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ddkk®®ssgg''eeccjjBBII  <<‰‰kkssaarrssII††GGMMBBIIGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnn  ´́nneeyyookkkkuugg--eeyyookk

NNaammxxaaggeeCCIIggmmkkeellIIkkmmıı¨C̈Caa--qq~~SS11997700>>  eeVVHHBBuummııppßßaayyeeddaayy®®kkssYYgg

eeXXaassnnaakkaarrCCaattii®®kkuuggPP~~MMeeBBjj

((  kkkknn  ––  ffIIµµ@@  ((´́ff©©TTII22--33  ttuullaa  22000033))  eennAAkk~~¨g̈g website rrbbss''eess††ccssII

hhnnuu    eeKKsseegg˚t̊teeXXIIjjeess††ccssIIhhnnuuccuuHHppßßaayynnUUvv®®kkbbeessoovveePPAA  <<®®BBMMEEddnn

kkmmıı¨C̈Caa>>    ssrreessrreeddaayyeellaakk  sarin-qak EEddllVVnneeVVHHBBuummııppßßaayy

kkaallBBIIqq~~SS11996666  ..  vvttƒƒ¨b̈bMMNNgg´́nnkkaarreellIIkkeessoovveePPAAeennHHeeLLIIgg  KKWWeess††ccssII

hhnnuuccgg''rreellIIkk[[ddwwggffaa  ®®BBHHGGggkk**FF¬¬aabb''VVnn<<ccaabb''GGaarrmmµµNN__>>eennAAkk~~¨g̈gbbJJ˙ȧa

®®BBMMEEddnnEExxµµrrEEddrr  KKWWBBMMuuEEmmnn<<®®BBeeggIIyykkeennII††yy>>  eeccHHEEtt<<eehhkkhhkk>>[[EEttppuutt

@@rrYYccBBIImmuuxxBBIImmaatt''eennaaHHeeTT  ..  GGttƒƒbbTTEE®®bbssMMrrYYllee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarr  EEddllxxMM∆∆¨<̈<llII--

eeDDoobb>>nnwwggccuuHHCCUUnneennAAxxaaggee®®kkaammeennHH  KKWWCCaa<<‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaa®®ss††>>mmYYyy

bbJJÇÇaakk''[[eeXXIIjjGGMMBBII<<kkMMhhuuss>>rrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  eennAAkk~~¨g̈gGGMMeeBBIIGGnnuuJJÔÔaatt

rrbbss''®®BBHHGGgg  [[yyYYnnEEddllCCaass®®ttUUvvssYYrrBBUUCCrrbbss''EExxµµrr    EEddlleess††ccssIIhh

nnuukk**FF¬¬aabb''VVnnddwwggrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ttaammrryy:eessoovveePPAArrbbss''eellaakk  sarin-
qak EEddrreennaaHH  eeppIInnee®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIEExxµµrreeFFII√√CCaammUUllddΩΩaannTT&&BBrrbbss''vvaa  ..  mmkk

ddll''ddMMNNaakk''kkaarr  mmiinnGGaaccbbeeNN††jjeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg[[

ddkkffyyeeccjjBBIITTwwkkddIIEExxµµrr  rrYYmmCCaammYYyybbJJ˙ȧaeessddΩΩkkiiccççFF©©nn''FF©©rreeccaaTTeeLLIIggeennAA

kk~~¨g̈g®®ssuukkppgg  eess††ccssIIhhnnuukk**ssMMeerrccTTmm¬¬aakk''GGMMEErrkkeennHHeeTTAAeellaakkllnn''--nnll''

rrYYcceehhIIyy®®bbmmUUll®®bbBBnnÏÏ®®bbmmUUllkkUUnnrrtt''eeccaall®®ssuukk  ..  eennHHeehhIIyyCCaaccMMNNuu

ccccaabb''eeppII††mm´́nn  <<®®BBwwttii††kkaarrNN__1188  mmIInnaa  qq~~SS11997700>>  ..  mmkkddll''́́ ff©©eennHHeeTToott  

xxMM∆∆¨¨eennAAEEtteemmIIlleeXXIIjjffaa  eeddaayyssaarrTTMMnnaass''ppll®®bbeeyyaaCCnn__ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn

CCaaBBiieessss®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚ ̊ eess††ccssIIhhnnuueennAAEEttbbnn††eeFFII√√CCaa  <<eehhkkhhkk>>  dd--

EEddllGGMMBBIIbbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnneennHH  ))  ––

««  tt®®mmUUvvttaamm®®BBHHrraaCCbbJJÇÇaadd**xxııgg''xxııss''[[CCYYbbCCaammYYyyeellaakk  eegg√√øøgg--FFYYgg

nniiggeellaakk  eegg√√øøgg--vvaa""nn''hhIIvv  CCaarrddΩΩTTUUtt´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥eevvoott

NNaamm  nniiggrrddΩΩTTUUtt´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattii  eeddIImm∫∫IITTaajjccMMNNaabb''GGaarrmmµµNN__

eellIIssƒƒaannPPaaBBdd**FF©©nn''FF©©rrbbgg˚e̊eLLIIggeeddaayy  ––

kk--  GGMMeeBBIIkkaann''kkaabb''eennAAttaammttMMbbnn''xx¬¬HH´́nnTTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIgg  eeddaayykkggTT&&--

BBeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattii  ..

xx--  GGMMeeBBIIvvaayy®®bbhhaarreeddaayyccMMhh´́nnkkggTT&&BBTTSSggeennHH  ®®bbqqSSggmmkkeellII

kkggTT&&BBrrbbss''eeyyIIgg  ..

KK--  kkaarrKKSS®®TTkkaann''EEttsskkmmµµeeLLIIgg@@  ddll''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ..

TTYYll®®BBHHbbggMMmmaannkkiittii††yyssTTUUllff√√aayyddll''sseemm††cc““  eeddIImm∫∫II®®BBHHGGggVV

nn®®CCaabbddwwgg  GGMMBBII≤≤ssßßrrCCnnTTSSggBBIIrrrrUUbb  EEddllVVnneehhAAccUUllmmkk®®bbCCMMuukkaallBBII

´́ff©©TTII2244  ååssPPaaffIIµµ@@eennHH    eennAATTIIssII††kkaarr®®bbFFaann®®kkuumm®®bbwwkkßßaarraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  ..

tteeTTAAeennHHKKWWeesscckkII††GGFFiibb∫∫aayy  EEddll®®BBHHrraaCCbbMMeerrIIVVnneeFFII√√CCaammYYyy≤≤ssßßrr

‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaa®®ss††

TTiiddΩΩPPaaBBmmUUllddΩΩaannkkggTT&&BBeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg

eennAAkk~~¨g̈gEExx®®ttrrttnnKKIIrrII

rrUUbb®®kkbbeessoovveePPAA



CCnnnniimmYYyy@@eennHH  eepp††aatteeTTAAeellIIkktt††aabbIIccMMNNuucc  ((ddUUccmmaanneennAAxxaaggee®®kkaamm))  EEdd

llbbeeggII˚t̊t[[mmaannCCaassƒƒaannPPaaBBFF©©nn''FF©©rr  ..  ®®BBHHrraaCCbbMMeerrIIVVnneeFFII√√[[ddwwggCCaaddMMbbUUgg

GGMMBBIIVVnnTTTTYYllnnUUvv®®BBHHrraaCCbbJJÇÇaadd**xxııgg''xxııss''BBII®®BBHHGGgg  eeddIImm∫∫II[[BBYYkkeeKKccaabb''GGaa

rrmmµµNN__eeTTAAeellIIGGMMeeBBIIdd**FF©©nn''FF©©rr  EEddllBBYYkkeeKKVVnneeFFII√√mmkkeellIIkkmmıı¨C̈CaannaaeeBBllbbccçç¨¨

bb∫∫nn~~eennHH  ..

I--  kkaarrkkaann''kkaabb''ttMMbbnn''xx¬¬HHeeddaayykkggTT&&BBeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  nniiggrr--

NNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattii  ––

TTUUll®®BBHHbbggMMVVnn®®bbkkaasseeTTAABBYYkkeeKK[[ddwwggffaa  ––

««ccaabb''ttSSggBBIImmYYyyrryy:eeBBllmmkkeehhIIyy,,  eeyyIIggVVnneeFFII√√kkaarrkktt''ssmmaall''

eeXXIIjjvvtt††mmaann´́nnkkmm¬¬SSggTT&&BBrrbbss''eellaakk  kkMMBBuuggEE®®bbkk¬¬aayyeeTTAACCaaGGMMeeBBIIkkaann''kkaa

bb''yy""aaggBBiitt®®VVkkdd  eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''CCaaee®®ccIInn´́nnTTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIgg  ..

11//--  TTiissxxaaggeeCCIIgg´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ((xxaaggEEpp~~kkeexxtt††rrttnnKKIIrrII)) ––

PPUUmmiiPPaaKK´́nneexxtt††ssÊÊwwggEE®®ttggnniiggrrttnnKKIIrrII  GGaaccTTuukkffaaVVnnkkaann''kkaabb''eeddaa--

yyeeyyaaFFaanniiggeeddaayyrrddΩΩVVllBBIIssMMNNaakk''kkggTT&&BBrrbbss''eellaakk  ..  ccMMNNuuccxx¬¬HH

ssiiƒƒttee®®CCAAxxaaggkk~~¨g̈gTTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIgg,,  yy""aaggqq©©aayyBBII®®BBMMEEddnn,,  ååTTaahhrrNN__

eennAAbbEEkkvvccmm©©aayyssaammssiibbKKIILLËËEEmm""®®ttBBII®®BBMMEEddnnTTiissxxaaggeekkIItt,,  eennAAVVkkaabb''

ccmm©©aayymmYYyyrryyKKIILLËËEEmm""®®ttBBII®®BBMMEEddnnTTiissxxaaggeeCCIIgg,,  eennAA®®ttgg''bbeeggaallKKIILLËË

EEmm""®®tteellxx1111  eellIIpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx1199  ccmm©©aayyCCaaee®®ccIInnrryyKKIILLËËEEmm""®®tt  ..  PP--

ss††¨ẗtaagg´́nnkkaarrkkaann''kkaabb''TTSSggGGss''eennHHmmaannyy""aaggee®®ccIInn  eehhIIyyxxMM∆∆¨s̈sMMuu[[eellaakk

ccaatt''vviiFFaannkkaarrCCaaccSSVVcc''ppgg  ..

--  kk~~¨g̈gEEpp~~kkmmYYyyeennaaHH  mmaannbbggbbÌÌËËnnEExxµµrreellIIVVnn®®ttUUvvbbgg≈≈MMeeccjjccaakkBBIIPPUUmmii

eennAAee®®kkaammbbJJÇÇaarrbbss''BBYYkkeellaakk  eeddIImm∫∫IIBBgg√√aaggeeccjjBBIIkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''

eeyyIIgg  ..  eennAAeeBBllsseemm††ccssuuxxcciitt††eeFFII√√®®BBHHrraaCCTTssßßnnkkiiccççbbEEkkvv,,  PPaaKKee®®ccIInn

´́nnbbggbbÌÌËËnnEExxµµrreellIIVVnnccUUlleeTTAAeennAAkk~~¨g̈g´́®®BB  CCaammYYyykkggTT&&BBrrbbss''BBYYkkeellaa

kkrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  

--  eennAAbbEEkkvv,,  eeBBllbbJJççSSggPPaaBByynn††kkNN††aallvvaallmmYYyy  eerroobbccMMeeLLIIgg

ee®®kkaamm®®BBHHrraaCCbbJJÇÇaarrbbss''sseemm††cc®®BBHH®®bbmmuuxxrrddΩΩ    kk~~¨g̈g®®BBHHrraaCCddMMeeNNIIrrTTssßß  
nnkkiiccççccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''kk~~¨g̈geexxtt††eennHH,,    kkggTT&&BBrrbbss''BBYYkkeellaakkVVnnVVjj''rrHH
eeTTAAeellII®®bbCCaarraa®®ss††EEddllmmkkeemmIIlldd**mmaannccMMnnYYnnyy""aaggee®®ccIInn  eeddIImm∫∫IIbbeeJJççøøss
BBYYkkeeKKmmiinn[[mmkkccUUllrrYYmmssbb∫∫aayyeennAAkk~~¨g̈gBBiiFFII  EEddlleerroobbccMMeeLLIIggee®®kkaamm
®®BBHHrraaCCbbJJÇÇaadd**xxııgg''xxııss''́́ nnsseemm††ccsshhCCIIvviinn  ..

ee®®kkAAGGMMBBIIeennHH,,  kkggTT&&BBrrbbss''eeyyIIgg  ssiiƒƒtteennAAccmm©©aayy22KK˘̆mm˘̆BBIITTIIeennaaHHBBMMuu

GGaacceeccjjrrYYccBBIITTIIttSSggrrbbss''BBYYkkeeKK    ee®®kkaammkkaarrvvaayy®®bbhhaarrVVjj''ssmm¬¬aabb''́́ nn

kkggTT&&BBrrbbss''BBYYkkeellaakk  ..  TTeeggII√√eennHHbbJJÇÇaakk''[[eeXXIIjjeennAAkk~~¨g̈geesscckkII††rraayy

kkaarrNN__®®bbccSS´́ff©©EEff¬¬gg®®VVbb''eeddaayybbggbbÌÌËËnnEExxµµrreellIIEEddllVVnnrrtt''eeccjjmmkk

nniiggBBIIssMMNNaakk''®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrss''eennAATTIIeennaaHH  EEddlleeyyIIggxxMM∆∆¨V̈VnnTTTTYYll  ..

--  eennAAeeBBlleerroobbccMMrrddΩΩVVllrrbbss''eeyyIIggeeLLIIggvviijjeennAAbbxxSS,,  EEddllCCaass

kkmmµµPPaaBBEEff¬¬ggbbJJÇÇaakk''CCaassaaFFaarrNNeeddaayysseemm††ccppÊÊaall''  eennAAkk~~¨g̈g{{kkaassss--

nnii~~ssiiTTssaarrBBtt··mmaannccaakk''ppßßaayyttaammvviiTT¥¥¨r̈rbbss''®®BBHHGGgg,,  GGMMBBIIkkaarrvvaayy®®bbhhaarr

bbeeJJÇÇøøsskkggTT&&BBeeyyIIggccaakkeeccjjBBIIbbEEkkvv  eeddaayybbNN††aall[[ss¬¬aabb''nniiggxxUUcc

xxaattnnUUvvrrbbss''rrbbrrddUUccCCaa  ––  ee®®KKOOggyynn††,,  rrffee®®kkaaHH,,  rrffyynn††®®ttUUvvxxUUccxxaattBBIIkkaarr

ddaakk''ppÊÊ¨ḦHeeddaayy®®KKaabb''mmIInn,,  BBIIkkaarreeLLaammBB&&TTÏÏ,,  BBIIkkaarrvvaayy®®bbhhaarr  nniiggBBIIkkaarrVV--

jj''yyaayyIIBBIIssMMNNaakk''kkggTT&&BBrrbbss''BBYYkkeellaakk  ..

KKWWeennAAkk~~¨g̈gkkaarreeLLaammBB&&TTÏÏeennHHeehhIIyy  EEddlleeyyIIggVVnnssmm¬¬aabb''TTaahhaann22

nnaakk''xxaaggBBYYkkeellaakk  ®®BBmmTTSSggbbggbbÌÌËËnnEExxµµrreellII22nnaakk''  ((eeyyaaggttaamm®®BBHHbbnnÊÊËË--

llrrbbss''sseemm††cc““eennAAkk~~¨g̈gssnnii~~ssiiTTssaarrBBtt··mmaann))  ..

kk∫∫ÁÁnnrrffyynn††́́ nneemmbbJJÇÇaa®®bbttiibbttii††kkaarrnniiggCCaaeemmbbJJÇÇaakkaarr´́nnkkggeeyyaaFF--

BBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ  kk**VVnnTTTTYYllrrggnnUUvv®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggnniigg®®ttUUvvppÊÊ¨ḦHeeddaayy®®KKaabb''mmII

nnppggEEddrr  ..  eehhIIyyeeyyIIggkk**BBMMuuVVnneeFFII√√GGII√√TTSSggGGss''    ee®®kkAAGGMMBBIIeeqqııaaHHeeTTAArrkkeeKKaa--

lleeddAArrbbss''eeyyIIgg  EEddllccaatt''ffaaCCaaGGMMeeBBIIccgg''qqaaeeqqAAbbeeJJÇÇøøsseeyyIIggmmiinn[[

eeTTAAkkaann''bbxxSS  ttaammpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx1199  ..  

--  eennAAVVkkaabb''nniiggeeTTAATTiissxxaaggeeCCIIgg,,  eennAAeellII®®ccSSggxxaaggss††SS  nniiggxxaagg

eeqq√√gg´́nnssÊÊwwggeessEEssnn,,    kkggTT&&BBrrbbss''eeyyIIggVVnnbb""HHTTggiiccKK~~aannwwggkkggTT&&BBrrbb

ss''BBYYkkeellaakk  ..  eennAAkk~~¨g̈geeBBlleeBBIIbb®®bbyyuuTTÏÏKK~~aaeennaaHH  TTaahhaannxxaaggeeyyIIggVVnn

ss¬¬aabb''mm~~aakk''  eehhIIyyeeyyIIggccaabb''VVnneeQQII¬¬yybbIInnaakk''  EEddllmmaann‰‰kkssaarrCCaabb''kk~~¨¨

ggxx¬¬ÁÁnnssrreessrrCCaaPPaassaaeevvoottNNaamm  ..  BBYYkkeeKKVVnn®®bbkkaass[[ddwwggffaa  BBYYkkeeKK

eeccjjmmkkBBIIeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg    eehhIIyyVVnnmmkkeennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''eennHHGGss''ccMMnnYY

nnCCaaggmmYYyyqq~~SSmmkkeehhIIyy  ..  eennHHKKWWCCaakkaarrrruulleeTTAAmmuuxxyy""aaggssMMxxaann''́́ nnkkggTT&&

BB  ssiiƒƒtteennAAccmm©©aayyddbb''KKIILLËËEEmm""®®ttVV¬¬yyeeTTAATTiissxxaaggeeCCIIgg  ..

--  eennAA®®ttgg''bbeeggaallKKIILLËËEEmm""®®tt1111  eellIIpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx1199  ((ccMMNNuuccmmYYyy

ssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIeeyyIIgg))  ®®BBmmTTSSggeennAATTIIkkEEnn¬¬ggCCaaee®®ccIInneeTToott,,  kk∫∫ÁÁnnddwwkk

eess∫∫øøggrrbbss''eeyyIIggEEttggeeBBIIbb®®bbTTHHkkaarrVVjj''mmkkeellIIBBIIkkggTT&&BBrrbbss''eellaakk

KKµµaannkkaarrBBnn¥¥ll''ddll''eeyyIIggTTaall''EEtteessaaHH  ffaaeehhttuuGGII√√VVnnCCaaeerrOOggrraa""vv

eekkIItteeLLIIggyy""aaggddUUeecc~~HH,,  ccaabb''BBIÍ́ ff©©TTII2222  eemmssaa  qq~~SS11996699  mmkkddll''́́ ff©©TTII2222

ååssPPaa  qq~~SS11996699,,  sskkmmµµPPaaBB´́nnkkggTT&&BBrrbbss''eellaakk®®bbqqSSggeeyyIIgg  VVnn

eekkIInneeLLIIggddll''eeTTAA3355ddgg  ..  eeyyIIggmmaannkkaarrxxaattbbgg''ddll''ss¬¬aabb''  eehhIIyynniigg

mmaannkkaarrxxUUccxxaattrrffyynn††  ..

22//--  eennAAmmNNÎÎllKKIIrrII ––

kkaarrkkaann''kkaabb''eeddaayykkggTT&&BBrrbbss''eellaakk    eellIIccMMNNuuccmmYYyyccMMnnYYnn´́nnTTwwkk

ddIIrrbbss''eeyyIIgg  EEddllkkEEnn¬¬ggxx¬¬HHCCaaXX¬¬SSgg,,  CCaaKKiillaannuubbddΩΩaann  nniiggCCaaeessnnaaFFii--

kkaarrddΩΩaann®®bbttiibbttii††kkaarryy""aaggBBiitt®®VVkkdd  ..      BBYYkkkkggTT&&BBrrbbss''eellaakkkkaann''kkaabb''

ttMMbbnn''eennaaHHyy""aaggCCaakk''cc∫∫aass'',,  ee®®bbII®®VVss''cc∫∫aabb''rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayytt®®mmUUvv[[GGaa--

CC∆∆aaFFrrssIIuuvviillnniiggeeyyaaFFaarrbbss''eeyyIIgg  ®®ttUUvvssMMuunnUUvvkkaarrGGnnuuJJÔÔaattCCaammuunn  eeddIImm∫∫II

qq¬¬ggkkaatt''TTIIkkEEnn¬¬ggeennaaHH  ..

33//--  eennAAkk~~¨g̈geexxtt††kkMMBBgg''ccaamm ––

kkaarrkkaann''kkaabb''®®ttYYtt®®ttaammiinn®®ttwwmmEEtteennAAttaammttMMbbnn''®®BBMMEEddnnbb""uueeNNˆâaHHeeTT  EEtt

rrhhUUttccUUllmmkkddll''kkEEnn¬¬ggyy""aaggee®®CCAAEEffmmeeTToottppgg  ..  mmaannkkEEnn¬¬ggmmYYyyeennaaHH

mmaannmmUUllddΩΩaann  nniiggbb""uuss††ii__EEqqkkeeqqrr  ..ll..  GGggkkaarrPPss††¨P̈Paarrrrbbss''eellaakkVV

nneeFFII√√[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrss''eennAA®®ttgg''kkEEnn¬¬ggeennaaHH  kk¬¬aayyeeTTAACCaaTTIIkkEEnn¬¬ggrrtt''BBnnÏÏ  ..

eeTTaaHHbbIIeeyyIIggVVnneeFFII√√ssMMNNUUmmBBrrCCaammiitt††PPaaBB  eennAArraall''eeBBlleeyyIIggccaabb''VVnn

rrbbss''rrbbrrrrtt''BBnnÏÏ  ……eeTTaaHHbbIImmaannkkaarrBBiiPPaakkßßaaKK~~aaCCaammYYyyBBYYkkGG~~kkttMMNNaaggrrbbss''

eellaakkyy""aaggNNaakk**eeddaayy  kk**ssƒƒaannkkaarrNN__eennAAEEttddEEddll  ..

44//--  eennAAkk~~¨g̈geexxtt††́́ ®®BBEEvvggnniiggeexxtt††ss√√aayyeerroogg ––
eennAATTIIeennaaHHkk**ddUUccKK~~aaEEddrr,,  eeKKeeXXIIjjmmaannbb""uuss††ii__EEqqkkeeqqrr,,  mmUUllddΩΩaann  nniigg‰‰kk

PPaaBBkkggTT&&BB  ..  eeyyIIggVVnn®®bbkkaass[[ddwwgg  GGMMBBIIGGaaCC∆∆aaFFrrrrbbss''eeyyIIgg  CCaaee®®ccIInn
eellIIkk  ssMMuu[[kkggTT&&BBrrbbss''eellaakkddkkffyyeeccjjBBIIccMMNNuucckkaann''kkaabb''CCaayyUUrreeBB
llmmkkeehhIIyy  nniiggssMMuu[[eeVVHHbbgg''TTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIgg  eeddaayyeeyyaaggttaammcc∫∫aabb''
GGnn††rrCCaattii  nniiggttaammkkaarr®®bbkkaassCCaa‰‰kkccœœnnÊẾ́ nneemmddwwkknnSSrrbbss''eellaakk  ..  

EEttppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj    kkggTT&&BBrrbbss''eellaakkmmiinn®®ttwwmmEEttmmiinn®®BBmmccaakkeeccjjbb""uu

NNˆâaHHeeTT  BBYYkkeeKKEEffmmTTSSggVVjj''rrHHmmkkeellIIkkggTT&&BBeeyyIIgg˘̆˘̆˘̆              ((eennAAmmaanntt))



kmı¨CaKaM®TyYnxageCIg
GGttƒƒbbTTddkk®®ssgg''eeccjjBBII

eessoovveePPAArrbbss''eellaakkeessaamm--eesskkkkuummaarr

««vviibbttii††kkmmıı¨C̈CaanniiggTTMMnnaakk''TTMMnnggCCaammYYyybbrreeTTss»»

eennHHCCaaccMMNNggeeCCIIgg´́nnGGttƒƒbbTTrrbbss''TTIIPP~~aakk''ggaarr UPI EEddllpp††ll''ddMMNNwwgg

BBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eennAA´́ff©©TTII1122  ssIIhhaa  11996666  ddUUcctteeTTAA  ––  kk~~¨g̈g{{kkaassssnnii~~--

ssiiTTssaarrBBtt··mmaannmmYYyy,,  eess††ccssIIhhnnuuVVnn®®bbkkaassffaa  eellIIkkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~¨g̈g

rrbbss''yyYYnn  kkmmıı¨C̈CaaKKSS®®TTTTSSgg®®ssuuggddll''TTssßßnn:rrbbss''hhaaNNUUyynniiggrrNN:

ssiirrßßrrMMeeddaaHHyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  EEddllssMMeerrcccciitt††ccrrccaa……®®bbyyuuTTÏÏ≤≤ttQQbb''QQrr  ..

ssIIhhnnuubbEEnnƒƒmmffaa  ddMMeeNNaaHH®®ssaayyEEttmmYYyyKKtt''rrbbss''yyYYnnKKWW  eeKKaarrBBkkiiccçç®®BBmm

ee®®BBoogghhßßWWEENNvv,,  mmaannnn&&yyffaa  CCeenn¬¬øøsskkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggeeccjjBBIIyyYYnnxxaa

ggtt∫∫ËËgg  ttaammvviiFFIIssMMrraabb''[[®®bbCCaaCCnnyyYYnnssMMrruuHHssMMrrYYllKK~~aa  ..  ssIIhhnnuuVVnnccaatt''

TTuukkCCaa  <<qqaakkeell≈≈aann>>  nnUUvvKKMMeerraaggssnnii~~ssiiTT´́nnrrddΩΩeennAAGGaassIIuuGGMMBBIIbbJJ˙ȧayyYYnn  EEdd

llssMMeerrcceeFFII√√eeLLIIggkk~~¨g̈geeBBlleennaaHHeeddaayyhhII√√llII¬¬BBIInn,,  mm""aaeeLLssIIuu  nniiggeessoomm  ..

ssIIhhnnuubbJJÇÇaakk''ffaa  ««kkmmıı¨C̈Caaddaacc''xxaattmmiinnccUUllrrYYmm»»  ((  Le Monde, 13 Aôut

1966 ))  ..

kkiiccçç®®BBmmee®®BBooffssII††BBII®®BBMMEEddnnnnwwggGGaacc®®ttUUvvssMMeerrcceeLLIIggeennAAmmuunnddMMNNaacc''

qq~~SS  rrvvaaggkkmmıı¨C̈CaanniiggrrNNssiirrßßeeyyookkkkuugg  eeTTaaHHbbIImmaannkkaarrKKMMrraammBBIÍ́ ®®BBnnKKrrkk**

eeddaayy  ..  ssIIhhnnuunniiyyaayyffaa  ««kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggeennHH  nnwwggssiiƒƒtteennAACCaalliixxiitt

bbJJÇÇaakk''rrvvaaggGG~~kkttMMNNaagg  EEddlleeKKBBMMuuGGaaccCCMMTTaass''VVnnrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩ

EExxµµrrnniiggyyYYnn»»  ((  Le Monde, 18 Juillet 1966 ))  ..

ssUUmmCCMMrraabbbbJJÇÇaakk''ffaa  ®®ttaann''--bbflflUUeeKKoommeennHH  VVnnee®®CCoottccUUllmmkkkkmmıı¨C̈CaattSS

ggBBIIqq~~SS11996633  CCaammYYyyBBYYkkeemmddwwkknnSS´́nnrrNNssiirrßßeeyyookkkkuuggdd´́TTeeTToottee®®JJHH

ffaa  ccaabb''BBIIqq~~SS11995555,,  BBiittEEmmnnEEttVVrrmm∏∏CCaammYYyyBBYYkkyyYYnneeyyookkmmiijj,,  ssIIhhnnuu

VVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[BBYYkkeeCCOOnneellOOnnnniiyymmyyYYnnmmYYyyccMMnnYYnn  eePPoossxx¬¬ÁÁnnmmkkkkmmıı¨-̈-

CCaa  ..  ttaammBBiitt,,  ttSSggBBIIqq~~SS11994466,,  eeKKoomm  CCaa®®bbttiiPPUÚ́ nnKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒww

mmrrbbss''  <<eelloonneevvoott>>,,  eehhIIyy®®BBmmCCaammYYyyKK~~aa  CCaannaayykkrrggkk~~¨g̈geessvvaaeess

ddΩΩkkiiccçḉ́ nnrrddΩΩaaPPiiVVllbbeeNN††aaHHGGaassnn~~rrbbss''hhUU--CCIImmiijj  ..  eeBBllmmaannkkaarrEEbb

ggEEcckk®®bbeeTTssyyYYnn®®ttwwmmEExxßß®®ssbbTTII1177,,  eeKKoommVVnnssµµ&&®®KKcciitt††eeTTAAyyYYnnxxaagg

eeCCIIgg,,  bb""uuEEnn††ccaabb''BBIIqq~~SS11996600,,  eeKKoommVVnn®®ttLLbb''eeddaayyssmm©©aatt''mmkkyyYYnnxxaagg

tt∫∫ËËggvviijj,,  ee®®kkaayykkaarrbbeeggII˚t̊trrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHeeyyookkkkuuggeeddaayyhhUU--CCIImmiijj

eennAAqq~~SS11995599  ..  eennAAEExxkkkk˚d̊daa11996633,,  kk~~¨g̈gPPUUmmii®®KKwwHHmmYYyyeennAAeeqq~~rrEEkkbb,,  eeKKoomm

VVnnTTTTYYllGG~~kkssaarrBBtt··mmaannVVrrSSgg,,  hhßßflflkkhhßß¨¨__--hhßßaahh""√√aadd__,,  ttaammrryy:bbTTss

mm∏∏aassnn__mmYYyyEEddll®®ttUUvvVVnnccuuHHppßßaayykk~~¨g̈gssaarrBBtt··mmaannLLWWmm""uuggdd__  eennAA´́ff©©TTII2244

ssIIhhaa  11996633  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk  eennAAqq~~SS11996655,,  CCaapp¬¬ËËvvkkaarreeKKVVnneeXXIIjj®®ttaann''

bbflflUUeeKKoommeennAAPP~~MMeeBBjj  kk~~¨g̈gzzaann:CCaaGGnnuu®®bbFFaann´́nnKKNN®®bbttiiPPUUrrbbss''<<rrNNssii

rrßßeeyyookkkkuugg>>  EEddllVVnnCCUUnnddMMeeNNIIrreeddaayy  vviijj--ttaann''ppaatt,,  CCaa®®bbFFaannKK--

NN®®bbttiiPPUU,,  kk~~¨g̈g{{kkaassssnnii~~ssiiTT<<®®bbCCaaCCnn≤≤NNÎÎËËcciinn>>  EEddlleerroobbccMMeeLLIIgg

eeddaayyssIIhhnnuu  ((André Tong,"Sihanouk, la fin des illusions". pp.

122-123))  ..

TTSSggeennHH®®bbEEhhllGGaaccbbJJÇÇaakk''VVnnffaa  ssIIhhnnuummaannbbMMNNggyy""aaggbb††ËËrr

pp††aacc''eeddIImm∫∫II[[rrNNssiirrßßeeyyookkkkuugg  yykkCC&&yyCCMMnnHHeellIIrrddΩΩaaPPiiVVll®®ssbbcc∫∫aa

bb''eennAA´́®®BBnnKKrr  EEddllKKSS®®TTeeddaayyss˘̆rr˘̆GGaa˘̆  ..  eehhIIyyeebbIICCaakkaarrBBiittEEmmnn  KKWWKKMM  

kk~~¨g̈g´́ff©©TTII2244  ååssPPaa  11996655,,  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu®®bbKKll''GGMMeeNNaayyeeTTAA

®®ttaann''--bbflflUUeeKKoomm  EEddllCCaattMMNNaagg´́nnrrNNssiirrßßeeyyookkkkuugg®®bbccSSkkmmıı¨C̈Caa  ..

rrUUbbffttddkk®®ssgg''BBII    Collection particulière de Bernard Hamel

(Historia, Juin 1979, No.391, p.93)

eess††ccssIIhhnnuunniigg®®ttaann''--bbflflUUeeKKoomm  eemmeeyyookkkkuuggeennAAkkmmıı¨C̈Caa



nniittmmaannHHrrbbss''eess††ccssIIhhnnuueennHHEEttmm††gg  EEddllVVnnnnSS[[®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr

eennAA®®BBMMEEddnnxxaaggeekkIIttrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaa  rrhhUUttddll''®®bbeeTTssEExxµµrrTTSSggmmUUll  ®®ttUUvv

eeqqHHsseennÏÏaarrsseennÏÏAAeeddaayyeePPII¬¬ggssÂÂggaamm  KKWW®®bbeeTTssEExxµµrrEEddllBBiieessssbbMMppuutt

ffaaxx¬¬ÁÁnn  <<GGBB¥¥aa®®kkwwtt>>  ..

bb""uuEEnn††,,  mmaannkkaarrEE®®bb®®bbYYlldd**hhYYssBBIIkkaarrssµµaannmmYYyy  kk~~¨g̈gnneeyyaaVVyyee®®kkAA

®®bbeeTTssrrbbss''EExxµµrr  EEddllTTIIPP~~aakk''ggaarr  AFP CCUUnnddMMNNwwggBBIIPP~~MMeeBBjjeennAA´́ff©©TTII99

kkJJÔÔaa11996666ddUUcctteeTTAA  ««eeddIImm∫∫IIEEss√√ggrrkkkkaarr®®ssuuHH®®ssYYllCCaaffIIµµCCaammYYyyeessoomm

kkmmıı¨C̈CaaVVnnee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnCCaaee®®sscceeddIImm∫∫IIbbJJÇÇËËnnmmÂÂnnII††kkaarrTTUUtteeTTAAVVggkkkk»»,,  eennHH

CCaaeesscckkII††®®bbkkaassrrbbss''ssIIhhnnuu  eeddaayybbEEnnƒƒmmffaa  ««KKaatt''®®KKaann''EEttVVnneessII~~

rrkkkkaarrppßßBB√√ppßßaayynnUUvveesscckkII††®®bbkkaassrrYYmmrrvvaaggEExxµµrr--eessoomm  EEddllbbJJÇÇaakk''BBII

kkaarreeKKaarrBBeeTTAAvviijjeeTTAAmmkkddll''®®BBMMEEddnnbbccçç¨b̈b∫∫nn~~»»  ..  ssIIhhnnuubbnn††ffaa  ««bbJJ˙ȧa

EExxµµrreessrrIIKKµµaannssaarr:ssMMxxaann''TTaall''EEtteessaaHH»»,,  eeddaayybbJJœœiittbbeeJJœœøøggeeTTAArrkk

®®kkuummsswwgg--gg""uukkffaann''  EEddllttSSggmmUUllddΩΩaannkk~~¨g̈g®®bbeeTTsseessoomm  ((  Le Monde,

10 Septembre 1966 ))  ..  

mmkkddll''́́ ff©©TTII2200  kkuumm∏∏:11996677,,  ååbb∫∫ttii††eehhttuuFFMMmmYYyyVVnneekkIItteeLLIIggeeTTAA

TTll''EEddnnEExxµµrr´́nneexxtt††ss√√aayyeerroogg  ..  TTIIPP~~aakk''ggaarr  AFP VVnnrraayykkaarrNN__BBIITTII

®®kkuuggjjËËvvyy""kkeennAA´́ff©©TTII2288kkuumm∏∏:ddUUcctteeTTAA  ««ttMMNNaaggkkmmıı¨C̈Caa®®bbccSSGG˘̆ss˘̆bb˘̆  VV

nnddaakk''eesscckkII††CCUUnnBBtt··mmaann  eeTTAA®®bbFFaann®®kkuumm®®bbwwkkßßaassnnii††ssuuxx  eeddaayyttvvaa""®®bb

qqSSgg  ««kkaarrQQ¬¬aannJJnnFF©©nn''FF©©rrmmkkeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  eeddaayyTT&&BBeeCCIIggeeKKaakkGGaaeemmrrii

kkSSgg--yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  EEddllKKSS®®TTKK®®KKwwkkKKee®®KKggeeddaayykkggGGaakkaassccrrNN__»»

..  eeyyaaggeellIIGGttƒƒbbTTeennHH,,  BBllTTaahhaann®®bbEEhhll220000nnaakk''  EEddllccuuHHBBIIååTTÏÏ

mm∏∏aaKKcc®®kk6600VV¬¬yyee®®KKOOgg    VVnnssMMrruukkccUUllccmm©©aayy660000EEmm""®®ttmmkkkk~~¨g̈gTTwwkkddII

EExxµµrr  ..  eeddaayymmaannkkaarrKKSS®®TTBBIIyynn††eehhaaHH99ee®®KKOOgg,,  ®®kkuummTTaahhaannTTSSggeennHH

VVnnTTggiiccCCaammYYyykkggTT&&BBEExxµµrr  EEddll®®ttUUvvss¬¬aabb''BBIIrrnnaakk''nniiggrrbbYYssbbIInnaakk''  ..

lluuHHEEssÌÌkkeeLLIIgg      yynn††eehhaaHHVVnnVVjj''rrHHnniiggTTMMllaakk''®®KKaabb''EEbbkkeellIIPPUUmmiiddUUgg

kk~~¨g̈g®®ssuukkrrmmaassEEhhkk´́nneexxtt††ss√√aayyeerrooggeennHHeeTToott  ((  Le Monde, 1 Mars

1967 ))  ..

ssaarrlliixxiittmmiitt††PPaaBBBBIIhhUU--CCIImmiijjccMMeeJJHHeess††ccssIIhhnnuu

eennHHCCaaccMMNNggeeCCIIgg´́nnGGttƒƒbbTTrrbbss''TTIIPP~~aakk''ggaarr  AFP EEddlleerroobbrraabb''BBII

®®kkuuggPP~~MMeeBBjjeennAA´́ff©©TTII1177eemmssaa11996677ddUUcctteeTTAA  ––  ««eeTTaaHHbbIICCaaBBYYkkss®®ttUUvv

cc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSggbbeeggII˚n̊nkkaarr®®bbwwggEE®®bbggmmYYyyCCaaBBIIrr  eeddIImm∫∫IIddaakk''kkaarr®®ttYYtt

®®ttaaGGaaNNaanniiKKmm  eellII®®bbCCaaCCnn≤≤NNÎÎËËcciinnkk**eeddaayy  kk**®®bbCCaaCCnneennHHEEddllrrYYbb

rrYYmmKK~~aayy""aaggCCiittss~~iiTTÏÏ  ®®VVkkddCCaannwwggddeeNNII††mmVVnnCC&&yyCCMMnnHHpp††aacc''®®BB&&tt  eeddIImm∫∫II

ssuuPPmmggllrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eennAAkk~~¨g̈g‰‰kkrraaCCPPaaBBnniiggeessrrIIPPaaBBBBiitt®®VVkkdd»»,,  eennHH

CCaaeesscckkII††®®bbkkaassrrbbss''®®bbFFaannhhUU--CCIImmiijj  ttaammssaarrlliixxiittssMMEEddggssBBÊÊ

ssaaFFuukkaarrccMMeeJJHHeess††ccssIIhhnnuu  nnaa{{kkaassbbuuNN¥¥ccUUllqq~~SSEExxµµrr  ..  ®®bbFFaannhhUU  

EEddll  ««bbJJÇÇaakk''CCaaffIIµµ  GGMMBBIIssaammKKIIPPaaBBTTSSgg®®ssuuggrrbbss''®®bbCCaaCCnnyyYYnn  ®®bbqqSS

ggBBYYkkQQ¬¬aannJJnnGGaaeemmrriikkSSgg»»..  [ eennAA‰‰hhaaNNUUyy,,  ssaarrBBtt··mmaann  <<jjww¨g̈gyywwuu

gg>>  eeVVHHBBuummııppßßaayyGGttƒƒbbTTEEff¬¬¬¬ggssrreessIIrrkkmmıı¨C̈Caa  ..  sskkII≈≈PPaaBBCCaammiitt††PPaaBBeennHH

CCYYbb®®bbTTHHGGttƒƒnn&&yyrrbbss''xx¬¬ÁÁnnkk~~¨g̈g®®BBwwttii††kkaarrNN__  EEddlleess††ccssIIhhnnuubb""HHTTggiicc

CCaammYYyy®®kkuummkkuummµµ¨ÿynniiss††®®bbddaabb''GGaavvuuFF  EEddllKKaatt''eeccaaTTCCaa««EExxµµrreeyyookkmmiijj»»

..  ssIIhhnnuuVVnnrrMMllwwkkBBIIGGaaTTiitt¥¥mmuunnffaa  eennAAqq~~SS11995533nniigg11995544  BBYYkkkkuummµµ¨ÿy

nniiss††yyYYnnVVnneeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__eennAAkkmmıı¨C̈Caa  ..  TTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaagghhaaNNUUyynniigg

PP~~MMeeBBjj  hhaakk''ddUUccCCaaBBMMuummaannkkaarrbb""HHJJll''CCaammYYyy®®bbkkaassffIIµµ@@eennHHeeTT ] ..⁄⁄
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kkkknn ––  GGttƒƒbbTTeennHHVVnnccuuHHppßßaayyeeddaayyssaarrBBtt··mmaannCCbb""uunnmmYYyyeeQQµµaaHH
<<THE YOMIURI>>  nniiggeeFFII√√kkaarrccmm¬¬ggTTuukkCCaa‰‰kkssaarrccuuHHeennAAkk~~¨g̈g  <<LIVRE

BLANC>> SUR L'AGRESSION VIETCONG ET NORD-VIETNAMI-

ENNE CONTRE LA REPUBLIQUE KHMERE (1970-1971) 

kkaarrrrkkeeXXIIjjCCMMrrkkeeyyookkkkuuggssiiƒƒtteennAAccmm©©aayy44´́mm""ll__((88KK˘̆mm˘̆))  kk~~¨g̈gTTwwkk
ddIIEExxµµrr  VVnnbbNN††aall[[CCnnGGBB¥¥aa®®kkiittnniiyymmKKWWeess††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  xxwwgg
ssmm∫∫aarryy""aaggxx¬¬SSgg  nniiggeeFFII√√[[eeKKmmaannmmnniiÊÊllssggßß&&yyeeTTAAeellIIcceemmII¬¬yybbddii--
eessFFTTSSggbb""uunnµµaannnnaaeeBBllkknn¬¬ggmmkkrrbbss''®®BBHHGGgg  GGMMBBIIkkaarrpp††ll''CCMMrrkkddll''
kkggkkmm¬¬SSggyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  ..

®®BBHHGGggVVnn®®ttUUvveeKKrraayykkaarrNN__  TTaakk''TTggnnwwggkkaarrrrkkeeXXIIjjeeddaayyBBYYkk
GG~~kkkkaaEEssttGGaaeemmrriikkSSgg    ffaaCCaaGGMMeeBBII®®bbDDiittnniiggCCaaEEpp~~kkmmYYyy´́nnkkaarreeXXaassnnaa
®®bbqqSSgg®®BBHHGGgg  BBIIssMMNNaakk''kkaaEEssttGGaaeemmrriikkSSgg  ..

CCMMrrkkeeyyookkkkuuggEEddlleeTTIIbbee®®bbII®®VVss''ffIIµµ@@eennHH  VVnn®®ttUUvv®®bbTTHHeeXXIIjj
eennAAttaamm®®BBMMEEddnn  TTll''mmuuxxnnwwggkkEEnn¬¬ggEEddlleeKKeehhAA  <<War Zone C>>  ssiiƒƒtt
eennAA®®bbEEhhllccmm©©aayy7700´́mm""ll__  ((111100KK˘̆mm˘̆))  TTiissxxaaggeeCCIIggeeqqooggxxaagglliicc
TTII®®kkuugg´́sshh˚g̊g  ..  

CCMMrrkkeennHHVVnnrrkkeeXXIIjjeeddaayyeellaakk  George McArthur GG~~kkeeqqII¬¬yy
qq¬¬gg®®bbccSSTTIIPP~~aakk''ggaarrBBtt··mmaann  Associated Press nniiggeellaakk  Horst Faas

CCaaGG~~kkffttrrUUbb  ®®BBmmTTSSggeellaakk  Ray Herndon GG~~kkeeqqII¬¬yyqq¬¬gg®®bbccSSTTIIPP~~aakk''
BBtt··mmaann United Press International ..  CCMMrrMMVVnn®®ttUUvvee®®bbII®®VVss''CCaaee®®ccIInn
EExxmmkkeehhIIyy  eehhIIyyEEddllssMMxxaann''bbMMppuutteennaaHH  ®®bbEEhhllee®®bbIICCaakkEEnn¬¬ggttSSgg
CCMMhhrr  ssMMrraabb''eeFFII√√kkaarrvvaayy®®bbhhaarrkkaallBBIIeeddIImmEExxeennHH  eeTTAAeellIIeexxtt††LL¨k̈knniijj
EEddllssiiƒƒtteennAAccmm©©aayyEEtt99´́mm""ll__  ((1144KK˘̆mm˘̆))  bb""uueeNNˆâaHHBBIITTIIeennHH  ..

®®BBHHGGggmmççaass'',,  CCnnmmaannbbnnÊÊËËll≤≤ttssMḾ́ cc´́dd  EEddllVVnnssII††bbeennÊÊaassss--
rrddΩΩGGaaeemmrriikkffaaCCaaGG~~kkQQ¬¬aannJJnn®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  nniiggEEddllVVnnpp††ll''nnUUvv
kkaarrKKSS®®TTCCaassaaFFaarrNN:ddll''BBYYkkeeyyookkkkuugg  VVnnrraayykkaarrNN__®®VVbb''eeTTAABBYYkk
GG~~kkkkaaEEssttCCiittss~~iiTTÏÏ®®BBHHGGggffaa  eennHHCCaaEEpp~~kkmmYYyy´́nnyyuuTTÏÏvvIIFFIIrrbbss''BBYYkkeemmbb
JJÇÇaakkaarrGGaaeemmrriikkSSggeennAA®®kkuugg´́sshh˚g̊g  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√[[ssmmeehhttuuppllssMMrraabb''eebbII
kkkkaarrvvaayy®®bbhhaarreeyyaaFFaa®®bbqqSSggmmkkeellII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..

eellaakkssWWnn--ssaann  nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††rrbbss''®®BBHHGGgg  VVnn®®ttUUvvpp††ll''BBtt··mmaann
[[ddwwggGGMMBBIICCMMrrMMeennHHeeddaayyBBYYkkGG~~kkkkaaEEsstt  mmuunneeBBllGGttƒƒbbTTeeccjjppßßaayy  ..
®®bbttiikkmmµµddMMbbUUggbbggÌÌss''rrbbss''KKaatt''    KKWWmmaannkkaarr®®bbyy&&tt~~®®bbEEyyggNNaass''  ssUUmm∫∫II
EEttnniiyyaayyssII††  ..  KKaatt''eeJJllffaa    KKaatt''®®ttUUvveeFFII√√kkaarreessIIuubbGGeegg˚t̊tCCaapp¬¬ËËvvkkaarrmmYYyy
CCaammuunnssiinn  ..

sseemm††cc,,  eeTTaaHHbbIIyy""aaggddUUeecc~~HHkk**eeddaayy,,  ®®ttUUvveeKKrraayykkaarrNN__[[ddwwggffaa  VV
nneeccaaTT®®bbkkaann''BBYYkkGG~~kkkkaaEEssttGGMMBBIIGGMMeeBBIImmaannBBuutttt∫∫¨ẗt  eeddaayymmaannbbnnÊÊËËllffaa

PPss††¨ẗtaaggTTSSggGGss''eennaaHHKKµµaannkkaarrBBiitt  nniiggCCMMrrMMeennaaHHeeTTootteessaattkk**mmiinnddwwggffaa
eettIImmaann……kk**GGtt''mmaannppggeeTT  ..

eellaakknnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††VVnn®®ttUUvveeKKnniiyyaayy®®VVbb''[[ddwwggffaa  VVnnTTUUll
®®VVbb''eeTTAAsseemm††cc  GGMMBBIIGG~~kkkkaaEEsstteeCCIIggccaass''bbIInnaakk''EEddllVVnnyykkkkaarrNN__
yy""aaggyyUUrreennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkyyYYnn  yyll''ffaaCCMMrrMMeennHHKKWWBBiittCCaaCCMMrrMMrrbbss''eeyyookkkkuuggKKµµaa
nnPP&&nn††®®ccLLMMeessaaHHeeLLIIyy  ..

PPss††¨ẗtaaggrrkkeeXXIIjj  mmaannrrYYmmTTSSgg‰‰kkssaarrkkggTT&&BBssrreessrrCCaaPPaassaayyYY
nn  nniiggff~~SSeeBBTT¥¥pp††ll''[[eeddaayyBBYYkkyyYYnnxxaaggeeCCIIgg  ..  ´́ff©©EExxccuuHHeennAAeellII®®kkddaass''
ssMMrraabb''kktt''eehhttuu  bbJJÇÇaakk''[[ddwwggffaa  CCMMrrMMeennHHVVnn®®ttUUvveeKKee®®bbII®®VVss''CCaaee®®ccIInn
EExxmmkkeehhIIyy  ccaabb''ttSSggBBIIEExxkkuumm∏∏:qq~~SSeeTTAAmmkkeemm""¬¬HH  ..

sseemm††ccVVnneeFFII√√kkaarrGGeeJJIIÇÇjjeeddaayyppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn®®BBHHGGgg  ssMMuu[[BBYYkkGG~~kkkkaa--
EEsstteeTTAAeemmIIllddll''®®BBMMEEddnn  eeddIImm∫∫IIeessIIuubbGGeegg˚t̊tkkaarreeff˚åalleeTTaassGGMMBBIIkkaarrqq¬¬
ggccUUllmmkk´́nnBBYYkkeeyyookkkkuugg  ..  eeKKmmiinneeXXIIjjmmaannBBYYkkkkaaEEssttbbssççwwmm®®bbeeTT
ss  EEddllEEttggss~~aakk''eennAACCaaeerrOOyy@@kk~~¨g̈g®®kkuuggPP~~MMeeBBjjeeTT  eehhIIyysseemm††cckk**kk--
®®mmpp††ll''nnUUvvTTiiddΩΩaakkaarrddll''BBYYkkGG~~kkTTSSggGGss''eennHHppggEEddrr  ..

PPaaKKee®®ccIInnVVnnpp††ll''TTiiddΩΩaakkaarr[[kk~~¨g̈gqq~~SSeennHH  kk**BBIIee®®JJHHeeddaayyssaarrmmkkBBII

mmaannBBiiFFII®®VVrrBB√√́́ ff©©bbuuNN¥¥‰‰kkrraaCC¥¥  EEddllCCaann''KK~~aaeeTTAAnnwwggddMMeeNNIIrrTTssßßnnkkiiccçç

rrbbss''eellaakk®®ssII  Jacqueline Kennedy bb""uueeNNˆâaHH  ..

BBYYkkmmÂÂnnII††GGaaeemmrriikkSSggVVnneeff˚åalleeTTaassBBIIrrqq~~SSrrYYccmmkkeehhIIyyffaa  ®®bbeeTTss

kkmmıı¨C̈Caa®®ttUUvvBBYYkkeeyyookkkkuuggee®®bbII®®VVss''CCaaCCMMrrkk  ..  GGss''rryy:ee®®ccIInnqq~~SS    EEddlleeKK

VVnneerroobbccMM<<ddMMeeNNIIrr>>  [[BBYYkkGG~~kkkkaaEEssttbbssççwwmm®®bbeeTTss    eeTTAABBiinniitt¥¥eemmIIll

CCaajjwwkkjjaabb''  EEtteeKKmmiinn®®bbTTHHeeXXIIjjPPss††¨ẗtaaggGGII√√CCaaddMMuukkMMPPYYnneessaaHH  ..  

kk**bb""uuEEnn††  ee®®kkAABBII®®kkuumm®®KKUUssaarrrrbbss''sseemm††cceeccjj  mmnnuussßßPPaaKKee®®ccIInneennAA

kk~~¨g̈gTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  TTSSggCCnnCCaattiibbrreeTTssnniiggCCnnCCaattiiEExxµµrr  TTTTYYllssaall''kkaarr

BBiitt  GGMMBBIIkkaarrllbbqq¬¬ggccUUll´́nnBBYYkkeeyyookkkkuuggTTSSggGGss''eennHH  ..
BBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrrGGaaeemmrriikkSSggVVnnccggÌÌ¨l̈lbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjj  yy""aaggeehhaaccNNaa

ss''nnUUvvCCMMrrMMGGccií́ ÂÂnn††yy__ccMMnnYYnn2200kkEEnn¬¬ggEEddrr  ..  PPaaKKee®®ccIInnssiiƒƒtteennAAccmm©©aayy55´́mm""
ll__  ((88KK˘̆mm˘̆))  bb""uueeNNˆâaHHBBIITTll''EEddnn  CCaakkEEnn¬¬ggEEddllkkggTT&&BBEExxµµrrKKµµaanneeFFII√√kkaarr
yyaammll∫∫aatt  nniiggCCaakkEEnn¬¬ggEEddllKKµµaannbb""uuss††ii__GGII√√ssMMxxaann''eessaaHH  ..  kkaarrEEffTTSS®®BBMM
EEddnneessIIÊÊrrEEttppÊÊ¨k̈kpp††aakkTTSSgg®®ssuuggeeTTAAeellIIkkggQQ¬¬bbeennAAttaammPPUUmmii  EEddllCCaakkmm¬¬SS
ggmmaannkkaarrssggßß&&yyssiiƒƒtteennAAee®®kkaammKKMMnnaabb  ……kkaarrllbbqq¬¬ggccUUll´́nnBBYYkkeeyyookk
kkuugg  ..

BBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrrmmaannssmmttƒƒkkiiccççnniiyyaayyffaa  BBYYkkeeyyookkkkuuggeeFFII√√®®bbttiibbttii††kkaarr
yy""aaggssmm©©aatt''eennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  ddUUccKK~~aannwwggeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkyyYYnnEEddrr  ..  BBYYkkeeKK
ee®®CCIIsseerrIIssrrkkTTIIkkEEnn¬¬ggNNaammiinnCCYYbbTTaahhaannEExxµµrrCCaaBBiieesssskkEEnn¬¬ggKKµµaannmmnnuu
ssßßeennAA®®ttgg''TTiissxxaaggeeCCIIggeeqqooggxxaaggeekkIItt  EEddllCCaakkEEnn¬¬gg®®BBMMEEddnnCCYYbb®®bb--
ssBB√√KK~~aa´́nnkkmmıı¨C̈Caa  llaavv  nniiggeevvoottNNaamm  ..

eennAATTIIeennaaHH  pp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijjEEddlleeccjjBBII®®bbeeTTssllaavv  ®®ttUUvveeTTAACCYYbbKK~~aa
CCaammYYyypp¬¬ËËvvllMMssIIhhnnuueennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  ..  kk~~¨g̈gttMMbbnn''́́ ®®BBddaacc''®®ssyyaalleennHH
eeKKBBMMuueeXXIIjjmmaannbbeeggaallssIImmaaGGII√√TTSSggGGss''  eehhIIyyTTaahhaannEExxµµrrkk**BBMMuuEEddllccUU--
lleeTTAAddll''EEddrr  ..

®®bbPPBBbbrreeTTssKKµµaannllMMeeGGooggeennAAkk~~¨g̈gTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  VVnnTTTTYYllssaall''
ffaa  mmaannkkmm¬¬SSggeeyyookkkkuuggeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrrBBiitt®®VVkkddEEmmnn  ..  PPaaKKee®®ccIInn
eeJJllGGHHGGaaggffaa  ccMMnnYYnnkkggTT&&BBmmaannee®®ccIInnCCaaggGGII√√EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuVV""nn''
ssµµaanneennaaHHeeTTAAeeTToott  ..

CCMMrrMMmmYYyymmaannrrbbggBB&&TTÏÏCCMMuuvviijj  nniiggmmaannkkaarryyaammXX¬¬SSyy""aaggmmSS  VVnn®®ttUUvveeKK
rraayykkaarrNN__ffaa  bbeeggII˚t̊teeLLIIggCCaayyUUrrmmkkeehhIIyy  eennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnn

‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaa®®ss††



eexxtt††mmNNÎÎllKKIIrrII  TTll''mmuuxxnnwwggttMMbbnn''xxııgg''rraabb®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  ..  CCMMrrMMbb--
eeNN††aaHHGGaassnn~~nniiggkkEEnn¬¬ggqq¬¬ggkkaatt''eeppßßggeeTToott  VVnn®®ttUUvveeKKrraayykkaarrNN__ffaa
ssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈geexxtt††mmNNÎÎllKKIIrrII  nniiggPPÇÇaabb''eeTTAAeexxtt††rrttnnKKIIrrIIeellIIpp¬¬ËËvvllMMssIIhhnnuu  ..
mmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥mmYYyymmaannEE®®KKGG~~kkCCmmWW©©ccMMnnYYnn440000  kk**VVnn®®ttUUvveeKKrraayykkaarrNN__ffaassiiƒƒ
tteennAACCiitt®®kkuuggeemmmmtt''  kk~~¨g̈geexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ..

®®bbPPBBeennAAkk~~¨g̈g®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  EEddllttaammFFmmµµttaabbddiieessFFmmiinn®®BBmm[[bb--
eeJJççjjeeQQµµaaHH  CCaaGG~~kkpp††ll''nnUUvvBBtt··mmaannGGss''eennHH  ..

ttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnneexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  eennAA®®ttgg''ccMMkkaarreekkAAssflflUU    CCaaeerrOOyy
@@ccMMnnYYnn2200PPaaKKrryy´́nnkkmmµµkkrr  CCaaCCnnCCaattiiyyYYnnnniiggPPaaKKee®®ccIInnCCaassmmaaCCiikkTTaa
hhaanneeyyookkkkuugg  ..  BBYYkkkkmmµµkkrrTTSSggeennHHEEttggVVtt''xx¬¬ÁÁnnCCaaee®®ccIInn´́ff©©  kk~~¨g̈gmmYYyy
eellIIkk@@  ..  BBYYkkGG~~kkccaatt''kkaarrccMMkkaarreekkAAssflflUUmmaannmmnniiÊÊllssggßß&&yyffaa  BBYYkkGG~~kkTTSSgg
GGss''eennHHnnSSKK~~aaqq¬¬gg®®BBMMEEddnneeTTAAbbMMeeBBjj®®bbttiibbttii††kkaarr  ..  

LLaannkkaamm""∆∆¨g̈gccMMkkaarreekkAAssflflUUkk**VVtt''CCaaee®®ccIInn´́ff©©ppggEEddrr  TTMMnnggeeccjjeeTTAAddwwkk
eess∫∫øøgg  ®®KKaabb''rrMMeessvv  ff~~SSeeBBTT¥¥  ..  KKWWbbrrccuuHHttaammpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx77    EEddll®®ssbb
ttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnn    rrYYccTTmm¬¬aakk''ccuuHHeeddIImm∫∫IIeeppÊÊrreeTTAA[[rreeTTHHeeKKaa……kkgg''ddwwkkbbnn††
qq¬¬ggkkaatt''®®BBMMEEddnneeTTAAmmuuxxeeTToott  ..

eess∫∫øøgg  ®®KKaabb''rrMMeessvv  nniiggff~~SSeeBBTT¥¥rrbbss''eeyyookkkkuugg  kk**VVnnddwwkkCCJJÇÇËËnn
ppggEEddrrttaammpp¬¬ËËvveellxx77  eeddaayy®®kkuummhhflfluunnLLaannkkaamm""∆∆¨g̈g‰‰kkCCnn  EEddllmmYYyyccMM
nnYYnneennaaHH®®ttYYtt®®ttaaeeddaayyCCnnCCaattiicciinn  ..  eeKKKKµµaannGGII√√BBiieessssCCaaGGaaff··kkMMVVMMgg  GGMMBBII
kkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnneennHHeeTT  ..  eennAAttaammpp¬¬ËËvv®®kkaallffµµ  mmaannbb""uuss††ii__bb""UUllIIssnniiggTTaahhaann
BBIIrr--bbIIbb""uueeNNˆâaHH  nniiggssiiƒƒtteennAAqq©©aayyddaacc''ssEEgg√√ggBBIIKK~~aa  ..  ´́®®BBeeQQIIeennAAssgg≈≈aagg
pp¬¬ËËvv  GGaaccCCYYyybbiiTTVVMMggmmiinn[[eeKKeemmIIlleeXXIIjjkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnnppggEEddrr  ..

eeTTaaHHbbIIeess††ccssIIhhnnuupp††ll''nnUUvvkkaarrKKSS®®TTyy""aaggeeBBjjTTMMhhwwgg  TTSSggpp¬¬ËËvvcciitt††nnii
ggnneeyyaaVVyy        ccMMeeJJHHrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattií́ nnBBYYkkeeyyookkkkuuggyy""aaggNNaakk**  
eeddaayy  ®®BBHHGGggEEttggEEttTTTTUUccffaa    kkaarrKKSS®®TTrrbbss''®®BBHHGGggkk**BBMMuuVVnnBB®®ggIIkkeeTTAA
ddll''vviiss&&yyeeyyaaFFaaeennaaHHeeLLIIyy  ..  

BBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrrmmaannssmmttƒƒkkiiccççxx¬¬HHeennAAkk~~¨g̈gTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjVVnneeJJllGGHHGGaa
ggffaa  sseemm††ccBBMMuuEEmmnnmmiinnddwwggGGMMBBIITTwwkkddIIrrbbss''®®BBHHGGgg®®ttUUvvBBYYkkeeyyookkkkuuggee®®bbII
®®VVss''eennaaHHeeTT  ..  GG~~kkeeppßßggeeTToottnniiyyaayyffaa  sseemm††ccmmaanneeccttnnaaeeFFII√√mmiinnddww  
ggmmiinnææGGMMBBIIsskkmmµµPPaaBBrrbbss''BBYYkkeeyyookkkkuugg  CCaaBBiieesssseennAAkk~~¨g̈g´́®®BB´́nneexxtt††  

TTiissxxaaggeeCCIIgg  CCaaTTIIkkEEnn¬¬ggEEddllrrddΩΩaaPPiiVVllrrbbss''®®BBHHGGggmmaannkkaarr®®ttYYtt®®ttaa
dd**ttiiccttYYccbbMMppuutt  ..  eennAAkk~~¨g̈geexxtt††TTiissxxaaggtt∫∫ËËgg  CCaabb''®®BBMMEEddnnyyYYnnTTll''nnwwggttMM
bbnn''ddIIssNN††rrTTeenn¬¬eemmKKgg  bbJJÇÇaarrbbss''®®BBHHGGggmmiinn[[BBYYkkeeyyookkkkuuggqq¬¬ggkkaatt''
mmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBByy""aaggKKYYrrssmmEEddrr  ..

eess††ccssIIhhnnuummaannbbnnÊÊËËllCCaaee®®ccIInneellIIkkkk~~¨g̈geeBBllffIIµµ@@eennHHffaa  TTaahhaann
TTSSgg3344,,000000nnaakk''rrbbss''®®BBHHGGgg  EEddllPPaaKKee®®ccIInnddaakk''rraayyccaabb''BBII®®BBMMEEddnn
CCaammYYyy´́ffeeTTAATTiissxxaagglliicceennaaHH  BBMMuuGGaaccbbiiTT®®BBMMEEddnn®®bbEEvvgg550000´́mm""ll__
((880000KK˘̆mm˘̆))  CCaammYYyyyyYYnnVVnneeLLIIyy  ..  ®®BBHHGGggssYYrrffaa  eettIIeehhttuuGGIIVVnnCCaa
GGaaeemmrriikkSSggrrMMBBwwggccMMeeJJHH®®BBHHGGgg[[bbiiTT®®BBMMEEddnnyy""aaggddUUeecc~~HH    eennAAkk~~¨g̈geeBBllEEdd  

llkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggccMMnnYYnn11,,000000,,000000nnaakk''  CCaammYYyynniiggkkggTT&&BByyYYnnxxaagg

tt∫∫ËËgg  BBMMuummaannllTTÏÏPPaaBBeeFFII√√kkiiccççkkaarreennHHVVnnppggeennaaHH  ..  

kkaallBBII88EExxmmuunn,,  ®®BBHHGGggVVnnbbJJÇÇaaeeTTAABBYYkkeemmbbJJÇÇaakkaarrkkggTT&&BBrrbbss''

®®BBHHGGgg  [[bbeeNN††jjBBYYkkbbrreeTTssQQ¬¬aannJJnnTTSSggGGss''eeccjjBBIITTwwkkddIIEExxµµrr  ..

BBYYkkeemmbbJJÇÇaakkaarr®®bbccSSttMMbbnn''  VVnn<<ssMMuu>>eeTTAAkkgg‰‰kkPPaaBBeeyyookkkkuuggEEddllqq¬¬

ggccUUllmmkk  [[vviill®®ttLLbb''ccaakkeeccjjeeTTAAvviijj  ..  eeKKKKµµaanneeXXIIjjeesscckkII††rraayy

kkaarrNN__BBIIGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnnrrbbss''eeyyookkkkuuggeeppII∆∆mmkkPP~~MMeeBBjjeeTT  EEttppÊÊ¨ÿyeeTTAA

vviijjeeKK®®bbTTHHeeXXIIjjeesscckkII††rraayykkaarrNN__yy""aaggBBiiss††aarr  nnUUvv®®KKbb''GGMMeeBBIIQQ¬¬aann

JJnn´́nnyynn††eehhaaHHnniiggkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg……yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..

®®BBHHGGggkk**VVnnssMMuuppggEEddrr  kkaallBBIIqq~~SSeeTTAAmmiijj  [[mmaannkkaarrBB®®ggwwgg´́nnKK--

NN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥GGnn††rrCCaattii  (ICC) EEddllVVnneerroobbccMMbbeeggII˚t̊teeLLIIgg

eeddaayyssnnii~~ssiiTTeennAATTII®®kkuugghhßßWWEENNvv  ssII††GGMMBBII≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr

eennHHrrYYmmmmaann  ®®bbeeTTssbb""UULLËËjj,,  ≤≤NNÎÎaa  nniiggkkaaNNaaddaa  ..  sshhPPaaBBssUUeevvoott

CCaammYYyy®®bbeeTTssGGgg''eeKK¬¬ss  EEddllCCaasshh®®bbFFaannssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvv  VVnn

eeVVHHeeqq~~aatteellIIEEppnnkkaarrBB®®ggIIkkKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥GGnn††rrCCaattiieennHH  ..
ICC GGaacceeFFII√√kkaarreessIIuubbGGeegg˚t̊tJJkk¥¥ttvvaa""rrbbss''EExxµµrrEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  eeKKVV

nnBBiinniitt¥¥rrkkeeXXIIjjyynn††eehhaaHHGGaaeemmrriikkSSgg  TTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeeTTAAeellIIPPUUmmiieennAA
ttaamm®®BBMMEEddnn  nniiggVVnnbbJJÇÇaakk''GGMMBBIIeerrOOggmmYYyyccMMnnYYnneeTToott  ..  kk**bb""uuEEnn††ppÊÊ¨ÿyeeTTAA
vviijj  eeKKmmaanneesscckkII††rraayykkaarrNN__EEttBBIIrrKKtt''bb""uueeNNˆâaHH  GGMMBBIIGGMMeeBBIIrrMMeellaaPPrrbbss''
eeyyookkkkuugg  EEddllmmaannllTTÏÏppllCCaaGGvviiCCÇÇmmaannTTSSggBBIIrreellIIkk  ..⁄⁄
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´́nnsseemm††ccssIIhhnnuukk~~¨g̈gTTssßßnnaavvddII††®®bbccaaMMEExx<<LLWWssggmm>>

((  eellxxEExxmmiiffuunnaa  qq~~SS11996699  ))
sm∏asn_´nelakåt†mesnIy_‰k

ln'-nl' CamYyelakeg√øg-FYg, rdΩTUt
´nsaFarNrdΩ®bCaFibety¥evotNam
nigelakeg√øg-va"n'hIv, rdΩTUt´nrN-

sirßrMedaHCati
((  bbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarr  ))

ddkk®®ssgg''eeccjjBBII  <<‰‰kkssaarrssII††GGMMBBIIGGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnn  ´́nneeyyookkkkuugg--eeyyookk

NNaammxxaaggeeCCIIggmmkkeellIIkkmmıı¨C̈Caa--qq~~SS11997700>>  eeVVHHBBuummııppßßaayyeeddaayy®®kkssYYgg

eeXXaassnnaakkaarrCCaattii®®kkuuggPP~~MMeeBBjj

ttmmkkBBIIeellxxmmuunn˘̆˘̆˘̆
EEttppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj    kkggTT&&BBrrbbss''eellaakkmmiinn®®ttwwmmEEttmmiinn®®BBmmccaakkeeccjjbb""uu

eeNNˆˆaaHHeeTT  BBYYkkeellaakkEEffmmTTSSggVVjj''rrHHmmkkeellIIkkggTT&&BBeeyyIIggrraall''eellIIkk
eehhIIyyeennAAeeBBllccuuggee®®kkaayyeennHHVVnnbbgg˙ȧajjGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaa  EEddllBBMMuuEEmmnneecc
jjmmkkBBIImmiitt††EEffmmeeTToottppgg  ..

CCaabbEEnnƒƒmm,,  BBYYkkmmnnuussßßrrbbss''eellaakkVVnn®®ttUUvveeyyIIgg®®VVbb''[[ddwwggCCaaee®®ccIInn
eellIIkkrrYYccmmkkeehhIIyy  ssMMuuFFaannaa[[ccaakkeeccjjBBIITTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIgg  ..  EEtteeTTaaHHbbII
ddUUeecc~~HHkk**eeddaayy,,  kkaarrBBiittBBYYkkeellaakkeennAAEEtt®®kkaajjssiiƒƒtteennAATTIIkkEEnn¬¬ggddEEddll
eennaaHH  nniiggBB®®ggwwgg[[kkaann''EEttxx¬¬SSggEEffmmeeTToott  ..

eeddIImm∫∫IICCaakkaarrKKSS®®TTnnUUvvGGII√√xxaaggeellIIeennHH  ®®BBHHrraaCCbbMMeerrIIVVnnbbgg˙ȧajj[[BBYYkkeeKK
eeXXIIjjnnUUvvrrUUbbffttTTaahhaanneeyyookkNNaammccaabb''xx¬¬ÁÁnnVVnnbbIInnaakk''  eennAATTiissxxaaggeeCCII
ggVVkkaabb''  ((bbxxSS)),,  77nnaakk''ccaabb''xx¬¬ÁÁnnVVnneennAAmmNNÎÎllKKIIrrII,,  TTaahhaanneeyyookkkkuugg
ss¬¬aabb''eennAAkk~~¨g̈gCCYYrrEExxµµrr®®kkhhmm  EEddll®®bbkkaass[[ddwwggGGMMBBIIeeccttnnaarrbbss''BBYYkkeeKK
GGMMBBIIee®®KKOOggssmm∏∏aarr:,,  GGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎ  ®®BBmmTTSSggååbbkkrrNN__rrwwbbGGUUssyykkVVnn
eennAAeellIIxx¬¬ÁÁnnmmnnuussßßTTSSggGGss''eennaaHH  nnUUvvrrbbss''rrbbrrmmaannllkk≈≈NN:CCaaeeyyookk--

NNaamm  nniiggmmaannKKMMrrUUCCaacciinn  ..

II- kkaarrvvaayy®®bbhhaarryy""aaggccMMhh´́nnkkggTT&&BBeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  nniigg

eeyyookkkkuugg  ®®bbqqSSggmmkkeellIIkkggTT&&BBrrbbss''eeyyIIgg ––
®®BBHHrraaCCbbMMeerrIIbbgg˙ȧajj[[BBYYkkeeKKeeXXIIjjnnUUvvEEppnnTTII  EEddllVVnnPPÇÇaabb''mmkkCCaammYY

yyeennHH  eeddIImm∫∫IIff√√aayysseemm††ccsshhCCIIvviinnBBiinniitt¥¥eemmIIll  GGMMBBIIccMMNNuuccTTSSggGGss''EEdd
llkkggTT&&BBeeyyIIggeeBBIIbb®®bbTTHH  nnaa´́ff©©ddMMbbUUgg´́nn®®bbttiibbttii††kkaarr  ..  eesscckkII††GGttƒƒaaFFii--
bb∫∫aayyeellIIkkrrNNIInniimmYYyy@@ddUUccmmaanntteeTTAAeennHH  ––

11--  eennAArrttnnKKIIrrII  ––
««eeddIImm∫∫IIeerroobbccMMrrddΩΩVVlleeLLIIggvviijjeennAAbbxxSS,,  kkmm¬¬SSgg®®TT®®TTgg''xxaaggeeyyIIgg

rrhhUUttmmkkTTll''eeBBll≤≤LLËËvveennHH  mmiinnTTaann''ccaakkeeccjjBBIIpp¬¬ËËvveennAAeeLLIIyy  ..  eennHHKKWW
bbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjGGMMBBIIccMMNNuucceekkIItteehhttuueennAAeellIIssMMeeNNAA,,  KKWWxxaaggkkggTT&&BBrrbb
ss''eellaakkeeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__bb¬¬¨k̈krrSSggxxÊÊbb''sskkmmµµPPaaBBrrbbss''eeyyIIgg,,  eehhIIyynniiggkkMMBBuu
ggee®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIggCCaammYYyyKK~~aappggEEddrr  ..  

eeqqııaaHHeeTTAATTiissxxaaggeeCCIIgg,,  kkggTT&&BBeeyyIIggssggpp¬¬ËËvveeddIImm∫∫IITTaakk''TTggKK~~aa,,  EEttkk
ggTT&&BBrrbbss''eellaakkVVnnbbMMpp¬¬aajjmm""aassIIuunnCCIIkkddII  eehhIIyynniiggeebbIIeeyyaaggttaammkkaarr
®®bbkkaassrrYYmm´́nnBBYYkkEExxµµrreellIICCaammYYyy®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrss''eennAATTIIeennaaHH  KKWWbbeeJJÇÇøøss
mmiinn[[eeKKnnSSCCMMnnYYyyeeTTAACCYYyyddll''rrddΩΩVVllssggmmkk~~¨g̈gkkEEnn¬¬ggeeFFII√√kkaarreennHH  eeddaa--
yyee®®bbII®®VVss''nnUUvvmmeeFF¥¥aaVVyy®®KKbb''EEbbbbyy""aagg    mmaannrrhhUUttddll''kkaarrVVjj''ss--
mm¬¬aabb''eeFFII√√CCaaKKMMrrUU  ddll''BBYYkkGG~~kkcceeccssrrwwggrrUUss    EEddllKK~~aammiinnccgg''ccUUllrrYYmmccMMEENNkk
CCaammYYyyxxaaggeellaakk,,  mmaannkkaarree®®bbIIkkmm¬¬SSggTT&&BB,,  kkaarrbbiitt®®bbkkaasseennAAttaammTTIIkk
EEnn¬¬ggssggmm  nniiggeennAAttaammTTIIrrddΩΩVVllnnaannaa»»  ..

®®BBHHrraaCCbbMMeerrIIeellIIkkccMMNNuucceennHHbbJJÇÇaakk''eeTTAABBYYkkeeKKffaa  BBYYkkGG~~kkeeTTaassnniigg
mmnnuussßßss¬¬aabb''EEddllbbgg˙ȧajjeennAAkk~~¨g̈grrUUbbfftt  KKWWVVnneeFFII√√nniiggssmm¬¬aabb''CCaabbnn††bbnnÊÊaa
bb''KK~~aa  eennAAkk~~¨g̈geeBBllbb""HHTTggiiccyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aanniiggyy""aaggFF©©nn''FF©©rr  ..  bbJJIIÇÇyy""aaggEEvvgg
´́nnGG~~kkss¬¬aabb''nniiggrrbbYYssxxaaggeeyyIIgg  kk**VVnneellIIkkyykkmmkkbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjppgg
EEddrrkk~~¨g̈geeBBllnniiyyaayyKK~~aaeennaaHH  ssMMrraabb''eeFFII√√CCaaPPss††¨ẗtaaggBBMMuuGGaaccbbddiieessFFVVnn
EEddllxxaaggeeyyIIggCCaaGG~~kkrrggee®®KKaaHH  eennAAee®®kkaammGGMMeeBBIIvvaayy®®bbhhaarrBBIIssMMNNaakk''
kkggTT&&BBeeyyookkNNaammssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''eennaaHH  ..

22--  ttMMbbnn''eeppßßggeeTToott  --  kkMMBBgg''ccaamm,,  ´́®®BBEEvvgg,,  ss√√aayyeerroogg ––
eennAAcceenn¬¬aaHHååbb∫∫ttii††eehhttuukktt''®®ttaaTTuukkCCaaee®®ccIInneeppßßggeeTToottrrhhUUttTTll''eeBB--

lleennHH  EEddllVVnneeFFII√√[[VVtt''bbgg''nnUUvvGGaayyuuCCIIvviittmmnnuussßßCCaaee®®ccIInnrryynnaakk''  nniigg
eeFFII√√[[rrbbYYssmmYYyyccMMnnYYnneennAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaammssmmaaCCiikk´́nnkkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUU
mmiinnÊÊ,,  kkggrrkkßßaaeexxtt††,,  BBYYkkGG~~kkrraaCCkkaarrssIIuuvviillrrbbss''eeyyIIgg  ®®BBmmTTSSggkk~~¨g̈gccMM--
eeNNaamm®®bbCCaaBBllrrddΩΩss¬¬ËËtt®®ttgg''  EEddllmmaann®®ssII††nniiggkkUUnneekkµµgg,,  ®®BBHHrraaCCbbMMeerrIIVV
nneellIIkkeeLLIIggmmkkbbJJÇÇaakk''bbgg˙ȧajjGGMMBBIIkkaarrvvaayy®®bbhhaarreennAAGGnn¬¬gg''EE®®kkss  ((kkMMBB
gg''ccaamm)),,  eennAAss´́nnÊÊ  ((´́®®BBEEvvgg))  EEddllbbNN††aall[[mmaannmmnnuussßßss¬¬aabb''mmYYyyccMM--
nnYYnn  rrYYmmTTSSggeeccAAhh√√aayybb""uuss††ii__ss´́nnÊÊeennAAkk~~¨g̈geennaaHHppggEEddrr  ..  kkaarreeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aa
yy´́nnGGMMeeBBIIvvaayy®®bbhhaarreennHH  VVnneeFFII√√CCaaPPaassaaeeyyookkNNaamm  ..

eennAAkk~~¨g̈gkkaarrbb""HHTTggiiccKK~~aakkaallBBIIeeBBllffIIµµ@@eennAA®®ttgg''kkEEnn¬¬ggttaamm""UU  ((bb""EEbbtt))
TTiissxxaaggeeCCIIggbbvviitt,,  kkmm¬¬SSggTT&&BBrrbbss''eeyyIIggVVnnVVtt''bbgg''  ((mmnnuussßßss¬¬aabb''nniigg
rrbbYYss))  kkaann''EEttee®®ccIInneeLLIIgg@@KKµµaannQQbb''QQrr  ..  ssUUmm∫∫IIEEttkkaallBBII®®BBwwkkmmiijj
eennHH  eeyyIIggVVnnTTTTYYllBBtt··mmaannmmkkffaa  kkggTT&&BBrrbbss''eellaakkVVnnBB®®ggwwggkkmm¬¬SS
gg  BBIImmnnuussßßccMMnnYYnn®®bbEEhhll11,,000000nnaakk''  eeLLIIggeeTTAAddll''ccMMnnYYnnCCaagg22,,000000
nnaakk''  ..

eeyyIIggeellIIkkccMMNNuucceennHHeeddIImm∫∫IIbbJJÇÇaakk''ffaa  kkggTT&&BBeeyyIIggBBMMuuVVnneeFFII√√GGII√√eeTT
ee®®kkAAGGMMBBIIeeTTAAkkaann''TTIIeennaaHH  ssMMuu[[eellaakkddkkkkggTT&&BBrrbbss''eellaakkffyyeeccjjBBIITTww
kkddIIrrbbss''eeyyIIgg  ..  CCaakkaarreeqqII¬¬yyttbb,,  eeyyIIggVVnnTTTTYYllnnUUvvkkaarrVVjj''®®bbhhaarrBBII

‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaa®®ss††

bbUUddUUyyTTSSgg5533nnaakk''EEddllkkggTT&&BBEExxµµrrccaabb''xx¬¬ÁÁnneennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnn

VVnn®®ttUUvveess††ccssIIhhnnuubbJJÇÇaa[[eeddaaHHEEllggkkaallBBIÍ́ ff©©TTII2299  kkkk˚d̊daa  11996699



ssMMNNaakk''kkggTT&&BBrrbbss''eellaakk  EEddllmmiinneeKKaarrBBcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  nniiggkkaarr®®bb--
kkaassBBIIrrddΩΩaaPPiiVVllrrbbss''eellaakkTTaall''EEtteessaaHH  ..

33--  kkaarrKKSS®®TT´́nneeyyookkkkuuggnniiggkkggTT&&BBeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  ccMMeeJJHH
®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmm ––

eellIIEEppnnkkaarrhhww√√kkhh√√WWnnGGbb''rrMM  --  kkaarrbbJJççËËll®®kkbbxx&&NNÎÎ  nniiggkkaarrKKSS®®TT ––
11--  ee®®kkaayykkaarrGGnnuuvvtt††llkk≈≈nnii††kk:kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggTTII®®kkuugghhßßWWEENNvvqq~~SS1199

5544,,  mmaannCCnnCCaattiiEExxµµrrCCaaee®®ccIInnVVnnhh√√wwkkhh√√WWnneennAAkk~~¨g̈gssaallaarrbbss''eellaakk
eennAAeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ..  ccaabb''ttSSggBBIImmaannkkaarrbbHHeeVVrreennAAssMMLLËËtt  eeyyIIgg
VVnnkktt''ssmmaall''eeXXIIjjffaa  EExxµµrr®®kkbbxx&&NNÎÎTTSSggeennHHEEddll®®ttLLbb''mmkkkkmmıı¨C̈Caa
vviijj  KKWWssuuTTÏÏsswwggCCaammnnuussßß®®kkbbxx&&NNÎÎrrbbss''®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmm  ((GGttIIttEExxµµrreevvoo
ttmmiijjEEddllssiiƒƒtteennAA®®ttgg''TTIIkkEEnn¬¬ggeennaaHHEEttmm††gg))  ..  kkaarrbbJJÇÇaakk''eennHHEEppÌÌkkeeTTAA
eellIIkkaarrBBiittmmYYyyccMMnnYYnn  ..  BBYYkkeemmEExxµµrr®®kkhhmmEEddllmmkkccuuHHccUUllxxaaggeeyyIIgg
kk**VVnnCCYYyybbgg˙ȧajjnnUUvvkkEEnn¬¬ggllaakk''GGaavvuuFFyy""aaggssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''  nniiggEEddllbbnnßß
ll''TTuukkeeddaayyBBYYkkeevvoottmmiijj  mmuunneeBBllccaakkeeccjjrrbbss''xx¬¬ÁÁnnnnaaqq~~SS11995544  ..  

--  BBYYkkkkggTT&&BBmmaannEExxµµrr®®kkhhmmeennAAkk~~¨g̈geennaaHH  EEddllVVnneeFFII√√kkaarrvvaayy®®bb--
hhaarrGGnn¬¬gg''EE®®kkssnniiggss´́nnÊÊ  ((kkNN¨¨††rr®®CCMMuu)),,  eeBBllddkkffyyccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gTTwwkkddII
eeyyookkNNaamm  KKWWffyyeeTTAACCaammYYyykkggTT&&BBrrbbss''eellaakk  ..  eellIIssBBIIeennHHeeTTAA
eeTToott  eennAAkk~~¨g̈geeBBllvvaayy®®bbhhaarreennAAkkNN††¨r̈r®®CCMMuu  BBYYkk®®kkbbxx&&NNÎÎrrbbss''eellaakk
CCaaeeccjjbbJJÇÇaaCCaaPPaassaaeeyyookkNNaamm  eeTTAAeellIImmYYyykkggEEpp~~kkxxaaggEExxµµrrEEddll
ssiiƒƒtteennAACCaammYYyynniiggmmYYyykkggEEpp~~kkxxaaggeeyyookkNNaamm  ..

--  vvaaCCaakkaarrccSSVVcc''eeddIImm∫∫IIKKUUssbbJJÇÇaakk''[[eellaakkccaabb''GGaarrmmµµNN__ppggEEddrrffaa
kkggTT&&BBTTSSggeennHHEEddlleeFFII√√kkaarrvvaayy®®bbhhaarreeTTAAeellII®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  nniiggeeTTAA
eellIITTIIttSSggrrbbss''eeyyIIggeennAAttaamm®®BBMMEEddnn  KKWWKKSS®®TTeeddaayykkggTT&&BBrrbbss''eellaakk
EEddlleennAAssll''nniigg®®bbkkbbeeddaayyGGaavvuuFFyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa      ddUUccCCaakkrrNNIIeennAAkk~~¨g̈g
eexxtt††eeJJFFiissaatt'',,  kkMMBBgg''ssııWW,,  kkMMBBtt,,  kkMMBBgg''ccaamm,,  qq¬¬ËËgg  CCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆  ..

eellIIEEppnnkkaarrGGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎ ––
««CCaaPPaaKKee®®ccIInn,,  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm®®bbddaabb''eeddaayyGGaavvuuFFdd**TTMMeennIIbb@@  nniiggeeFFII√√

eennAA®®ssuukkcciinn  ..  kkaarrKKSS®®TTnniiggkkaarrååbbttƒƒmm∏∏rrbbss''eellaakkccMMeeJJHHBBYYkkEExxµµrr®®kk--
hhmm  VVnnrrYYmmppßßMMKK~~aaCCaammYYyykkaarreeXXaassnnaarrbbss''BBYYkkeeKK  ..  BBYYkkeeKKGGHHGGaaggkk~~¨g̈g
eeBBllffIIµµ@@CCaammYYyy®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrffaa  eeddaayymmaannkkaarrKKSS®®TTBBIIkkggTT&&BBeeyyookk
NNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeeyyookkkkuuggccMMeeJJHHccllnnaarrbbss''BBYYkkeeKK  BBYYkkeeKKKKµµaannGGII√√PP&&--
yyxx¬¬aacceeTTootteeLLIIyy  ..  kkmm¬¬SSgg´́nnkkaarrKKSS®®TTnniiggkkaarrååbbttƒƒmm∏∏  ®®BBmmTTSSggee®®KKOOgg
ssmm∏∏aarr:yy""aaggllÌÌBBIIeellaakk  BBYYkkeennHHVVnneeFFII√√kkaarrbbMMJJnnmmkkeellIITTIIkkEEnn¬¬ggrrbbss''
eeyyIIgg  nniiggFF©©nn''CCaaggeennHHeeTTAAeeTToott  eeFFII√√kkaarr®®bbqqSSggccMMeeJJHHsseemm††ccsshhCCIIvviinn
EEddllCCaaGG~~kkkkMMBBuuggCCYYyyeellaakk®®BBmmTTSSggrrddΩΩaaPPiiVVllrrbbss''eellaakk  EEddll®®BBHH
GGggVVnneeKKaarrBBccaatt''TTuukkCCaammiitt††yy""aaggFFMMmmYYyy  ..

eellIIssGGMMBBIIeennHHeeTTAAeeTToott,,  ccMMeeJJHHmmuuxxssƒƒaannPPaaBBdd**FF©©nn''FF©©rreennHH  ®®bbCCaaBBll
rrddΩΩEExxµµrrssMMuummiinnyyll''TTaall''EEtteessaaHHffaa  eettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaa®®bbCCaaBBllrrddΩΩeeyyookk
NNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeeyyookkkkuuggTTTTYYllssaall''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  CCaaggsseemm††cc  ..

eeKKaallCCMMhhrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~rrbbss''eeyyIIggmmaannkkaarrBBiiVVkkxx¬¬SSggNNaass''  KKWWeeyyIIgg
BBMMuuGGaaccBBnn¥¥ll''xx¬¬ÁÁnneeyyIIgg  ffaaeettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaaeellaakkeeFFII√√TTSSggGGss''eennHH®®bbqqSS
ggCCaammYYyyeeyyIIgg  ..

kkggTT&&BBrrbbss''eeyyIIgg  ®®BBmmTTSSgg®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrbbss''eeyyIIggppggEEddrrmmiinnyy
ll''TTaall''EEtteessaaHHGGMMBBIIeerrOOggeennHH  ..

eehhIIyyeeyyIIggkk**BBMMuuGGaaccrrkkGGII√√[[cc∫∫aass''BBiitt®®VVkkdd  eeddIImm∫∫IIBBnn¥¥ll''nnUUvvkkaarrBBii
ttccMMeeJJHHBBYYkkeeKKVVnneeLLIIyy  »»  ..

eennHHCCaacceemmII¬¬yynniigg®®bbttiikkmmµµ́́ nn≤≤ssßßrrCCnnTTSSggeennHH  ––

cceemmII¬¬yynniigg®®bbttiikkmmµµrrbbss''eellaakk  eegg√√øøgg--FFYYgg,,  rrddΩΩTTUUttssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bb
CCaaFFiibbeettyy¥¥eevvoottNNaamm ––  

KKaatt''mmaanneesscckkII††eessaakkss††aayyccMMeeJJHHååbb∫∫ttii††eehhttuuEEddllVVnneekkIItteeLLII
ggeennHH  eehhIIyyKKUUssbbJJÇÇaakk''ffaa  nneeyyaaVVyyrrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVllKKaatt''  KKWWssaaggmmii
tt††PPaaBBCCaammYYyy®®bbeeTTssTTSSggGGss''kk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakk  ((CCaaBBiieessssCCaammYYyykkmmıı¨-̈-
CCaa)),,  EEddllCCaaGG~~kkCCiittxxaaggKK~~aadd**llÌÌ,,  KKµµaannee®®CCoottEE®®CCkkkkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~¨g̈gKK~~aaeeTTAAvvii--
jjeeTTAAmmkk˘̆˘̆˘̆  CCaajjwwkkjjaabb''GGHHGGaaggeeddaayyBBYYkkeemmddwwkknnSSrrddΩΩaaPPiiVVllrrbbss''KKaatt''
eeddaayybbJJÇÇaakk''ffaaVVnneeFFII√√®®ssbbttaammJJkk¥¥ssMMddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyykk**ssUUmmGGrr
®®BBHHKKuuNNsseemm††ccsshhCCIIvviinnnniiggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  ccMMeeJJHHkkaarrKKSS®®TTrrbbss''eeyyII
gg  nniiggkkaarrååbbttƒƒmm∏∏rrbbss''eeyyIIggddll''®®bbCCaaCCnneevvoottNNaamm  eeFFII√√kkaarr®®bbyyuuTTÏÏeeddII
mm∫∫II‰‰kkrraaCCPPaaBB´́nn®®bbeeTTssrrbbss''KKaatt''  ..

KKaatt''mmaannVVrrmm∏∏ffaa  ååbb∫∫ttii††eehhttuuTTSSggGGss''eennHHCCaass~~aa´́dd´́nnkkggkkmm¬¬SSggCCYYrr
TTII55rrddΩΩaaPPiiVVll®®kkuugg´́sshh˚g̊g  ……kk**BBYYkkGGaaeemmrriikkSSgg  eehhIIyyssƒƒaannPPaaBBdd**BBiitt
®®VVkkddeennaaHH  vvaaCCaallTTÏÏpplleeccjjmmkkBBIIssÂÂggaammeennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg
EEddllkk~~¨g̈gkkrrNNIIccSSVVcc''xx¬¬HHeekkIItteeLLIIggccMMeeJJHHkkggTT&&BBeennAAkk~~¨g̈geeBBlleeFFII√√®®bbttiibb
ttii††kkaarr,,  KKaatt''eeJJllbbEEnnƒƒmm  ..  BBYYkkGG~~kkpp††ll''BBtt··mmaannBBMMuuEEddllCCUUnnBBtt··mmaannBBiiss††aarr
GGMMBBIIååbb∫∫ttii††eehhttuuTTSSggGGss''eennHHeeTT  ..  eellaakkrrddΩΩTTUUttssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaaFFiibb
eettyy¥¥eevvoottNNaamm®®bbkkaassffaa  KKaatt''nnwwggeeTTAAssaakkssYYrrBBtt··mmaannbbEEnnƒƒmmBBIIrrddΩΩaaPPii
VVllrrbbss''KKaatt''GGMMBBIIeerrOOggeennHH  ..  

®®BBHHrraaCCbbMMeerrIIVVnnbbJJççbb''kkaarrssnnÊÊnnaaCCaammYYyyeellaakk  eegg√√øøgg--FFYYgg  eeddaayy
eeFFII√√kkaarrKKUUssbbJJÇÇaakk''ccMMeeJJHHKKaatt''ffaa  ––  sskkmmµµPPaaBBnniiggGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaa´́nnkkgg
TT&&BBeeyyookkNNaamm  BBMMuuVVnnssmm®®ssbbttaammJJkk¥¥ssMMddIInniiggkkaarr®®bbkkaassrrbbss''BBYY
kkeemmddwwkknnSSeennAAeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggeeTT  ..  

cceemmII¬¬yynniigg®®bbttiikkmmµµrrbbss''eellaakk  eegg√√øøgg--vvaa""nn''hhIIvv  rrddΩΩTTUUtt´́nnrrNNssiirrßß
rrMMeeddaaHHCCaattii  ––

ccMMNNuuccssMMxxaann''  KKWWmmaannddUUccKK~~aannwwggcceemmII¬¬yyeehhIIyynniigg®®bbttiikkmmµµrrbbss''eellaa
kk  eegg√√øøgg--FFYYgg  EEddrr  ..  ≤≤ssßßrrCCnnrrUUbbeennHH®®bbkkaass[[ddwwggccMMeeJJHH®®BBHHrraaCCbbMMeerrII
ffaa  eeBBllååbb∫∫ttii††eehhttuueekkIItteeLLIIggrrvvaaggkkggTT&&BBrrbbss''KKaatt''nniiggkkggTT&&BBeeyyIIgg,,
ttMMNNaagg´́nnrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattiieennAAPP~~MMeeBBjj  EEttggmmaannTTmm¬¬aabb''ssMMuueeTTAAee®®bbssIIuu

EEppnnTTIIbbgg˙ȧajjTTIIttSSggmmUUllddΩΩaannkkggTT&&BBeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeeyyookk--
kkuugg  ––  BBNN··®®kkhhmm  ((mmuunn´́ff©©88  mmiinnaa  11997700)),,  KKMMnnUUssqq~~ËËtt  ((ee®®kkaayy´́ff©©88  mmii
nnaa  11997700))  EEddllmmaannTTaahhaannTTSSggGGss''ccMMnnYYnn  5544,,550000nnaakk''  ..



ddIIyyUU""mm  [[eeFFII√√kkaarreessIIuubbGGeegg˚t̊t  eehhIIyyTTaahhaanneeyyookkkkuuggmmaannkkMMhhuussEEttgg
EEttyykkeeTTAAeeFFII√√eeTTaassCCaaTTmm©©nn''  ..  kk~~¨g̈gkkrrNNIIeennAAttaamm""UU  eebbIIeeyyaaggttaammssMMddIIrrbb
ss''KKaatt''nniiyyaayyffaa  kkggkkmm¬¬SSgg®®bbccSSkkaarr´́nneeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊmmYYyykkgg
yy""aaggxx¬¬SSgg  VVnneeFFII√√®®bbttiibbttii††kkaarr®®bbqqSSggKKiillaannddΩΩaanneeyyookkkkuuggmmYYyy  ..  

®®BBHHrraaCCbbMMeerrIIVVnnccggÌÌ¨l̈l®®VVbb''eeTTAAeellaakk  eegg√√øøgg--vvaa""nn''hhIIvv  ffaa  ––  ccMMeeJJHH
eerrOOggeennAAttaamm""UU  ((ss√√aayyeerroogg))  eeyyaaggttaamm®®BBiittii††kkaarrNN__EEddllVVnneekkIItteeLLIIgg
KKWWeellIIssBBIIKKiillaannddΩΩaannmmYYyyeennaaHHeeTTAAeeTToott  kkggTT&&BBrrbbss''eellaakkCCaaee®®ccIInn
®®bbddaabb''eeddaayyGGaavvuuFF  VVnneeFFII√√kkaarrkkaatt''pp††aacc''ttMMbbnn''CCaayyUUrreeBBllmmkkeehhIIyy  ..
TT&&BB®®bbccSSkkaarr´́nnkkggeeyyaaBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ  ®®KKaann''EEttbbMMeeBBjjkkrrNNiiyykkiiccççrrbb
ss''xx¬¬ÁÁnn  tt®®mmUUvv[[kkggTT&&BBrrbbss''eellaakkddkkffyyeeccjjBBIITTwwkkddIIEExxµµrr  EEddllkkggTT&&
BBeellaakkVVnnQQ¬¬aannJJnnCCaaee®®ccIInn´́ff©©mmkkeehhIIyybb""uueeNNˆâaHH  ..

CCaammYYyyKK~~aappggEEddrr  ccaabb''BBIIddMMbbUUgg´́ddmmkk  kkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ,,  ®®bb
CCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  kk**VVnnVVtt''bbgg''nnUUvvGGaayyuuCCIIvviittnniiggrrbbss''rrbbrrCCaaee®®ccIInn  ..

--  eehhIIyyccMMeeJJHHssƒƒaannPPaaBBbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrTTSSggGGss''kk**
ccgg''ddwwggEEddrrffaa  eettIInnrrNNaaCCaammççaass''®®ssuukkEExxµµrr  ((rrvvaaggeellaakknniiggeeyyIIgg))  ..

TTUUll®®BBHHbbggMMVVnnssgg˚t̊t''bbJJÇÇaakk''ccMMeeJJHHKKaatt''ppggEEddrrffaa  ccMMeeJJHHssƒƒaannPPaa
BBdd**FF©©nn''FF©©rreennHH  kk**VVnnEEff¬¬gg®®VVbb''eeKK[[VVnnddwwggeennAAkk~~¨g̈gssnnii~~ssiiTTssaarrBBtt··--
mmaann  eeFFII√√eeLLIIggeeddaayysseemm††ccsshhCCIIvviinnrrYYcceehhIIyy  ..

kkaarrssnnÊÊnnaaKK~~aaccbb''ssBB√√®®KKbb''eennAAeevvllaaeemm""aagg  1144:2255  nnaaTTII  ..
JJkk¥¥ssMMddIIeeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaakkkkeekk††AAssmmllµµmm  TTSSggssgg≈≈aaggkk~~¨g̈gkkaarrbb††ËËrr

pp††ggKK~~aaTTSSggvviijjeeTTAAmmkk  eennAAccMMeeJJHHmmuuxxssPPaaBBkkaarrNN__nnaannaa  ..⁄⁄

((  kkkknn ––  kkaarrssnnÊÊnnaaKK~~aaxxaaggeellIIrrvvaaggeellaakkåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''  CCaa  

mmYYyyrrddΩΩTTUUtteeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeeyyookkkkuugg  bbJJÇÇaakk''[[eeXXIIjjyy""aagg
cc∫∫aass''  GGMMBBIIkkaarrGGnnuuJJÔÔaattrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  [[BBYYkkeennHHttSSggmmUUllddΩΩaannTT&&BB
eennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnn®®kkeeLLkkeeXXIIjjssƒƒaannkkaarrNN__kkaann''EEttddaabb
eeTTAA@@  eeddaayyBBYYkkeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeeyyookkkkuugg®®kkaajjmmiinn®®BBmmddkkff
yyeeTTAAvviijj  eeTTIIbbeess††ccssIIhhnnuubbJJÇÇaa[[eellaakkåått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''
ccaatt''kkaarrbbeeNN††jjBBYYkkvvaaeeccjjBBIITTwwkkddIIEExxµµrr  ..  kk**bb""uuEEnn††̆̆ ˘̆˘̆    kkiiccççssnn¥¥aaVVnneeFFII√√rrYYcc
eeTTAAeehhIIyy  CCaaBBiieesssslluuyykkaakk''kk**VVnn®®bbKKll''®®KKbb''ccMMnnYYnnGGss''eehhIIyyEEddrr
eettIIeerrOOggGGII√√kkggTT&&BBeeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggeeyyookkkkuugg  ®®ttUUvvddkkffyyyy""aagg
ggaayy®®ssYYlleennaaHH  ??  ..  eennHHeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  CCaaddMMeerrHHCCiiHHkk‰‰ggrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu
EEddllssIIuueeCCaarrccaajj''kkllxxµµSSgg  ..  kk**bb""uuEEnn††eerrOOggGGaa®®ssUUvvdd**FF©©nn''FF©©rrCCaaggeennHHeeTTAA
eeTTootteennaaHH    KKWWeennAAee®®kkaayyeeBBlleess††ccssIIhhnnuuTTmm¬¬aakk''GGMMEErrkkee®®KKaaHHff~~aakk''eennHHeeTTAA
[[eellaakkllnn''--nnll''bbnnii††ccmmkk    ®®BBHHGGggkk**®®ssaabb''EEtthhkk''eeTTAAeennAAxxaaggxxµµSSggCCaa
ss®®ttUUvvssYYrrBBUUCCrrbbss''EExxµµrr  EEddll®®BBHHGGggCCaaGG~~kkbbJJÇÇaa[[bbeeNN††jjeeTTAAvviijj  ..
eeyyIIggeennAAccSSssMMddIIrrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  BBnn¥¥¨ḦHkkggTT&&BBeeyyookkNNaammxxaaggeeCCII
ggnniiggeeyyookkkkuuggLLËËgg@@BBIIeebb""kkSSgg  [[ssÊÊ¨ḦHeeTTAApp††iillpp††aacc''GGaayyuuCCIIvviitt®®bbCCaarraa®®ss††
xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  bbMMppii¬¬ccbbMMpp¬¬aajj®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††CCaattiisswwggJJyyGGss''BBIInnKKrr  ..  JJkk¥¥ssMM
ddIIeennHHss††aabb''ææeeTTAAeehhIIyyKKYYrr[[®®BBWWkk∫∫aall´́®®kkEEllgg  ..  

ccMMeeJJHHBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmvviijjkk**ddUUccKK~~aaEEddrr  ((yyYYnnCCaaGG~~kkbbMMJJkk''GGaavvuuFFbbMMJJkk''
ssµµaarrttII[[BBYYkkeennHH))  eess††ccssIIhhnnuu  EEddllkkaallBBIIddMMbbUUgg´́ddCCaaGG~~kk®®bbqqSSggBBYYkk
eennHH  kk**®®ttLLbb''eeTTAAccaakk''eecckkccaakk''ss˚r̊rCCaammYYyyKK~~aa  eeFFII√√kkaarrbbgg˙˙ËËrrQQaammEExxµµrrrrhhUUtt
kk¬¬aayyCCaa<<TTIIllaannBBiiXXaatt>>  eeddaayyGGUUssTTaajj®®ssuukkEExxµµrr  [[FF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨g̈gnnrrkk
´́nnssttvvttßßTTII2200dd**KKYYrr[[ss¬¬¨ẗtrrnnÏÏtt''GGssççaarr¥¥  ..  

eennHHeehhIIyyCCaavvaassnnaarrbbss''EExxµµrr  EEddllmmaanneess††cceeccaalleemmßßøøtt  ((!!!!))




