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eesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__rrbbss''««KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®BBMMEEddnnkkmmıı¨C̈CaaeennAA®®bbeeTT--  
ssVVrrSSggnniiggeennAAeellIIBBiiPPBBeellaakk»»  VVnneeccjjppßßaayykkaallBBIÍ́ ff©©TTII2200ååss--
PPaaqq~~SS22000055  KKWWccMMnnYYnnBBIIrr´́ff©©mmuunnmmhhaaVVttuukkmmµµeennAA  ««®®ttUUkkaaeeddrr""UU»»  TTII®®kkuuggVV""rrII--
ss®®bbeeTTssVVrrSSgg  ((´́ff©©TTII2222ååssPPaaqq~~SS22000055))  VVnn®®CCuuHHVVtt''nnUUvvkkaarrTTaamm
TTaarrrrbbss''xx¬¬ÁÁnnyy""aaggssMMxxaann''mmYYyy  eeJJllKKWWkkaarrss√√HHEEss√√ggrrkk««GGMMNNaacc®®KKbb''
®®bbeePPTT»»[[ddll''nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  ®®bbFFaann´́nn®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiiCCaann''xxııss''TT
TTYYllbbnnÊÊ¨k̈kkkiiccççkkaarr®®BBMMEEddnn  ..

eennAAkk~~¨g̈gccMMNNuuccTTSSgg1100xxrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrVVnnbbJJÇÇaakk''[[
eeXXIIjjssaaCCaaffIIµµmm††ggeeTToott  nnUUvveeKKaallCCMMhhrrddMMbbUUggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  EEddllttSSggBBIIeeBBll
ccaabb''bbddiissnniiÏÏkkaallBBIIqq~~SS11999999mmkk  nnUUvvkkaarrTTTTUUccssMMuu[[lluubbeeccaallssnniiÏÏss--
JJÔÔaanniiggkkiiccçç®®BBmmee®®BBoogg  EEddllssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuukkmmıı¨C̈Caa  nniiggssaaFFaa--
rrNNrrddΩΩssggmmnniiyymmeevvoottNNaammVVnneeFFII√√CCaammYYyyKK~~aa  BBIIqq~~SS11997799ddll''qq~~SS1199
9911    kk~~¨g̈geeBBll®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaakkMMBBuuggssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarrkkaann''kkaabb''́́ nnkkggTT&&BB
eerroobbrryyrrbbss''®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  eeddaayyEEppÌÌkkeeTTAAttaamm®®kkbbxxNNÎÎ́́ nnkkiiccçç
®®BBmmee®®BBooggTTII®®kkuuggVV""rrIIss  ´́ff©©TTII2233  ttuullaa  qq~~SS11999911  ssII††GGMMBBIIbbJJ˙ȧakkmmıı¨C̈Caa  ..

kkaarrCCMMrruuHHeeccaallnnUUvvkkaarrttvvaa""TTaammTTaarrGGMMNNaacc[[nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  vvaaCCaaTT
eeggII√√dd**®®ttwwmm®®ttUUvvNNaass''  eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggkkaarrJJkk''BB&&nnÏÏ®®bbLLaakk''®®bbLLËËsseennAAkk~~¨¨
ggeerrOOggnneeyyaaVVyyeeppßßgg@@  ..  

KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®BBMMEEddnnkkmmıı¨C̈CaaVVnnbbeeggII˚t̊teeLLIIgg  BBMMuuEEmmnneeddIImm∫∫IIbbMMeerrIITTii--
sseeddAAnneeyyaaVVyy®®bbeePPTTNNaammYYyyeeLLIIyy  ..    eebbIIeeKKGGaacc®®bbkkaann''nnUUvvttYYnnaaTTII
®®ttwwmmEEttCCaa®®kkuumm‰‰kkrraaCC¥¥CCaattiinniiyymmmmYYyy  KKiittKKUUrrGGMMBBIIEEtteerrOOggbbUUrrNNPPaaBB
TTwwkkddIICCUUnn®®bbeeTTssCCaattii  eennaaHHCCaakkaarrllÌÌ®®bbeessIIrr´́®®kkEEllgg  ..  kkaarreeddIIrreeccjj
hhYYssBBIIrrgg√√gg''bbrriieevvNN´́nnkkaattBB√√kkiiccçç    nniiggkkaarrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvveennHH    mmuuxxCCaaeeFFII√√
[[TTUUkkeeXX¬¬ggeeXX¬¬aaggBBMMuuxxaanneeLLIIyy  ..

ccMMeeJJHHmmttiirrbbss''eeyyIIgg  ee®®kkaayyBBIIVVnnGGaann««‰‰kkssaarr»»TTSSggBBIIrrcc∫∫aabb''rrbb
ss''KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®BBMMEEddnnkkmmıı¨C̈Caa  ––  mmYYyyrrbbss''eellaakk  ssflflaann--eebb""ggEEss  eeFFII√√
eennAA´́ff©©TTII11ååssPPaaqq~~SS22000055  nniiggeesscckkII††rraayykkaarrNN__rrbbss''eellaakk  DDII--kkaaeerr""
tt  ccuuHH´́ff©©TTII1111ååssPPaaqq~~SS22000055  vvaaeeFFII√√[[eeyyIIggyyll''ffaa  KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrdd**
CCaaTTIIssggÙÙwwmmrrbbss''EExxµµrrCCaayyUUrrqq~~SSkknn¬¬ggmmkkeennHH  kk~~¨g̈gmmYYyyBB®®BBiiccEEPP~~kkeessaaHH
®®ssaabb''EEtteeccjjBBIIee®®ssaamm  eehhIIyyEE®®bbkkaaLLaaxx¬¬ÁÁnneeTTAACCaa  ««®®kkuummssIIhhnnuunniiyymm
»»yy""aaggrrMMeePPIIyyeeTTAAvviijj  ..  kkaarrmmnniiÊÊllssggßß&&yy®®ssBBiicc®®ssBBiillrrbbss''eeyyIIggBBII
mmuunnmmkkTTSSggbb""uunnµµaann  kk**VVnn®®ttUUvveeKKbbeenn¬¬cckknnÊÊ¨ÿy[[eeXXIIjj  ..

ddUUcceeyyIIggVVnnnniiyyaayyrrYYccmmkkeehhIIyyddUUeecc~~aaHH  eennAAkk~~¨g̈g®®bbkkaarrrrkkddMMeeNNaaHH
®®ssaayybbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIeennHH  ssIIhhnnuuBBMMuuccSSVVcc''®®ttUUvvkkaarr««GGMMNNaacc»»eennaaHHeeTT
KKaatt''®®KKaann''EEttbbMMeeBBjjttYYnnaaTTIICCaa  ««®®BBHHrraaCCttMMNNaagg»» [[eeBBjjeelljjeeTTAA  CCaa
kkaarr®®ttwwmm®®ttUUvveeBBkkNNaass''eeTTAAeehhIIyy  CCaaBBiieesssskkaarrGGnnuuvvtt††nn__ttaammmmaa®®ttaaTTII33

´́nn««rraaCC®®kkwwtt¥¥»»  eellxx  ––  nnss//rrkktt//00550055//119933  ..
kk**bb""uuEEnn††ssIIhhnnuuKKaatt''mmaannBBuutttt∫∫¨ẗtyy""aagg®®kkaass''XXµµwwkk  ..    KKaatt''KKµµaannssuuqqnnÊÊ:

GGII√√nnwwggeeFFII√√GGMMBBIIbbJJ˙ȧaTTwwkkddII®®BBHHnnKKrreennHHeeTT  ..  ttaammBBiitteeTTAA  KKaatt''kkMMBBuuggEEtteellgg
EEll∫∫gg««bbiiTTBBYYnn»»CCaammYYyyhhflfluunn--EEssnneeTTeettII  ..  ssUUmmGGeeJJIIÇÇjjttaammddaann®®BBwwttii††
kkaarrNN__eennHHccuuHH  ––

‹‹ ´́ff©©TTII1133eemmssaa22000055,,  ssIIhhnnuuccaabb''eeppII††mmmmuunneeddaayynniiyyaayyffaa  mmaa
nnCCnnrrYYmmCCaattii««xx¬¬HH??»»  VVnn<<GGIIuuEEmmll>>nniiggeeppII∆∆ssMMbbuu®®ttmmkkKKaatt''  ssMMuu[[KKaatt''ccaabb''
eeppII††mmeeFFII√√««®®BBHHrraaCCbbUUCCnniiyykkiiccççffIIµµ»»mmYYyyeeTToott  eeddIImm∫∫IITTaammTTaarryykkbbUUrrNNPPaaBB
TTwwkkddIImmkkvviijj  ddUUcckkaallKKaatt''eeFFII√√®®BBHHrraaCCbbUUCCnniiyykkiiccççTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥BBIIVVrrSS
ggkkaallBBIIqq~~SS11995522--5533yy""aaggddUUeecc~~aaHHEEddrr  ..  EEtteennAACCaammYYyyKK~~aaeennHH  KKaatt''GGMM--
EEGGddMMGGUUjjffaa  ––  CCMMnnaann''eennaaHH  KKaatt''mmaannvv&&yyeekkµµggKKaatt''GGaacceeFFII√√VVnn  ..  ≤≤LLËËvveennHH
KKaatt''mmaannGGaayyuu8833qq~~SSeeTTAAeehhIIyy  CCaammnnuussßßccaass''CCrraaBBiikkaarrxxii√√nnxx√√gg''  eehhIIyy
NNaammYYyyKKµµaannTTSSgg««rrddΩΩGGMMNNaacc»»eeTToottppgg  ««xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨K̈KµµaannGGMMNNaaccGGII√√TTSSggGGss''
mmiinnxxuussBBIICCaaCCnnGGtt''kkaarreeFFII√√mm~~aakk''eennAAPP~~MMeeBBjjeennaaHHeeTT»» KKaatt''eeJJll  ..  

eennAA®®ttgg''kkEEnn¬¬ggeennHH,,  ssIIhhnnuuKKaatt''eePP¬¬ccxx¬¬ÁÁnnKKaatt''mmiinnnniiyyaayyffaa  eennAAeeBB--
llKKaatt''kkMMBBuuggeessaayyrraaCC¥¥  eettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaaKKaatt''mmiinneeFFII√√eeTT  ..  eehhIIyykkaarrssMMuu
ccUUll««rrWWuuEE®®tttt»»CCaaeellssrrbbss''KKaatt''  eeddIImm∫∫IIeebbIIkkpp¬¬ËËvv[[kkUUnnKKaatt''VVnneeLLIIggeessaa
yyrraaCC¥¥eennaaHHeeLLIIyy  ..  eeJJllKKWWKKaatt''VVnnssµµ&&®®KKcciitt††eeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  eeddIImm∫∫IIeeddIIrr
ttYYkkMMsstt''CCaa««CCnnGGtt''kkaarreeFFII√√ff~~aakk''ddWWlluucc»» ..  CCaammYYyyKK~~aappggEEddrr  ssIIhhnnuuKKaatt''
®®ssaabb''EEttccgg''®®bbkkYYtt®®bbEECCggCCaammYYyyrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  eeddaayynniiyyaayyffaa  ––  BBYY
kk®®bbeeTTssddUUccCCaaeessoomm  yyYYnn  nniiggllaavv  mmiinnEEddllyyll''®®BBmmttaammssMMeeNNII
rrbbss''KKaatt''  eeFFII√√kkaarrBBiinniitt¥¥eemmIIllKKMMnnUUss®®BBMMssIImmaa  ((EEddnnddIInniiggEEddnnssmmuu®®TT))  CCaa
mmYYyy®®ssuukkrrbbss''BBYYkkeeKK  eeddaayyyykkttaammppÊÊSSggEEppnnTTIÍ́ nneessnnaaFFiikkaarreeyyaaFFaa
GGaaeemmrriikkSSgg  EEddllVVnnee®®bbII®®VVss''kkaallBBIIqq~~SS11996633--11996699  ..  ««BBYYkk®®bbeeTT
ssCCiittxxaaggTTSSggbbIIhh~~wwgg  KKaatt''ccUUllcciitt††PPss††¨ẗtaagg  eehhIIyynniiggccUUllcciitt††eeFFII√√kkaarr
EEttCCaammYYyy‰‰˘̆åå˘̆vvaa""--KKwwmmhhuugg  ttMMNNaaggpp¬¬ËËvvkkaarrrrbbss''rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı¨C̈Caa
((´́nnrraaCCaaNNaacc®®kkTTII22))  bb""uueeNNˆâaHH»» KKaatt''eeJJll  ..  mmYYyy´́ff©©bbnnÊÊaabb''mmkk  ((´́ff©©TTII
1144eemmssaa22000055))  KKaatt''kk**nniiyyaayypp††SSeeppII∆∆GGMMBBIIkkaarrss¬¬aabb''rrbbss''KKaatt''  ffaaeettII[[
eeKK®®ttUUvveeFFII√√ddUUcceemm††ccccMMeeJJHHeexxµµaaccKKaatt''  ddUUccCCaaddaakk''eexxµµaaccEEbbrreeTTAATTiissNNaa  ddaakk''
®®ttgg''kkEEnn¬¬ggNNaa  rrYYccddll''ee®®kkaayyeeBBllbbUUCCaaeehhIIyy    eettIIyykkFFaattuueeTTAATTuukkeennAA
TTIIkkEEnn¬¬ggNNaaCCaaeeddIImm  ..  eess††ccssIIhhmmuunnIICCaakkUUnneeXXIIjj““BBuukkyy""aaggddUUeecc~~HH  kk**xxMM
ssrreessrrssMMbbuu®®tteeTTAACCYYyyssMMrraallTTuukk≈≈eessaakk®®KKSS®®KKaa  ..

‹‹ eeddaayyGGtt''®®TTSSmmiinnVVnn  hhflfluunn--EEssnnkk**ssrreessrrssMMbbuu®®tteeTTAAeess††ccssII
hhmmuunnII  ((´́ff©©TTII2200eemmssaa22000055))  ffaa  ––  eebbII““BBuukk®®BBHHGGggKKaatt''KKiittffaaKKaatt''GGaacc
eeddaaHH®®ssaayybbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnnVVnn  [[KKaatt''eeFFII√√lleemmIIlleeTTAA  ..  KKWW[[KKaatt''bbeeggII˚t̊tCCaa
®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiiCCaann''xxııss''mmYYyyTTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kkkiiccççkkaarr®®BBMMEEddnn  EEddllmmaannssmmaa
ssPPaaBBddUUcctteeTTAAeennHH  ––  

--  ttMMNNaagg®®BBHHmmhhaakkßß®®tt  0011rrUUbb CCaa®®bbFFaann
--  ttMMNNaagg®®bbFFaann®®BBwwTTÏÏssPPaa 0011rrUUbb CCaaGGnnuu®®bbFFaann
--  ttMMNNaagg®®bbFFaannrrddΩΩssPPaa 0011rrUUbb CCaaGGnnuu®®bbFFaann
--  ttMMNNaagg®®bbmmuuxxrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll 0011rrUUbb CCaassmmaaCCiikk
--  ttMMNNaagg´́nnKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyyEEddllmmaannGGaassnn:eennAAkk~~¨g̈grrddΩΩss  

PPaa  kk~~¨g̈gmmYYyyKKNNbbkkßß  0011rrUUbb CCaassmmaaCCiikk  ..
eebbIIeeyyaaggttaammssMMbbuu®®ttxxaaggeellIIeennHH  ttaammBBiittKKWWhhflfluunn--EEssnneeTTeettII  EEddll

CCaaGG~~kkeebbIIkk««eePPII¬¬ggeexxoovv»»[[eeFFII√√  BBMMuuEEmmnneess††ccssIIhhmmuunnIInniiggnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu
eeLLIIyy  ..  eebbIIttaammkkaarrsseegg˚t̊trrbbss''eeyyIIgg  BBYYkkGG~~kkrrMMeePPIIbbjjaabb''jj&&rrPPaaKKee®®ccIInn
mmaannrrYYmmTTSSggBBYYkkssmmaaCCiikkKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®BBMMEEddnnkkmmıı¨C̈Caa  nniiggBBYYkkssIIhhnnuunnii
yymm  kk**ddUUccKK~~aannwwggBBYYkk®®kkuumm®®bbqqSSggEEddrr  ®®ssaabb''EEttnnSSKK~~aaGGWWuuggkkggQQUUqqrr[[tt--



´́mm¬¬eeTTAAeellIIEEtt  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  EEttmm~~aakk''KKtt''  ..  ssYYrrffaa  eettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaa
yy""aaggddUUeecc~~HHeeTTAAvviijj  ????  ..

‹‹ TTTTYYllVVnn««eePPII¬¬ggeexxoovv»»BBIIhhflfluunn--EEssnnrrYYccCCaaee®®sscc  eess††ccssIIhhmmuunnII
kk**eeLLIIggyynn††eehhaaHHeeTTAArrkkCCYYbb““BBuukkeennAA‰‰eebb""kkSSgg  kk~~¨g̈geellssffaa  eeTTAAssYYrrssuu
xxTTuukk≈≈  ..  

´́bb""kkUUnneemmeeccaarr  !!  ®®KKaann''EEtteess††ccssIIhhmmuunnIIbbeeggII˙ḃbeerrOOgghhflfluunn--EEssnnyy--
ll''®®BBmmPP¬¬aamm  ssIIhhnnuueeggIIbb®®BBWWssEEllggQQWW  ««EEllggccgg''ss¬¬aabb''……ssmmEEttss¬¬aabb''
»»  eeTTootteehhIIyy  ..  ««xxMM∆∆¨s̈sUUmmsseemm††ccnniiggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı¨C̈Caa®®BBHHeemmtt††aa®®CCaabb
ffaa  ®®BBHHkkrruuNNaa  ®®BBHHvvrrrraaCCbbiittaa  ®®BBHHnneerraatt††mm--ssIIhhnnuú́ nnkkmmıı¨C̈Caa  ®®BBHHGGggss
BB√√®®BBHHrraaCChhÚÚTT&&yy  eeFFII√√CCaa®®bbFFaann®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiiCCaann''xxııss''TTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kkkiiccçç
kkaarr®®BBMMEEddnn  ee®®kkaayyEEddllxxMM∆∆¨V̈VnnBBiiee®®KKaaHHppÊÊaall''CCaammYYyy®®BBHHGGggeennAA®®BBwwkk´́ff©©
TTII2244EExxeemmssaaeennHH»»,,  eess††ccssIIhhmmuunnIIeeJJll  ««®®BBHHkkrruuNNaa  ®®BBHHvvrrrraaCCbbiittaa
´́nnxxMM∆∆¨ ̈ ®®BBHHGGggeennAAmmaann®®BBHHkkaayyBBll®®KKbb''®®KKaann''  eeddIImm∫∫IIbbMMeeBBjjPPaarrkkiiccççeennHH  ..
®®BBHHGGggTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvppÊÊaall''  eehhIIyymmiinnbbMMeeBBjjkkaarrggaarreennAAkk~~¨g̈gkkaarriiyyaall&&
yyeeTT  KKWWeess††ccyyaaggeeTTAAddll''TTIIkkEEnn¬¬ggEEttmm††gg  eeddIImm∫∫IIbbMMeeBBjjkkaarrggaarrCCaabbggbbÌÌËË
nn  CCaammYYyynnwwggrraaCCaaNNaacc®®kk´́ff  ssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmmnniiyymmeevvoottNNaamm  nnii
ggssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuuLLaavv  eebbII®®bbeeTTssTTSSggbbIIeennHHmmiinnyyll''TTaass''
eeTT»»,,  eess††ccssIIhhmmuunnIIeeJJllbbJJÇÇaakk''bbEEnnƒƒmm  eennAAkk~~¨g̈gssMMbbuu®®ttmmYYyycc∫∫aabb''rraayy
kkaarrNN__®®VVbb''eeTTAAhhflfluunn--EEssnnvviijj  ((´́ff©©TTII2255eemmssaa22000055))  ..

eemmIIlleeTTAAeeXXIIjjffaaddYYccCCaahhMMhhaannEEmmnnEETTnn  ..  kk**bb""uuEEnn††ssUUmmkkMMeePP¬¬ccffaa
GGII√√EEddllhhflfluunn--EEssnnccgg''[[eess††ccssIIhhmmuunnIInniiggssIIhhnnuueeFFII√√  KKWWVVnnppllCCaavviiCCÇÇ
mmaannssmmttaammddUUcccciitt††®®VVff~~aaxx¬¬ÁÁnnEEmmnn ..  

‹‹ ´́ff©©TTII2277eemmssaa22000055,,  eeddIImm∫∫IICCaakkaarrEEkkxx¬¬ÁÁnn  nniiggeeddIImm∫∫II[[eeKKeeCCOOffaa
KKaatt''BBMMuuEEmmnn««mmnnuussßßccaass''QQWWCCiittss¬¬aabb''»»eeTT  ssIIhhnnuukk**eeccjjeesscckkII††EEff¬¬gg
kkaarrNN__mmYYyynniiyyaayyrreebboobbccMMGGkkLLkkeellIIyyddaakk''eeTTAAGG~~kkkkaaEEssttNNaamm~~aakk''
((ttaammBBiittKKWWKKµµaannGG~~kkkkaaEEssttNNaaccgg''ddwwgg  ……kk**bbnn''[[KKaatt''qqaabb''ss¬¬aabb''eennaaHHeeTT))
ffaa  ––  ssMMuueeTTaasseeTTAAccuuHH  EEddllCCnneennHHccgg''[[KKaatt''ss¬¬aabb''eennaaHH  KKWWKKaatt''GGtt''ss¬¬aabb''
vviijjeeTT  eehhIIyymmiinn®®ttwwmmbb""uueeNNˆˆwwggeessaatt  KKaatt''kkaann''EEttmmaannssuuxxPPaaBBllÌÌeeLLIIgg
@@CCaallMMddaabb''  ..  mmaannnn&&yyffaa  ––  KKaatt''mmaannkkmm¬¬SSggkkMMEEhhggGGaaccEErrkkBBnn''kkaarrggaarr
eennHHeekkIItt  ssMMuuEEtt®®bbKKll''kkiiccççkkaarreennaaHHmmkk[[KKaatt''ccuuHH  !!  ..

‹‹ eeXXIIjjddUUeecc~~HH  CCaa--ssIIuummmmuunneeKK  kk**eeqqII¬¬yyffaa  ssUUmm®®BBHHGGggTTTTYYllttaamm
ssBB√√®®BBHHrraaCChhÚÚTT&&yykkUUNNaaeessHH  ((ssMMbbuu®®tt´́ff©©TTII2266eemmssaa22000055))  ..  hhflfluu
nn--EEssnnnniiggrrNNÚÚTTiiÏÏ  kk**bbnnÊÊrrttaammee®®kkaayyddUUccxx¥¥ggkk††kk''ttKK~~aa  ––  ssaaFFuu@@  !!  ..

‹‹ ´́ff©©TTII2277eemmssaa22000055,,  mmYYyy´́ff©©ee®®kkaayymmkkbb""uueeNNˆâaHH  BBMMuuccSSVVcc''mmaann
««rraaCC®®kkwwtt¥¥»»®®ttaass''EEttggttSSggKKaatt''[[eeFFII√√CCaa««®®BBHHrraaCCttMMNNaagg»»ssIIÌÌeeTT,,  eess††cc
ccUUllrrWWuuEE®®ttttrrUUbbeennHH  kk**<<hh√√aakk''>>eeTTAAkkuuggßßII¨v̈vSSgg  KKgg''--ssMMGGuull  ddUUccrreebboobbxx¬¬ÁÁnnKKaa
tt''BBIIkkaalleennAAeessaayyrraaCC¥¥GGIIccwwggffaa  [[TTUUll®®BBHHssggÙÙnniiggCCMMrraabbeeTTAA®®bbCCaannuu--
rraa®®ss††ffaa  KKaatt''nnwwgg®®ttLLbb''ccUUll®®ssuukk  ((BBIInniirreeTTssxx¬¬ÁÁnn‰‰gg))  eennAA´́ff©©TTII88ååss
PPaa22000055  CCaammYYyykkUUnn  ..  eebbIIBBYYkkGG~~kkkkaaEEssttNNaaccgg''ssYYrrGGII√√  [[eeTTAACCYYbbssYYrr
eennAA‰‰vvSSggeeTTAA  ..  rrYYccbbnnÊÊaabb''mmkk  ssMMuueekkaaHHeehhAAssmmaaCCiikkTTSSggGGss''́́ nn®®kkuumm®®bbww
kkßßaaCCaattiiCCaann''xxııss''TTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kkkiiccççkkaarr®®BBMMEEddnnTTSSggGGss''eeTTAA®®bbCCMMuu  eennAAddMMNNaa
kk''ssiirrIImmggll  ee®®kkaammGGFFiibbttIIrrbbss''KKaatt''  nnaa´́ff©©TTII99ååssPPaa  ..

ssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  ´́ff©©TTII2277eemmssaa22000055eennHH  kk**CCaa´́ff©©eess††ccssIIhhmmuunnIIeeFFII√√
««rraaCC®®kkwwtt¥¥»»  eellxx  ––  nnss//rrkktt//00550055//119933  EEddll®®ttaass''bbggaabb''bbeeggII˚t̊t
««®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiiCCaann''xxııss''TTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kkkiiccççkkaarr®®BBMMEEddnn»»  kk~~¨g̈gxxNN:eeBBll
EEddll®®BBHHGGggkkMMBBuuggKKgg''eennAATTII®®kkuuggeebb""kkSSggCCaammYYyy““BBuukkeennAAeeLLIIyy  ..  eeyyIIgg
VVnnddwwggGGMMBBIIeerrOOggeess††ccssIIhhmmnnIIeeFFII√√rraaCC®®kkwwtt¥¥eennHH  eeddaayyssaarrssIIhhnnuuKKaatt''

TTmm¬¬aayykkaarrssmm©©aatt''[[eeyyIIggddwwggnnaa´́ff©©TTII55ååssPPaa22000055ffaa  eess††ccssIIhhmmuunnII
nnwwggLLaayy®®BBHHhhttƒƒeellxxaaeellIIrraaCC®®kkwwtt¥¥eennHHnnaa´́ff©©TTII99ååssPPaa22000055  ..  eerrOO
ggEEddllssMMxxaann''eennaaHH  ssIIhhnnuuKKaatt''mmiinnVVnnffaassIIÌÌTTSSggGGss''  GGMMBBIIrraaCC®®kkwwtt¥¥eennHH
eeTT  KKWWKKaatt''TTuukkrrhhUUttddll''eevvllaall©©aaccccbb''®®bbCCMMuuTTII11´́ff©©TTII1111ååssPPaa22000055  ..

mmkkddll''́́ ff©©TTII22ååssPPaa22000055,,    ssIIhhnnuukk**pp¬¬aass''bb††ËËrrcciitt††EEllggeeTTAA®®ssuukk
EExxµµrr  eehhIIyyeellIIkkGGgg®®bbCCMMuummkkeeFFII√√eennAAvvSSgg‰‰®®kkuuggeebb""kkSSggvviijj  EEddlleeFFII√√ssmm--
rrggßßII¨ẍxkkxxaannEEllggVVnnccUUll®®ssuukkCCaammYYyyKKaatt''eeTTAA  ..  ´́ff©©®®bbCCMMuuddMMbbUUggnnwwggeeFFII√√
ccaabb''BBIIeemm""aagg88®®BBwwkk  nnaa´́ff©©TTII1111ååssPPaaqq~~SS22000055  ..

‹‹ ´́ff©©TTII55ååssPPaa22000055,,  ee®®kkAAGGMMBBIInniiyyaayybbeenn¬¬cc®®VVbb''eeKK[[VVnnddwwgg
ffaa  eess††ccssIIhhmmuunnIInnwwggLLaayy®®BBHHhhttƒƒeellxxaaeellII  ««rraaCC®®kkwwtt¥¥»»    eellxx  ––  nn
ss//rrkktt//00550055//119933,,  ssIIhhnnuuEEffmmTTSSggbbJJÇÇaakk''ffaa  kkiiccççkkaarreennAAkk~~¨g̈gGGgg®®bb
CCMMuu®®ttUUvvrrkkßßaaCCaa««kkaarrssmm©©aatt''»»  ddUUccEEddllmmaannEEccggeennAAkk~~¨g̈grraaCC®®kkwwtt¥¥®®ssaabb''  ..

‹‹ ´́ff©©TTII1111ååssPPaaqq~~SS22000055,,  kk~~¨g̈gssaarrmmYYyyeeTTAAkkaann''®®bbCCaaCCaattii,,  ssIIhh
nnuuhhaakk''ddUUccCCaaccgg''®®VVbb''[[ddwwggGGMMBBII««bbrraaCC&&yy»»´́nnkkiiccçç®®bbCCMMuu®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiiCCaa
nn''xxııss''TTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kkkiiccççkkaarr®®BBMMEEddnn  ..  ccMMNNuuccTTII11--  KKaatt''nniiyyaayyffaa  rraaCC®®kkww
tt¥¥EEddlleeFFII√√eeLLIIggkkaallBBIÍ́ ff©©TTII2277EExxeemmssaaqq~~SS22000055  EEddllVVnnLLaayy®®BBHH
hhttƒƒeellxxaaeeddaayyeess††ccssIIhhmmuunnIIeennaaHH  KKWWCCaakkaarr««ttaakk''EEttggeeLLIIgg®®KKbb''llkk≈≈
NN:eeddaayyrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll»»  ..  mmaannnn&&yyffaa  kkUUnnKKaatt''EEddllssiiƒƒtteennAACCaammYYyy
KKaatt''‰‰®®kkuuggeebb""kkSSggEEddrr  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII2277eemmssaa22000055eennaaHH BBMMuuEEmmnnCCaaGG~~kk
ttaakk''EEttgg®®KKbb''llkk≈≈NN:´́nnrraaCC®®kkwwtt¥¥eennHHeeTT  ..  mmaannnn&&yymm¥¥""aaggeeTToottffaa  GG~~kk
EEddlleeppII††mmKKMMnniittbbeeggII˚t̊t®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiiCCaann''xxııss''TTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kkkiiccççkkaarr®®BBMMEEdd
nneennHH  nniiggEEddllmmaannkkaarrEEttggttSSggKKaatt''[[eeFFII√√CCaa««®®BBHHrraaCCttMMNNaagg»»  ……[[eeFFII√√
CCaa««®®bbFFaann®®kkuumm®®bbwwkkßßaa»»  KKWWCCaaKKMMnniitteeddIImmrrbbss''rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  eeJJll®®bb--
EEhhllssMMeeddAAeeTTAAeellIIhhflfluunn--EEssnn  ..  ddUUeecc~~HHkkiittii††yysseennHH®®ttUUvvVVnneeTTAAhhflfluunn--
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KK~~aa  ffaaeeKK®®ttUUvvrrkkGGMMNNaacc[[ssIIhhnnuuCCaammuunnssiinn  eeTTIIbbGGaacceeddaaHH®®ssaayybbJJ˙ȧa
®®BBMMEEddnneeccjj  ..
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kkMMhhuuss´́nnkkaarrpp††ll''GGMMNNaacceeTTAA[[ssIIhhnnuu  EEddllCCaaeess††ccccUUllrrWWuuEE®®ttttnniiggmmaa
nnttYYnnaaTTII®®ttwwmmEEttCCaa««®®BBHHrraaCCttMMNNaagg»»  ..  mmaa®®ttaaTTII77´́nnrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  BBMMuuVVnn
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