎĿľŏ&öööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗœ&
łŃŤĽńŅĽŒŃńŏ&ŎźŒłĿōŎľĿłŃŒŏ&ö&ŌŖ&
ŉŊďżŞŉƱĊ&ööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ŉŊĊýŞŉÿĆă&
íññ&łŃţŀŏłŃŒĿńŏ&öööööööööööööö&ŖŔ&
ŉŊĊýŞŉÿĆă&Ŋďſ&Ōœöõüż&ö&ŖŔ&
ŉŊĊýŞŉÿĆă&Ŋďſ&œõüż&öööö&ŖŔ&
ŉŊĊýŞŉÿĆă&Ŋďſ&ŖŨöõüż&ö&ŖŔ&
ŉŊĊýŞŉÿĆă&Ŋďſ&õŔüż&öööö&ŖŔ&
ŉŊĊýŞŉÿĆă&üũċĆþ&
íññ&łŃţŀŏłŃŒĿńŏ&öööööööööööööö&ŖŔ&
łŃţŀŏłŃŒĿńŏ&öööööööööööööööööööööööö&ŖŔ&
ŉŊċĆăŊď&
íññ&ŤŏŅŎźľŀŎŏńŃŒĽŅŏ&Ŏōľ&ŖŌ&
ŉŊċŗşĆď&öööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
łŃƓĽţŅŃŻŤŃńŏ&ŅĽłŅłĽŅŏ&öööööööööö&œõ&
łŃƓĽţŅŃŻŤŃńŏ&ŅŒ&ŀĽŅōŎ&ŵƏŎł&
ŸŴŷŴ&ŤŻőŵƏŎł&ööööööööööööööööööööö&œõ&
łŃƓĽţŅŃŻŤŃńŏ&ŅŒ&ŀĽŅōŎ&ŵƏŎł&ƏŷƝ&
ŤŻőŵƏŎł&ööööööööööööööööööööööööööööö&œõ&
łŃƓĽţŅŃŻŤŃńŏ&ŅŒ&ŀĽŅōŎ&ŵƏŎł&ƍŷų&
ŤŻőŵƏŎł&ööööööööööööööööööööööööööööö&œõ&
łŃƎĽŅłŃŀŅĽń&ņŏńƎĿĽŅŏ&öööööööööö&Ŗœ&
ŉĐþŊďŗă&
íññ&ŻľźōĿŀźłłĿľĽŅŏ&ööööööööö&ŠŔ&
íññ&ŻľźōĿŀźłłĿľĽŅŏ&Ńńƅ&ööööö&ŠŔ&
ŉĐþŊďŗă&ŪĐŉċŞ&
íññ&ŻľźōĿŀźłłĿľĽŅŏ&ööööööööö&ŠŔ&
ŉĐûĆăċŉĐă&
íññ&ōĽľōŃŅłŃĿľ&öööööööööööööööööö&Šš&
íññ&ōĽľōŃŅłŃĿľ&ĿłĽľ&ţĿľń&Ÿ&
ŤōŻőŤľ&ööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ŉĐûŞýŲŊď&
íññ&ōŏŢŅłŃĽŝĿńŏ&ţĿŒŃŁŤ&ö&ŌŖ&

łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ŹŷŵųŤŻ&öööööööö&œŦ&
łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ŹŷųŤŻ&öööööööööö&œŦ&
łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ŸŤŻ&ööööööööööööö&œŦ&
łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ŵŤŻ&ööööööööööööö&œŦ&
łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ŴŤŻ&ööööööööööööö&œŦ&
łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ƏŤŻ&ööööööööööööö&œŦ&
łĿŀŃńŃłĿľŏ&ŅĽņ&ųŤŻ&ööööööööööööö&œŦ&
łĿţĽŒĽń&ōłŏ&ŹŷŶųƆ&öööööööööööö&õŌ&
łĿţŁƓĽţŅĽŅŃń&ōĽľōŃŁŤ&ööööööööö&Ōž&
ŉĐċĆŉŊş&öööööööööööööööööööööööööö&Šõ&
ŉĐċĆċŞĂ&öööööööööööööööööööööööö&Šõ&
ŉĐƕĆĊĆ&
íññ&ŤŏţĽľĽŤŃńŏ&Őő&
ōľŏĽńţŏł&öööööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
łĿŝŃōŏŅ&ţĿľń&ööööööööööööööööööööööööö&ž&
łĿŝŃōŏŅ&ŅĽņ&ųŰŴŵųŤŻ&öööööööööööö&ž&
ŉĐşŊûĐÿĐďŞ&
íññ&ĿŝźōĿŒĿńŏ&Ŏōľ&öööööööööö&ž&
ŉßċŲüĐă&
íññ&ŀłĿŀĽŢŏńĿńŏ&Ŏōľ&öööööö&Ōž&
ŉßċŲüĐă&Ċŉ&
íññ&ŀłĿŀĽŢŏńĿńŏ&Ŏōľ&ŸŵŎł
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōž&
Ĉƴ
ĊĆþŉŊă&ööööööööööööööööööööööööööööö&œŠ&
ĊĆăĆżŞď&
íññ&ŀŃľĿōĽłŀŃńŏ&Ŏōľ&ƂĿłĽľƃ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ĊĆďÿŊüüŗďŞ&ööööööööööööööööö&ŠŠ&
íññ&ōźōľĿţŀĿłŃńŏ&ööööööööööö&ŠŠ&
ĊĆďÿĐĊċĆċŊď&
íññ&ĿōŅłŏĿŅŃŒŏ&ĽōŏŅĽŅŏ&ööö&Ŗž&
ĊĆďÿĐĊċĆċŊď&ăĆŉ&ÿŞýĐċ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ĊĆďċßă&öööööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ĊĆýŲŉŊĊ&öööööööööööööööööööööööööö&ŖŔ&
ĊŞûċŉĆă&
íññ&ĽōŏņŁŅĿľĿľ&Ŏōľ&ööööööööö&œŔ&
ţŏľŏŻŃľŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööö&œŦ&
ţŏľŏńŃŁŤ&ţŁľŢŃŒŏ&öööööööööööööööö&õŔ&
ĊŞăňŞďċŉß&öööööööööööööööööööö&Ōœ&
ĊŞďĊŊýĆŉ&ööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ĊŞŉŞŽŞďċ&ÿŊĊƗŗĊ&öööööööö&ŠŦ&
ĊŞŉĐĂŗŞă&
íññ&ƔŁŏŅŃĽŀŃńŏ&ŢŁŤĽłĽŅŏ&œž&
ĊŞŉĐĂŗŞă&şŉ&öööööööööööööööö&ŖŔ&
ţŏłŅłĽľŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööö&œŨ&
ţŏŅľĽŧŃń&ŅĽņ&ööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ţŎĽłĿņŏľ&ŹŷŴųŤŻ&ööööööööööööööö&ŖŨ&
ĊŊżďŊŪĐŉ&öööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ţŃľŒŏńĽŢŃľ&ōŃŅłĽŅŏ&ƂŀŁľŤĿńĽłź&
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ŎźŀŏłŅŏńţŃĿńƃ&öööööööööööööööööööö&œœ&
ĊŊăŞďĐŉ&öööööööööööööööööööööööööö&ŖŌ&
ĊŊăŽŞŉ&ĊŗăŪĆÿŊĆňŊďŞööö&õŔ&
ĊŊüþŉŊďňĆ&öööööööööööööööööööööö&ŠŦ&
ţŃŤƓĽţŅĽŅŃń&öööööööööööööööööööööööö&Ōž&
ĊŊďŞüŞċ&
íññ&ōĽłņŃŒĿŀĽŰľŏƓĿŒĿŀĽ&œŨ&
ĊŊďŞüŞċ&ûŉ&
íññ&ōĽłņŃŒĿŀĽŰľŏƓĿŒĿŀĽ&œŦ&
ĊŊďżŗăĆŊŉ&
íññ&ŤĿńŅŏľŁŧĽţŅ&ţĿŒŃŁŤ&ŠŦ&
ţŃłĿľŃŤŁţ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ĊŊŉċŗŉĐ&öööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ĊŊŽŞşċŉĐ&öööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ĊĐÿŊŗü&ûŲăĐŉŊÿŞ&öö&Šõť&Šš&
ĊĐÿŊŗü&ûŲăĐŉŊÿŞ&ŔöŠõƄ&
ŽŊĆ&öööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
ĊĐÿŊŗü&ûŲăĐŉŊÿŞ&ŔöžƄ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ĊĐÿŊŗü&ûŲăĐŉŊÿŞ&Ŋďſ&
ŔöžƄ&öööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šš&
íàçæáé&åðáàèæçñ&âìñëƖ&êãïƖ&
ŌöŌ&ŇŔöõ&åŋ&éóŕéð&íàðä&öööööööö&Šõ&
ţĿŒŃŁŤ&ŀŎŏńźľņŁŅźłĽŅŏ&öööööö&ŖŦ&
ţĿŒŃŁŤ&ŀĿľźţŅźłŏńŏ&ţŁľŢĿńĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ĊĐăċĆüĐş&öööööööööööööööööööööö&Ōš&
ĊĐăŗũûĐŉċŞŪ&öööööööööööööööö&ŖŦ&
ĊĐăŗũüŞÿŉĐă&
íññ&ŤŏŅŎźľŀł&ţţ&Ńńƅ&ŸŻŤ&ö&ŖŦ&
íññ&ŤŏŅŎźľŀł&ţţ&Ńńƅ&ƏŹŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
íññ&ŤŏŅŎźľŀłŏŒńŃţĿľĿńŏ&
ţĿŒ&ţŁōō&öööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ĊĐüĆċŗăŊďŞ&ÿŞýĐċ&ööööö&Ŗž&
ĊĐüĆŽŞŉċ&öööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ĊĐŉŊĆċĆďŞ&
íññ&ĽōŃŅłŏŅŃń&ööööööööööööööööööö&õŔ&
ţĿŅĽľĿľ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööööööööö&Ōž&
ţĿŅĽľĿľ&Ŏōľ&ƂĽŢŃņőĽŢľƃ&öööööööööööö&Ōž&
ĊĐŽĆăÿŊ&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ţŀŃłĿńĿľĽōŅĿńŏ&ööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ţŀŃłĿńĿľĽōŅĿńŏ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööööööö&œŌ&
ĊýĐŉĆďĐş&
íññ&ŃŅłĽōĿńĽƎĿľŏ&öööööööööööö&ŌŌ&
ĊýŉŊċĆü&öööööööööööööööööööööööööö&œŠ&
ĊýŉßûŞă&ööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ţŀţ&ţŁţŀ&ŸųŻŤőƝŹŤľ&ööööööööö&Ŗš&
ţłĿńźŝ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ĊĊÿ&öööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŔ&
H

ĊċĆŉăŊş&
íññ&ńĽŅŏŻľŃńŃŒŏ&öööööööööööööö&Ŗõ&
ţŅĽƓŁŒŃńŏ&öööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ĊċŞŉŊăŞ&ƕĆċŞŉ&
ŊŉŉŊżĆċŊĐď&ööööööööööööööööööööö&õŌ&
ĊċŊüĆċŞ&öööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ĊċŊŽĆŉżĆ&öööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ĊċŉĆċċŞŉĆ&öööööööööööööööööööö&ŖŌ&
ţŅłŏŀŅĿŤźōŃń&ţŁľŢĽŅŏ&öööööööööö&ŌŔ&
ĊċŉŊþŊăÿ&öööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ĊċŉĐüŞûċĐă&
íññ&ŃƓŏłŤŏōŅŃń&ööööööööööööööö&ŌŔ&
ĊŗþĐşĐďŞ&üŊĊ&ŌœũŖüż&ŖŖ&
ĊŗþĐşĐďŞ&üŊĊ&œũŔöõüż
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ĊŗþĐşĐďŞ&üŊĊ&ŠũŌüż&öö&ŖŖ&
ĊŗþĐşĐďŞ&üŊĊ&Ŧũœüż&öö&ŖŖ&
ĊŗûŉĆŊÿ&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ţŁōłĽľŢĽŅŏ&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ţŁľŢĽōŏŅ&ţĿŒ&ĿŃń&ŸŹƆ&Ŀŀ&öööö&ŠŨ&
ţŁľŢĽōŏŅĽŤŃŒŏ&ţĿŒŃŁŤ&ƂĽōńŏƃ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ţŁľŢĽōŏŅĽŤŃŒŏ&ţĿŒŃŁŤ&
ƂĿŀŎŅŎƃ&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ţŁľŢĽōŏŅĽŤŃŒŏ&
ţĿŒŰŀłŏŒńŃţĿľĿńŏ&öööööööööööööö&ŠŨ&
ţŁľŢĽŒŃĽƎŃńŏ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ţŁľŢĽŤŏŅŎĿŝĽƎĿľŏŰŅłŃŤŏŅŎĿŀ&
Œţ&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ţŁľŢĽŤŏŅŎĿŝĽƎĿľŏŰŅłŃŤŏŅŎĿŀłŃ
Ť&ööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ţŁľŢĽŤŏŅŎĿŝĽƎĿľŏŰŅłŃŤŏŅŎĿŀłŃ
Ť&Ńńƅ&öööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ĊŗăŪĆüßăĐď&ööööööööööööööööö&õŔ&
ţŁľŢĽţĽľĽƎŃńŏ&ööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ţŁľŢĽţĽľĽƎŃńŏ&ŏō&öööööööööööööööö&ŠŌ&
ţŁľŃńŒĽō&ööööööööööööööööööööööööööööööö&Ũ&
ĊŗüĆċŉŊýċĆď&öööööööööööööööö&Ŗœ&
ĊŗüĆċŉŊýċĆď&Ŋďſ&
ŠüżŕŔöõüă&ööööööööööööööööööööööö&Ŗœ&
ţŁŤĽŅłŃŀŅĽń&Ńńƅ&ƝŤŻőŹŷųŤľ&ö&Ŗœ&
ţŁŤĽŅłŃŀŅĽń&ţŁōōŃńĽŅŏ&ööööööö&Ŗœ&
ţŁŀłĽŝ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ĊŗýŉĆş&ööööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
íññ&ōŏŢŃŝŃŤŏ&öööööööööööööööööö&ŌŖ&
ĊŗýŉŞý&þĐƕŞă&ýŉŞý&öö&ŠŌ&
ĊŗŉüĐďċŊă&
íññ&ŅłŃŤŃŀłĽŤŃńŏ&ŤĽľŏĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŨ&
ĊŗĊċŊŽĆ&öööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ĊŗċŞďċ&ööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&

ţźŏŒĽ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ĊßăĆċŉĐď&ƗŊċ&œŔŔüûż&ŌŨ&
ĊßăĆċŉĐď&ƗŊċ&ŖŔŔüûż&ŌŨ&
ĊßăĆċŉĐď&ƗŊċ&šŔŔüûż&ŌŨ&
ĊßüþŊûĐŉċ&öööööööööööööööööööö&Šž&
ĊßüăŊďýŞď&ŌœŔ&öööööööööööööö&ŖŠ&
ĊßüăŊďýŞď&šŔ&öööööööööööööööö&ŖŠ&
ĊßďĆżŊĊ&öööööööööööööööööööööööööö&Šõ&
ĊßďĆăĆŉ&
íññ&ŢľŁĿōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŔ&
ĊßďĆŉŞă&ööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ĊßďŞŉûŊÿ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ĊßďŉŊþĐ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ĊßďċŲŉĐŊÿ&öööööööööööööööööööö&Ŗž&
íññ&ľŏƓĿŅŎźłĿŝŃńŏ&ţĿŒŃŁŤ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ĊßýŉŊďŞ&öööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ĉƴ
ċĆþăĐŊÿ&öööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ŅĽōłĿľŃŤŁţ&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ŅĽōłĿľŃŤŁţ&ƂŅĿŀŃōĽľƃ&öööööööööööö&õŌ&
ċĆŪŊďăĆŉ&öööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ċĆżŉŊĊĊĐ&ööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ċĆüŊŪăŗ&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ŅĽŤĿŝŃŢŏń&ōŃŅłĽŅŏ&ööööööööööööööö&Ōš&
ŅĽŤţŁľĿţŃń&Ŏōľ&ööööööööööööööööööö&Šœ&
ċĆýĆňĐăŞ&
íññ&ŤŏŅŎŃŤĽƎĿľŏ&ööööööööööö&Ŗž&
ċĆŉûŞŽĆ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ċĆŉżŉŞċŊď&ööööööööööööööööööööö&õŌ&
íññ&ņŏŝĽłĿŅŏńŏ&ööööööööööööö&ŌŨ&
ċĆĊŊżďĆ&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ŅĽƎŃōŏŢ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ŅĽƎŃōŏŢ&ƓŃĽľ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ċĆňĐŉĆû&öööööööööööööööööööööööö&õŔ&
ŅĽƎŅŃĽ&ŝŅ&ööööööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ċŞûŞďċŉŊĂ&ööööööööööööööööööööö&Ōš&
ċŞŪăĆŉĐ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
ċŞżŉŞċĐă&öööööööööööööööööööööö&œŠ&
íññ&ōĽłņĽŤĽƎŏŀŃńŏ&ööööööö&œŖ&
ċŞżŉŞċĐăũşŉ&öööööööööööööööö&œŠ&
íññ&ōĽłņĽŤĽƎŏŀŃńŏ&ööööööö&œŖ&
ŅŏŤĽƎŏŀĽŤ&ööööööööööööööööööööööö&Ŗœ&
ċŞďŊŽĆû&öööööööööööööööööööööööööö&Šõ&
ċŞďĐŉŞċŊû&ŌŔŔ&
íññ&ĽŅŏńĿľĿľ&ƛ&
ōŎľĿłŅŎĽľŃŒĿńŏ&öööööööööööööööö&œŔ&
ċŞďĐŉŞċŊû&õŔ&
íññ&ĽŅŏńĿľĿľ&ƛ&
ōŎľĿłŅŎĽľŃŒĿńŏ&öööööööööööööööö&œŔ&
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ċŞďĐŉüŊď&
íññ&ĽŅŏńĿľĿľ&ööööööööööööööööööö&œŔ&
ċŞŉĆňĐă&Ŗ&
íññ&ŅŏłōĿńĽƎĿľŏ&ƓĽŻŃńĽľ&ö&Šœ&
ċŞŉĆňĐă&Ũ&
íññ&ŅŏłōĿńĽƎĿľŏ&ƓĽŻŃńĽľ&ö&Šœ&
ŅŏłĽƎĿţŃń&Ŏōľ&öööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ŅŏłņŃńĽŢŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ŅŏłņŁŅĽľŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&öööööööööööööö&ŠŦ&
ŅŏłōĿńĽƎĿľŏ&ƓĽŻŃńĽľ&ööööööööööö&Šœ&
ŅŏţŅĿţŅŏłĿńŏ&ōźŀŃĿńĽŅŏ&öööööö&ŖŖ&
ŅŏţŅĿţŅŏłĿńŏ&ŏńĽńŅŎĽŅŏ&ööööö&ŖŖ&
ċŞċĆďŗĊŕÿŊýŲċŲŞŉŊĆ&
ċĐşĐŊÿ&öööööööööööööööööööööööööööö&Šõ&
ċŞċŉĆþŞďĆňŊďŞ&öööööööööööö&Ŗœ&
ŅŏŝĽōĿłŅ&ţĿľń&ŵŷųƆ&öööööööööööö&õŌ&
ċŲĆăĐüŊÿ&ööööööööööööööööööööööö&ŠŠ&
ŅŎŏĿŰŵƏ&öööööööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ŅŎŏĿŀŎźľľŃńŏ&ööööööööööööööööööööööö&Šž&
ŅŎŃĿłŃŒĽƎŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööö&ŖŔ&
ŅŎŃĿŅŎŃŝŏńŏööööööööööööööööööööööööö&ŖŔ&
ŅŃĽŻĽņŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööööö&œŠ&
ċŊĆňĆû&
íññ&ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&ōĽŀ&ööööööööööö&œŔ&
íññ&ŒŃľŅŃĽƎŏŤ&ōĽŀ&
ŸŵŹŤŻőŵƏŎł&ööööööööööööööööööö&œŔ&
íññ&ŅĽƎŅŃĽ&ŝŅ&ööööööööööööööööööö&œŔ&
ŅŃŤĿľĿľ&ŤĽľŏĽŅŏ&öööööööööööööööööö&œŔ&
ŅŃŤĿľĿľ&ŤĽľŏĽŅŏ&ƂĿŀŎŅŎƃ&ţĿľń
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŦ&
ċŊüĐăĐă&üĆăŞĆċŞ&żŞă&ŠŦ&
ċŊüĐýċŊû&
íññ&ŅŃŤĿľĿľ&ŤĽľŏĽŅŏ&ƂĿŀŎŅŎƃ&
ţĿľń&öööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŦ&
ċŊŽŊûĆß&öööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ŅŃƎĽńŃŒŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ċĐþŊ&
íññ&ŅĿņłĽŤźōŃń&öööööööööööööö&ŌŔ&
ċĐþŉĆÿŞş&öööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
íññ&
ŅĿņłĽŤźōŃńŰŒŏŝĽŤŏŅŎĽţĿń
ŏ&öööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ċĐþŉĆÿŞş&Ċċ&ööööööööööööööööö&ŠŨ&
ŅĿņłĽŤźōŃń&öööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ŅĿņłĽŤźōŃń&ƂĿŀŎŅŎƃ&öööööööööööö&ŠŨ&
ŅĿņłĽŤźōŃń&Ńńƅ&Ÿŷŵ&ŻŤőŴŹŤľ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŌŔ&
ŅĿņłĽŤźōŃń&Ńńƅ&ŸŷŵŻŤ&ööööööööö&ŌŔ&
ŅĿņłĽŤźōŃń&Ńńƅ&ŸŹŤŻőŤľ&ööööö&ŌŔ&
ŅĿņłĽŤźōŃń&Ńńƅ&ƏŹŤŻőŤľ&ööööö&ŌŔ&
ŅĿņłĽŤźōŃń&Ńńƅ&ƐŹŤŻőŵŤľ&ööö&ŌŔ&
H

ŅĿņłĽŤźōŃńŰŒŏŝĽŤŏŅŎĽţĿńŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ċĐþŉŞş&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
íññ&ŅĿņłĽŤźōŃń&ƂĿŀŎŅŎƃ&öö&ŠŨ&
ċĐŪŉĆďŊă&
íññ&ŃŤŃŀłĽŤŃńŏ&Ŏōľ&öööööööö&œš&
ŅĿľŅŏłĿŒŃńŏ&ŅĽłŅłĽŅŏ&ōĽŀ&ŏł&öö&Šœ&
ŅĿľŅŏłĿŒŃńŏ&ŅĽłŅłĽŅŏ&ŅĽņţ&ööööö&Šœ&
ċĐýĆüĆş&
íññ&ŅĿŀŃłĽŤĽŅŏ&öööööööööööööö&œõ&
ċĐýĆüĆş&ĊýŉŊďƗăŞ&
íññ&ŅĿŀŃłĽŤĽŅŏ&öööööööööööööö&œŠ&
ċĐýŊûĐŉċ&
íññ&ŒŏţĿŝŃŤŏŅĽţĿńŏ&ööööö&õŔ&
ŅĿŀŃłĽŤĽŅŏ&ööööööööööööööööööö&œŠť&œõ&
ŅĿŀĿŅŏōĽń&Ŏōľ&öööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ċĐýĐċŞûĆď&Ųûă&ööööööööööö&ŌŨ&
ċĐýŉĐă&şă&
íññ&ŤŏŅĿŀłĿľĿľ&ţŁōōŃńĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŔ&
ŅĿłţŏŤŃŒŏ&ŅĽņţ&öööööööööööööööööö&œŌ&
ċĐŗſŞĐ&ĊĐăĐĊċĆŉ&ööööööö&ŖŠ&
ċĐŽŊĆň&ööööööööööööööööööööööööööööö&Šœ&
ċýď&ŞăŞûċŉĐăßċŞĊ&ööööö&Šõ&
ċŉĆÿſŞďċĆ&ööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
ŅłĽŤĽŒĿľ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööööööö&Ũ&
ŅłĽŤĽŒĿľŰĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&öööö&Ũ&
ŅłĽńŒĿľĽŀłŃľ&öööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ŅłĽńŏŝĽŤŃō&ĽōŃŒ&ööööööööööööööööö&ŠŖ&
ċŉĆďĊÿŞŉüũĊûĐý&öööööööö&ŠŔ&
ċŉĆďşŞďŞ&ċ&
íññ&ōľĿłĽƎŏŀĽŅŏ&
ŒŃŀĿŅĽţţŃŁŤ&ööööööööööööööööööö&œŖ&
ŅłĽńźľōźŀłĿŤŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&ööööö&œŨ&
ċŉĆŽĆĊĐă&ööööööööööööööööööööööö&Šš&
ċŉĆŽĆċĆď&ň&ööööööööööööööööööö&ŠŦ&
ŅłĽƎĿŒĿńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööööö&œŨ&
ċŉŞĆďÿĆ&ööööööööööööööööööööööööö&Ōõ&
ċŉŞûĆċĐŉ&öööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ċŉŞăĊċĆŉ&ÿŞý&Ŋďſ&ŖöŨõüż
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ċŉŞăĊċĆŉ&ăĆ&Ŋďſ&ŌŌöœõüż
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ċŉŞĊŊþĆ&ŪăŞşċĐŗûŲ&öööö&ŖŠ&
ŅłŏŅŃńĿŃń&ööööööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ċŉŞċŊďĐŊď&öööööööööööööööööööööö&Šž&
ŅłŏŅŃńĿŃń&ƂōŎŏŤĿŅŎŏłĽŀźƃ&ööö&ŌŨ&
ŅłŃĽŤōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ&
ƂŤĿŁŅŎƃ&ööööööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ŅłŃĽŤōŃńĿľĿńŏ&ĽōŏŅĿńŃŒŏ&
ƂŅĿŀŃōĽľƃ&ööööööööööööööööööööööööööööö&õŌ&

ŅłŃĽŤŅŏłŏńŏ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööööööö&œŌ&
ŅłŃĽŤŅŏłŏńŏ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ōĽŀ&
ŴŶŷųŰŵų&ŤŻ&ööööööööööööööööööööööö&œŌ&
ċŉŊûĐŉ&
íññ&ŢŏńĿŢŃņłĽŅŏ&öööööööööööööö&Ōž&
ŅłŃŢľŁĿŀŏłĽƎŃńŏ&Ŏōľöööööööööööööö&ŖŔ&
ŅłŃŢľŁłŃŒŃńŏ&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ċŉŊăŞýċĆă&
íññ&ĿŝōĽłņĽƎŏŀŃńŏ&öööööööö&œŠ&
ŅłŃŰľŃńźĽŎ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ŅłŃŰľĿ&ŤĽłƎŃĽ&ööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ŅłŃŰľĿŰŏţŅĽłźľľĽ&öööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ŅłŃŤŏŅŎĿŀłŃŤ&öööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ŅłŃŤŃŀłĽŤŃńŏ&ŤĽľŏĽŅŏ&öööööööö&œŨ&
ċŉŊďŞĊĊĆ&öööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ċŉŊďŞĊĊĆ&ăĐ&ċĆþ&öööööööööö&ŖŨ&
ċŉŊũďĐŉŊďßă&œŦ&
íññ&ńĿłŏŅŎŃńŒłĿńŏŰŏŅŎ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ƂŅłŃŀŎĽţŃōƃ&öööööööö&ŖŨ&
ċŉŊďċŞăăŊş&ööööööööööööööööööööö&œŨ&
ċŉŊĊŞďĐş&ööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ċŉŊŗüŞĂ&ööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ċŉŊňŊŽŊŉ&
íññ&ĽņĽōĽƓŃł&
ţŁľŢĽŅŏŰľĽŤŃƓŁŒŃńŏŰƎŃŒĿƓŁŒ
Ńńŏ&ööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ċŉĐýŲĆüŊďŞ&Ŋďſ&ŌŔƄ&ööö&Šš&
ŅłĿţŀŃŁŤ&ōŎľĿłŃŒŏ&öööööööööööööö&Šœ&
ċŉŗăŊûŊċß&ööööööööööööööööööööööö&ŖŠ&
ċŉŗüŞďþĆ&ööööööööööööööööööööö&Šõ&
ċŉŗĊĐýċ&
íññ&ŒĿłƎĿľĽŤŃŒŏ&Ŏōľ&öööööö&ŠŨ&
ċŉŗŽĆÿĆ&ċĆþ&ŌŔŔũŌõŔ&öö&Ōœ&
ċŉŗŽĆÿĆ&ċĆþ&ŌŖŖũœŔŔ&öö&Ōœ&
ċŉŗŽĆÿĆ&ċĆþ&ŌšŨũœõŔ&öö&Ōœ&
ċŉŗŽĆÿĆ&ċĆþ&œŔŔũŖŔŔ&öö&Ōœ&
ċƕŊďŉŊş&Ŋďſ&öööööööööööööööööööö&Šõ&
ċßþĐĊċ&ööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ċßżĆûŊă&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ċßƗŞŉþ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ċßăŞďĐăŕûĐÿŞŊďŞ&ůŖ&
íññ&ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&Őő&
ōĿŒŏŃńŏ&ööööööööööööööööööööööööööö&Ũ&
ċßăŞďĐăŕûĐÿŞŊďŞ&ůŠ&
íññ&ĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&Őő&
ōĿŒŏŃńŏ&ööööööööööööööööööööööööööö&Ũ&
ċßýŲŊü&ŽŊ&öööööööööööööööööööööööö&Šõ&
ċßĊĆþŉŊ&öööööööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
ċßňŞƗĆ&öööööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
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Ɵƴ
ŗăĐŉŊû&ööööööööööööööööööööööööööööööŨ&
ŗăċŉĆûŞċ&
íññ&
ŅłĽŤĽŒĿľŰĽōŏŅĽŤŃńĿŀŎŏń&öŨ&
ŗăċŉĆü&
íññ&ŅłĽŤĽŒĿľ&Ŏōľ&ööööööööööööööŨ&
ŗăċŉĆŽĆċŞ&
íññ&ŎĽľĿņŏŅĽţĿľ&ŀłĿŀŃĿńĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ŗďĆĊßď&
íññ&ĽŤŀŃōŃľľŃń&ƛ&ţŁľņĽōŅĽŤ&
ţĿŒŃŁŤ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ŗďĆĊßď&þŗăƗ&ýĆûƗ&
íññ&ĽŤŀŃōŃľľŃń&ƛ&ţŁľņĽōŅĽŤ&
ţĿŒŃŁŤ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ŗďŊċŲŉĐŊÿ&öööööööööööööööööööööö&Ŗž&
ŗýċŉĆŽŊ&öööööööööööööööööööööööööö&œœ&
ŗŉŞûŲĐăŊďŞ&
íññ&ņŏŅŎĽńŏōŎĿľ&ōŎľĿłŃŒŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Šœ&
ŗŉĐşĆċŉĆă&
íññ&ĽľŢŁƎĿţŃń&Ŏōľ&öööööööööööö&Šœ&
ŗŉĊĐ&œõŔ&
íññ&ŁłţĿŒŃĿľ&ööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ŗŉĊĐ&ŪĐŉċŞ&
íññ&ŁłţĿŒŃĿľ&ööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ŁłţĿŒŃĿľ&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ƈƴ
ŽĆżŊŪŞü&öööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ƓĽľĽōźōľĿƓŃł&Ŏōľ&öööööööööööööööööö&ŌŖ&
ŽĆăûŲăĐŉ&ööööööööööööööööööööööö&õŌ&
ŽĆăûßċŞöööööööööööööööööööööööööö&ŌŖ&
íññ&ƓĽľŻĽńōŃōľĿƓŃł&Ŏōľ&öööö&ŌŖ&
ƓĽľŻĽńōŃōľĿƓŃł&Ŏōľ&ööööööööööööööö&ŌŖ&
ŽĆăŊŗü&
íññ&ŒŃĽƎŏŀĽŤ&öööööööööööööööö&œŖ&
ƓĽľŀłĿĽŅŏ&ţĿŒŃŁŤ&ööööööööööööööö&œõ&
ƓĽľŀłĿŃō&ĽōŃŒ&öööööööööööööööööööööö&œõ&
ƓĽľţĽłŅĽń&ööööööööööööööööööööööööööö&Ōž&
ƓĽľţĽłŅĽń&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ŸƝŹŰŸŵŷųŤŻ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ƓĽľţĽłŅĽń&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ŸƝŹŰŵųŤŻ&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ƓĽľţĽłŅĽń&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ŴŵŹŰŸŵŷųŤŻ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ƓĽľţĽłŅĽń&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ŴŵŹŰŵųŤŻ&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ƓĽľţĽłŅĽń&ƛ&ŎōŅƎ&ŅĽņ&
ƐŹŰŸŵŷųŤŻ&ööööööööööööööööööööööööö&ŌŦ&
ŽĆăċŉŞş&
H

íññ&ƓĽľĽōźōľĿƓŃł&Ŏōľ&ööööööö&ŌŖ&
ŽĆďûĐûŊď&Ųûă&
íññ&ƓĽńōĿŤźōŃń&Ŏōľ&ööööööö&ŌŌ&
ƓĽńōĿŤźōŃń&Ŏōľ&ööööööööööööööööö&ŌŌ&
ŽĆďûĐüßûŊď&Ŋď&ďĆûă&öö&ŌŌ&
ŽĆďÿĆňĐăŞ&öööööööööööööööööööö&Šœ&
ŽĆĂċĆ&öööööööööööööööööööööööööööööö&Šõ&
ŽĆŉŊŽĆş&öööööööööööööööööööööööööö&Šõ&
ŽĆĊûŞýĆ&ööööööööööööööööööööööööö&Ōž&
ŽĆĊŞŉŞċŊû&
íññ&ŏńĽľĽŀłŃľ&ŤĽľŏĽŅŏ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööö&ŌŨ&
ŽĆĊĐċŞû&
íññ&ŏńĽľĽŀłŃľ&ŤĽľŏĽŅŏ&öööö&ŌŦ&
ŽŞăûĆÿŞ&ööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ŽŞďûăŞşċĆ&öööööööööööööööööööö&Ōš&
ŽŞďûăŞşċĆ&ĊċĆŉċŊďż&
ýĆûƗ&öööööööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ƓŏńľĽŢĽŝŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööö&œŨ&
ŽŞďċĆŽŊĊ&öööööööööööööööööööööööö&œœ&
ŽŞďċĐăŊď&ŲŪĆ&öööööööööööööööö&ŠŦ&
ƓŏłĽŀĽŤŃľ&ōĽŀ&ŏł&ööööööööö&œŔť&œŌ&
ŽŞŉĆýĆüŊă&ûĆý&Şŉ&ööööööö&œŌ&
ƓŏłĽŀĽŤŃľ&Ŏōľ&ööööööööööööööööööööö&œŌ&
ƓŏłĽŀĽŤŃľ&ŅĽņ&ŏł&öööööööööööööööö&œŌ&
ŽŞŉŞăĆď&
íññ&ƓŏłĽŀĽŤŃľ&ōĽŀ&ŏł&ööööö&œŌ&
ŽŞŉŞăĆď&ýü&
íññ&ƓŏłĽŀĽŤŃľ&ōĽŀ&ŏł&ööööö&œŔ&
ŽŞŉĊĆûăĐň&öööööööööööööööööööö&ŖŔ&
ŽŞĊŊûĆŉŞ&öööööööööööööööööööööööö&Šœ&
ƓŏţŅŁłĽ&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ŽŪŞďÿ&
íññ&ƓĿłŃōĿńĽƎĿľŏ&ööööööööööö&ŌŌ&
ŽŪŞďÿ&ŊŽ&
íññ&ƓĿłŃōĿńĽƎĿľŏ&ööööööööööö&ŌŌ&
ŽŊþŉĆüßûŊď&
íññ&ŒĿŝźōźōľŃńŏ&ŎźōľĽŅŏ&ö&ŌŠ&
ŽŊûĐýŉĐŪŞď&
íññ&
ŎźŒłĿōĿŒĿńŏŰŃņŁŀłĿŢŏń&ŅĽņ&
ŶŷųŰŵŹŹ&ŤŻ&öööööööööööööööööööööö&Ŧ&
ŽŊûċĐňĆ&öööööööööööööööööööööööööö&ŖŠ&
ŽŊÿĆňĆ&
íññ&ĽƎĽōŃŅŃŒŃńŏ&öööööööööööööö&Ōõ&
ŽŊÿŞş&Şû&
íññ&ŒŃŒĽńĿţŃńŏ&öööööööööööööö&ŌŌ&
ŽŊÿŞş&ýŞÿŊĆċŉŊû&ööööööööööö&Ōœ&
ŽŊżĆüĐş&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ŽŊŊþŉßÿ&ĊċĆŉċŞŉ&ýĆûƗ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œŨ&

ŽŊŊþŉßÿ&ċĆþ&ööööööööööööööööööö&œŨ&
ŽŊüýĆċ&öööööööööööööööööööööööööööö&œõ&
ƓŃńņľĽţŅŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&ööööööööööööö&Ōõ&
ƓŃńōłŃţŅŃńŏ&ţŁľŢĽŅŏ&öööööööööööööö&Ōõ&
ƓŃńĿłŏľņŃńŏ&ŅĽłŅłĽŅŏ&öööööööööööö&Ōõ&
ƓŃĿłŏľŏ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ŽŊŉĆûŞýċ&öööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ŽŊŉĆüŗďŞ&
íññ&ńŏƓŃłĽŀŃńŏ&ööööööööööööööö&ŌŌ&
ŽŊŉĆüŗďŞ&şŉ&
íññ&ńŏƓŃłĽŀŃńŏ&ööööööööööööööö&ŌŌ&
ŽŊŉŞĆÿ&öööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ŽŊŉĐýċŊû&
íññ&ŅłŃŢľŁłŃŒŃńŏ&öööööööööööööööö&ŠŨ&
ŽŊĊċĆŉŊă&
íññ&ŎźŒłĿŝźƎŃńŏ&ŀĽŤĿĽŅŏ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŦ&
ŽŊċŞƗċĆ&ööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ŽĐăċĆŉŞď&
íññ&ŒŃōľĿŢŏńĽō&ţĿŒŃŁŤ&
ƂŅĿŀŃōĽľƃ&ŸƆ&Żŏľ&ööööööööööööö&õŌ&
ƓĿłŃōĿńĽƎĿľŏ&ööööööööööööööööööööö&ŌŌ&
ŽĐĊýŊŉŞ&Şŉ&
íññ&ĽľņŁŅŏłĿľ&ţŁľŢĽŅŏ&öööööö&ŠŦ&
ŽĐċŉŊŞďċ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ŽŉĆßăĆŉ&ööööööööööööööööööööööööö&ŖŔ&
ŽŉĆßăĆŉ&ċŲŞŉĆýß&ýĆûƗ
öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŔ&
Ʒƴ
ŐĽłŢĽłŃń&ţĿŒŃŁŤ&öööööööööööööööö&ŠŖ&
ƕŞăûŲĐă&öööööööööööööööööööööööö&Ōž&
ƕŞăăþŗċŉŊď&Ċŉ&
íññ&ņŁŀłĿŀŃĿń&Ŏōľ&öööööööööö&œš&
ƕŞăăþŗċŉŊď&şă&
íññ&ņŁŀłĿŀŃĿń&Ŏōľ&öööööööööö&œš&
ƕŞĊċûĐŉċ&
íññ&ŎźŒłĿōĿłŅŃţĿńŏ&
ƓĽľŏłĽŅŏ&ööööööööööööööööööööööööö&õŌ&
Ƹƴ
şĆăĆċĆď&
íññ&ľĽŅĽńĿŀłĿţŅöööööööööööööö&ŠŦ&
şĆăƗĐŉŊ&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
şĆďĆş&
íññ&ĽľŀłĽƎĿľĽŤ&ŅĽņ&ŹŷŵųŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œœ&
íññ&ĽľŀłĽƎĿľĽŤ&ŅĽņ&ŹŷųŤŻ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&œœ&
íññ&ĽľŀłĽƎĿľĽŤ&ŅĽņ&ŸŤŻ&œœ&
íññ&ĽľŀłĽƎĿľĽŤ&ŅĽņ&ŵŤŻ&œœ&
şĆŉŞăċĐ&ööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
şĆŉŞăċĐ&ĊċĆŉċŞŉ&ýĆûƗ
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&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
şŞăſĆďň&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
şŞăſĆďň&şŉ&öööööööööööööööööööö&ŠŖ&
şżŞŽĆ&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗž&
şŊŪĆşĆďööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
şŊżÿŗĐ&şŉ&ċĆþ&
ŌŔũŌŔŔŔüż&ööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
şŊżÿŗĐ&şŉ&ċĆþ&ŌŔũõŔŔüż
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
şŊżÿŗĐ&şŉ&ċĆþ&õũŌŔŔŔüż
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
şŊżÿŗĐ&şŉ&ċĆþ&õũõŔŔüż
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗõ&
şĐăĆŊŉ&ööööööööööööööööööööööööööööö&Šž&
şĐýŞďŞş&ûĐďûŞďċŉĆċŞ&
íññ&ľŏƓĽľņŁŅŏłĿľ&ōĿńō&
ŸŷŵųŤŻőŹŷųŤľ&ööööööööööööööööö&ŠŦ&
şĐýŞďŞş&ŲŪĆ&öööööööööööööööö&ŠŦ&
şċĆďÿŊ&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ŝŁľĽńŏ&ööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
şßăĐûĆŊďŞ&
íññ&ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ŏōľ&öööööööööööö&õŌ&
íññ&ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ŏōľ&ƂľĿōĽľ&
ĽńŏţŅŎŷƃ&öööööööööööööööööööööööööööž&
íññ&ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ńńƅ&ŸƆ&ööööööö&ŌŔ&
íññ&ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ńńƅ&ŵƆ&ööööööö&ŌŔ&
şßăĐûĆŊďŞũüýŪ&
íññ&ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ŏōľ&ƂľĿōĽľ&
ĽńŏţŅŎŷƃ&öööööööööööööööööööööööööööž&
íññ&ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ńńƅ&ŹŷųƆ&öööö&ŌŔ&
íññ&ľŃŒĿōĽŃńŏ&Ńńƅ&ŸŷųƆ&öööö&ŌŔ&
şßŉŞü&ööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŖ&
şßňĆă&
íññ&ľŏƓĿōŏŅŃłŃƎŃńŏ&
ŒŃŎźŒłĿōŎľĿłŃŒŏ&öööööööööööööö&ŠŦ&
ơƴ
ßĆĊüŊď&œŦ&
íññ&ŒłĿţŀŃłŏńĿńŏŰŏŅŎŃńźľ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
íññ&ţźŏŒĽ&öööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
íññ&ƎĽłĽŎ&ööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ßĆň&
íññ&ŒłĿţŀŃłŏńĿńŏŰŏŅŎŃńźľ&
ŏţŅłĽŒŃĿľ&ööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
íññ&ľĿłźńĽ&öööööööööööööööööööööö&Ŗš&
íññ&ńŃŧŧŃ&ŴŰŹŷŹŵŤŻ&öööööööö&ŖŨ&
íññ&ƓŏţŅŁłĽ&öööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ßŞŉŽĐß&ööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ßŪũŽĆş&ööööööööööööööööööööööööööööö&Šõ&

ƹƴ
ƎĽŢŃłľŁŧĽţŅ&öööööööööööööööööööööööööö&ŠŦ&
ňĆďĆŪăŞş&
íññ&ŅŃƎĽńŃŒŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööö&ŖŖ&
ňĆďċĆû&
íññ&łĽńŃŅŃŒŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööö&ŠŔ&
ƎĽłĽŎ&ööööööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ňĆŉĐďċŊď&
íññ&ŏŅŎĿţŁŝŃŤŃŒŏ&öööööööööö&œŖ&
ňĆŽŞĊûĆ&ööööööööööööööööööööööööö&ŖŦ&
ňĆňĐăŞ&ûŉŞĆü&ŔöŦƄ&ööööö&Šœ&
ňŞþŞċĆ&
íññ&ņŃţĿŀłĿľĿľ&ŢŁŤĽłĽŅŏ&ö&œŔ&
ňŞăþĐŉĆŪ&ööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ňŞüĆŊŉĆ&öööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ňŞüýăĆŉ&
íññ&ŀĽłŃōĽľōŃŅĿľ&öööööööööööööö&Šš&
ƎŏńĽŅĽńŏ&ööööööööööööööööööööööööööö&Šž&
ƎŏńōŎŏńŅ&ööööööööööööööööööööööööööö&ŖŨ&
ňŞďýŞý&ööööööööööööööööööööööööööö&ŠŌ&
ňŞŉŊċ&
íññ&ţŅĽƓŁŒŃńŏ&öööööööööööööööö&Ōœ&
ňŞĊċĐŉŞċŊû&
íññ&ľŃţŃńĿŀłŃľ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööö&ŌŨ&
ňŞĊċŉŊă&
íññ&ľŃţŃńĿŀłŃľ&öööööööööööööööööö&ŌŦ&
ňŞċŊĆ&ċĆþ&ŌŔüż&ööööööööööööö&Ōž&
ňŊĆû&
íññ&ņŃţĿŀłĿľĿľ&ƛ&
ŎźŒłĿōŎľĿłĿŅŎŃĽƎŃŒŏ&ööööööö&œŔ&
ňŊĆżŞď&öööööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
íññ&ĽņĽōĽƓŃł&ţŁľŢĽŅŏ&öööööö&ŌŌ&
ƎŃŒĿƓŁŒŃńŏ&ööööööööööööööööööööööööö&Ōœ&
ňŊďĆûŞŪ&
íññ&ōŏŢŁłĿŝŃŤŏ&ţĿŒŃŁŤ&ö&ŌŖ&
ňŊďŞûĆŉÿ&
íññ&ŒŏŝłĽƎĿŝĽńŏ&ööööööööööö&ŌŨ&
ƎŃŀłĽţŃŒĿńŏ&Ŏōľ&öööööööööööööööööö&ŖŔ&
ňŊŉżĆď&öööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ňŊċŲŉĐüĆş&
íññ&ĽƎŃŅŎłĿŤźōŃń&ööööööööööö&ŌŖ&
ňĐûĐŉ&
íññ&ţŃŤƓĽţŅĽŅŃń&ööööööööööööö&Ōž&
ňĐŪŉĆď&
íññ&ĿńŒĽńţŏŅłĿń&Ŏōľ&öööööö&ŠŔ&
íññ&ĿńŒĽńţŏŅłĿń&Ŏōľ&Ńńƅ&ö&ŠŔ&
íññ&ĿńŒĽńţŏŅłĿń&Ŏōľ&ĿłĽľ&
ţĿľń&öööööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŔ&
ňĐŪŉĆď&Đÿċ&

íññ&ĿńŒĽńţŏŅłĿń&ĿŒŅ&ööööö&ŠŔ&
ƎĿľŏŒłĿńŃō&ĽōŃŒ&öööööööööööööööööö&Ŗš&
ƎĿľŏŒłĿńŃō&Ńńƅ&ƏŤŻőųŤľ&öööööö&Ŗš&
ňĐăŊďňĆ&öööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ƎĿľŤŃŅłŃŀŅĽń&ööööööööööööööööööööööö&Ŗœ&
ƎĿľŤŃŅłŃŀŅĽń&ĿŒŅ&ööööööööööööööööö&Ŗœ&
ňĐăĐŪċ&
íññ&ţŏłŅłĽľŃńŏ&Ŏōľ&ööööööööööö&œŨ&
ƎĿľŀŃŒŏŤ&ŅĽłŅłĽŅŏ&ööööööööööööööö&Ŗœ&
ňĐüŞċĆ&
íññ&ƎĿľŏŒłĿńŃō&Ńńƅ&ƏŤŻőųŤľ
&öööööööööööööööööööööööööööööööööööööö&Ŗš&
ňĐüŊż&
íññ&ƎĿľŤŃŅłŃŀŅĽń&ööööööööööööö&Ŗœ&
ňĐüŊż&ňüċ&
íññ&ƎĿľŤŃŅłŃŀŅĽń&ĿŒŅ&ööööööö&Ŗœ&
ňĐďŞżŉĆď&
íññ&ƎĿńŃţĽŤŃŒŏ&ööööööööööööö&œõ&
ƎĿńŃţĽŤŃŒŏ&ööööööööööööööööööööööö&œõ&
ňĐďċŊŽŊċß&ööööööööööööööööööööööö&ŠŖ&
ňĐŉċŉŞĊĊ&ċĆþ&Ŕöœõüż&ŠŠ&
ňĐŉċŉŞĊĊ&ċĆþ&Ŕöõüż&öö&ŠŠ&
ňĐŉċŉŞĊĊ&ċĆþ&ŔöŨõüż&ŠŠ&
ňĐĊċĆŽĆş&öööööööööööööööööööööö&Šõ&
ňĐĊßď&
íññ&ŀŃŀŏłĽōŃľľŃń&
ţĿŒŃŁŤŰŅĽƎĿņĽōŅĽŤ&
ţĿŒŃŁŤ&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŠ&
ňĐŽŊŉĆş&
íññ&ĽōźōľĿƓŃł&ööööööööööööööööö&Ōœ&
ňßþĆď&
íññ&ņŁŀłĿŀŃĿń&Ŏōľ&
ƂţŤĿŧŃńŻ&ŒŏŅŏłłŏńŅƃ&ööööööö&ŖŖ&
ňßÿŞăŊż&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ňßƗĆÿŊĆ&öööööööööööööööööööööööööö&ŌŨ&
ňßăŞċ&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŠŨ&
ňßăĐýŉŊü&
íññ&ĽľľĿŀŁłŃńĿľ&ŅĽņ&ööööööööööö&Ũ&
ňßüĆşŊÿ&
íññ&ŻĽŅŃŢľĿŝĽōŃń&ƂĿŀŎŅŎƃ&ö&ŠŨ&
ňßýŉŞşĆ&
íññ&ĿľĽńƎĽŀŃńŏ&öööööööööööööö&œž&
ňßýŉŞşĆ&ŉŞăýŉŞŽŽ&ööööö&ŖŔ&
ňßýŉŞşĆ&ŉŞăýŉŞŽŽ&Ŋďſ&
œŌŔüż&öööööööööööööööööööööööööööööö&ŖŔ&
ňßýŉŞşĆ&ňßÿŊĊ&
íññ&ĿľĽńƎĽŀŃńŏ&öööööööööööööö&œž&
ňßċŊżĆ&ööööööööööööööööööööööööööööö&Ōš&
ňßŽĐş&
íññ&ľŃńŏƎĿľŃŒ&öööööööööööööööööö&ŌŔ&
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