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èð î ó ì ¿´´ èð ïîë ïðð ëð ïð ïëí ïîë èç ïîç îðç ïêð ïêî

çðÍ î ó ì ¿´´ çð ïìð ïðð ëê ïð ïéð ïëð ïïê ïíè îîè ïèð ïèï
çðÔ  î ó ì ¿´´ çð ïìð ïîë ëê ïð ïéð ïëð çï ïíè îîè ïèð ïèï

ïðð î ¿´´ ïðð ïêð ïìð êí ïï ïçî ïêê ïïð ïìë îìë ïçê ïçè
  ì îòî ïðð ïêð ïìð êí ïï ïçî ïêê ïïð ïìë îìë ïçê ïçè
  ì í ïðð ïêð ïìð êí ïï ïçî ïêê ïìì ïìë îìë ïçì ïçè

ïïî  î ó ì ¿´´ ïïî ïçð ïìð éð ïîòë îîð ïéê ïîê ïêð îéî îîë îîë

ïíîÍ î ëòë ïíî îïê ïìð èç ïî îëê ïèð ïíì ïçì íîê îìè îêï
  î éòë ïíî îïê ïìð èç ïî îëê ïèð ïëì ïçì íîê îìè îêï
  ì ëòë ïíî îïê ïìð èç ïî îëê ïèð ïíì ïçì íîê îìè îêï
ïíîÓ î ¿´´ ïíî îïê ïéè èç ïî îëê îïè ïëê ïçì íîê îìè îêï
  ì ¿´´ ïíî îïê ïéè èç ïî îëê îïè ïíê ïçì íîê îìè îêï

ïêðÓ î ó ì ¿´´ ïêð îëì îïð ïðè ïì íîð îéð ïèð îíè íçè íïé íïê
ïêðÔ  î ó ì ¿´´ ïêð îëì îëì ïðè ïì íîð íïð ïèð îíè íçè íïé íïê
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èð î ó ì ¿´´ çòë ïì îéî îíî íïç éç ïïê îèòë íìòë ïç ìð ê ê îïòë Óê

çðÍ î ó ì ¿´´ ïï ïë íïé îêé íéî èë ïïê îèñëí íé îì ëð è é îé Óè
çðÔ  î ó ì ¿´´ ïï ïë íïé îêé íéî èë ïïê îèñëí íé îì ëð è é îé Óè

ïðð î ¿´´ ïî ïé íêê íðê ìíí çï ïïê íè ìì îè êð è é íï Óïð
 ì îòî ïî ïé íêê íðê ìíí çï ïïê íè ìì îè êð è é íï Óïð
 ì í ïî ïé ìðð íìð ìêé çï ïïê íè ìì îè êð è é íï Óïð

ïïî  î ó ì ¿´´ ïë ïç íèè íîè ìëê çî ïïê ìê ìè îè êð è é íï Óïð

ïíîÍ î ëòë ïé îð ììë íêë ëîí ïðð ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
 î éòë ïé îð ìêë íèë ëìí ïðð ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
 ì ëòë ïé îð ììë íêë ëîí ïðð ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
ïíîÓ î ¿´´ ïé îð ëðë ìîë ëèí ïîð ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
 ì ¿´´ ïé îð ìèë ìðë ëêí ïîð ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî

ïêðÓ î ó ì ¿´´ îí ïè êðè ìçè êêè ïìê ïëð êë éê ìîñîè ïïðñêð ïîñè èñé ìëñíï ÓïêñÓïð
ïêðÔ  î ó ì ¿´´ îí ïè êëî ëìî éïî ïêè ïëð êë éê ìîñîè ïïðñêð ïîñè èñé ìëñíï ÓïêñÓïð
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éï î ðòéë éï ïïî çð ìë è  ïíë ïðè èí ïïð ïèï ïíç ïìî

èð î ó ì ¿´´ èð ïîë ïðð ëð ïð ïëí ïîë èç ïîç îðç ïêð ïêî

çðÍ î ó ì ¿´´ çð ïìð ïðð ëê ïð ïéð ïëð ïïê ïíè îîè ïèð ïèï
çðÔ  î îòî çð ïìð ïîë ëê ïð ïéð ïëð çï ïíè îîè ïèð ïèï
  î í çð ïìð ïîë ëê ïð ïéð ïëð ïïì ïíè îîè ïèð ïèï
  ì ïòë çð ïìð ïîë ëê ïð ïéð ïëð çï ïíè îîè ïèð ïèï

ïðð î ¿´´ ïðð ïêð ïìð êí ïï ïçî ïêê ïïð ïìë îìë ïçê ïçè
  ì îòî ïðð ïêð ïìð êí ïï ïçî ïêê ïïð ïìë îìë ïçê ïçè
  ì í ïðð ïêð ïìð êí ïï ïçî ïêê ïìì ïìë îìë ïçì ïçè

ïïî  î ì ó ëòë ïïî ïçð ïìð éð ïîòë îîð ïéê ïîê ïêð îéî îîë îîë
  î éòë ïïî ïçð ïìð éð ïîòë îîð ïéê ïìè ïêð îéî îîî îîë
  ì ¿´´ ïïî ïçð ïìð éð ïîòë îîð ïéê ïîê ïêð îéî îîë îîë

ïíîÍ î ëòë ïíî îïê ïìð èç ïî îëê ïèð ïíì ïçì íîê îìè îêï
  î éòë ïíî îïê ïìð èç ïî îëê ïèð ïëì ïçì íîê îìè îêï
  ì ëòë ïíî îïê ïìð èç ïî îëê ïèð ïíì ïçì íîê îìè îêï
ïíîÓ î çòî ó ïï ïíî îïê ïéè èç ïî îëê îïè ïëê ïçì íîê îìè îêï
  î ïë ïíî îïê ïéè èç ïî îëê îïè îðé ïçì íîê îìè îêï
  ì ¿´´ ïíî îïê ïéè èç ïî îëê îïè ïíê ïçì íîê îìè îêï

ïêðÓ î ó ì ¿´´ ïêð îëì îïð ïðè ïì íîð îéð ïèð îíè íçè íïé íïê
ïêðÔ  î ó ì ¿´´ ïêð îëì îëì ïðè ïì íîð íïð ïèð îíè íçè íïé íïê
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éï î ðòéë ç ïï îìê îïê îéè êç çî îè íï ïì íð ë ë ïê Óë

èð î ó ì ¿´´ çòë ïì îéî îíî íïç éç ïïê îèòë íìòë ïç ìð ê ê îïòë Óê

çðÍ î ó ì ¿´´ ïï ïë íïé îêé íéî èë ïïê îèñëí íé îì ëð è é îé Óè
çðÔ  î îòî ïï ïë íïé îêé íéî èë ïïê îèñëí íé îì ëð è é îé Óè
 î í ïï ïë íìð îçð íçë èë ïïê îèñëí íé îì ëð è é îé Óè
 ì ïòë ïï ïë íïé îêé íéî èë ïïê îèñëí íé îì ëð è é îé Óè

ïðð î ¿´´ ïî ïé íêê íðê ìíí çï ïïê íè ìì îè êð è é íï Óïð
 ì îòî ïî ïé íêê íðê ìíí çï ïïê íè ìì îè êð è é íï Óïð
 ì í ïî ïé ìðð íìð ìêé çï ïïê íè ìì îè êð è é íï Óïð

ïïî  î ì ó ëòë ïë ïç íèè íîè ìëê çî ïïê ìê ìè îè êð è é íï Óïð
 î éòë ïë ïç ìïð íëð ìéè çî ïïê ìê ìè îè êð è é íï Óïð
 ì ¿´´ ïë ïç íèè íîè ìëê çî ïïê ìê ìè îè êð è é íï Óïð

ïíîÍ î ëòë ïé îð ììë íêë ëîí ïðð ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
 î éòë ïé îð ìêë íèë ëìí ïðð ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
 ì ëòë ïé îð ììë íêë ëîí ïðð ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
ïíîÓ î çòî ó ïï ïé îð ëðë ìîë ëèí ïîð ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
 î ïë ïé îð ëëê ìéê êíì ïîð ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
 ì ¿´´ ïé îð ìèë ìðë ëêí ïîð ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî

ïêðÓ î ó ì ¿´´ îí ïè êðè ìçè êêè ïìê ïëð êë éê ìîñîè ïïðñêð ïîñè èñé ìëñíï ÓïêñÓïð
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éï î ðòéë éï ïïî çð ìë è ïíë ïðé èï ïïð ïèï ïíç ïìî

èð îóì ¿´´ èð ïîë ïðð ëð ïð ïëí ïîë èç ïîç îðç ïêð ïêî

çðÍ îóìóê ¿´´ çð ïìð ïðð ëê ïð ïéð ïëð ïïê ïíè îîè ïèð ïèï
çðÔ  îóìóê ¿´´ çð ïìð ïîë ëê ïð ïéð ïëð çï ïíè îîè ïèð ïèï

ïðð îóìóê ¿´´ ïðð ïêð ïìð êí ïï ïçî ïêê ïïð ïìë îìë ïçê ïçè

ïïî î ìóëòë ïïî ïçð ïìð éð ïîòë îîð ïéê ïîê ïêð îéî îîë îîë
  î éòë ïïî ïçð ïìð éð ïîòë îîð ïéê ïìè ïêð îéî îîî îîë
  ì ì ïïî ïçð ïìð éð ïîòë îîð ïéê ïîê ïêð îéî îîë îîë
  ì ëòë ïïî ïçð ïìð éð ïîòë îîð ïéê ïìè ïêð îéî îîî îîë
  ê ¿´´ ïïî ïçð ïìð éð ïîòë îîð ïéê ïîê ïêð îéî îîë îîë

ïíîÍ îóìóê ¿´´ ïíî îïê ïìð èç ïî îëê ïèð ïíì ïçì íîê îìè îêï
ïíîÓ î çòî ïíî îïê ïéè èç ïî îëê îïè ïíê ïçì íîê îìè îêï
  î ïï ïíî îïê ïéè èç ïî îëê îïè ïëê ïçì íîê îìè îêï
  î ïë ïíî îïê ïéè èç ïî îëê îïè îðé ïçì íîê îìè îêï
  ì éòë ïíî îïê ïéè èç ïî îëê îïè ïíê ïçì íîê îìè îêï
  ì çòî ïíî îïê ïéè èç ïî îëê îïè ïíê ïçì íîê îìè îêï
  ê ì ïíî îïê ïéè èç ïî îëê îïè ïíê ïçì íîê îìè îêï
  ê ëòë ïíî îïê ïéè èç ïî îëê îïè ïíê ïçì íîê îìè îêï

ïêðÓ îóìóê ¿´´ ïêð îëì îïð ïðè ïì íîð îéð ïèð îíè íçè íïé íïê
ïêðÔ  îóìóê ¿´´ ïêð îëì îëì ïðè ïì íîð íïð ïèð îíè íçè íïé íïê
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éï î ðòéë ç ïï îìê îïê îéè êç çî îè íï ïì íð ë ë ïê Óë

èð îóì ¿´´ çòë ïì îéî îíî íïç éç ïïê îç íë ïç ìð ê ê îïòë Óê

çðÍ îóìóê ¿´´ ïï ïë íïé îêé íéî èë ïïê îèñëí íé îì ëð è é îé Óè
çðÔ  îóìóê ¿´´ ïï ïë íïé îêé íéî èë ïïê îèñëí íé îì ëð è é îé Óè

ïðð îóìóê ¿´´ ïî ïé íêê íðê ìíí çï ïïê íè ìì îè êð è é íï Óïð

ïïî î ìóëòë ïë ïç íèè íîè ìëê çî ïïê ìê ìè îè êð è é íï Óïð
 î éòë ïë ïç ìïð íëð ìéè çî ïïê ìê ìè îè êð è é íï Óïð
 ì ì ïë ïç íèè íîè ìëê çî ïïê ìê ìè îè êð è é íï Óïð
 ì ëòë ïë ïç ìïð íëð ìéè çî ïïê ìê ìè îè êð è é íï Óïð
 ê ¿´´ ïë ïç íèè íîè ìëê çî ïïê ìê ìè îè êð è é íï Óïð

ïíîÍ îóìóê ¿´´ ïé îð ììë íêë ëîí ïðî ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
ïíîÓ î çòî ïé îð ìèë ìðë ëêí ïîî ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
 î ïï ïé îð ëðë ìîë ëèí ïîî ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
 î ïë ïé îð ëëê ìéê êíì ïîî ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
 ì éòë ïé îð ìèë ìðë ëêí ïîî ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
 ì çòî ïé îð ëðë ìîë ëèí ïîî ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
 ê ì ïé îð ìèë ìðë ëêí ïîî ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
 ê ëòë ïé îð ëðë ìîë ëèí ïîî ïíí ìë ëç íè èð ïð è ìï Óïî
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ëê ëê çð éï íê ê  ïðé èê êì çî ïìè ïïð ïðç è

êí êí ïðð èð ìð é  ïîð ïðð éî çê ïëç ïîì ïîð è

éï éï ïïî çð ìë è  ïíë ïðè èí ïïð ïèï ïíç ïìî ç

èð èð ïîë ïðð ëð ïð ïëí ïîë èç ïîç îðç ïêð ïêî çòë

çðÍ çð ïìð ïðð ëê ïð ïéð ïëð ïïê ïíè îîè ïèð ïèï ïï
çðÔ  çð ïìð ïîë ëê ïð ïéð ïëð çï ïíè îîè ïèð ïèï ïï

ïðð ïðð ïêð ïìð êí ïï ïçî ïêê ïïð ïìë îìë ïçê ïçè ïî

ïïî ïïî ïçð ïìð éð ïîòë îîð ïéë ïîê ïêï îéí îîë îîê ïë

ïíîÍ ïíî îïê ïìð èç ïî îëê ïèð ïíì ïçë íîé îìè îêï ïé
ïíîÓ ïíî îïê ïéè èç ïî îëê îïè ïíê ïçë íîé îìè îêï ïé
ïíîÓ ì÷  ïíî îïê ïéè èç ïî îëê îïè ïêê ïçë íîé îìè îêï ïé 
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