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hhhdhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhddhhhhdhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhdhhhdhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhdhhh hhhhhhhhhhhhhdhhhhh hhhhhhddhhhhhhhhd hh hhhhhhhhhhhdh hhdhhhh hdhhhhd ddhhh hhdhdhhhhhdhhhhhh
dhhdhhhhh.hhhdhhdhhhhhhdhhhhhhhh.hd.hhhh.hhhhhhhhdhhhhhhhhhhdh.hdhhhd.

:::::::::
d.hdddd
hd.d. ihdhhihihhhhdhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhd.ddhhh.hhdhdhhhhhdhhh
o.ho.hhhdhhdhhhhhhhddhh.hhhh.hhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhdd
h.hhhhhhhddhhhhhdhh
he.hhhhhh.h
hi.hi.hih
he.hedhhdhhhhdhhhhdh
h.hhhddhh hhhhhhddhh hhhdhhhhhd
h.d.hhhhdhd
.o.hihhhh hhhhddhh hhdhhd.dhh hhhhhddhh hh
i.i.ihihhhhhhhhhhhhhhhdhhdhhhhihhihhhhi.dhh
i.e..hhhh.hhhhhdhhhhhhhhhhhhhh.h
.i.h hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddhh ddhhhhhh hhhhhhdhhdhhhhihd
h .hhhd.hhhhhhhhhhhh
hv.hidhhdhh.hhdhddhh.hhhdhhhhhhhhhhhdhhd
v.d.ihihhhhhdhhh.hihd
v.o.ihihhhdhhhhhhhhhhhh.
v..hhdhd hhhhh dhh hhhhhhhdhhhhhhhddhh hhhhdhhhhhd
v.e.ihhdhhhhhhhhhhddhh.h
v.i.ihihhhdhhhhhhhhhhhhhh.dd
v.e.hihhdhhhdhh
v.i.ihiddhhhhhhdhdhhi
hd .hhhhd dhhhdhhhhdhhhhhhh
hdd.hhhhh.hhhhdhhhhhhhhhhddhhh.h
hdo.hihhhdhhdhhhdd.dddhhdhhh
hdi.hhhhhhhh.hh
dddd

DD:D:DD
dhhhhhho
hdhhhhhhddh h dhhdhh hhhdhhdhhhhhhhhhdhhhhh hhhhhhdhh hhh o ihhdhh h hh.hi o
hhdhhhv.he.ho
hhhhhhhhhhdh .h hhh hhhhhdhhh h hdhhddhhhhhhhdhhhhh hhh hhhdhhhh h hhhhhhdhhhdhhhhhh dhh dhdhhdddhhh
hdhddhdhhdhhhhhhhhhdhh.h h dhhhdhdhd h h
hdd d hdhhdhh h hh.ho o i
hhdhhhd .h.ho i h hhdhd.d hhhhhddhhhhdhdhd hhhhhhhhhhh dhd hh.hhhhhhh h hhhhhhhdhh.hihhhh h hhhhdh hhdhdhhhhhdhhhhh dhhhd.dh
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hhhhh..hhdhhddhhhhhhhdh.hhihhdhhh.dhhhhh.dhhdhhhdhhh.hhhhhhhhhdd.
hhdhhhh hdhhhhd ddhhh hhdhdhhhhhdhhhhhhhdhhdhhhh hhhdhhdhhhhhhhhhdhhhhh hhhhhhhdhh hh dhh h hh.hdd o
hhdhhhod.hdd.ho
hddhd hhdhhhhhhhhd ddhhh hhdhdhhhhhdhhhhhhhdhhdhhhh hhhdhhdhhhhhhhhhdhhhhh hhhhhhhdhh h hhd.dhhhhhhhhhddhhhhd
hhhd ddhhh hhdhdhhhhhdhhhhhdhhhhhhh ddhhhhdd.dddhhhhhdhhhhhhhdhhdhhhh hhhdhhdhhhhhhhhhdhhhhh hhhhhhhdhh h hhh hh
hhdhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhdhhh hdhhhhhhhhd.hhhdd hhd.dhhhhhhhhdhhhhihhhhhd ddhhhh hhdhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhddhhhhhhhh
hhhhhddh dhhhhhhhhhhhh hhhhhdhdhhhhhhdhhhhhhhh hhdhdhhhhhdhhh hhhdhhdhihhhh h hhhhdhhhhd ddhhh hhdhdhhhhhdhhhhhhhhhhhhhdhhhh
dd.hhhhhdh.hhdhdhhhhhdhhh.
id.hhhhdhhhhhhh.hhhdhhhhhhoh.hhhhhhhhhhhdhhhihhdhhhh..hihhhdhhhhdhhh.hhhhhdhdhhd.hhdhhhhhdhhdh.hhohdhhhhdhhhhhhhhdhd.hhd
hdhhhhhhh.
he.h hhh
)dhhhhhhhhd.ddhhh.hhdhdhhhhhdhhh)
d hhhhd ddhhh hhdhdhhhhhdhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhdhhhhhhh hhhdhhdhhhhhhhhhdhhhhh hhhhhhhdhh h
...
hhdhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhdh hdhhhd
...
i.h hhh
)dhhhhh.hhdhhhhhhhh)
d hhhhd ddhhh hhdhhhhhhhhhhhdhdhhddhh hhhhihhhhhhh hhhhhhdhhddhhdhhh.
)o)hzhhddhdh.hhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhddhhdhhh.hdhhddhhhhhhhhhhhhhdhhhdhhhhhhhd.ddhdhdhhdhdhhhdihdoh.hhdhhhhdhh
h hhhdhhdhhhhhhhhhdhhhhh hhhhhhhdhh hhhhhhdd.dddhhhhhdhhh hhhhdhhdhdhhhdhhdddhhh hhhhhhhhdhhhdhhhhhddhhhhhhhh hhdh hhh hhhh
hhhhhh hhhdhhhh hhhhhhhdhhhhh hd.hhhhhhdd hhhhhhhhhdhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhd hhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhdh hdhhhd
hdhdhhhdhhhhhhhhhhd.hhhhh.
e.h hhh
)dhhhhdhdhhhihhhh)h.hhdd)
d hhhhhddhh.hh hhhhdhdhhhdhhhhh.hhhhhhh hhh hhdhdhhhhhdhhhhhdhdhhddhhhhhhd.hhh hhhhhdhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhd hhhhhhhhh hhdhdhh hhhdhhihhhh h hhhdhhhhd ddhhh hhdhdhhhhhdhhhhhhhhhhhdhdhhhhdhdhhhd h hhdhdhh hhhhdd.dddhhdhdhhhdhd
hhdhhdddhhhhhhhhhhdhhh hhhh hhhdhhdhhhhhhhhhdhhhhh hhhhhhhdhh hhhhdhhhhdhdhhhdhhhhhhhhh h hhdhdhh hhhhhh.ddihhhhhhh hhdh hh hhhhhh
dhhhhdhdhhhdhhhhhhhhhh.
h
iii.hihohihohi

h h oihhhi h

e hh i
.h hhh

hhdhhhhhhhhhhhhhhdhd hhhdhhh hhdhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhdh hdhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhd hhhhh
...
o hdhhdhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhdh hdhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhd hhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhdhhhhhh
hhhhhhhhhhdhhhhhhdhhhhhdhh hhhdhhdhh hhhhdhhhhh hhhhhhdhh hh hdhd h hhhhhdhhhdhhhhhhhhdhhdh hhhhhdhh
hhhhdhhhdhhhdhhhddhh ddhhhhhhhhh hhh hhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhdd
hhhhdhhhdhhhdhhhdhhhdhhhhhhhhhdhhhhhh hhhhhhhdhhhhhhhhhhdh hdhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhd hhhhh
h
...

hhhhhhhhhdhhdh hhdhhhhhhh hhhhhh h.

ii.hi ihhhh ihdh

hhhhhhhhhh hhhoh h hohh h

iiihhhih i

io hi hihihi hohhi

d.h hhh
dhhddhhhhhihhhhhddh hhhhhhhhhd hhhhhhhhh hhhdhhhh dhhhhdhhhhhih hhdhhhhhhhhh
...
i hdhhdhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhd hhhhhhhhhdh .h.hhddhhhd hh.h hhhhhhhh dhhhdhhhhhddh hhhhhhhhhd hh
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hhhhhh.hhhdhhhhhdhhhd.hhh.h.hhdhhhhhhhhhohhhh.hhhhh.hhddhhhhd.hhhhhhhhhhhhhhhdh.
od.h hhh
)hhhhhdhh.hhdhdhhdd)
...
o hhhhdhdhhhhhhhhhhhh hhhhhd ddhhh hhdhdhhhhhdhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhdh hdhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhd hhhhhhhh
hhhhhdhhdhhhhdhhhhi.hhhhhhhhd.hhvoh.hhhhhhhhhhdhhhdhhhhh.hhhhhdhhhh.hhhhhhhhdhhhdhhhhhhh..hhhhhhhhhh.
...

hhhhh dhhhhhhhhhhh dhhhhhdhh hdhhhhhhhhh

hhhddhh hhhhhhhhh hhh hhhhhdhhhdhh hhhhdhhd hhhhdhhhhhhhhhdh.hhhhhihhhhh
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hhhhddhhhhdhhhhhhh ddhhhhhhh dhhh dhddhhdhhhhhhhhdhhhdhhhh hhhhhhh.hhdhdhhhh.hehhhhhhhhhhhhh hd h hhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhdddhhhhhh dhhh dhh hhdhhddhh dhhhhdhhhh hdhdhdhhhh hhhhhhhdhhdhhhhhh h hd.hhhhhhhhhdhhdhhh
hhhhhdh hdhhhd.hihhhdhhhhdhhh hhdhhh hdhhdhhdhh hhhhdhhhdddhhhhdhhddhdhhhhhhhhdhhhhhhhhh.hhh .hhdhhhhhhdhhhhhh
dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhd hhhhhdhhh hhhh hhhhhhddhh hhhhhhhd hhhhhdhdhhhhhh hhh hihhhhhhhhdhhhhhhd.hihdhhhhhhhhhhhd
hdhh h hdhhhhhdhhddhhdhhh hhhh hhhhhhhhhh hhhhhhhhhdhhdhhh hhhhhhhhddhhh hhhhhhhihhhhhhddih h hhhhhhdhhhhhhdhhhhhh
.hd.hhhdhhhhhhhddhhhhhhhhhdh.hdhhhd.
h
o.hhhdhhdhhhhhhhddhh.hhhh.hhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhdd

OD::O:OODO::::::::ODD::O::::O:O:O:O:::::ODO::::OO:O::D
idhhdhhhddh h hhhdhhddhhhhhhhhhdhhhhhhhhdhhdhdhdhhh dhdh hhdhh hhhdhhdhhhhhhddh hhhhhhdddhhdh hhhhh hhhhdhhhhhhhhhhh
hhhhh.
hh hhhhddhhhh dh hhdhhdhh hhhd h hhhhhhddhd hhhhhhhhhdhhhhhhhhd
dhhhddhhhhhdhhh.dhhhhdhhh.hhhhhihhhhhhhdhhhhh.hhh.hhhdhhhhhh.hhhhhh.dhhdhhhh
h.dhhdhhhhhhhhhdhhhdddhhhhhhhhdhhh.dhhhhhdhhhd
hhhhh.dhhdhhh hhhhhdhhhhhhd hhhhhdhhdhhhhh
hhhhhhhhhhhdhhhdhhhhhh
hdhdhhhhhhhd ddhhhhhhhhhh hhhhhhh.hhhddhd hhhdhhhhdhh hhhdhhdhhhhhddhhhdhhhhhh hhhh hhhhhhhhhhhhhhdh dhhhhh.
hhhhhhhhhdhhihhhhhhhhhhhh.hhhdhhdh
)hhhhdhhhdhhdhhihhhhddhhihhv.
hh h)hh
hhhhhhhhhhhhhihhhhh h hhdhhhhh hhhhhhhhhdhhhhhhhh hdhhh dhhdhhdhhhhhdhhhhhdhhhhdhdh hhhhdhhhhh dhhihhhh
hhhhhh
hhh hdhhhh h hhhhhdhhhhh hhhhhhhhhdhhd .hhdhhhhhhhhhhdhdhhhhhdhh.dhhdhhd hhddhdhhhddhhdhhdhhihhhhhhh
h dhhhhhhhdhhdhhhhhd.h dhhhhhh hhhhhhhhdh hhdhdhddhh hhhhh.dhhddhhh h
hhhddhh.hhihhdhhhhhhh.hhhdhhdh
)hhhhdhhhh.dhhdhhhhhihho hddhe hh h)h
.hdhhhhhhhdhhhh.dhhhd.dhh.dhhhhdhhddhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhh.ddhhhhhihdhhhhhhhdhhh.hhhhhhh.hhhhh
hhhhhhh dd.hhhhhdddhh.dhhdhhhhhhhhhhhhhhdhdhhd hhhdhhhhhhhhhhh hhhhhohhe h ihh
hhhdhhhhh hhhhhhhhh
hhhhhhhhhhdhhhh dhdhhhh.dhhhhdhhhhhhhhhhhhhdhhhhdhhdhhhhhh hdhhhhhhhdhhhhhdhhhdd hhhhhhhhdhhhdhhhh
h)h.hdd
hhhhdhhhhhh h hd.hhhhhhhhhdhhdhhhhhdhdhhhh hdhhhhhhhhhihhhhhhhhh hhhdhhdhhhhhhhhdhhdhhhhdh hhhhhhhhhdhhdhhhhhh h hhhhhh
hhddhh h h hhhh hhdh dhhhd.dhh dhhhhdhhddhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhh ddhhhhihdh.
h
h dhhdhh hhhdhhdhhhhhhhhhdhhhhh hhhhhhdhh hhh o i hhhhhhhdh hhdhhhhhhhhh hhh hh hhhdhhdhhdhehhddhhhhhddd
d. hhddhhhhhhhhdhhhh h hhhhh dhhddhhd hhdhh hhhdhhhdhdhhhhhh h hhhdhhhhhdhhhhhhhhhh hhhdhhhh h hhhhhhhh hh hdhd
hhhh h hhhhhhhhhhhdhhhhdddh 
o. hhhddhhhhhhhhdhhhh h hhhhh dhhhhhh hhhdhhhhhhddhhhdhdhdhih hdhhdhhhhhhhdhhhdhhddhhd hhhhh hhhdhhhhhdhhhhh
i. hhddhhhhhhhhdhhhh h hhhhh dhhddhhd hhdhhd hh hhhdhhhdhhhhhhhhhhhhh hdhdhihdhhhhh dhhhh.hhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhdhhhdhhddhhd hhhhh hhhdhhhhhdhhhhh.hihhhhddhhhd
hhhhh h hhhhhhhhh.dhhdhhhhhhddhhd hhhhhhhdhhdhhdhhdhhhdhhhh hhhh
hhhhh h hhh.dhhdhhdhdh .hhhhhdh .d hhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh h dhhhhhdhhhhhhhhhhhhhdhdhihhhhhhdhdhh
e. hhddhhhhhhhhdhhhh h hhdhhhd hh hhhdhhhhddhdhhhdhhhhhdhhhhhhdhhhdhhhdhh.hihhhdhhhdhdhhhhhhhhhhhdddh.h h
h hhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdh hhhdhhihhhhdhhhhhhddhhhdh.h hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddhhd hhhhhhhh hhhhh hhhdhhhh
ihhdhhhhdhhhhhhhhdddhh;
i. hhhhhdhdhhhdh hhhhdhhhhddh h hhhhihhhhhh dhhddhhd hhdhh hhhdhhhdhdhhhhh hdhhdhhhhdhhh dhhhdh hhhhdh hdhhhhhhhhd
hhhhhhhdhhhhhhdhhhd h.hhhhhhhhhhddhh.dhhhhhhdhdhhdhhihhdhhhhhdhh hhhhhhhhhddhhhhhhhhhhhhh.hhhhhhhhhhhhhhhdh
hhhhhhhhddhhhhohdhhhhhhhhhhh..h.hh.hhhhh.hh.dhhhhhhhhhhhhhdhh.hhhddhhhhh;
e. hhhhhdhdhhhdh hhhhdhhhhhdhhhh hhhhh hhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhddhh hhhdhhhhhdhhhhh.hihhhhhdhhhhhdhhh hhhdhhhhhhhhdhd
hhdh hhhhdhhdhhdhhhhhd hhhhddh hdhhhhhhdhh hdhhhhhhhhhdhddhhhhhhddhdhhh.hhd h.hhhhhhhhhhhhhdhhd.hhh hhhhhh
hhhhhhhhhhdh.
hhhhhhddhihhhhdhh

ID::OO:O::D::I:::::DI:
hhhhhdhdhhhhhhhhhhhhhdhhhdhhdh hdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.ddddhhh dhhhhhhh hdhhhhhhdhd hhhhhhh hhhhh hhhhhdhhdh h
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dhhhdhhhhhhddhhh.hhhh hhhhh hhhh dhdhhhhhd hdhhhhhhhddhhhhhhhdhh dhh.hhhdhhhhdhdhhhh hhhdhhddd h hhhhhhhhhh.hhdhh
hhdhhhhh h hhhdhhhhdhhhh hhhhdhddhhhhh hhhhhhhh hhhhhhh dhhhh hdhhhhhhhhhhdhhddhhihhhdhd hhhhhhhhdhhhhhdhhhhhhhhdd
hddh ihhh hhhhh hhhh.h hh hhhdhhhhhhhdhhhhdhhdhhhhdhhhh hdhhhdh
hhhdhhhhhh dh hdhhh dhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhh hh ddhh
hhhddhhhhhhhh.hhhhhhdhhhhdh.hh.dhhdhhhhhhddh.hhhhhhhhhhhdhh.hhhddhhhhhhd.hohhhhhhhhhhh.dhhhhhhhdhhh:
hhhhh.h
h.hhi
hhddhh hhhdhhhhhd
.hd.hhhhihhhhhhhhhh.
h
hhhhh.h

:ED:::O:OO:
ihhhhdh hhh hhdhhhhd h.hhhddhh hhhdhhhhdh.h hhhhddhhhhhhhdhhhdhhhhh hdhhhhhhhdhhhhhh hhddhhhdhhhhhhhhdhhhhdhhhhhhh
hhhdh hhhhd h.dh.h hhhhdhhhhhhhhhh hhhhhhd h.hhhhhhhihhhhhhhhhhhhhhh.hhhhhhhhhh hihh.hhhhhhhhhhhhhhhhh.ddhhhdh .
i h.hhhhdhhhhhhddhh hhhh dhhihhh dhhhhhh.hhhhhhhdhhhhhdhh.hdhdhhhhhhhhhhdhihhhhhhhhhd hhhhhh dhhhdhhhhhhhhhhdhhhhh
hhhhhhdhdhhhh.dhhhhh.hhdhhhhhhhhhh.hh)hhh.hhhhhdhhhhddhhdhhdhhhhhhhhhohhhhd.hhhhhh.hhhhhdhh).hi.hihhhdhhhhhhhhhhdhhhhhd
dh h hdhhhhh.
hhhdhhhdh hhhhhhhh.hhhhhhhhhhhh ddhhhh hhh dihdhdhhhhddh.dihdhdhdhd hhhhhhdhhh hhhdhhhhhhh hhhhihhhhhhhhhhd h.dh.h h
hhhdhhhhhhddh hdhhhhhd h.hhhhdhhhddhh hhhh dhhihhh dhhhhhh.hhhhhhhhhdhhdhhhhhh h hhhhhhhhhhhhhhdhhhdhhhhhhdhhhhdhhd
dhhhh hih.hh hhhhdhhhhhh hhhhdhhdhhhhhhhhhdh hdhhhdhhhhhdhdhhhh hdhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhh hhhhddh hhhhhhhhdhhhhdhddh
hhhhhh:
d. hhhdhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhdhhhhdhhhhhh hhdhhdhhhhhhhhdhhhhhhhhdh hhhhhddhh hhhhhhdhhhh hdhhhhhhhdhodhdhh.
hhhhhhhhh hhhdhhhhhhhh hdhhhhhhhhhhh.hhhhhh.hhhh ddhhih h hhhhhhhhhhhhhhdhhhdhhhdhhhh hih.
o. hdohhhhhhhh.hhhhhhhhhhhhhdhhhhdhodhdhhoh.hdhhhhhhhhhhhhhdhhhhhh.h.hihhhhhhh.hhhhhdhhhh.ddhhihhhhhhhhhhhhhdhddhd
hdhhhhhhhhhhhdhhdhhhhhhhhhh hhh hhhhdhhhhhhhhdhhhhhhhh hhhhhh hhdhhhhhhhd h hhhdhd.d hhhhdhhhdhdhddhhhhhhhhdh h
hdhhhhhhhhhhhhhh hhhhhdhhhh hih.h dhh.hhh.h hdhhd .hhdhhhddhh dhhdhhhhhd hhhhhhh hhhdhhhddhh hhhhhhhdh
hhhhd.hhhhhh.
h.hihhhhhhh.:

dhhh.hhd hhdhhhhhh hhdhdhhhhh ddhhhih hhh hhdhhhhdhddhhhdhhh dhhhhh hhhhhhdd hhhh hhh dihdhdhh hhhdhh dhhhh
hhddhdhhh dhhh hh hdhd hhhhhhhddh.dihdhdhdhd hhh h  hhhh hh .
zhhh.hhhhhhh.:
lllllllllllllllll lelllllllllllell
ll
lllllllllllllllll
lelllllllllllell

ihdhhhhhhhdhhhhhhdhhhhhhhhhhhd hdhhh hdh hhdhhhhdhh hhhhh.hhhhhhhhhh hdhhhhhhhh.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhh.hhdhhhh
hhhddhdhhdh hdhhhdhdhdhd hhhhhhdh hhhhhhhhhhh hh hh.h hh hhhdhhhhdhhhhhhhhhdhh .h dhhh.hhhhhdddhhhhhh dhhdhhhdhhhhh
dhh hhhhhhhihhhhhhhhhhhh h hhhdhhdh .hihhihhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhh dhhhdh dhhhd hdd dhhhhhhhhh hhhhhhhhhhdhhhh hhh
hhhdhdhh.d.hhdhhhhhhhihhh hhdhhhhhhdhhhhhdhhhdohhhhhhhh hhdhhhdhhhhdhhh ddhhih hhhhdhhddhhhhhhh.
hhhhh.hhdhhh.hhhdhhhhihhhhhhhhhhhh)h.hhhdhhdh)hdh.hhhhhhhhhhhdhhhdhhhhhhhhhhhdhhhhhh.hhhdhhhdhhhoh.hhhdhhhhdhhhdhhhhd.
hdhhhhddhhhhdh hhhhdhhhhh dhhih hhhhhhhhhhhhhhhhhhh hd.hihhhdhhhhh hhhhhhdhhhdh hdhhdhhhhhhhhhhhhdhhh.hihd hhhhhh
.hhhhdhhdhhhhhhhhh.hhhhhhhhhhd.dhhdhhhhhhhhhhhhhhhhihhhihhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhoh.hhhdh.hhdhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhh
hhd hhhhhh dh hdhhhd hdhd.d hhdhddh.dhh hhdh hhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhdh hhhhh dhhhhhhddhhhhhdhdhhddhhhh. hhdhhh
dhhhhhhhdhd h.hhdhhhddhh dhhdhhhhhd hdhhhhhhhhhhhhhddhhd hhdh dhddhhhhhhhdhd hhhhihdh.hihhhhhhhdhhhhhddhhh hh
hdhhhhhh dhddhdhihdh.hihhhhhh hdhhhhhdhhhhhh hhhhhhhihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hddhhhhhhhhhhhdhhhhhhd hdhhddhhd hhh
dhddhhhhhhhihdh.hhhhdhhhhhdhhhhhh hhh hdhhhhhhhhhhhhihhhhhhhhhhh h hhdhihdhhhdhd hhhhhhhddhhd hhdhhhhdhhhhhhdhhhd
.dhhhihhhhdhhhhhhihz.ih.
h hhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh hhdhhhhd
.dhhih
hhhhhhh
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hhhhhhhh hdh d h.hhhhhd hhhho

h

hhhdhh hhhh dhhhhdhhddhhh hhh hdhhhdhdhhhhhhhdhhhd hhhhhd ddddhhhhhhhhhhh hhhhdhhhhhh hhhhhhh hhdh dhhhihhhhhhh
hhhhhhh h hhhhhdhd .hhhhhhddhh hhhdhhhhdhh hh hhd hdhhhdhhhhhhhhh hhhhhhdhhhhhhhhhhdhhhhdh.
hhhdhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhdhhhh ddhhhdhhhhhhdhdhh.hhhhhdhhhhhhh d.h hhhdhhhhhhddhhhhhhhdhhhhhhhhdhhhh h hihhh
dhdh hhhhhhhhhhddhhhhd.d h.hi.hhdhhhhhh hhhhhhhhh hhddhhd hhhh.hhhdhhhhdhhhdhih.hhhh dhhhhdhhddhddhddhdhhhhhdhh
hhhhdhhhdhhhhdhhd hhddh hhhhhhhhhhh h hhhhddhhhhhhhhhhddhh hhdhhddhh.hhihhhh hdhhhhh dhhhhhhhhhhhdhhhhhhhh.hh
hhd hhhhhh dhhhdhhhhh.hhhhhhhhhhhh dhh hhhhhhhhhhh hdhhhhhhdhdhhhh.
hhhhhhdhdhhdh dhhhhhhhhhhhhhhdhhhh hihhhhhhhhhhh hhhdhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhh hh hhh.hhhh dhhhhhhhhd hhdhdhdhhhhhh
hhhdhhh dhhhhhhhhhhhh hh hhhhhhhhhhhhdhhhhd hhdhhhhihhhhdhhhhh h hhhh hhhhhhhdhhhh.
hh .hhhd hhhhh hhhhhhhhhh.hhdhhhhhhhhhhhhhdddhhhhihhhhdhhhhhhhhh hdhdh dhhh hhh hhhhddhd hhdhhhhhhhhhdhhh d
hd hhhhhhdhddh.h d hddhhdhhhhhhhhddddhhhhh h hdhhhdhhhddddhhhdhhh hh.hihhd hhhdhhhhhhhhhhhh hhhhhhh hh hdhhhhhh
h hdhhdhhhdhhdhhhhhh .
dhddhdhhhhhhhdhhhhhhhhhhhddhhdhhhhhdhdhhhhdhhhhhhhh hhhhhhdhhh .hihdhh hhdh hd.hdhhhhhhhh hhhhddhhhhhhhdhhhddhh .
i hhihhhhhhhh dhhhhhh hhh hhhhhhhd hhdhdhdhhhhhhhhhhdhhhdhddhhhhdh hhhhhhhhdh.dddhhh hhhhhh hddhhhhhhhdhhhhhh d
hhhdhhhhhdhhdhhhdhhdhhhhhhddhh.dhhhhdhhhhhhhhhhh hhdhh.
hhdhdhdhhhhhhhh hhhhhhhhdhhdhhhhhd h hdhhhh hdhhhhhhhhd hhhdhhhhhhhh hhhhdhdhhhh.
hhhhh hhhhhhhhhhhhh hhhhdhhhhhhhhhhh hihhhhhhhhhdhhh dhhh hh hdhhhhhhhddhhhhhhd.hh .hhhhhddhhhh dhhhdhhhhhdhhhhh h
dhhihhhhh dhhddhhd hhdhhhhhhhhd ddhh

i.hih

ID:ODOI:
hhddhhhhhhhhdhhhdhhhdhh h.hhhddhhhh.hhhhhdhhhhhh hhh dihdhdhhhhddh.dihdhdhhd hdhdhd hhhhhhdhhhdhhhhh hhi.
ihdhhhhhhhhhh hh hdhhhhhhdhhhhhhh hhhhhhhhhh hhhhhhihh h .h dh
hhhdhhh dhhdhhhhhhhhhdhhh hhhhh d hhhddhh d
hdhhhhhdhhhhhhhhhhhh.).hidhhhhhhhhhhhhhhhhd.hohhhhhhhhdhhh.hhhdhhhhhhhhh.dhhhhhhhhhhz.hhhhzhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhh.hh
dddhh hhhh hhhhhhhdh .hhhhhhhhhhdd hhhhhhh hhhhhhhhhhh h hh.hhhhhhd hdhhhhhhh hdhdhhh ddhhhhhhhdddhhhhhhhhhdhhhhh
hhhhdhd hhhhhdhhdh hhdhh hih.hhhhhhdhhhhhhhhh hdhhhhhhhdhhddhh.hhhdhhhhhhhhhhhhddh hhhhhhhh hhhh hhihhhhhdhhhhhhhh h
hhhh hhhhhhhhhhhhh h hhhhhdhhhdhdhd h hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhd hhdhd hhhhhhhddhhhhhhh hhdhhhhhhhhhhhhihd.h dh hhd
hhhhhh hhhhddhh hhhhhhhddhhhhhhhhhhhhhhhhhdhh h h h hhhdhd.d hhhhdhh hh hihhhhhhhh h h.hihihhddhhhhhh h hhhhhhdhhhhh
h hhihhhhdhh hhhhhhhhhhhhhhhdhhh h hhdhhhhhhdhhd hhhhhhhhihhhhh.hhhhhhd hdhhddhddhd hhhhhhhd.dhhhhdhddhdh hdhhhhhhhd
hhd.hhhhhhhhhhhhhhhdhddhdhhdhhhhhhh.
d.dhhhdhhhhhhhh hhhhhdhhhhhhhhd hh.hhdhd hhhhdhdh hdhhhhhh hihhhhhhh hhhhdhhh .hhhdhhh hhh hihhhhhdh hhhhhhhdhhdhhh h
hhhhhhhhhhdhhh.hhhdhh.
idhhhhddhhhhhdhhddhh.hih:
hhdh.hh.hihhhhdhhh.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
dhdhh.hih
hh h hhhhhhh h
hdhhhhhh hhh
d h.hhhhh hhhh
hhhdhh.hih
hhddhh hhhhdhhdh
hhhh
dhhh
.hhhh
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zhhh.hhh.hihd:
ihhhhdhh hhhhhhdhdh
ihhhhdhh hhhhh hhhdh
hdhhdhhhhhh hhhdh
hhh hhhh hhhhhhhhdhdh
hhh hhhh hhhhhhh hhhdh
dhhhhhhhhhdhh hhdhhdhhh hhhdh
dhh hhhhh hhhdh
ddhhhdhhhhhh hhhhhhhhhdhdh hhh hhhdh

ihh hdhhhh hihhhhhhhddhdhhhhd.d h hhhhhhhhhhdhdhhdhhh hhd.hhdhhh.
hhohhidh hhhhhd hd.hhhhhhh hhhhddhhhh h hhhhhhhhhdhhhhhhhh hhhhdhd hh.hihhdhdhdhhhhhhdhhhhdhhh h hhhhhhh h.hhh
dhhdhh hh dhdhhhh hhhhhhhhhhhdhdhhh hhhhhdhh.h hh hhhdh.hhhhhhhhhdhhhdhhhdh hhhhhhd h hhhhidhhhdhhdhhhhih hhhhhhh
hhhhhh.h hhhhhhhhhhhdhhhh hihhhhhhhdh h hhhhhhhhhd hhhhhhh d hhh.hhhh dhhhhh ddhhhhhhdhhh hhhhdhhdhhhhihdhhhhhh hdhhhh
ddhh hhhhhhdhhh.hihhhhhhhhhhhddhh hhhh h dhhhhhhhdhhhdhhdhhhhhhdhhhhhhhhh dhdhhhh .h dhhhdhhdhhhhihhhhhdddhhhd
.hhhhhhdhhh.hhhhhhhddhh.hhhdhddhhhhhh.
hh.hhhdhdhihdhdhhh.:h
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hhohhidh hhh hhhhhhhdhdhh hhhhhhhhhihhhhdhh hhhhhhhdhhh hhhhhhdhhhhhhhh hhhh hhhhhhhhhdhhh hhdhdhhhhh hhhh
dhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhh dh hdhhhhhh dhh hhhhhhhdhhhhhhhddhhhdhhhhdhhdhhhhhdh hhh.dhhhdhhhhhhihhhhhhdh hdhddh hhhd
ddhh hhhhdhhh hhhhhh hhhhhdhd hhhddhhhd hhh hih.hhdh hhhhhhdhhhhhihhhhhhh d hddhhhhdh h  hhhhhhhhhhhhhhdhh d
dhhhdhdhd hhhhdhhhhhhddhd hhh.hhhhhhhhhhhhhhhh hhhdhhhhhdhhhhhhdhhhdhhh h hhhhdhhh hhhhhhhhh dhhh hihdhhhhhhhhh
hd hhhhhhhhhhhhhhdhhdhhhhhh hih h hhhhhhhdhhhdh hdhhddhhd hhdhhhhhhhhhhhhhhhdhhhdhhh h hhhhhhhhd hdhd hhhhhddhh hh
hhhhddhhhhhh.hh hd hhh hhhhhhhhhdhhdhhh hhdhhdhhdhhhdhh hhdhhhh dhhhdhhhhhhhhhhhhddhhh hhhh hh  hhh hhhhh.hhhhh
hhdhdhhhdhh.
ohhhh h h hihhhhhdhhhdhhhhhh dhhhdhdhdhhh hihhhhh hhdhh.hhdhhhh hhhhh hdhhhhhhh hhihhhhhhhhdhhh h hhhhhh
hh h hhhhhhhhhhhdhhhhh hhhdh.hidhhh d h hhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhh hhhhdhhdhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhdhdhd hhhhhhhdh
hhdhhhdhhhhhhdhhdddhhhhhdhhhhhihh hhihhhhhhhdhd hhhhhhhddhhhhhhhhhhh hhhhh hhh.hh hhddhhhh.hhhh hhhhhhhh hhhhddhhhh
h hihh dhhhhhhhh.hhhhhddhhhh hhhhhhhdhdh hhhhdhhhhhhdhdhhdhh hhh.hhdhhh hhhhh hhhh.h hhhhhdhh hhhhhh h hhh hih
dhihdh.h hh hd hhh hihhhdhhhhhdhhhh.dddhhdhhhh hhhhhhhdhhhhhhh.

hh hidh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhdhhhhhhhdhhhhhhhdhh h hh.hhhhhhh hhhhhdhhdhhhhihhhhhhh hdhdhhh hhhdhhhhhhh
hhhhh hdhhdhhhhhh.hihhhhhhh hhhhhhdhhhhhdhhhdhidhhhhhh hhhddh hhhhhhddhh h.hhhhdhhdhhhhhhhhhhhhhhhhh hdhhh d
dhh hhdhhdhhhhhhhh.hhhhhhhhhhh.hidh hhhhhhddhh h.hhhhdhhdhhhhhhhdhhh hdhhhdhhhhhhhhhh hhhhhddhhhhhh.dhhdhhh
hhddhh.hhhhh.hhhdhdhdhhhdhhdhhhhhdhhhhhhhddhhdhhdhhezhizihhizhhiiio.
ho i ohhoiihhoh hhhdhhhhhddhhhh dhhhddh h hhh h hhhhhhh hhhhhhhhdhddhddhhhhd hhhhdhhh h.hhdhhhhhhdhhhh hhhhd
dhhhdhhhhhh.hhhhhhdhhhhdhhz.oihhhhhhoihhh.hhhdhhhh.dhhhhhhhhhdohhhhhhhh.hhhhh.ddhhihhhhhhhhhhhhdhhhdhhohhhhhdhh.hih
hhhhhhdhhhhhhhh hhhh ddhhihhhhdhhhhdhdhhh h hhhhhh h.
hhhh hihhhhhdhh hh hhhh hhh h hhhhh hhhhhhhhhhhdhhd hhhhhhh h
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hhhhhhhhhhhh h hhhhhhh hhhdhhdhhhhhhh hhhh.hdhhhhhhhhhh.dhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhh dhhdhhhhhhhhhhhh.hhhhhhhhdh.
h
i iehhhihhhhhhhhddhhhhddhhhddhhhdhhhhhh dhhhhhhddhh hhhhhdhhdhdhhdhhhdhhhhhddhh dhhdhhhhdhhd.hi hihhhhhhdohh
hhhhh hhhhhhdhdhhhhdh hhihhhh hhhhdhhhhhd h.hhhhh hhhh.h hhhh hihhhhhhhhhdhhhhhhhh hhhhhhh ddhhihhhhhhhhhdhihhhh
hhhdhhhhhddhhh hhhihh dhhd h.hhhhh hhhhhhhhh hhhhhd hdhdhhhh ddhhi .h dhd h.hhhhhh hhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhh h
hhhhhhhhdhhhddhh hhhhdhhdhh hhhhd .hhhhddhh dhhdhhhhhd.hidhhhhhhh dhdhdhdhhhhhhhdhddhhhhhh h.
hhhhhh hohhhhhdhhhhhhhhhh.dhhhhddhd hhhhdhhhhhdhd hhhhhhhhh.ddhh hhh hhh .h hd.d hhhhdhh hhhhhdhhhhhhh hhihhh
hh h hhhhhdhhhdhdhd h .
ioh hidh hhhhhhh hhihih
hi hhhhhe hi ihh hhiiio
hhhhhhhhhdh hh hdhhhhdh hh hihhhhhhhhhhhhhdhhddhhhdhhhhdhhh dhh hihhhh.dhhdhhhhhhhh hdhh hhh dhhhdh hhdhhhh hhhhh.
.hhhhhhhhhh hidh ohhhh h h hi.
ihhdhh hihhhhhhhh hhhhhddhh dhhdhhhhhdhhhhdh hhhhhhhhhh hh hd.hd.hhhhhhhhhhhhh.ddhhhhhhhhhh
ddhhdhhhhhdhhh hhh hhhhhh hdhhhhhhhhhhhhhhddhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhh hhhdhdhhhdhhhdhhhhdhddhhhhhhhhhdhhhdhhh hdh.
hhh hhhhhh.hhhh hhhhhhhhhhhhhdhhhhhddh hhhhhhhhhddhhhhhhh dhhhhddhh hhhhhhhddhhdhhhhhhhh hhhhhhh h hhh hihhd
ihdhhdhd hhhhhhhhhhhhhh.dhhdhhhhh dhhhdhhhhhhhhhhhhh.
hhdhhhh hihhdh hhhh hdhhhhhdhhhhhdhddhdhhdhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhh hhhdhhh ddhhh h dhh hi hhh hhhhhhhhhhhh
dhh hhdhhhddhhdhdhhh dh hhhhhhh h hhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhddhh hhhhhh hhhhhhhhhhhhhhh hdhh.hh
hddh hhhhhhhhddhhhhhhhhddh hhhh dhh hh dhh.hidhh hhdhhhhhhhhhhhhddhhd hhh h hhhhhhhh hhdhhhhhhhhhhhh hihhdhhhdh hhhh
hhh dhhhhdhhddhhhdhhhh.hh dhhhhhhddhh hhhhhhhddhhhhhh.hhhddhh hhhhhhhhhhhhdhdhhhh.dhhdhhh hhhhhhhhh hdhhhh d
o
hhhdhhhhh hhhhhhhhhhhdhhhhhhhhh dhhhhdhhhdhhhhhdhhhdhihhhhhhhhhih.
ih hhhh hih h hhhdh hhh dhhhhhhd hhhhhhhhdh dhhhhhhhhdhdhhd h hhhhhh hhdh.hhhhhhdh hhhhhh hhhhhdhdhhhhhh hhdhhhd
hh dhhhhdhh h.hhhhdhhhhhh h hhhhhhdd dh hdhdh dhhhhhhdhhh dhhihhh hhdhdhhhhhhhhhh hhhhhhdhhhhhh ..hih dhhh
hhd.hhhdhhd hdhhhh hdhhhhhhhhhdhddhhhhdhhhhhhhhhhhhdh.
hdhhhhdh hhdhhhhhhhhhddhh hhhhdhhdhhhhhhhhdhhhdhhhhddh hhhhdh hhhhh.hhhhhdhhhhddhh hhhdhhhhhd.h hhhhhhhhhhdh
hhhhddh hhdhhhhhddh hhdhhhhddhh hhh hhdhhdhhdhhhhdhhhhhhhhddhh h h hhhhhh dhhhhhh dhhhhhh hhh.hhdhhhhhhhh.ddd
.hdhhhhhhd dhhh d hhhhhhhhhhhhhhhddh hhhhhhddhh h hhhhdhhhdhhhhhh dhhhhhddhhdhe hi i h hhiiio.
dhdhhhhh dhhhhh hdhhhdhhhhhhhhhhhhd hhdhhhh hdhhhhhhddh hhhhh hihhhhhhhddhh hhhhh h.hhhhhhdhhh dhhhhhdhhhdhd
hd.hhhddhhhddhh h.h hhdhhhhhdhddh hhhhh hihh dhhhhhhhhhhhhhhd d hhhhdhhhhhhhhhh dhh hhhhhhddhh .h ddhdhhhhhd
hhhhdhhh hhhh hdhhhhhhhhhhhhhhhhhhddhh hhhhhhhh hdhh hhhdh  hh
hdh hhdhhhhhhhhddh hhhhhhdhhh.hhhdhdhhhhhd
hhhhhhhhhhhhhhdhd h hhh.hd d hhd o hhhhhhhdhhhhhhhdhhhdhhdhhdhhhhhhhhhhhdhh hhhhhhhhhd .hhhdhdhhhhhdhhhhhhdh
h hhhhdhhhhdhdhdhh hhhhdhhhhhhh hhhhhhhhhhd.hhhd.
dhhhhdhh dhhhddhdhhhhdh h dh.hhhhhhhdddhhhdhhhd ihhhhhh dhh hhhhhhddhh hhhhdhhhhhd h hhhdhhhh dhhhdhhhh hhhh
hhhhhhhhddhhhhhhdhhhhhhhh.hh hhdhhhh hhhhhhhdhh.h hhhdhhhh.hhhddh hhhhhhhh hh hhhddhhd hhh hh hhhhhdhd hh.
ihhh hhhdh.hhhh hdhhhhh hhh
e hi ihh hhiiiohdhhhdhhhhhhhh.dhhdhhh hhhhdhhhdhhhhhhhhhd h.hhhhhhhh hh hhh h h hhhhhhhhhhhhhh.hhhhddddhhhhhh
dhhdhdhhh.
hhh.dhhdhdhhdhhhhdhhhhhhhhdhhhdhhhhhdh dhh hhhhhhddhh hhhdhhhhdh hhdhdhhhhhdhhhdhhhhhhhhhhddh hhhhh hih h hhdhhhhh
hhh dhhhhhdhhhhhhh hdhdhhh ddhhhhhdhhhhhdhhhhhhhdhhhh hih hhhdhdhhhhhh dhhhh hhh hih.h ddhhhhdhdhhhd d hdhh.hhhhhhhhhd
hhhih h hdhhh dhhhhhhhhhhhhhh hdhhhdhh hhhhhhhhhhhh hihdhhdhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhdhd dhh hhhhdhhhhhhhhhdhhhhhi hhhh d
hhdhhd hdhhhhhhdhhh hhhh hihhhhhhhhddh hhh hhh hhhhhhdh hh.h.
hhhdhd hhhdhhddh hhhhhhhhhhhhhhh dhh.hdhhhhhdhhhdhhhhh.hhhhhhhhh hhh hd.hh.
ihhhhhhhhh hh hhhhhhhhhhhdhdhhhhhhhdhhhhhhhhh hh.hdhhhhhdhhhdhhhhhh hd.hhhhhhhh hhhhhh hhhhhh hhhhhdd
lll llllllllllll
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hdh hhhhhhddh hhhhh hihhhhhhd hdh .dhddhhhhhhhhhhhhhhhhhhh .dhhdhhhhhhhhhhhhh hhhhdhhh dhhhhhhh.hhh hihhhhhhh d
hhhdhhhhhh.hhh hihhhhdddd.hihhhh.hhhdhhhdhhhhhhhhh hhhhdhhhhdihhh hhhhhhhhhhhhhhhddh hhhh.hhdhhhhh.hdhhhd
dhhhdhhhhhh.hd.hh.

ohhhhh hdhhdh .dhddhhhhdhhhddhhd h
ihhhhhhhhhhhddh.hhhhh.hihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhohhd hd d
hhhhhhhhdhhhhhdhhhhhhhhhhh hhhhh hhh hihdhhdhd hhhhhihdhhhhhhhhhhhhhd d
ihhhhhhhhhdhhhhhhhh.hhhhhihhhhohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhihhhdihd d
h
hhddhh hhhhhhddhh hhhdhhhhhd

: D::ODD::O:::::ODD:: O::ODO::O::
hhhdhd

:: DDD::OOD :D
hdhh hhhhhhddhh hhdhhhhdh hhhhdhhhdhhhhhhddhh dhhdhhhhhd.hhhh.ddhhhdhhhhhhh dhh hhhhhhhdhhhhhhhhdddhhhhhddhdhhhh
hhhdhhdhhhhdh .hhh h hdhhhd.hhhhhdihh hdhhh.hhhhhddhh h h dhh hhh hhhhhdhhhh hhhhhd hdhhhhdhhhhhhdh hdhhhhhhdhhh hhh
hhhdhhdh h hhhhhhhhhhdh hhh hhhdhhhhhdhh hhhdhhhhhhhhdhh.d.hhh.ddhhdhhddhhhhhhdhhh hhhhhhhh h hhhhhhh hhhhhhd
hhhhhh dhdhdhhhddhdhhhhdhhhhhhdhhhhhhdhhh hhhdddh hhh hhhhh hh hhhdihh hhhhhhhhhhhhh .h hhhhhhhhhhdhh hhhdhhhhhh
ihh hdhhhdhdhh hhhhhhhhhhidho hhdhhhhhhhhhhd h dhhhhhhh hhhhhh.hhhhhhhhdhhdh dhhhhhddhhhdhhhhhhhhhdhihh hdhd h hhhh
dhhhh hh hhhhhhddhhhhhhhdhhhhhhhhhh hihhhhh .hhhhhhhhhhhhhhh hhhhh.h hhhdhhhhhdhhhhhhh hhhhh hhdhhhdhhdhhhhhh
hdhhdhh hhdhddhhhhdddhh dhhhhhhdhhhhhh .h h hhhdhhh hhhhhdhhhhh h hhhhhhhhdhhhhhhhhh.hihd hhhhh hddhhhhhhhhhhhhhhhd
hh. hhhhhhddhhhdhhh h.hhhhhdhhdhhhhhhhhddh hhhhhhhhhhhddhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh hhhhh hhhhhhhdhhh.hih dhhhhddhhhhhhhhhhhd
ihh hdhhhhhhhhhhhhhhhhh dhhhhhddhhhdhhd.dhh dhhhhdhhddhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhh.dhhdhhhhhhhd.dhhhhdhhh h.hh
hdhh hhhhdhdhhhhhh hdhhhhhhhhhhhhdhhdh h h hhhhh hhhdhhhhhdhhhhh.dhhdhhhh hhhhhhhhhhhhdd hhhh hdhhhhhhhhhdihh hdhh
hdhhhhdhhdhhhh hhh dhdh hhhhhhihhdh .hidhhhhhhdhdhd.d hhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhdihh hdhhhddhd hhhhdddhh hhhhhhhhhhhhhhhd
hhhhhdhhh.hhhhhhhhhhhhdhhddhhhhhhd.d hhdhdhhhdhhhhhhhhdhhhdhhhhhhdihh hdhhhdhhhhhh hhhdhhh hh hhhd hih h hd.hhih
ihd h hhhhh hih .h hhddhhhhddhh hhhhhhhhhhhhhhhddhhhdhhhhhh hdhhhhh.dhhhhddhhhhhddhhhhhddh hhhhhhhddhhhhhhhhhhdhd
hddh hh.hhhhdhhhhhhdhhhd hhdhh.hdh .hh hdhhhdhhdhhhhhhhhdhhhh.dhhdhhhhhhhddhh h.hihhhdhhhhhhhhdhhhh.dhhdhhhhhhhhhh dh
dhhh dhhhhhh hhhhhhhhhdh hhhhhhhhhd hhhhhhhh.dhhdhhd.h hhh hhhhhhhhdh hdhhddhhhdhhhhhhdhdhhddh hhhhhhhdhhh
h.dhhdhhhh.hi dhh dhhhhhhhhhddhhhhhhhhhhddhhdhhhd.hhdhhh.hhd hhhddhhhhhhd hhhhhhhh.dhhdhh dhhhhhhhdh.hihhhd.hh
hhhhh hhhhhhhh hhhhdhhhh hhdhhhdhhhhhhdd h.h hhhhhddh hhh hhhh hdhhhhhhhh hhhdhhdhhhhihhhdddh hhdhhhddhh h.hh hhhhhhh .
hhddhh hhhdhhdhhhhhhh hhhdhhdhhhhhddh h hhhhhhhhhhhdhhhh.dhhdhhhhhhhhdhhdhhhhhhddhh.hhhhdhdd hhhhhhhdhhh.hhdhhhhd
hh ddddhhhdhhhhhh hhh hdhhhhhhhdhdhhd hhhdhh hhhdhhdhdhhh.dhhdhhhhhdhhhhd ddhhhhhhhhhh hhhhhhh hhhd
hohhe h ihhhhhhhhhhh dhddhhoi hh iho h hhhhhhhd.dhhhhhhhhhdhhh hhh.dhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddh.
hhdhdhhhhdhdhdhhddhhhhhhhhdhhhhhhhhhhdhhhhhhddhh.ddh.dhhhhhhddhhhhhhhhhhhd.ddhhhhhhhhhh.hh:
dhhhhh hhhhhhhdhhhddhh dhhdhhhhdhhdhddhhhdh hhhdh hdhhh hhhdhhhhhdhhhhhhhhhh hhhhhdhhhhhhhhhdhdd
hhh dhh hhdhhhh hhhhhhdhddh hhhh.hhhhh hhdhihdhhdhd hh
dhhhhhhhddhh hhhhh dhd .hhdhhhhdhhhhhhhhhhhh hhhh hdhhhh
dhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhh.hhhhh.hdhhhhhhhh.dhhhhhdhhh.dhhhhh
dhh hhhdhhhh hhhhhhdh hhdhhddhdh hhh hdhhhhhhhhhhh hdhhhhhhhhdhh
dhhhdh hhhhhhhhhh.hdh dhh hh
dhhhhhhhh hhhhhhhhhd dd hhhdhihdhdhd hh
dhhhhhhdh hhhhhhhhhhhhh hhhh hhh hihdhhdhd hh
dhhhhhdhhhhdh hhhhhhhhdhdhh.hhdhhh
hhhhhdhdhhhhhhhhhhhhdhhhh.dhhdhhhhhhhhddhh hhdhd.d hh hdhhhdhdhhhhhhhhhhdhd h hhhhhdhhh hhhhhhhhhhhh hhdhihdh.hi
dhh dhhhhhh.ddh hdhhhhhhhhhhd hhhhhhhhhhhhhhhd.hhhddhh hhhh hh.hhhhhhhhhhhhhhh hhdhihdh hhhhhhhhhhddhhhhhhh h h
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hddh hhhhhhhhhhh hdhdhhhhhh.dhhhhhhdhhihhhhhddhh h.hidhhhhhhhhhhhhhhdhhhdhidhhhdh hdhhhhhdhhhh.dhhdhhhh.hhdh hh
hhh hhhhhhhhdhhdhhihhhhhhddhh hhhhh hh hhhhhdhd hh.hhihhhdhdhhh dhhhh d h hhhhdhhdhhhhhhhhdh .hhhhhhdhhhhddhhhhhh hdhhhhh
hhhhhh hhhhhdhhhdhi.
hhhdhhhhhhhhhh hhhhhdddhhhhhddhhhh hhhhddhh hhhhhhhdd.hhh dhhdhhhhdhhhdhhhdhhhhdddhhhdhhhh dhh hhhhhhddhh h hhddhhh
hhh.hhhhhhhhdhhhhhhhhhh.hhhhh.hh.hhhhhhhhdhhhhhhhhhhhh:
hdhh hhhhhhddhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhihh hhhhhddhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhdhhhhhhhhhh hhhhhihd
hhhhohhd hh%hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhohho hh%hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhohh%hh%
hhhhdh hdhhhhhhhddhh hhhhhdhhhhhhhhhhhh hhhh hdhhhhhhhhhhhhh dhhhhhdhhhh.dhhdhhhhhhhhhhhihhhhhhh hhhhhh hhh hhd
hhdhhdhhhhih.
ihhh hhhhhhh hhdhhhhhhhhh hhhd dhhih h hhhdhhhh hhhhhhddhhhhhhhhhhdd hhhhhhhh hhddhhhhhhdhhhh hhhhhhhh hhd hhhhhhhhhhd
hhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhdhhhhhdhdhddhd hhhhhd dhh hhhhh hdhhdhhh.

ddhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhihh hhhhhddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhdhhhhhhhhhh hhhhihd
hhhhhohhhd %hzhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhohhhehh%hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhohhoh%
hhhhhhhdhhhhdhdhhh.dhdhhhhhhddhh.dd.hzhhddhhhdhhh.hhh..hhhhhhhh:
hhhhdhhhhhdh.hhhhddhhhhh dhdhdhhhdh.hhdhd.hhhhhhddhh h hh hhh hhhhhdhhhh h hhhhhhdhdhhddhhhhhhhhdhhdhdhd
hhhhdihh.hdhdhhhh
hhhh dhhdhhhhhhdh.hhhhhhd.hhhhhhddhh h hh hhh hhhhhhhhh hhhhhdh.hhhhhhhhh hd.hhhhhhh dhhhh h hhhhhh.dhhhh
hhdhhdhhhhdhdhhh hh dhh hhhhdhhh
ihhhhhhhd hhh.hhhhhhhdhddhdhhdhhhhhhhhhhddhhhhhhhhdhhd hhhhdhhdhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhdh hhhhddhhhh h hhhhh.hhdhhhh
hhdhhdhh hhdhhhhh hhhdhhdhhhh dhhdhhhhhdhhhhdhhh
hhdhhhhhhhhohhhhhhhdihh.hdhhhhhhddhh.h
dddhhhhhhhhohhhhhhhd.hhihhhhh.hhhhddhh.hhhhh
hhdhhhhhhhhhhohhhhhhhd.dhhhdhhh.h
ohdhhhhhhhhddhh hhhdhhhdhhhhhhhhhdhhddhhhhhhdihh hdhh.hhhh.ddhhhhhdhhhhhh hhhhhddhhhhhdhhhhhhh hhhhhhh hhhhhd
.hh hhhhhhh.h dddh hhhhhdhhhdihh hhd hhhh.hhhhhhhdh.hhhhhhhhhhhhdihh hdhhhdhhddhhdhhhhhdhd.hhhhhhhddhh ddhhd
hhhhdhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhdhhhdh .hhdhhhhhhhddhh dd.
hddhhhhhhhohhhhhhd.hhihhhhh hhhhddhh hhhhhhd h dhh hhhhhhhddh hdddhhhdh dhhdhhhhdhhhhhd.hhihhhhhhhhhdh .hhhhddhhhhh
dhdhhhhhhhhhhhhhhhdh.
ihdhhhhhhhohhdhhhhhd.hh dhhhhhhddhh hhhhhhhhd. hhhdhh.hihhhhddhh hhhhhhhdhhhdhhhhhhhhh.hhhhhh hhhdhh dhhhhhhhhhhh
hhhdhhhhhhhhddhh .h hhddhhhhhhhdh hdhhhhhhhhddhh hhhhhhhh.
ihhhh hhhhddhh hhdhhd.dhh hhhhhddhh hh
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hhdhhhhhhhhhhhhhd hhhdhhhddhh hhhhhdhhhhhddhhhhhhhhdhhhhhhhdhhhhh.dhhdhhhh.hhhhhhh hhhhhhdhhhhhdhhhhdhdhhhhhhhhh
hhhdddhhhhhddhhd.dhhdhdh hhhhhhhddhhhdihhhhhhhdh.hih dhhd hhhd
d hhhhdhh hhhhhh hdhhhhhhhddhh h h hhhhhhdhddhh hhdhhddhhhh hhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhdhh dhhhhhhdhhhdh.hih
hhddhh hhhhhhdhdhh hhhdhdhhh dh hd.hhi hhhhhhhhhdhdhdhhh hhhhhh .h hhhhhhhhhdhhhh hdhhhdhdh hhh dihdhhhhhhhhhh
hhhd hhhhhh hhhdhd hhh.hhhddhh hhdhdhhh hh hhhhhhhhhhdhhhhhhhhhh hihhdhh dhhhhhhhhhhhhhh hhh dihdhdhdhd hhhhh
hhhhhhhhhhdhh.
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hhdhhhhhhhhhddhh hhhhhhdhhhhdh hhhhdhhh dhhhdh hhh hhhh hhh hhhihd hh hh hhdhh
hhd.hhhhdhh hhd hhhh hhhhdhhhhhdhdhh hhhdhhhddhh hhdhdhhh hhhhd hi
hhd.hhhhdhh hhdhdhhhhhhddhh h.dhhhhhhd hhhdhhhhh hhd hhhhhhhd hhhhhhdhhd hhhhhh dh.h hhhhhhhhhhhhh
ddh.dihdhhhdhd hhhhh
hhd.hhhhdhhhhdhhhhhhhhddhh.
h.hihhdhh.hhhh.hhhh.hhdhhhhhhhhddhh.dd:

hhhhhhdh hhhhhhhhdhhhhddhh hh hhhhdhhhhhhhddhhhhh hhhhhhdhddddhhhhhh hhdhhhdhdhhhhhhhhdhdhhhh hhhhhhdh.h h hh
hhhdhhhhhhhhhdhhdhhdhhhhh.h hddhhhhhh ddhhhhhhhhhhdh hhh dihdhhhhhhhddh.dihdhhhhhd hhhhdhd hhhhhhhhdhhhhhdhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhd.h hdhdhhhhhhhhdhhhd hdhhhhhhhhhhhhdhdhhhhhd hhhhhh hhhddhh hhhhhhhdhh hhhhhhhddhdhhh h
hhhdhhhhhd.dhhhhhhhhhhddhhhhhhd hhhhhh.h hhhddhh hhhhhh  ddhhhhhhdhh.
hhhhhhhhhddhh ddhhhhhh hhhhhhhddhhhhhhhhhhdhhdhhhhihdhhhhddh hhhd h hhhhhhhd.d hhhhhddhdhhhh h hhhhhhhdhhh
h.dhhdhhhhhhhhhhhhhihhhhhdhhh.hhdhh dhhhhhhhhhhdhdhdhhhh.ddh hdhhhdhhhhdhhhhhh hhhhhddhh hhhhdhhhhdh hhh
hh hdhhhhhhidhhdhhhhhdhhh dhh hh hhh.hhhhhhhh dhh hhhh hhh h dhddhihdh.hhhh dhddhhh hhhdhhhdddd hhhhhhdhhhhhh
dhhhhhhhhdhhdhd.dhhh.hhhddhh.hhhh.dhh.dhhhhhhhhhhhdhdhdhh.h)hhh.dhh.hdhhhd)hhhhhhhh.hhhdhhhhhhdhdhdh.hhhhhddhhhh
hhdhhhhhhhhhh .hhd.h hh h.hhhhhdhhhdhhdhhhd h.hhhdhdhdhidhhhhhh hhd.hohh dhhhhhdhhdhhhhhhhddhh dhhhhhhhhh.h
hdhh.hh.
hhddhh hhdhhh hhhdhddhd hhdhhhdhhhdhdhh hdhhh h hhhdhddhd hhdhhhdhhdhhhhih.h hhhhhhhhhdhh hdhhhhhhhhhdhhhhddhh
d hhhhdhhhhhhhhdhhhhhd.hhhhhhhhhhddhh hhdhhhhhdhhhh.hdh dhh hhh.hhhhhhhh hhhdhdhddhhdhhhhhhh hhhhhdhhhhhhhhhh hh
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hdhddhhhhhhhhhhhhhh hhhho  hhhhhhhhhhhdhhhdhh hdhhhhhhh hhhi hhe h%.hihh h dhhhhhhhhhdhhhhdhh.hhhhhhhhhhhhh hhh
dhhhhhhdhhhh)h.hihhh.hhhhhddhh.hhhhhhhhhhh.
ihdhhdhhhhihhhdhhhdhhhhhhddhh.hoh.hh.hhddhdhhhddhhdhhhhihdhhhdh.hdhhhdhhhhhhhdhhhhhhhhhhh.hdhhhihhhdhhhhhhhhhhhhh
ddhd hhhhh dhh hhhhhddhh hh hhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhdhhhhhh hhhhhhdhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhh hhh hd.hhhh.
ihhhhhhhhhhhhhhhdhhdhhhhihhiiaihidziihohahhh.h

h

h
hhh.hhhhhdhhhhhhhhhhhhhh.h
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h
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h
%.hizehhhhhihhizhiiohoh
ihhh hd.hhhhhdhhhhhhh hhddhhhhhdhhh h dhhhhhhhhhhhh hdhhhhh dhhhhhdhdhhh hhhdhh hhhh hd.hhhhhh dhhhh hhdhhhhhhhhdhihdhh
hhhhh.hh.dhih.
hhhh hhhhhhhdhhhhhhhh hhhhhhhhh hhd hhhhhhhhhdhdhhhdhdhhhhhhhhdhhh hh hd.hh hhhhhhhhhh.dhhdhhhhhhdh hdhhhhhdhhhhh
hhhhh hdhh.hhhdhdhdhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhdhhihhhhdddhhhhhhhhhdhhhhhhhh hhhddhhhhhhdhhhhhhdhh h hhhhhhhhhhhdhhd
hhhdhh hhhhhihdh.h hdh hhhhhhhhhhhh dhhhhhh hhhdhhh hhddhhhhh h hhhhhhh.dhhdhhhhhhhhhhdhhhdhhh.hhhhhhhhhhhhhhihdhdh
dh hhhhhhhdhhh.h dddhhhhhhhhhhh hhhdhhhdhhhhhdh hdhhhhhdhhdhhhhhhhhdhhhhhhhhhhd hhhhhh dhdhd hh.hidhhhhdhhhhhdhhh
hdhhhdh hhh.hhhhddhh h h hhhhhhhh hhhhh hhhhhh.
hhhhddhhhhhhddhh hhhhhhhhhhhhhhdihh hdhhhhhhhhhdhhdhddhh.hhhhhhd.dhdh hdhhhhh.hhdhhhhhhhhdhhhhhhhhhhh dd h hhhhhh
hdhhhihhhhhhdhhdhhhhhhhhdh h dh hhhhhhhhhhdhhhdhdhhhdddhhhhhhdhhh hihdh.hihhhhhhh hhhhhhhhdh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. hhhhhh
hdhhhhhhhhhhhh hdhhh.hhdhhhh hdhhhhhdhhhdhhhhhhdhhh hh hhhhhhhhh hhhhhhh hhhhhhhhh h.hh hhhhh h hhhhhhhhhhhhh hhhhd
hhddhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hh hhh dhhhhhddhhhhhdhhh .hhdhhhh hhhhhh hdhhhhhhhhhdhhhh.
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hhddhh hhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhh hhdhhh hhhhhhhdhhdh dhhid h hhhhh.hhd dhhhhhhhhhihhhhhhhhhdhhh h.hhhhhdhhhhhh.h h
hddh hhhhhhhhhhh hhh hd.hhhhhhdhhhhhhhhhh h hhhhdhdhd.d hhh hdhhhhhdhdhhdh hh hhhhhhdhdhhhhhhhhhhdhh.hhhhhhhhhdhhh
hhhdhhdhhhhhdhhdhh.hhh.
hhhhhhhdhhdhdhhh hhhh hd.hhh hdhhhhhhhdhdhhhhhhhhd .
ih dhhhhhhhhhh hhhhhhddhhhhhihhhhhhhhddh hhhhhhhhhh ddhhhdhhh dhhh hhhdhdhhd hd h hhhhhdhhhhdhh hhhhh h.hhihhhhh
hhhhhhhdhhhhdddhhdhdhhhhhh hdhdhhdhhdhhh dhhddhhhhhhh.hhh.hihhh hhhdhhhhhh hhhhhhhh hh hd.hh.
hdhhdhhhhihhhhhdhhdhhhhhhhhh dhhhhhdhhhhhhhh ddhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhd hdhhhhhhh.dhddhhhhhddi hdhhhhhhhdhdhhddhhhh.hhh
hdhhhdhhhh h ddhhhhhdhh dh hhdhhhhhhh.hhhhhhhhh h h hhhhhhhddddhhhhhhddihhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhdhhhdhhhhhhddhh
dhdhhdh.hhhh hhdhhh hhhdh dhhhhhd hhhhhh dhhhdhhhhhhhhddh hhhhhhdhhdhdhhhhhhdhhhhhhhhhddi hhhh hhhhhhhhhhhhhh hhdhdhhh h
hhhhh hhhhhhhhhh hdhhhhhhdhhhhhh hhhhhddhhhhhhh hihhhhhdhddhh hhhhhhhh hhhhhhdhhhhh.
hhhhhhhhhhhhhhh hhdhhhhhh.dhhdhhhhhhhhh hdhhhhhhdhhh hhhhhdhhhhhhhhhhdhdhhddhhdh.hdhhhh dhdhhddhhhhhdhhhhhh hdhdhhdhh
h hhhhhhhhhdhhddhhhhhhhhhhhhh hhh dhhhhdhhhd hhhh hhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhh h hhhhhhhh h hhhddhhhhhhh hhd hhhhhhhh
idh.dhhhh..ihhhhhhh.dhhddh.hh.hd.hhhhhhdhhhhhdhdhhh.hhhh..hhh:
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ihhddhhhhdhhhhhdhhhhhdhhhdhdhhhhhhhdhhh dhhh hhddhhhhhhhhdhhhhhhdhhhh dhhhdhhhhhhhhddhdhhhh dhhhh hdhhh.hihhhh hhhhhhhhh
hhhhhdhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhdhhh.hhhd.
hhhhhhhdhihhhh hhh.h h hhdhhh hhhdh dhhhh ihhdhhhhhhhh dd hhhhhdddhhhh h ddhhdhdhhddhhhhhhhhh dhh h dhhdhhhhdhhhhhhhd
hhh hh.hhddhhhdh hhhhhdhhhhhdh hdhdhhh hhdhhh hhdhhhhhdhh hhhdhdddhhhhhh hhhhhhhhhh hh.
hhdhddhdhhhdhhhhhhhhhh hhhh hhhhhhhhhhh dd hddhhdhhdhdhhh hhhh hdhhhdhdhhh hhhhhddhhdhdhhdhhhhhhhdhhh.h hh
hhdhhhddhhhh hhhhhh.hhhhdhhhhhhhhhh hdh hhhhhhhhhhdhh hhhdhhhhhhhhhdhh hhdhhhdhd.hhhhhdhhhhhhhhhh hhhhhhdhdhh hhhd
hhdhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhdhhh h.hhh hhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhdhh hhhdhhdhhddhhhhhhhhhhhdhhdhhhhih.h dhhhhd
hh hhhhhhhhhhdhhhhhhhhhh hhhdhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.hhdhhh dhhh hhhhhhhhhhhhhdhh hhhhhhdh .hhhhhhddhh.
hhhhhhdhhh hhhhh hdhhhhhdhhhhhhdhhh ddhhhhhhhhdhhh hhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhdhhh hhdhhhhhhhdhhh hhhhh hhhhhhhhhhh
hh.dhhdhhhhhh dhhhdhhhhhdhdh dhhhihhdh hd.hhhdhhhhdhh hdhihhh.hihhhhhhh hhhhhhhh hhhhhhhhhhhhddh hhhhddhhhhhhhh hhh. hhh
hhhhhhhhhhhhddhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.dhddhhhhhhhhhhh.hihd hhhhhdhh hhhhhhdhhhhdhhhh dhhhhhhh dhhhhhhhhhh hdhhhdh.h
hhhhhhhhh.h hh hhhdhhhdhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhh hh.hhh hhhhhhhhdhhdhhhhihhhhhhhhdhhhhhhhhdhhdh dhhhhdhhhdhhdhhhhd
hhh hhhhhdhh hhdhhhdhd h hhhhhhhdhhhhhhhih h hhhhhhhhdhhh.hhhdhhh.hhhhhhhhhhh hdhhhdhhdhd hhhhhdhh hhhhhhdhhhhhhhhhd
dhh hhhdhddddhhhdhhhhh hhhhhhhh dhhihhhhh hhh hhhdh hhhhhhh.h hhhhhhh.hhhhhhhh dhhhhhddhhhhhhdhdhhhh hhhhh hd
hhhhhhh hhd.hi hhhhhhdhdhh hhdhhhhdhdhhhhhhhhhhh hhhhhdhd h.
idhhhh dhhihhhhhhhhh ddhhdhhhh dhhhhhhhhhhhdhhihh hhhhhhhhhhh hhhid hhhhh dhhhhhdhhhhhhhhhh hhhhhh hhhh h dhhihhhhhhh
.hd.hhihhh.
ihhhhhh hhhdhhhdhhddhhh dhhhihhhhhhhhhhh hddhh hhdhhhhhh hhh hhh dhhhh ihhdhhhhhhhh h ddhhdhhhhhhdhh hhhh hhhdhh h dh
h.dhhhhhhhhdhhdhhhhih.hhhdhhhhhhhhdhhdhhhhh:hhhhhhhohadhhhd,ohhhhhhohhhhhhhohhdhhhhohhdhhhohhhhhhhhhohhhhhdhohidhh,o
hhhh.hdh hhhihhhhhh hhhh h h h hhh h hhh hhh d h h hhoh hhdhhhh h.
ihhhhhhh hhhhhhhhdhdhhddhdhhhhh.hhdhhhdhhddhhhhhhhhddhh hhdhihdhhdhd hhhhhh hhhhh.hhhhhhhhhhhhhhh.hohhh.hhhhhhhhd
hhh hhhhhhhh hhhhhhhdd hhhhhhhhhhhhhhdhhhhhdhhhhhhdhhhh dhh hh
ohdhhhohhh oihhhhhohhhdh²
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ohdhhohhhhh.hhhhhhh.hhh.hihdhhdhhh
ddhhohhhhhdhhhhhhhhhh.hhhhh.hhh.hihdhhdhhh h
hhhhhohhhhhhhhhhhhh.hhdhh.
hh dhhhhhhhhhddddhhhhhhhhhhh hhhddhh hhhdhhhhdhhhhhhhhhdhhh hd.hhhhhhhhhdhdhdhhhhhdhh.hhhhhhdhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh
dv.
dh h hhhdhdhhhdhhhhhhhhhh hddh hhhhhdhd hhhddhhhdhh hhdhihhhhdhhhdhhdhhh hhhhhhhhhhhhh h.
hhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhh hdhhhhhhhhhhhh hdhdhhhhh hhhhhhhhhhhh dhhhhdhh hdhhhdhh.hhdhhhihhd.h dhh.hhh.hhhhhh dhhh
hhh.hhdhhhdhhhhhhhh hhdhhhhhhhhdh .hhddhhh h hh.hhdd hhhhhhdhddhhhh.ddhhhhhhh.hhhhhhhihhhhhhddhihhdhhhhdhhhh hdhhdhhh
hhh hhhhhhh h.hhdhhhhhhhh.hhdhhh hdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhdh hhhhhdd hdhhhihhhhhihhdhdhh.
ihhhhhhhhdhhh hhhhhhhhh ddhdhd.d hhdhhhhhhhhhdhhhhhh dhhhhhhhhhhhdhhhhd hd.hhhhh hd.hhhh hdh hdhhhhd h hhhhhddhhhh
hhhhhhhhhhddhhhhdhhhhhhdhhhhhh hhhhhhhhhh hhhhhhhhd.ddhhhhddh hhhhdhhhhhhhhhhhho.hihhhhhhhddhhhhhhhh h .hihhhhhhh
dhhhhhhhhhh hhhhhdhh hhhdddhhhhhdhihdhhdhd hh.
hhhh.ddhhhhh hdhhhhhh hhhhh hh hhhhhhhh hhhhhddhh.hhhhhhhddhhhhh hdh dhhhh ihhdhdhhh hh dhhihhhhhhhhd h.hihhhhhhh
hhh dhh hhhhhdhhh hhhhhhhhhhhhhh dhddhd hd.hhhh hd.hhhhhhhdhhhdhid hdhhhhhhh h hhhhhhhh hhhhhhh hhhdhh hhhhhhhhhdd
hhh.ddh.hh.hdhhhhhhh h.hhhhhdh h.h dhhhdhihhhh.hhhh hdhhdhhhhhhh hhh h hhhhhhhdhdhhhhdhh h hhhhhhhhhhhdhhhdhid
hhhdhh hhhhhhhhhhhh h.hhhhhhhhhhihhdhhdhddhh.hhhhhhdhhihhdhhhhhhhh hhdhddh hhhh.ddhhdhhhdhhhhhhhhhhhh.hhdhhhhhhhhd
hhhhh hh.hihhhhhhhhdhdhhhhhdhhd hdhhhhhhdhhhh dhhh hhhhhhhhhh hhdhhhhhhhhhh hhhhhhhhhh hh hhhhhdhhh .
ihhh hhhhhhhhhhhhhdhhhhhh hhhddhdhihdhhdhd hhhdh hhhhhhddh hhhhhhhhhdhh hd.hhhhhhdhhhhhd hd.hhddhhhdhddh hhhdhh.
h.hihhhhhhh.hhihdh:

zhhh.hh.hd.hhh.dhh.ddddhhhdhhd.hhdh.h%hdhhhhhhd:

hhhhhhhhhhdhhdhhhdhhh hhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhihhdhhhhhhhh hhdhhhh dhdhhhh
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444
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hh dhhhhhh dhhh dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhihhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhdhhhdhid hdhhhhhhhh.hhhhhhhdhhhhhhhh hhh hhd hhhhhhhh
hhhhh.hhihhhhd h hhhhh.hhhdhdhdhhhdhhhhhhd hdhhhhhdhdhhhhhhhhhdhd hhhhhhhhhh hhdhhhhdhh hdhihhh.hihhhhhhh hhhhdhdhh
hh hhhhdhh hhhhhhhhhhhhhhh hhhdh d.
hhhhdhhhhh hhhhhhhdhhhhh hhhhdhhhh hdhhhhhhhhhh hddhh.hh hhhhdhd hhhdh hhhhhhhhhd hh hhd hhdhhhhhdhhhd hdhh
hhdhdhhhhhhhhdhhhhhhhhdhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhd.
dhdh .hhhhhhhhhhhhhhhhhhddhhhhdhhddhhd hhdhhhhhhh hhhdh hhhhhdhhhhhhhhh.hhhhihhhh.h dhhhdhhhhhhhhh.hhhhhhhdddhhhd
hhhhhdhhhhhhhhh hhhhdhhhdhdhhddhhhdhhhhhh hhhhddhdhhhhdh dhhhihhh h.hdhhhh dhhhhhhhddhhd hhhhh dhhhhhddhhhhd h hhh .
hdhhhhhhhhhhhh h hhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhh h h hhh hhhdhhdhhhhihhhhhdh hhhhhhdhhhhdhhhhhhhhhh hhh hhihhh.hhidhhhh
hhhhhhh hhh dh hihhhhhh h hhhhhhhhh hhhdhhhhhhhhhdh
.
hhhhhhh hhh dh hihhhhhhhhdhhhhhhhhhdhhhhhh hhhhhhhddhhhhh h dhhhhdhhhh
dhhddhhhh

hddhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhh h hdhhhh.hdhhhh d

hhhhhihhhhhhhihii hihh oi iohi
hzhhhhohhhhh .hhhhohhhhd²
hhhhhhhohhhhhhhhhd..
hhhhhhhohhhh dhh ihhhh.hhdhhhhhhhhddhhhhh hdhdhhh d
dhhhhhohhhhhhhhhhhhhhhhhhh.hhdhhhh
ohhhhh hdhhhh .dhddhhhhdhhhh hhhhhhhhhh hdhhhhhhhhh hh
oe hhhhhhhhdhdhhh.hhhd)hhhhhdhhhdh.dhhid
oi hhhhhhdhhh.hhhd)hhhhhdhhhdhdhhh.ddhhdh.dhhid
o%ihhhhhhdhhh.hhhd)hhhhhhhhhdhhdhdh.dhhid
do hhhhhhhhhhhdhhhhdhhhhhhd)hhhh
doo hhhhhhhhdhhdhhhhhhd)hhhh
ihhdhdhhhhdhhhhhdhhhhhdhhdhdhhh hhhh hd.hhhhh.hhd dhhddhhhd.
hhhhdhh hhhhhhhdh hddhhhhh dhhihhhhhhdh .hhhhddhhhh hhhhhhhdhhhhhhhdhdhhdhdhhhhdhhh.hhhh.hhdi hhh ho
hdhh hhhdhhhdhhhhdhh hhhh hd.hhhh hohd .
hhhhhihhhhh

oho h h h ohohiioihdh.h h ohohiioih

ohohh

izhhhhhohhhhh i
hhhhhohhhhhhhhhhhhh.hhdhh.
hhhhohhhhddhhhhhdhih²
ih hhhhhhhhhhhhh hhhhhhddhhhdhhdhhhhhdh hdhhhhhdhhdhhhdh.hhdhhhh.hdhhhh dhdhhddhhhh.
hhhhdhhhhhh hhhhdhhdhhhhhdhhhdhhhdhdhhh hdhhhh hhhhhhhhhh hhhdhhhh hhhdhhhhhhhhhddhhhhh.hhhhddhh hh dhhhh hh.hi
dhh dhhdhhhhhhhhhhhhhhhdhhdhhhdhdh hhhdhhd hh.hhhddhh hhhhh.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhdhhh hhhhhhhhh h hhdhhhhhhhh
hhddhh hhhdhhhhhd hhhhhdhhhhhhddh hhhhhhhhhhh hdhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhh.

ihhhhhhh h

hh hhdhhhh hhh hhhhhhhhhdhdhhhhhhhhhhhhh

ziihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdh hhhhhhhhhhhhhhhhhihhho
ih hh hd.hhhhhhhhhhhhhhhhhohhd hh%hhhhhhhhhhhhhhhhehh%hhhhhhhhhhhhhhohhh hh%
ih hhhdhhhhdhhhhhhhhhhhhhohhd hh%hhhhhhhhhhhhhohh hh%hhhhhhhhhhhhhhohho hh%
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ihhhhhhh.hhhhhhhhhhhhhhhohhd %zhhhhhhhhhhhhhhohhohh%hhhhhhhhhhhhhhohhhehh%
idh.hhhhh.hihhhhhhhhhhhhohhd hh%hhhhhhhhhhhhhihhihh%hhhhhhhhhhhhhhhihhdihh%
idhhdhh.hhdhddhh.hhhdhhhhhhhhhhhdhhd

h

VDOD:ODO:O:OD:D:::E::ODO:I::I:::::DI::
dhh.hhhhhhdhhhh dhhdhhhh h hhhhdhhhhhhhhdhddhdhdhhhdhhdhhh hhhhhhhhdhhhhhhhhhhhdhhdhhdhhhhhdhhhhhhhh
hhhhhihhhhhhhhhhdh
hhhhhihhhhdhddhh
hhhhhhhhhhhhdhd h
hhhhhihhhhdhhddhdhhhhhd

hhhhhhhhhhiiiiihio
hhhh.hhhhihh)hhh.hhhhhhhhhhhohdhhhdhhhhhhhhhhhh.hhhhhhhhhhh.dd)
hhhhhhihhhhhhhddhh.
ddhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhddhh.
hhhdh h hhhhh hhhhdhhhhhh hihdhhhhhhh hdh hhhhhhhhhh hhhhh
hdhhhhhhhdhhh

hhhhhhhhhzizhhh
.hhhhhhhhdhdhddhh
hhhdhhhdhhhhhhhhhhhh.
hhdhh hh hhhhhhhh dd

hhhhhhhh

i

h

hi

 hh hhhhh h hhhhhhddh h
hdhhhhhhhh.hhdhhhhhhhhhhhh.hhhhhhhhdhddhdhhh.hh.hih
hddhd.hhhhhhhhddhhhhhhhhhhhhhh.hihd
hhhh.hhhhdhhhhhhhhhhddhh.h
)hhhhddhhhhh.hhhddhh.h
hhhdhhhhhhhh.hihhhhhhhhdhh

hhhhhhhhhohzihzhhohiz
hhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhdhhdh hhhhhhhhhhhhhdhhdhdhhhdhhhhhhdhhhdhdhhhhdhhhhhhhhhhhdhhdhhhh hhdhhhdhhdhhhhhhhdhhddhh
hhhhhhhh hhhhhhhdhdhhhhhhhhhhdh hhhhhhhhhhdh hdhddhh hhhhhdhd hhhhh dhhdhhhhhhhhhdhhd.
hdhhdhhhdhhhhhhhhdhhhdhhdhhhhhhhhhhhhhhhd hhhdhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.h dhhhhi hhdhhhhh.dhhdhhhhhhhdhhdh dhihhhhhihhd
hhhhhhdhhhhhhhhd dhhihh ii hhhdhdhhhhddhhh hhhhdhhhh hdhhdihhhhhdh .h .h hhhhhhhhh dhdhhhdhhhhhhd hdhhhhhhihhhh
hhhhhhihhhhhhdhhhdh hdhhhh dhh hhdhddhhhhhh.hhhhddhh h.
ihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhdh .hhhhh dh.dhhhhdhhhh d hhhhhhhhhhhhhhhhh dhhhhh.hhhhihh hhhhhh hhh hhhhhhhhh hhh hhhhh hhhh
hhhdhh h hhhh hhhdhhhhhh hhhhh h hdhhhhhhhhhhhhhhh.
hhdhhhhdhhhhhhdh.hhhhhhhhhhhdhh dhhhhhhhh.hhhhhhhhhhhhh hdhdhdhdddhhhhhh. hhhhhhdhihdhhhdddhhhhhhhhhh dh
hhh hh hhdhhhhdddddddhdhhhhd.
hhhddhhhhhhhhhhhhhdhddddhhhdhhh hhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhddhhhhhdh dh hhhdhhhhhh dhhhhhhhh.
odhhh hhhdhhhhhhhhhhhhhhddhh hhdhhhdhddhhhhhhhh hhdhhhhhhhhh dhhhhhhhhh hhh hhhhhhhhhh hhhhddddhhhh.hhhhhd.hdhhhh
h dhhhhhhhhdhhdhhhhhh hhhhhhhhh h h hhhhhhh hhhhhdhdhhhhhdhddddhhhhh.
hhhdhhdhhhhhhhhhhhh hh hdhhhhhhhdhhhhddhhhhhhd.hhhhhhhh hhhhhhhhddhhdhhhhhhhd.dhhhhhhhhhhdhhdhdhhdhhd.
hhihoh i hi h
hihhihh i h h i
ihhdhhhhhd dhhhhhhhhhhhdhhhdhhhhhhhdhh h hdhh.hh hhhhhhhhhhhhhdhh.dhdhhhhihhhhhhhhhhhhhh.ddhhhh.hhhhhddhh hdhhhhhhh
dhh d hhhhdhhhhhhhdhhhhhd hhhhhhhdddhhhh.
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h
ihhhhhdhhh.hihd

h

:VDDD::::::OO:OO::::ODOI::
hh hdhhhhhhhhhh hhihhhhdhhhhh hhhhhhh.dhhhhhhhhddhh dhhhhhdhhhh hhhh dhhhhhhh dhhhhhhdh hhd.d hhhhhhhd
hhh dhhhhhdh .hhhhdhhhh hhhhhd dhhihhhhh hhhhhhhdhhhhhh hhh hhhhhhhhhhhhhhhhh hhdhhhdhhhdhh.h dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhdh.
ihhh hhhdhh dhh hdhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhh dhhhh hhhhhhhd hhhhhhdhhhhhdhhhdhhhhhh.ddhhhhhh h hhhhdhhhdhdhd h hhh
.hhhhh.hhhdhhhhhhh.hhdhhhhh.
i hi hhdhhhdhhhhhhhhhddhhhhhhhhhhh hhhd h h hhhhhh dhhhdhhhdhhhhhhhhhhhdhhdhhhhhhhhhhhhhhhhdhhd hdh.h hhh hh
hhhhhhhdhdddh h hhhhdhhhhdddhhhh.dhhddhhhh dh hhhhhdhhhhhhhhhhhhdhddh.
i hihhhhhdhdh hhd hdhh hhhdhdhhh hihhddhh h.hhhhdhhhh h hhhhhhhhhhhhhdhhhdhhhhhhh hdhhhhhhhhhh hhhhhhhhd
hhhdhhh h.hhd h h hhdhhhhh.hhhhhhhhh h hhh.hhhhhhhd hhd hhh hh dhhhhdh hhdh.hhhhdhh hhdhhhhh.hhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhh hhhdhddhhhhdh.h hhdhhd hhhhhhhhhh hhhhhh ddddhhhhhhh h hhhhhdhhhhh.
hhdhhhhhhh h hhhhhhhh dhhdhh hhhhhhhh dhhhhh hhh hd.hhhhhh hhhdhhhh dhhhddhhhhhhhhh hhhhdhhhhhhhhhh h hhhhh
ddhhhhhhhdhhhdhhhhdhdhhddhdhdhhhhihhd.hihhddh
hh hihhhhhhhhhhhhdhhd hdhdhhhhhhhhhh.dhhhhhhhhhh h.hihhhhhhhd
h hhhhhhddhhhhhhhdhhhhhhhhh dh hh d.hihhdhdhhhhhhhhd h.hhhhh hhhh.
hhhhhh dh h hhhhhhhhdhhhdhhhhhdhhhhhhhhhdhdhhhhhdhhhhdhhhhhhhhhhhhdhhhhihhh hhhhdhddhh.hhdhhhdhhhhdhhhhdhhddhhhhhhh d
hhhhhhdhhhhhhdhhhhhh.hhh hhh.hih.hhhhh dhhhddhhhhhhdhhhdhdhhdhhdhdhhhhhhhhhdhhhddhhhhh hhhhhhhhhhhhh hh.hhdh
dddhhh hhhh hhhhhhh dh hdhhhhh hhhhhhh hhhhhhdhhhhhhhhhdhhdh.
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hhhh hdh h hhhhhdhhhdhhdhhhhhd hhhh h hdh.hhidhhhhhh hh h hhhhhhdhhhhhhhhhhddhhhh hhhhh hdhhdhhhhhhhdhhdhh hhh hh
hdhhhhhh dhddhdhh hihd h hhh hhhhh hhhhddhhhhhhhdhhdhhhhhhhhh.hhihhhhhddhh h hhhhhhhhhhhhhhhdhd h.hhd hhhhhhhhhh dh
.dhhhhhihhh.
ih dhh dhhhhdhhhhddhd hhhh hdhhhhhhh hhhhh hhhdhhdhh h h hhhh h hdhhhhhhhhdhhhhhhhh.hhhhhhdhhhhhhhh.hihhhdhh hh hhhhhh
dhdddh hhhhhhhihh hhhhh hhhdhhhhhhhhdhhhhhhhdhdddhhhhdddhh dhh hhh.hihhddhhhhh hh hhh hhhhhh hdhhhhhhhd
.dhhddhhhh hh hhhhhhhhhhddhhhhhhhdhhhhhdddhh.hh hhhh h hhhdhhhdhhhhhhhhhhhd hhhhhhdddd.hhhhhhh hhhdhhdhh hhdhhhd
hhhhhdhhhdhdhddhhh hhhhhhhh hihhdhhhhhdhhhhhhhh.hhdhhh hdhhhhhhhhdhhddhhhh dhhhhh.hhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhh hihh hh hhh.hhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhdhhhhdhhhhhhdhhdh hhhdhhh hhhdhhdhhhh hdhhhhdhh hihh hh hhh.hihhhh hdhhhh
hhdhhhhhhhhhhhhhhihh hhhhhhh hhhhhhhhhhhdhhh hhhhhhhhihh hhhhhhhhhh h.hhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhdhhhhh hihd
hhhhhhhhhd.h dhdhhhhhhhhhhhhhhh hhh hhhdhddddhdhhhh hhhhhhdhhhhhhhdhhhhhhhhhhdhhhh .dh hdhhhhhhd hhhdd hhdddhhh
hh d h.hhhhhh.hhdhhhhhhhdhhdhd h hhhhh hihhhhhhhhhhhhhhdhhhh hhhhhhhhhhhhhhdhd hhdddhhh h hhhhihho h hhhh
hhdhhhhhhh hhhhhhhhhhhh hhhhhhhdh.hihhhhdhhhhhhh dhhhhhhhhhh hdhhhhhhhdhhhdhhhhh hhhhhhhdhhhdhhhhdhhhddhh d
hdhhhhhd.hhhhdhhddhdhhhhhhhho hhhhdh hh.dh hhhhhddhhdhhhhh hh h .h hdhdhhhhhhdhhhd hdhhhhhh hhh hhhhhdhhdh
h hhhhhhdhhhhd h hhhhhdhddhhhhhhhhhhhhhhh h hdhd h.hhhhhh hhhh hhhhhddh
hhhddhhhhdhhddhhhddhhhhhhhhh.h
hhd h.hh h hdh h hhhhhdhh hhdhhhhhhhhhhhh hh hhhhdh hhhhhh h hhhhhhhhhhhhhh dhhh hhih hh hh.
ihhhdhhhhh hh hhhh hdhhhhhhhh dhhihhddhdhdhdhdhhdhhhddhhdhhhh hhhhhdd hhh hhhhhih.hihhhhhhddhdhhdhhhhdh dhhhid
hhd hhdhh hihhhhhdddhhdhdddd hhhhh dhhhdhhhhhhdddhh h hhh hhhhhhhhdhhhh hhhhhdd hhhhdhhddhhhhhhhhh hihdhddhhhhhh
hh hhhd h.hhhh dhi hh hihhhhhdh hhdhhhhhhhdhddhdhdhhhhhhhhh hhh.
hhhdhddhhhhhdhhhhhhhhhhhhdhhdh hhhhdhhhddddhhhhhhhhhhdh h hhhhhhhhhdhhhhhhdhhhdhhhhhhhhdhh.hhdhh hh hhhhdhhhhhh hhhd
hhdhhhddhhhhh hdhd h hhhhhh.dhhhhhh hhihhhhhhhhdhhhhhhhhhh hhhdhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhddhhhhhhh hddhhhhhdhhhhhhhhd .
hhhdhhhhhdhhhdhdhhh.ddhhhhh hhhhhhhhdhhd h hhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhddh hhhhhhhhhdhhhhhhhh hh h.
hddhhhhhhhdhhdhhh dhhhhdhhdhhhhhhhhhh.h hhddhhhhhh hddhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhd hhhhhhh hhihhdhhhhhhhh hhd
dhd h hdhdhddhh hhhhhdhhhhhhhhhdhd hh hhh hdhhhhhddhh.
ihh.dddhhhhdhhhhhhhhhhhhdhhoh.hhhhhhddhh.dhh.dhhhhdhhhhhhhhhihhhhdhhhhhhhhhhhdohdhhdhhhhhhhdh.hhdhhhhdhhhihh
hhhhhhdhhhhhhh hihh hhhdhhdhhh hhhh.hhdhhhhhhhhhh hhhhhdhhdhhhhih.h hhhhhhhh dhh hhhhhhhi hhhhd h dhddhh hihdhhhhhhhh
hhhhhhhhhh.hhhhdhhdhhhhih.hih hhhhdhh dhhhhddhhhhh dhh hhhhhhhhhhh ddhdhhhhhhhdhhhhh hhhhhh.hih dhhh.dhddhhdhhhhhhd
h.hihdhhhhhhhh.hhhdhhohhhddhhhhhhddhhhhhhhhhhhdhh.dhhhhhhhhhdhdhhhhh.hihhhhhh.hhhhdhhdhhhhihoh.hhhhhhhhhhdhhhhhhdhdhhhh
hh hdhhhhhhhhhhdhhhhh h hhhhdhhhhhhhhh h.hhhdhhhhdhhhhhhhdhhhdhddh hhhhhhhh.dhhdhdhhdhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhddh
hhh h.hihhhhhhh hdhhhhh dhhdhhhhhhhhdhhhhhhhhhhh h.hhhdhhhhhhddhhdhhhdhh dhhhhhhhh h ddhhhhhh.hhhhdhh dd.
hdhhhhhdhh.hhdhhhd h hhhhhhh hihhhhhhdhhhdhhdhhh.hhhhhhdhhhh.hh hhhhhhhhhhh.h hhhhdhhhhh hhhhhhhhhh hdhhhhdhh hi
hhddhhdhhhhh dhdhhh dhhdhihhhhhhhhhh hhhdhdhd.d hh hdhhhdhhhhdhhdhdh hhhhhhh dhhhdhd h hhh.hhhhhdhh.
hhhdhhhhhh hhhhhhhhhh hdhhhhdhhhddhhdhdhhh dhhhhdhdhhh hh hih hdd hhhhhhdhh hihhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhd.hhhhh hhh
dhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhh hhhdhhhhhhhhhhhhhhhddhhh hhhdh hdhhhhhh dhddhdhh hihdhdhhhdhhhdhd.d hhd
dh hhhhdh hdhhhd.hhdhh.hhhhhh dhhdh hhhhhhhh hdhhhhhdhh ddhhdhh hdhhdhhh hhhdhdhhdhhhhdh .hhhhhhhhhhhdd.
hdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhd hdhhhhhhh hhhhhhdhhhhhh dh hdhhhhhhhdhhhhdhdhdhd h hhhh hhhhh.hhhdhhhhhhhhhdhddhdhhhhhhhhhhhh.
hhhhdh hhhhhhhhhhhhhhhhhh hdhhhhhhhhhhhdhhhhhhhdhdhhhh hhdhd hh.
dhhhhhhdhhhhhddhd hhdhh h dhhdhdh hdhhhhhhhhhh hihhhhhhhhhhhh h dhhhhhhdhdh hhhhhhhhhhhhhhhdhhdhdd.ddhhhhhd d
hhhhhid.hhhhdhhdhhhdddhhdhhhhdhhdhhhhihh.h.dhdhhhdhhdhhhhhhhhhdhhdh.hhhhhhhhdhhhhhhidhdhhhhh.hhhhid.hihdhdhhdhh
hhdhhhhhhihhhhhhhhhhhhhdh hhdhh hihhhh d hdhhhhdhhhhhhhhhhhhh hhhhh hh dhhhhhdhhhhhhihh hhh hhi.h ddhhhdhdd
hhdhhdhhhhihdhhhhhhhhhihhddhhhdhdddhhhhhhhhdhhhhh hhhhhhhhhhdhhhhhhdhhdhhhhhhhhhhihhhhhhhhhdhh hhhhhhhhddhdhhh h
hhhdhh.hi hhhhhhhhdh dhhhhh hddhhhdhhhdh hhdhhhhh hihhhhhhdhhhhhhhhhhhihhhhhhhhhh ddhhhhhhdh hh hihhhhhhhhhhhhh
hhhhhhoo .hih dhh dhhdh hhhhh hihdhhhhdh dhhhhh h.hhhdhhhdhhdhhhhhhhhhhdhhh.
iddhhhh dhhddhhhhhhhihhd hhhhhdhhhhhhhhhddhhhhhddh.hhhh hhhh.hhhhhhhhhhhhhh hhhhd hdhhhhihhhhh dhdhhhhh
h hhhihhdhh.dhhhhhhdhh hhhhhhihhhhhhdhhhhhhhh.hhh hhhhhhhh hhhhhhhhhhhhh.hhhhh h.
h hhhhh hihhhhhdh hhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhdhhhhddhhhhhhhhhhdhhhhhd hhhhhhhhhhih.hehhdhhhhhdhhhd hdhhhhd
hhhh hhhhh dhhdhhh hhhhhhhhhhdhhhhhhhhdhhdhhh .hhdhhhhhhhhdhhhhdhhddhhhh hdhhhhhhhdh.dhhdhhh d hhdhhhhhhhdhhd h
hhhhhh h.h hhdhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhh.hhhdhhh hhh h hhhdhh hhhhhdhhhhhhhhhdhhdhhh hhdhhhhhhhh hh hhhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhdhh hihh hhh.hhdhd h.hihd hhhhhhhhhhhhhhhhh hhhihhhhhhhhhhhhdhhhdhhhhhhhhhdhhhdhdhhhhhdhd hhdhhhhhhhihhhhhhhhdhh
h hhhhhhh hhhhd.h ddh hdhhhhhhhdhhhhdhhdd h hhhhhhhhhhhhhhdhdhhhhhhihhhdhhhdhhhhhhdhhdhddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.
ih dhh dhhdhhdhhdh h h hhhhhh hihdhhhhhhhhdhddhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhdhh.ddhhhhdhhhhhhdhd hdhdhhhhhhidh dhhh.hhhh
hhhhhdhhhhh.hhdhhhhhh.hihhhhhhhhhhhdhhhdhhhdhhhhhhhhoh.hhhhhhhhhhhhhh.dhdhhhddhhhhhhh.hhhhh.hhhh.hhhhhhhhhdhhhhh.hihhh
hdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddhhhhdhhhhdhhhdhhhdhhhhhhhh h.hihhdhhhhhhihhhhhhh hhhhhhdhhhhhhdhhdhhhhhhhhhhdhhh hhdhhh
hhhdh.hhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhdhhh.hhhh.dhhhhhdhhhhhh..hhhdhhhhhhhhdhhhhd.dhhdhhhhhhh.
hhhhhhhhhh hihhhhhhhdhhhhhhhdhhhhhhhhhhdhhhhhhh.h hhhdhhhhhdhhhdhhhhhhhhhhh hd hhhhhdhhddh h hhhhhh hhhhhhd h.hhhhh hhhh.
i hihhhhhhhhhhhhhh hhddhhh hhhd.h hhdhhhhhhhdhhhdhhhhhdddhddh hhdhhhhhdhhh hhhdhhhh hhhhhhhhhhhhhdhhhhhdhhhhd.hhhh
hhhhhhhddhhhhdhhdhhhhhhhhhhhhhhhdh hhhhhhhhdhhh.dddhh.hhhhhhhhhhhhh hhd hdhhhhhdhhhhh hihhhh.hhhhhh.hdhd dhd
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hhhhddhhh dh hhihdhhdhd hhhhhhddhhhhhhdhhhhhdh.hhhhhhhhhhhhhh h.hhhhhhhhhhhdhhhdhhhhhh dhhhhh.hhhhh h.
h hhhhdhhhhhh hihdhhhhhhhdhhhhhdhhhhdhhhhdh hh.dh hhhdhhhhd hhhhhh.hh h.hhhhhhhh hhhhh hhhhhhhhhhh .hid
h hhhhdhhhhhhhhhd hdhhhdhhhhhhhhhhhhh hhhhh hhh hddhhd hh.hhddhhhhdhhh.h.hihhhhhhhhhhhhdhhdhhhhdhhhhhd
hh hhhhhhdhhhhdhhhhh hhihddhd hhh.hhhhhdhh.h hhhhhddhhhhhhhhhhhhhhhh. hhhhhdhhhhhhhdhhhhhdhhhhdhhhhdhd hd
hdhh hh.hh hh hhhhh.hhhhhhhh hhdhhhhdh.hhhhhh.h hhhhhhhhhhhhdd hhhdhhdhhhdhhhhhhh.hhhhhhhhhhdhddhhhdhhhhhhdhhd
h hhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhd hhhhhdhhhhddhhhh dh.
ihhhdhhhhhhhhhhhh.

h
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idhhhhhhhhhhdhdhhhhh hhhhhhhhhhhdhhdhh h hhhhh hh hhhhh hhhhhhdhhddhd hhdhhhhdhdhdhhhhhhhdhhhhhhh hhhhhhd hh.
hddhh h hhhhhhhhddhhdhhhhhhh dhhhhhhdhhhdhhhhhhh hhhhih h dhhhdhhhhdhdhddhhhhhhhhhhh dhhhd hhhhhhhhhdh.hh hhhhh
hdhhhd hdhhhhdh h dhhdhhhdhhhhdhhhhhh hhhhhdhhhhhhhhhh.hhdhhdhhhhdhhhh hih.hhhhhddhhhhhdhhhhhhdhhihhhhhhhddhh hhh
hh hhh h dhhh ddhhihhhhhhh hhhhhhdhhhhhdhdhhhdh hhhhhhh hhdhh hi .hhidhhhhhhh dhhddhdhhh hhhhhdhhhdhhhhdhdhhh.hid
ddhh hhdhhhdh h dh h hh.hhh hhdhhhhhhddhhhd.h hhdhhhhhhihhdhhhhhhh hhhddhhh hdhhhhhdhdhhhhhh hhhhhhhhhihh d
hhhhddhdhdhhh.hih.
ihhhhhhhhhhhhhhhhhh.hhhdhhh.hhhhhhhhhhhh.hhhhdhhoh.hh.hhhdhhhhd.hhhh.hhhhhhhhddhhhhhhhhhhhhhh.dhh.ddhohdhhhhhhh.d
hdhhhhhdhdhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhhhdhhhhhhdhhhhhhdhhhhhh ddhhihhhhhdhdhh.hh dhhhdhh hhih hhhhhdhhhhhhh
hhddhh dhhhhhhhhhhhh dh hhdhhhdhhh.hhhhdhh hhhhhhhhhhhhhhhhddhh dhhdhhhhhd.hihh hhdhhdh hhhhdhhdhhhhhhhdhhhhhh
hhhdhhhdhhhdhhhdhhhhdhhihhh.
hhhdhhhdhhhhhhdhhhhhh dh hh hhdhhhhhhh hhhhhhdhdhh hhhhhhhhhhhdhddhhhhhhhd.h hhhdhhhhhhhhhdhhhdhhhhhh dhhhhh
hhhhdhdhhhdhhhhhhhhhhh hdhhhhhddhh dhhhhhhhhhhhh dhhhhhdhhhhhhhh hih.hhh hhhhhhhhdhhhdhdhhhhh.hhhhdhhhhhhh hh
hhddhh hhhdhhhhhdhhhhhhhhhh .
hhd hdhhh hihhhhhdhhhdhhdhhhhhhhhhhhhhdhdhhddhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhdhhhdhhhdhhhdhhhhdh hhhhhhhh dhhhhhhhhdhhhhdhh
hhddhh dh hhhhhhdhhhdhhhhdhdhhhhhhdhhhh hhhhhhhhhhhhh hhhhhhhddhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhdhhhh.hidhhdhdhh hhhdhdhhhhhhh
dhh hhdh hhhhhhhhdhhhhdhhhhhhhh hhhhhdhhhhhhh hhh hhhdh hhhddhhhhhhhhhdhhhh hih.
hdhd hhhhh dhh hhhhhhhdhhhhhhhddhh hhhdhhhhdh

h
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hhhhhhhhh hhhhhhhhhhdhh h hh.hh hhhhdhhdhddhdhhhhdhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhh h h hh.hhhhhhhhdhhdhdhhhdhhh
.hhhh.ddhhdhhh h hhhhddhhhhhhhhh hhddhd hhhdhdhhhdhhhhhddhd hhhdhhhhhhhhhhddhhhddhh hhhdhhhhdh hhhhdhhhhhhhdh
hhhhh hhhhh.hdhhhhhdhhhdhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhh dhhhhhh hhdhddh hhdhhhhdhh.
hhhhhdhdhhhdhhhhhdhhhhhhddhh hhhhhdhhhdhhh dhhhhhhhhhhhhhhhhddhh hhdhhdhhhhdhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhdhd
hhhhh hhhhhhhhhhhhhddhd hhh.hhhhhdhhdhhhhihhhhddhh h.hhhhhhhhhhhdhhhihhhhhddhh hhhhh hhhhh.hhhhhhddhh ddh
idhhhhdhhddhhhhhddhd hhhdh hhhhdhdhhhdhhhddhh hhhdhdhhhhhdhhhhhhhddhhd.dhhh hdhhhhdhhhhhhhhdhhhhddhhhhhddddhhhhhh
.hhhdhhhhhh.dhhhhhhhhhh.h.
ihhhhhhdhhh hhhdhhddhh hhdhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhh dhh hhhhhddhd hhhhdhhhhhhhddhh ddhhhhddhd hhhhhhhdhhhhhdhh hhhh
hhhhh dhhhhhhhh hhhdhhhhh.h dhh.hhh.hhhdhhhhddhhdhhhhddhh h
h hhhhddh hhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
hh hhhhhhhhddh hhhhhhhhhh.hhh hih
dhhhhhdhhh hhdhihdhhhh hhhhdhhhhhhhhhhdhhhhhdhhhhhh
hhhhhhhhhdhhdhhhhhihhdhhhhhhhhhhhh.h

hhh

dhhhhhdhhh hdhhhhhhhdhhhdhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhh dhh hhhdhhh hhhhhhhhddddhhhhhh dhh hhhhhhhh dhhhhh.hhhdhhdd
hhhhhhhhdh dhh hhd.h hdhhhhhh dhhhhdhdhhddhh hhhdhhhhhdhd hhhhhhhhhhhhhhd dhhidh hdhhhhhh dhd.hdhhhhhhhhddhhd hhhh h
hd ddhh.
hhhhhhdhhhhhhhhhhd.hhhhhddhhh hdhhh hhh hih h hhhhhhh hhhhhhhhhhh h.hih dh hh hhdhhhhhhhhhhddhhhhhhhhhhhhhhdhhh hihd
hhhhhdhhhhhhhhhhdh.hhhddhh hhhhh .dhddhhhdhhhhhh hhddh hhh. h hhhhhhhhh hhhhdhhhhhhhhh hhhh hhhhhhhih h hhhhh h
hhdhhhhh.
ihhhh hhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhdhhhhhhdhhhdhhhdh hdhhhhdhhhdhhdhhhhhhhhhh hdhihdhhdhd hhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhh h.
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hh hhhdhhhhddhh.hhdhhhhhdhhhhhhh hhhhhhhhhihhhhd h%hhhh hhdh dhh hhdhhh hhhhhhhhhdhhhhdh.h hhhdhd hhhh hdhhhh dhhhhh
hh hhhdhhhhh hhhhhhhhhhhdhhhhdhhhhhhdhhhhhhhhhhhd.dd h hhdhhhdhhdhhhhhdhhdhhhhhhhhhhh hhhhhhdh hhhhhhhhhh hhhhhd
.dddhh.
hhohi hhhhh.ihhhh h

oho ohoehh

iiihhh

hh dhhh.hhdhhdhhhhhhhhhhhdhdhhhhdhhhhhddhhhhhdhh
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hdhhhhdhhhhhhhhhdhhhdhhhddhh hhhhhddhd hhhh dhh hhd h hhhdhhdhdhhdhhhhhhhhhhdhhhdhhdhdhhhhhhh hhhhhhhhhd hhhhddhh hhh
dhhddhdhhhhd.hh dhhhhhdhh dhhhhdh .hhdhhhhhhhddhh dd hhhhhddhhhhhhhdhhhdhhddhhhhhhhhdhhhd.hhhhd hhhhhhhhhhdhhhhh
hdhhhhh .
hdhhhhhhhhhhddhh hhhhh dhdhhhdhhhhdhddh hhhhh hdhhhhhhhhhhhhhhhh.hihhhhhhhhdhdhhhh hdhhhhhhhhhhihhhhhhhhhhhihhhh
hdhhhdhhhhhhhh h hhhhhhh dhhddh hhhhddhhhhh.hhdhddhhhhhhhhdhhhhhdhd hdhhhhhhhih.
idh hhhh hhhh hhhddhhhhhhhhhhhhhhhhh.dhhdhhhhdhhh hhhd hdhhhhhhhh.ddhhhhhdhdhhhhhhhdhhdhhhhhdhh.hihhhhhhhhdhh h
hdhhhhdhhhhhhhhhhh dhdhdhhhdhhd.hihhhh hhhhhhhhhdh hdh dhh hhdhhhhdhhdh hdhhhhhhh dhhhhhihhhhdhhhhhh hhddhhh d hdh
hhhhhhddhhhhh hhhhhhdhhhhhhdhhhhhhh dhh hhhhhhddhh h h hhhdhhhhhhhhdhdhhhhhhh hdhh ddhhhidhhhhhh hhhhhddhhhhh dh
ddhdhhhhd ddhhhhhhdhddhhhhhhdhhhhhhhdhhhhhhh dh hhhhh h.
hhhddh hhhh hhhhhhhhdhhhhh hddhhhhh hhhhhhh hhhddhhhhhh hhhddhh hhdhhhhdhhhhdhhhdhhhhhhhhhhhhhhhddhhh hhhhh
hhhhhhhdhhhhhd.hh hhhhhhhdhhh hhhhddhhhhhh hhhddhh hh.hhdhhdhhhhhhh dhhhhdhhddhhhhhhhddhhhhhhhd hihhhhhhhhhd
dhhdhhhhd.ddhh hhhhhhhdhhhhhdh h dhh hhhhhhddhh h hhhhhhhh.ddhhhhhhhhhhh hhdhhhdhhhhh.dhhdhdhhhhhhhhhhhhhhh d.
hhhdhd hdhhhhh hhhhh ddhhhhhhhhhhhhhhh hhdhhhhh hhhhhhhhh hhhhhhhhhdhhhddhh hdhh hhi h hh.hhhh hhhdhhd hhhhhdhh
hhhdhhhdhhhhhhhhhhhhhhhh dh.hhhhhhhhhhhhh hhdhhdhhh hhhdhhddddhhhhdhhdhhhhdh h hhhhhh hhhh hd hdhhdhhhhhhhh  ddhhh
hhhdhhhhdhhhhd.h hh hhhdhddhhhdhhhhdhhdhh  ddhhhhhhhdh hhhhhhhhhhdhhdhh.hhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhh hdhhhh
d hhhhdhhhhhhddhh hhhdhhh hddhhhhhhhhhdhhhhhhh hhh dihdhdhdhd hh.
hhhhihhdhhdhhhhhhhhhddhhhhhhhhhhddhh hhhdhhhdhdhhhdhhhhh hhhd hhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhh hhhhdhhhh.
hhhhh hdhhhddhhhhhhhhhh hhhddhh hhhhhhhdhhhhhhhddh
eih.h dh.hh .hhhdhhdhhhh hhhhhdhhhhhh.h hhhhdhhhhhhhd
hddhhhh.hhhhh hhdhdhd h h hhhhihhhhhhhhhhhdhhhhdhhhhhhhhhhhhd.ddhhhhh h dhhhhhhhddhh hhdhhhhdh hhhhdhh.
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hhhh hhhhihhhhhhh h hhhhhdhhhhhhhh dh hdhhhhhhhhhhhhd.hhhhhdhhhhhdhd h .hih dhhhhh h hhhhhhhhh.hhdhddhhhhhhhhhhhh
hhhhhihhhhhdhhhdhhhhhhhhhhhhhh dd h hhhdh dhhh hhdhdhhhhh hhhhid.hhhhdhhdhhhdddhhdhhhhdhhdhhhhihh hhhhhhhhh.hhhhhhhdhddhh
hhhhhdh)h.hhhhhdhhhhhdhhhhhhid.
hh hhhdhhdhhhhhhdddhhhhhh hh hdhhdhdh hhdhh hihhdhhhdhhdhh hhihhhhhhhhhhhhh hhdhhdhhhhhhhhhh dhhhhhdhhhhhdh dhh hhd
hhddhh h.h hhd hidhhhhh hhhhihh.hhhdhhhdhhdhdhh.dhhhhhhdhd hh.hhhhhhidh dhhhhdhhh dh.hdhd d hdhhhhhhhhhdhhhhhhhhd
h.hihohhh.hhhhdhhhh.hdhhhhhhhhhdhhhhdhhhh.dhhhhhhhd.
ihhhhhhihhhhhhhhhhhhhh. hhhhhhdhhh h h hhhhhhdhhddhhh.hhdhhhhihhhdhdhhh dh dhhihhhhhhhhh h.hhhhhhdhdhhhdhhhhhhdhhhhdhhhh
hhhhhihhhhdhhhdhhhhdhhh hhhdhhh hhhhhdhh d hdhhhhhhhhhh h hhhhdh.hhhhhhhdhhhhhhhhdhhhhh hihhhhhdhhhh hhhhhhhd hid
hhhh hhhhihhddh.hhhhhdhh.dhhhhhhdhd hh hhdhhhhhhhhhhhhhh hdhhhdhdhdhhhhh hih.hhhhdhdhhh h dhh dhhh dhhhhdhhhhhdhhdhhhhd
dhhh ddhhhhhdd hhhhhhhddhh hhdh hhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhdhhhhhhh.hdhhhhhdhhhdhhhihhd hhhhddh hhhhhhhdhh.hihhh hd
dh hhhhhdhd hh h dhhhhhdhhhhhdhhhhhhid.hhhhhhhddh hhhh .dhhdhhhhdhhhdh.hhhhhhhhhdhh hhhhhhhhhdh.
ihhhhhhh hdhh hi hhhhhdhhhhhdhhh dhhhhhhhhhhddhhhhhhhd hdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh.hdhhhhhdhhhdhhhhhhhhhhhhhhhh
hhhhhhhhhhh.dhhdhhhhdhhhhdh.h hhhhhh hhhhhhh.dhhhh.hhdhhhhdhhh hh hihhddhh hhdhdh hdhhhdhdhhhhhhhddh hhdhhhdhh hd
hhhd.hhhhh dhhhhdhhhhdhhhdhdhhdhhdhhhhhhhhhhhh hh h hhhhhhdhhhhdhdd hhddhh.hhhhhhhhhhdhhhhhhhdhhhhhh hhhhdh hhhhh.hhhh
hhhhhhhdhhh hih.hidhddhh hhdhhhhhhdhhhhhhidhhh hhhhdhhhdhdhhhdhhhhhhhhhhhh hhh d hdhhddhh hhhdhhdhhhhhhhdhhhhhd
hhhhhhhhdhhhhhhihh dhhhhhdhhhhhh hhihhhdddhhhdh dhhhhdhhhhd d hdhhhhh.h hhhhhhhhdhhdh hhdhhhdhhhhhhhhhdhdhh hdh
hhhhhhhhhhhdhhh hhhhdhh dhhhhhhhhhhhhhhhihhhhdhddhhhddhhd hhhhdh dhhhihhdhh hihh h hhhhhddhhhhhdhdh dhhhihhhhhhh.ddh
hhhh.h dhhhdhihhhh.hhhhhhhhhd hdhhhhhhhhhhhh.hhdhhhdhhhhhhhhhhdhhhdhhh h h.hhhhdhhhhhhhhhdhhhhhhhh hdhhhhh.
hh .hhhh hhhhhhhh hhhhhhdh hhhhhd hhhhhhhddhhhh dhhdddhhhhhhhhhihh h hhhhhdhhhhhh hhh hhhhhdhhhhdhhhhhhhhh.dhhhh
hdhhh hih.h hhddhh.dhhhh hh dhhhhhhhhhhhhhh hhhhdhh hhhhhhhhhdhhhdhhhhhhh hihhh hhhhhhhhhhhhhdhddh hhd.
hhdhdhhhhhhhhhdhhhhhdhhh hdhdhddhhhhdhhhhhhhhhhdhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhdhh.
haohhihhihiiihhzhiziohhhizhizihhh:
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ih dhhhhdhhhhhhhhhhdhhhhdhhhhhhhdhhhhhhhhh hdhhhd.hhdh hhh dhhhdhhhhhhhdhhhhhhhhhhdhh hhhhhhh hh hdhhdhdhhdhhhhh hh h
hhhhhhddhhhhhhhhdhhhhh.hhdhhhhhdhdhhhhhh hdhdhhhdhhhhhhhhhhh h hhd hhhhhhhh hi hhhhhdhdhhhhhhhh h hhhhhhhhhhhhhdh
dhhhdhhhhh hhhhhhhh dd.hhhhdhhhhhhhhh dhhhhd hhdhhhhhhdhhhhhhhhhdhhdh dhhhhhhhhdhhdhhdhhhhdhhhhhd.h hhhhhhhhhdhh
dhhhhhdhhhh hdh hhdhhhhhhhhhhhdhdhhhhhhh dhhhh hhhhdhhhdhdhhhhhhhdhhddhhh hhh hhhhhhh hhhhhdhhhhhhdhh hhhhdhhhdh
hhhhdhhhhdh.hhhhdddh h h hhhhhhh hhhdhhhhdhhhhhhhhhhhhhhdhhh hhdhhh h hhhhhdhhhhhh.hhdhd hh.
hh hhdhdh h hhhhhhhhdhhhhhhhhhhhdhhdhdhhdhhhhhhhhhdhhhhihhh hhhhhhhhdhhhhhhddh hhhd.h h d dd hhhdhhhh dhhih
hhhhhhh ddhhhhhhhhhhhhhhhh.hhh hhihhhhhhddhh hhhdhhhhdhhhhhhdh .hhhhhhhdhhhhhhddhh hhhhhhhhhhhhhhdhhdd
hh dhhhdhhhhhh.hhhhhhhddh hhhh.hhhddhhhhhhhddh hhhh.hhhhhhhh h.
iddhhhhhhdhdhhi

h
h
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hhdhhhhhdhd hhhddhhh hdhhhhhdhhhhhhdhhhhh hhidhhhhhhd ddhh hdh hhhhh.hhhhhhdhdhhhhhhddhhhhdhhhhddhdhhhhhddhh hhd
dhh hhh hdhh h h hhhh h hhhhh hhhh hdhhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhh h hhhddhh hhhhhhh hhhhhdhhhhhhhhhhdhhd.
ihhhddhh hhhhhhhdddhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hh hhhhhhh hhhhddhhhhhhhhdhhd.hihhhhhhdhdhhd hdhhhhhhhddhh dhh ihhh
hhhhhhhhhhhdhddhdhhdhhhhhhh h hhhhhhhhddddhh hhhd.

h
ihhhhhhhhhhhhhhd dhhhdhdhhhhhhh

h
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hihhhhhhhdhhhhhhhhdhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh hhhhdhhhd ..o d
)hhhh: ///.hhh..dd.hh hh hhh/hh/dhh ihdhhhd/dhdhhh/hh/h.hhhdhhdh h.hhhdhhdh/hh/hhhdhhhhh.h )
d.hhhhzh.dhh.hhhddhh.hhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhdhhhhh?
o.hhhhhhhhhhhhh.dhhhhh.h.dhdhhhdhhh.hhhhhhhhhdd?
.hhhh h dhhhhdh hhdhh hhhdhhdh
e.hhhhhhhhhhhdhhddhhhdhhhhhhhddhh.ddhhdhhhhh?
i.hhhh hh hhhdhhhhhhhddhhhh.hhhhddhh h
e.hhhh hh hhhdhhhh hhh.hhhhddhh h
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i.hhhhhh.dhhhhhhhdhhdhhhh.hhdhhhhdhhhddhh.h?
.hhhhhhhhddhd hhhhhhdhhhhh.dhhdhhhhhhhhddhhhh.hhhhddhh h
v.hhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhh.hhdhhhhh?
d .hhhhhhhhhdhhhhhdhhhhhhdhhhhdhhh hhhhhhhhhhh hhhhhhh hh hh hhhhh 
dd.hhhhihhhhhhhhhh h.hhdhhhhhhh hhhhhhihhhhhh
do.hhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhdhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhdhhhhh?
di.hhhhhhhhhhhdhhhhhh.hihdhhdhhhhhhhhhhhh.hhhhdhhhhhhhhhhhdhdhhh?
de.hhhhhhhhhhhhhh hhhdhhhh hd.hh
di.hhhh hhhdhd hhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhdh.
de.hhhhhhhhhdhhhhhdhh.
di.hhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhdhhhhh.dhhdhhhhhhh.hhdhhd.hhhhhhhhdhhhhddddhhhhh?
d%.hhhhhdhhhhhh.dhhdhhhhhhh.hhdhhd.hhhhhhhh.h?
dv.hhhhzhhddhhhhhhh.hhhhdhhoh.hhhhh.hdhhhhhhhdhhhhhhdhhhhhh.hhhhhhhdh.
o .hhhh h hhhhhhhdhhhhhdhhdhhhdhhhhhhhhhh hhhhhhhh hhhhhdhhhhhhhdhhhhhh hhhhhhhdh
od.hhhhhh.dhhhhhhhdhhdhh.hhihhhhhdhddhdhhdhhhhhhh?
oo.hhhhhh hhhhdhhhdhhhhhhhhhhhdhhhhhddh.hhhhhdhhh h hhi h hd.hh 
o.hhhhhh hdh dhh hhdhhhddhh hhhhhhhhhh hhhhhhhhdhd hhhddhhhhhhhhhhhhdhhdh hhdhhhhhhhhhhhhhhdh
oe.hhhhhh.dhhhhh.hhdhhhhhhhdh?
oi.hhhhhhhhhdhhhhh.dhddhhhhhhhhh.h?
oe.hhhhhh hhhhhh dhh hhhhhhddhh h hhh hhhhdhhdhhhhdhhhhhhhddh h hhi hhhhddh hhhhhhhdddhhhh
o.hhhhhh hhh.hhh hhihhh hhdhhh hhhhddhh hhhdhhhhhh hh.hhd 
o .hhhh h hhhhdhhhhhhhh dhh hhhhhhddhh hhdhhd hdhddhd hhhhh hh hhhhdhhd h h dddd 
ov.hhhh h hhhhhh hdhhhhhhhhhdhh hdh hhdhdd
i .hhhhhhhhhdhhhhhdhdhhh.hh.hd.hhhahhohihhhhhai?
d.hhhhhh hhhhdhhhdhhhhhhhdhh.hhdhdddddhhhhhhdhhhhhh 
o.hhhhhhhhddhhhhhhddhh hhdh dhh hhhhhhddhh hhhhhhdhhhhhhhhhhhdh
ii.hhhhzh.hhhhhhhdhhhhhdohdhhhhhhhhhh.hhhhhdhhhdhdhhhdhhhhh?
ie.hhhhzh.hhhhhhhdhhhhhdohdhhhhhh.hhihhhhdhhhhh?
i.hhhh h hhhhhhhdhhhhhhhddh hhhhhhdhhhhh.hhhhhdhh
ie.hhhhhh.dhhhdhhdhdhhdhhhhhhhddhhhhhh..hhhh?
ii.hhhhhhhhhhhdhhhhdhhihhh?
i%.hhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhdhhhdhhhhhhhhhhhhhh.hdhhhhhhhhhhhdhh?
v.hhhhhh hhhhdhhhh hhhdhhhhhhhdhhhdhhhdhhhhh.hhhhhdhh
e .hhhhhhhhhhhhdhhhhhdhhhdhhhhhhdhhh hh
hhdhhhhhhhhhhhhhhdh
ed.hhhhhh dhhdhhhhdhhhhdhhh dh hhhdhhhhhhhhhh hhhhhdhhh 
eo.hhhhhhhhhhhhhhdhhhddhh.hhhhhhhhh.h?
ei.hhhhhh.dhddhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhddhh.?
ee.hhhhhh hhhhdhhhhhhhhhhdhhdh h hhhhhdhhhhdhhhhhhhdd
ei.hhhh hhhhhhhhhhhhhdhhhdhhhhhhhhdhhdhhhhhhhhhhhhhhhdh
ee.hhhhhh hhhhhhdhhhhhhhh hhhhhdhhhhhhhhhhhdhhhhhh hhhhhhhdh
e.hhhhhh dhhhdhhhhhdhhhhhhh hhhhhh hhhhhhhdhhhhhh 
e%.hhhhhh.dh..dhddhhdhhhhhhdhhhhhhhddhh.hohhhhhdhhhhhhhdhhhhhhhhhhh?
ev.hhhhhhhhhhhdd.hhhhhhh hihhhhhdhh hhhhhhdhhdhhhhhhhhhhhhhh h
i .hhhhhhhhhhdhhhdhhhhhhhhdhhhhhhhhhdhhhhhh hhhhhhhdhh
id.hhhhhhhhhhhdhhhhhhhddhh ddhhhh dhhhhhdhhhdhhhhdhh
io.hhhhhdhh dhhhddhh hhhhhhhhhh hhhh dh hhh hhh hhhdhhhh h hhhdhhd hhhdhd hhhhhhh
i.hhhhhdhh dh hhhhdhhhhhdhihhhh h hhhhdhhhhd ddhhh hhdhdhhhhhdhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhdh
ie.hhhhhdhhhhhh dh hhh hhhdhhhhh h hhhdhhhhhhhhdhdhhdhhhhhh hhhhhhddhh 
ii.hhhhhddhhhh dhdhhhdhhhh hhdhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhhhhd hhhhh
ie.hhhhzh.hhhhhhhdhhhhhhhhhhhdhhhh.dhhdhhhhhhhddhh.h?
i.hhhh hh hhhdhhhhhhdhhhhhh.hhh.dhhdhhhhhhhddhh h
i .hhhh hh hhhdhhhhdh.hhhhdhh.hhh.dhhdhhhhhhhddhh h
iv.hhhh hh hhhdhhhhhhd.hhhhdhh.hhh.dhhdhhhhhhhddhh h
e .hhhhhhhhhdhhhhhhhhhhhhhhhhh.?
ed.hhhhhh hdh ddhhhddhhhhhhhdhhdhhhhhh dhhhhdhhhdhhhhhhddhh 
eo.hhhh h hhhhhhddhd hhhhd h hdhhhhhh hhhdhhdhhhhhhddh
e.hhhhhhhhhhhdhhhhhhhddhh ddhhdhhh
ee.hhhh ddh h hhhhhhd.dhhhhhh dhhdhhhhhhh h h hhhhhddhh hdhdh .hhhdh hdhhh hhhhihhhod
ei.hhhhhhhhhhh dhhdhhhhhhh h hhhdhhd hhhddddhhhhhhhhhhhdhhhhhhdhhhh.hhdhd hhhhdhhhhhhhhhhddhhhhhhhhhhhhdhhhhh
ee.hhhhhddhhhhhhhhhdhhhhhhhhhdhhdhddddhhhhhhohhdhhhhhhh..ohhhhhh..hhhhddhh.hhdhh.hhhh?
e.hhhhhdh hdhhhhdhhhhhhh h h hhhhhhhhhddhh.hhddddhhhhhhhhhhhdhhhhddhh hdhhhhhhhhdh hdh
e .hhhhhhh hhh dhdhhhhhdhh hhdhhhhhhhhhhhhhhdhhhdhhdhhhhhhhhh hhhhh dhhddhhhdhhdhhhhhhhhh hhhh 
ev.hhhhhhhhhhhh.ddh h hhhhh .hhdhhhddhh hhhhddhhhhhhhhdhhdh 
i .hhhhhh.dh..dhddhhdhhhhhhdhhhhhhhddhh.hohhhhhdhhhhhhhdhhhhhhhhhhh?
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hhhhhhhhdhhhhhhhhhhhdhhhhhhdddhhdhhhhhhhhhhdhhhh.hh hhhd hh h hhhhdhhhhdhhhhhhh hdhh h hh.hhddd.dddhhhhhhhhhhh
hhhdhhhhdhhhhhohhhhhhhhdhhhhhdhhdhh.hhhhhhhdh..hhhdhhdd
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhddhhh h.hhhhhhhh h.hhhdhhhhhhhhhhhhi.hhhhdhhhhdhhhd ..o dhdhhhdhhhhhhdd.dddhh h hhhdhdh hhdhh
hhhhhhhhhhhhhhhhhh.hdhhhhh.ddhhhhhhhdhh.hhdhh.dhhhhhdhhhh.h)hhhh: ///.hhhhhhi.hh ?hh.h/hdoo d)
hhhh.hhhhdhhhhhhhhhhddhhh.h

h
dd.hoihhohohziohihhiioiizihihi
h h ihh
dhhhhzdhhh)hhih)hhhhohhhoi.ehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhh)hhhhhhhhh)
dhhhh hdhhhh hhh hhhohhhhh  e hhhhhhhhhhhhhhhhhohhhh hhhhh
dhhhhhhhdh),hhd)hhhhhohhhhh ovdeehhhhhhhhhhhhhhhhhohhhh)hhhhh)
dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhh oiviihhhhhhhhhhhhhhhhhohzdhhh)hhih)
dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhh o dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhoh hdhhhh hhh
dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhhdo vehhhhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhdh),hhd)
hhhh
dhhhh.hhhhh).hh)hhhhhohhhhhh o ee%hhhhhhhhhhhhhhhhhoh.hhhh).)
dhhhh.hhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhdioeiohhhhhhhhhhhhhhhhhhoh.hhhhh).hh)
dhhhhd.hihh)dh)hhhhhohhhhho%oiihhhhhhhhhhhhhhhhhhhoh.hhhh).)
dhhhh.hhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhhhh odiioihhhhhhhhhhhhhohd.hihh)dh)
dh h hh d hih hhhhohhhhe ihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhoh.hhhh
dh h hh d hih hhhhohhhhhhhh eoihhhhhhhhhhhhhhhohhd hd
dhhd.hdh)hhh)hhhhhhhohhhheiioehhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhoh.hhhh).)
dh.hhd.hhhh)..)hhhohhhhhhhhhooo ihhhhhhhhhhhhhhhhohhd.hdh)hhh)

izhdhoh

dh hh hhh dhhhhhhhhhhohhhhhhhhde vhhhhhhhhhhhhhohih
dhihhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhhhhhhhh edhhhhhhhhhhoh hh hhh dhh
dh.hhdhh).hhh)hhhhhhhhhhohhhhhhhhhhhioi%ihhhhhhhhhhohhhhhh
dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhhhhhhhh ooeeohhhhhhhhoh.hhdh

aiiizhi
dh)hhh hhihhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhhhhhhhhhhhh oi e%hhhhhhhhhhhhhohhh h
dhh hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhhhhhhhhhhhhioo%dhhhhhhhhhhhhhhhoh)hhh hhi

iiiiihh
dhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhhhhhhhhhhdeoi ehhhhhhhhhhhhhhhohhd.hd zdhh²h)hhh)
dhhd.hd zdhh²hhhhhhhhhohhhhhhhhhhhhhhhh oe%vihhhhhhhhhhhhhohhhh
dh.h ih²hhhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhhhhhhhhhhhhh o i ihhhhhhhhhhhhhohhd.h zdhh²
dhhd.hd zdhh²hhhhhhhhhohhhhhhhhhhhhhhdeooihhhhhhhhhhhhhhhhhoh.h ih²
dh.. ih²hhhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhhhhhhhhhhhhh ovei%hhhhhhhhhhhhhohhhhdh)hhh

ohoieihh
dh.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhhhhhhhhhhhhhiooiihhhhhhhhhhhhhhhhoh)ddhhhd.hd
dhhd.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhhhhhhhhhhhhh od o hhhhhhhhhhhhhhoh.hh
dh.hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhohhhhhhhhhhhhhhhhvo% ehhhhhhhhhhhhhhhhohhd.h
dh)ddhhhd.hdhhhhhhhhhhhhohhhhhhhhhhhhhhhhdoi%ihhhhhhhhhhhhhhhhoh.hh
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