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��ச�்ற்றம்பலம் 
 
 
 
 

நம் கடம்பைனப் ெபற்றவள் பங்�னன் 
ெதன் கடம்ைபத் ��க்கரக் ேகா�லான் 

 தன் கடன் அ�ேயைன�ம் தாங்�தல்  
என்கடன் பணி ெசய்! �டப்பேத 

 

'ைசவ�ம் த�	ம் ேபாட்� நிகழ்� – 2016" 
காலம் இடம் ெதாடர்�க�க்� ேபாட்� நைடெப#ம் 

$கவரிகள் %ன்னர ்
அ&'க்கப்ப(ம் . 

 

'ஒ� ஊராட்��ல் 

(Gemeinde) �ைறந்த! 30 

%ள்ைளகள் ேபாட்��ல் 

பங்ேகற்%ன் 

அவ்'டத்�ல் ேபாட்�கள் 

ைசவெந&க்+டத்தால் 

தனியாக நடாத்தப்ப(ம்" 

11. 06. 2016 ,ரிச ் ��. ��ஞானசம்பந்தர ்இலங்ேகஸ்வரன் 
078 874 00 39 

11. 06. 2016 மரத்்�னி 
(�ேயான்) 

��. ெதய்ேவந்�ரம் �9தரன்  

078 619 32 18 
��ம� . பால�மரன் சேரா:னிேத'>  

078 805 07 85 
12. 06. 2016 ேபரன்் ��. �ழந்ைத 'க்ேனஸ்வரன்  

078 759 99 72 
��. காராள�ங்கம் 'ஜய=ேரஸ்  

079 275 68 62 
12. 06. 2016 ல>சான் ��. நவம்  076 585 85 53 

05. 06. 2016 ெஜனீவா ெஜனீவா தBழ் கைலகலாசச்ார மன்றம்  

��ம� . சந்�ரபாலன் இராேஜஸ்வரி  
079 631 29 98 

05. 06. 2015 பாசல் ��.  ேநசன் 078 307 52 24 
 

 

,g;Nghl;b njhlu;ghd Nkyjpf jfty;fs; ngw 078 697 70 25 

vDk; ,yf;fj;Jld; my;yJ ganalingesuram@gmail.com 

kpd;dQ;ry; KfupAld; njhlu;Gnfhs;sTk;. kpd;dQ;y; Clhfj; 
njhlu;Gnfhz;L gbtj;jpidAk; kw;Wk; ghly;fisAk; 

ngw;Wf;nfhs;syhk;. 

ேபாட�்கள்: ேதவாரம் - ��வாசகம் - ��ப்�கழ் -  ��க்�றள் -  ����வண்ணம் டட்ல் - ��ேவடம் - 

��க்கைத 

வய" #ரி� ேதவாரம் ��வாசகம் ��ப்�கழ் ��க்�றள் ��க்கைத 
%. ஆ. 2011  

(5 வய!) 

இளந்தளிர ் ேதா(ைடயெச'யன் D=வ!ம் ெவண்ணீ# இறவாமல் கட>ள் வாழ்த்!  

1 – 3 �றள்  

��ஞானசம்பந்தர ்
1 – 4 நிBடம் 

%. ஆ. 2010  

(6 வய!) 

தளிர ் மந்�ர மாவ! நீ# D=வ!ம் ெவண்ணீ# ஏ#ம�ேல& வான்�றப்F 

1 – 3 �றள் 

மாம்பழக்கைத  
4 – 6 நிBடம் 

%. ஆ. 2009  

(7 வய!) 

மழைல இல்லக 'ளக்க! $த்�ெந& அ&யாத பக்�யால் வான்�றப்F  

1 – 3 �றள் 

ெசம்மனசெ்சல்' 

1 – 4 நிBடம் 

%. ஆ. 2008  

(8 வய!) 

பாலர ் தைலேய நீவணங்காய் $த்�ெந& அ&யாத !ள்Gமத ேவடை்க வான்�றப்F 

1 - 5  �றள்  

எம் ஈழத்! மன்னன் 

1 – 4 நிBடம் 

%. ஆ. 2007  

(9 வய!) 

Iளி மா�ல் Jைண�ம் ெதன்பால் உகந்தா(ம் 
 

பக்�யால் நீத்தாரெ்ப�ைம 

1 – 5 �றள்  

��வள்Gவர ்
4– 6 நிBடம்; 

%. ஆ. 2006  

(10 வய!) 

�#வர ் தைலேய நீவணங்காய் உற்றாைர 
யான்ேவண்ேடன் 

நா�த் ேத�த் நீத்தாரெ்ப�ைம  

1 – 5 �றள்  

பார�யார ்
5 – 6 நிBடம் 

%. ஆ. 2005  

(11 வய!) 

Lழ்ப்%ரி> %த்தா! %ைற,�! பால்நிைனந் Mட(்ந் நா�த் ேத�த் இல்வாழ்க்ைக  

1 – 10 �றள் 

�ங்�Nயக் கலய 

5 – 8 நிBடம் 

%. ஆ. 2004  

(12 வய!) 

ந(ப்%ரி> Iளா அ�ைம அம்ைமேய அப்பா எ�ரி லாத பத்� இல்வாழ்க்ைக  

1 – 10 �றள்  

மOநீ�ச ்ேசாழன் 

6 – 8 நிBடம் 

%. ஆ. 2003  

(13 வய!) 

�றேவார ் Dச இனிய! நீ# பாெரா( 'ண்ணாய் ைகத்தல நிைறகனி '�ம்ேதாம்பல் 

1 – 10 �றள்  

ஆ#$க நாவலர ்
6 – 8 நிBடம் 

%. ஆ. 2002  

(14 வய!) 

ேமற்%ரி> அங்கத்!#   

ேநாய்கள்ள� 

ெமய்தான் அ�ம்% நீலங்ெகாள் 

ேமகத்�ன் 

'�ம்ேதாம்பல் 

1 – 10 �றள்  

கைட�ற்=வாB 

7 – 9 நிBடம் 

% . ஆ. 2001/2000  
(15/16 வய!) 

B�ேமல் Dவார ்மலர ்

ெகாண்ட�யார ்
கைடயவ ேனைனக் எைனய ைடந்த கல்' 

1 – 10 �றள்  

பட்�னத்த�கள் 

7 – 9 நிBடம் 

ேமேல �&ப்%டப்பட்(ள்ள ேபாட்� நிைலயப் ெபா#ப்பாளரக்ளிட$ம் ேபரன்் 

ஞானNங்ேகச=்ரத�்Pம்> மரத்்�னி ஞானNங்ேகச=்ரத்�Pம் ேபாட்� 

'ண்ணப்பப்ப�வம் மற்#ம் ேபாட்�க்கான பாடற்ப�ப்%ைனப் ெபற்#க்ெகாள்ளலாம். 

irtnewpf;$lk;  
Verein SAIVANERIKOODAM, Europaplatz.01, 3008 Bern 

www.saivanerikoodam.ch 
 

ganalingesuram@gmail.com  
 

facebook.com/saivanerikoodamSwiss 
 

   ℡ 078 744 50 13 
078 759 99 72  
079 275 68 62 
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Njthuk;  
 

ேதா$ைடயெச% யன்'ைடேய&ேயார ்Mெவண்ம�,�க் 

கா(ைடய=ட ைலப்ெபா�D�ெயன் Oள்ளங்கவரக்ள்வன் 

ஏ(ைடயமல ரான்$ைன நாடப்ணிந் ேதத்தவ�ள்ெசய்த 

Q(ைடய%ர மாFரேம'ய ெபம்மானிவனன்ேற. 

 

 
மந்�ர மாவ" நீ( வானவர ்ேமல! நீ# 
=ந்தர மாவ! நீ# !�க்கப் ப(வ! நீ# 
தந்�ர மாவ! நீ# சமயத்� Pள்ள! நீ# 
ெசந்!வர ்வா�ைம பங்கன் ��வால வாயான் ��நீேற. 
 
 
இல்லக %ளக்க" '�ள்ெக (ப்ப! 
ெசால்லக 'ளக்க! ேசா� �ள்ள! 
பல்லக 'ளக்க! பல�ங் காண்ப! 
நல்லக 'ளக்க! நமச�் வாயேவ. 
 
 
தைலேய நீவணங்காய் - தைல  

மாைல தைலக்கணிந்! 

தைலயா ேலபN ேத�ந் தைலவைனத்  

தைலேய நீவணங்காய் 
 
 
மா+ல் ,ைண-ம் மாைல ம�ய$ம் 

J= ெதன்றPம் Jங்�ள ேவனிPம் 

R= வண்டைற ெபாய்ைக�ம் ேபான்றேத 

ஈச ெனந்ைத �ைணய� நீழேல. 

 
 
#த்தா#ைற ./ெப�  

    மாேனய� ளாளா  

எத்தான்மற வாேதநிைனக்  

    �ன்ேறன்மனத் !ன்ைன  

ைவத்தாய்ெபண்ைணத் ெதன்பால்ெவண்ெணய்  

    நல்Sர�ட ்(ைற�ள்  

அத்தாஉனக் காளாய்இனி  
    அல்ேலெனன லாேம 
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0ளா அ�ைம உமக்ேக ஆளாய்ப் 

    %றைர ேவண்டாேத 

Rளாத் Tப்ேபால் உள்ேள கனன்# 

    $கத்தால் Bகவா� 

ஆளாய் இ�க்�ம் அ�யார ்தங்கள் 

    அல்லல் ெசான்னக்கால் 

வாளாங் ��ப்Qர ்��வா Uரீர ்

    வாழ்ந்! ேபாTேர 

 
 
2ச %னிய" நீ( Fண்ணிய மாவ! நீ# 

ேபச 'னிய! நீ# ெப�ந்தவத் ேதாரக்Gக் ெகல்லாம் 

ஆைச ெக(ப்ப! நீ# அந்தம தாவ! நீ# 

ேதசம் Fகழ்வ! நீ# ��வால வாயான் ��நீேற. 

 
 
அங்கத்"( ேநாய்கள்ள� 

    யாரே்மெலாVத் த�ளி 
வங்கம்மN �ன்றகடல் 

    மாேதாடட்நன் னகரில் 

பங்கஞ்ெசய்த மடவாெளா( 

    பாலா'�ன் கைரேமல் 

ெதங்கம்ெபாVல் ,ழ்ந்த��க் 

    ேகTசச்ரத் தாேன 

 
 
2வார்மலரெ்காண் ட�யார்ெதாWவார ்Fகழ்வார ்வாேனாரக்ள் 
RவாரF்ரங்க ெளரித்தவன்# Rவரக்் க�ள்ெசய்தார ்
Mமாமைழநின் ற�ரெவ�'த் ெதா#'ன் னிைரேயா(ம் 
ஆமாம்%ைணவந் தைண�ஞ்சாரல் அண்ணா மைலயாேர. 
 
 

jpUthrfk; 
 
 
23வ"ம் ெவண்ண(ீ Dண்ப!>ம் ெபாங்கரவம் 
ேப=வ!ம் ��வாயால் மைறேபாPங் காேணX 
D=வ!ம் ேப=வ!ம் Dண்ப!>ங் ெகாண்ெடன்ைன 
ஈசனவன் எவ்>�ரக்்�ம் இயல்பானான் சாழேலா. 
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�த்�ெந4 அ4யாத Rரக்்கெரா( $யல்ேவைனப்  
பத்�ெந& அ&'த்!ப் பழ'ைனகள் பா#ம்வண்ணம்  
�த்தமலம் அ#'த்!ச ்�வமாக்� எைனஆண்ட  
அத்தெனனக் க�ளியவா றாரெ்ப#வார ்அசே்சாேவ 
 
 
ெதன்பால் உகந்தா$ம் 
       �ல்ைலச ்�ற்றம்பலவன் 
 ெபண்பால் உகந்தான் 
      ெப�ம்%த்தன் காேண� 
 ெபண்பால் உகந்�லேனல் 
      ேபதாய் இ� நிலத்ேதார ்
 'ண்பால் ேயா�எய்� 
      J(வாரக்ாண் சாழேலா. 
 
 
உற்றாைர யான்ேவண்ேடன் 
    ஊரே்வண்ேடன் ேபரே்வண்ேடன் 
கற்றாைர யான்ேவண்ேடன் 
    கற்பன>ம் இனியைம�ம் 
�ற்றாலத் தமரந்்!ைற�ங் 
    +த்தாஉன் �ைரகழற்ேக 
கற்றா'ன் மனம்ேபாலக் 
    க�ந்!�க ேவண்(வேன.  
 
 
பால்நிைனந் 6ட்$ந் தா�Oம் சாலப் 
    பரிந்!நீ பா'ேய Oைடய 
ஊனிைன உ�க்� உள்ெளாளி ெப�க்� 
    உலப்%லா ஆனந்த மாய 
ேதனிைனச ்ெசாரிந்! Fறம்Fறத் �ரிந்த 
    ெசல்வேம �வெப� மாேன 
யாOைனத் ெதாடரந்்! �க்ெகனப் %�த்ேதன் 
    எங்ெகWந் த�Gவ �னிேய. 
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அம்ைமேய அப்பா! ஒப்#லா மணிேய! 
அன்%னில் 'ைளந்த ஆர$ேத! 
ெபாய்ம்ைமேய ெப�க்�ப் ெபாW�ைனச ்=�க்�ம் 
FWத்தைலப் Fைலயேனன் தனக்�ச ்
ெசம்ைமேய ஆய �வபதம் அளித்த 
ெசல்வேம! �வெப�மாேன! 
இம்ைமேய உன்ைனச ்�க்ெகனப் %�த்ேதன் 
எங்ெகWந்த�Gவ�னிேய! 
 
 

பாெரா$ %ண்ணாய்ப் பரந்த எம்பரேன 

    பற்#நான் மற்&ேலன் கண்டாய் 

Yெரா( ெபாNவாய் �வFரத் தரேச 

    ��ப்ெப�ந் !ைற�ைற �வேன 

யாெரா( ேநாேகன் ஆரக்்ெக(த் !ைரக்ேகன் 

    ஆண்டநீ அ�ளிைல யானால் 

வாரக்டல் உல�ல் வாழ்�ேலன் கண்டாய் 

    வ�கஎன் ற�ள்Fரி யாேய 

 
 
ெமய்தான் அ�ம்# '�ர'்�ரத்் !ன்'ைர 
    யாரக்ழற்ெகன் 
ைகதான் தைலைவத்!க் கண்ணீர ்த!ம்% 
    ெவ!ம்%�ள்ளம் 
ெபாய்தான் த'ரந்்!ன்ைனப் ேபாற்& சயசய 
    ேபாற்&ெயன்Oம் 
ைகதான் ெந�ழ 'ேடன்உைட யாய்என்ைனக் 
    கண்(ெகாள்ேள.  
 
 
கைடயவ ேனைனக் க�ைண� னாற்கலந் 
    தாண்(ெகாண்ட 
'ைடயவ ேன'ட ்�(�கண் டாய்'றல் 
    ேவங்ைக�ன்ேதால் 
உைடயவ ேனமன்Oம் உத்தர ேகாசமங் 
    ைகக்கரேச 
சைடயவ ேனதளரந்் ேதன்எம்% ரான்என்ைனத் 
    தாங்�க்ெகாள்ேள.  
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jpUg;Gfo;  
 
 
இறவாமற் #றவாமல் எைனயாள் சற்��வா�  
%றவா�த் �றமான ெப�வாழ்ைவத் த�வாேய  
�றமாைதப் Fணரே்வாேன! �கேன! ெசாற் �மரசா!  
கைறயாைனக் �ைளேயாேன! க�ரக்ாமப் ெப�மாேள! 
 
 
ஏ(ம: ேல4%ைள யா$�க ெமான்ேற 
ஈச�டன் ஞானெமாV ேப=$க ெமான்ேற 
+#ம� யாரக்ள்'ைன Tரத்்த$க ெமான்ேற 
�ன்#�வ ேவல்வாங்� நின்ற$க ெமான்ேற 
மா#ப( ,ரைர வைதத்த$க ெமான்ேற 
வள்ளிைய மணம்Fணர வந்த$க ெமான்ேற 
ஆ#$க மானெபா�ள் நீய�ளல் ேவண்(ம் 
ஆ�ய� ணாசல மமரந்்த ெப�மாேள 
 
 
பத்�யால் யா;ைனப் பலகா<ம் 
பற்&ேய மா��ப் Fகழ்பா�  
$த்தனா மாெறைனப் ெப�வாழ்'ன் 
$த்�ேய ேசரவ்தற் க�ள்வாேய  
உத்தமா தானசற் �ணரே்நயா 
ஒப்%லா மாமணிக் �ரிவாசா  
'த்தகா ஞானசத் �நிபாதா 
ெவற்&ேவ லா�தப் ெப�மாேள. 
 
 
"ள்�மத ேவள்ைகக் கைணயாேல 
ெதால்ைலெந( நீலக் கடலாேல; 
ெமள்ளவ� ேசாைலக் ��லாேல 
ெமய்��� மாைனத் தWவாேய; 
 
ெதள்GதBழ் பாடத் ெதளிேவாேன 
ெசய்ய�ம ேரசத் �றேலாேன; 
வள்ளல்ெதாW ஞானக் கழேலாேன 
வள்ளிமண வாளப் ெப�மாேள. 
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நா�த் ேத�த் ...... ெதா	வாரப்ால் 
     நானத் தாகத் ...... �ரிேவேனா  
மாடக் +டற் ...... ப�ஞான 
     வாழ்ைவச ்ேசரத் ...... த�வாேய  
பாடற் காதற் ...... Fரிேவாேன 
     பாைலத் ேதெனாத் ...... த�ள்ேவாேன  
ஆடற் ேறாைகக் ...... �னிேயாேன 
     ஆைனக் கா'ற் ...... ெப�மாேள 
 
 
எ�ரி லாத பத்� ...... தைனேம% 
     இனிய தாள்நி ைனப்ைப ...... ��ேபா!ம் 
இதய வாரி �க்� ...... Gறவா� 
     என! ேள� றக்க ...... அ�ள்வாேய 
க�ர காம ெவற்% ...... Pைறேவாேன 
     கனக ேம� ெவாத்த ...... FயJரா 
ம!ர வாணி �ற்ற ...... கழேலாேன 
     வW� +னி Bரத்்த ...... ெப�மாேள. 
 
 
ைகத்தல நிைறகனி அப்பெமா டவல்ெபாரி 
கப்%ய கரி$கன் ...... அ�ேபணிக் 
கற்&(ம் அ�யவர ்Fத்��ல் உைறபவ 
கற்பகம் என'ைன ...... க�ேத�ம் 
மத்த$ ம�ய$ம் ைவத்�(ம் அரன்மகன் 
மற்ெபா� �ரள்Fய ...... மதயாைன 
மத்தள வ�றைன உத்தB Fதல்வைன  
மட்ட'ழ் மலரெ்கா( ...... பணிேவேன 
$த்தBழ் அைட'ைன $ற்ப( �ரிதனில் 
$ற்பட எW�ய ...... $தல்ேவாேன 
$ப்Fரம் எரிெசய்த அச�்வன் உைறரதம் 
அசச்! ெபா�ெசய்த ...... அ�Tரா 
அத்!ய ர!ெகா( =ப்%ர மணிப(ம் 
அப்Fன மதனிைட ...... இபமா� 
அக்�ற மகGடன் அச�்# $�கைன 
அக்கண மணம�ள் ...... ெப�மாேள. 
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நீலங்ெகாள் ேமகத்�ன் ம:ல்0ேத 
நீவந்த வாழ்ைவக்கண் டதனாேல 
மால்ெகாண்ட ேபைதக்�ன் மணநா#ம் 
மாரத்ங்� தாைரத்தந் த�ள்வாேய  
 
ேவல்ெகாண்( ேவைலப்பண் ெட&ேவாேன 
Jரங்ெகாள் ,ரரக்்�ங் �லகாலா 
நாலந்த ேவதத்�ன் ெபா�ேளாேன 
நாெனன்# மாரத்ட(்ம் ெப�மாேள. 
 
 
எைனய ைடந்த �டட்ம் 'ைனB �ந்த %த்த 

     ெமரிவ ழங்� ெவப்F ...... வNேபசா 

இகN நின்ற ைலக்� $யல கன்� ைலப்ெபா 

     ��ம ெலன்# ைரக்� ...... Bைவேயாேட 

மைனகள் ெபண்�ர ்மக்கள் தைமநி ைனந்! =த்த 

     ம�ம யங்� 'ட(் ...... ம�யாேத 

ம�' �ன்ெற னக்� மரக தஞ்� றக்� 

     ம�Nல் வந்! $த்� ...... தரேவZம் 

நிைனவ ணங்� பத்த ரைனவ �ந்த ைழக்க 

     ெந&�ல் நின்ற ெவற்& ...... $ைனேவலா 

நிைலெப #ந்� �த்த ணி�ல்' ளங்� �த்ர 

     ெந�ய �ன்&ல் நிற்� ...... $�ேகாேன 

�ைன' ளங்க Pற்ற Fனஇ ளங்� றத்� 

     ெசயல &ந்த ைணக்� ...... மணிமாரப்ா 

�ைச$ கன்� ைகக்க அ=ர ரன்ற ைடத்த 

     �ைற� றந்! 'ட்ட ...... ெப�மாேள. 
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jpUf;Fws; 
 

கட�ள் வாழ்த்" 1 – 3 �றள்  
 

��� ��� �	
����� ��� 
���� ����� ���. 
 
������ �� �������� ������ 
���� ����� ����. 
 
 �� �!" #����  $% �"�&�� 
��� �!" �'(�) ��. 
 
 
வான்+றப்� 1 – 5 �றள் 
 
����* ���� ��+�� �,��� 
�� �)�� ��*$�� ��*. 
 
-.��/�
 -.�� -.�/��
 -.��/�
 
-.�� 0��  !�. 
 
�123�* ��4.�1� �15�'� �1�6��
- 
�7���* �8�*� �"�. 
 
#5� ���� ���� 9����6� 
�5 �:+����/ ��. 
 
��(.�0�� ��;8�/�< "��4 � �+�� 
�(.�0�� ����  !�. 
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நீத்தாரெ்ப�ைம 1 – 5 �றள் 
 
=	/�
- �'
�� ��,!  �1	.�
- 
��2(� �6�� -$1>. 
 
-�&�� ��,!  -!$/?��� !��
- 
3�&�!� �2$1/��2 8�*. 
 
3,!  �!���5&- @2(��� A28� 
��,!  �1�+���* ���. 
 
�����6& ��;%�� B!�&-� �.�� 
�����6� !�.�1���� �1
-. 
 
C&��1
�� ���� ����1D�9 :��� � 
3&����� "E+ �5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
11 

 

இல்வாழ்க்ைக 1 – 10 �றள் 
 
3��)�� ���� 3��9!8� F��/�� 
������� ���� -!$. 
 
-�&��/�� -G� ���/�� 3�&��/�� 
3��)�� ���� -!$. 
 
���9�
�� ��4�� �1,&��/�� �����+� 
C�9�
�* B��� �!�. 
 
����H"�. �
02 �!8
��1� �)/!� 
�����H"� �HI�*� 3�. 
 
��9� ��6� �!8
��1� 3��)/!� 
�29� ��6� �-. 
 
��
����� 3��)/!� ����� 9�
����� 
��=4. ��*� ����. 
 
3���1�� 3��)/!� �)��� ���� 
����,7 ���� �!�. 
 
����� =	/�� ����	/� 3��)/!� 
����5� ���!  �!8
-. 
 
��� ��. �;8�� 3��)/!� �J-� 
�1�����.� �����1� ��*. 
 
!��
��� �)�+� �)��� ���!�K� 
��4�
-7 !�/�. �(�. 
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%�ந்ேதாம்பல் 1 – 10 �றள்  
 
3,&����1 3��)� ����� �1,&����1 
��:2!  �"4�� ��,;(. 
 
�1,&- 9�
��
 �628� "� 
 ,&����6� ��28��� ��*. 
 
�,�1,&- !��E� B�9�� �)/!� 
�,�&- �)�(�� 3�*. 
 
��� �&- �"4�7 �!�K� ��� �&- 
���1,&- B�9�� 3�. 
 
�1
-� 38���2(� ����� �1,&����1 
 �<"�  �!"�� 9��. 
 
�"��1,&- B��1 �,�1,&- ��
��,.�� 
���1,&- ��
 ���/�. 
 
3!�
-!$
 ������� ���!� �1,&��� 
-!$
-!$ ��7�1. ���. 
 
�5&����1. ������� ���� �1,&����1 
��7�1 �!�.�8 ��. 
 
�!8! K7 3�!  �1,&����� B�� 
 8!   8���2 �2(. 
 
� .�/ �!�K� ���<"� ��&��5&- 
��/�/ �!�K� �1,&-. 
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கல்% 1 – 10 �றள் 
 
��� �"8�/ ���!� ����1� 
���� ����
 ��. 
 
�2�$�� #!� �	
���� 3G�1�2(� 
�2�$�� �	� ��1�/�. 
 
�2L!8�� ����� ����� ��
���2( 
92L!8�� ��� ���. 
 
��.�
 �!�/?% �7:. �15�� 
�!�
�� 9��� �����. 
 
�!8���� 3������ #/��*+ ���� 
�!8��� ��� ���. 
 
��;8!�
 0*�  $���$1  &��/�/ 
���!�
 0*� ���>. 
 
��6� �8 � M� � ����,�� 
"&-!$K+ ���� �*. 
 
=,! /�2 �� ��� ���1 =,��� 
�	! K� # . 9!8
-. 
 
� �� 9*�- ����� 9�/ �2( 
��*�� �����& ��. 
 
��%� �1	<�"��� ���1 ��,��� 
 8��  �!� �!�. 


