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ssMMnnYYrr ––  mmUUlleehhttuummYYyyeeFFII√√eeLLIIggeeddaayyrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr  eeddIImm∫∫II®®ccaann
eeccaallCCMMnnYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  KKWWffaakkmmµµvviiFFIICCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSggeennHHttaakk''EEttgg
eeLLIIgg  KKWWssMMrraabb''EEtteeddIImm∫∫IIeeFFII√√GGPPiivvDDÛÛnn__eessddΩΩkkiiccççeeTTAAttaammEEbbbbmmUUllFFnnnniiyymm
bb""uueeNNˆâaHH  ..  eettIIeessddΩΩkkiiccççEEbbbbmmUUllFFnnnniiyymmeennHH      mmiinn®®ttUUvvKK~~aaeeTTAAnnwwggEEppnn
kkaarrGGnnaaKKttrrbbss''EExxµµrryy""aaggddUUcceemm††ccEEddrreeTTAA  ??
cceemmII¬¬yy ––  kkaarrssMMeerrcccciitt††rrbbss''eeyyIIgg®®ccaanneeccaallCCMMnnYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk
®®KKbb''®®bbeePPTT  KKWWeeyyaaggeeTTAAttaammEEbbbbbbTTddUUcctteeTTAAeennHH  ––  GGMMeeBBIIQQ¬¬aannJJnn
CCaajjwwkkjjaabb''eeFFII√√eeLLIIggeeddaayyeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg;;  GGMMeeBBIIbbgg˚s̊sÂÂggaammCCaaGGccii
´́ÂÂnn††yy__nniiggBBMMuuGGaacc®®TTSS®®TTVVnnBBIIssMMNNaakk''CCnnCCaattiieevvoottNNaammnniigg´́ff;;  ssmmıı&&nnÏÏ
mmiitt††GGaaeemmrriikkSSgg  KKWWCCaaGG~~kkpp††ll''nnUUvvkkaarrKKSS®®TTyy""aaggFFMMeeFFggddll''BBYYkkbbHHeeVVrrrrbb--
ss''eeyyIIgg  EEddlleeKKeehhAAffaa««BBYYkkEExxµµrreessrrII»»  rrbbss''ssWWgg--gg""uukkffaann''  nniiggssmm--
ssaarrII;;  GGMMeeBBIIeeXXaassnnaaqqÁÁttvveegg√√gg®®bbqqSSggkkmmıı¨C̈Caanniiggrrbbbb´́nnkkmmıı¨C̈Caa  BBIIssMMNNaa
kk''PPaaKKee®®ccIInneessIIÊÊrrEEttTTSSggGGss''́́ nnkkaaEEssttGGaaeemmrriikkSSgg    EEddllnniiyyaayyffaaeeyyII
ggKKWWCCaa««CCnnGGkk††JJÔÔËË  KKiittEEtt®®bbmmUUlllluuyyGGaaeemmrriikkSSggddaakk''eehhaaee◊◊""xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  EEtt
EEbbrrbbMMeerrIIcciinn®®kkhhmm»»CCaaeeddIImm  ..ll..  kkaallkknn¬¬ggeeTTAA,,  xxMM∆∆¨®̈®ttUUvvrrMMllwwkk®®VVbb''eellaa
kk[[ddwwggffaa  eebbIIEExxµµrrBBMMuuGGaaccrrkkpp††ll''ddll''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggVVnn  nnUUvvPPaaBBTTMMeennIIbb´́nneessddΩΩ
kkiiccççEEbbbbmmUUllFFnnnniiyymmeennHHeeTT  ((EEddll®®ttUUvveettaaggddaakk''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTTAAee®®kkaammkk--
NN††aabb''''́́ dd´́nnBBYYkkGG~~kkCCMMnnYYjjmmaann@@xx¬¬HH  nniiggBBYYkkmmhhaaGGMMNNaaccbbrreeTTsseennaaHH))
mmYYyyvviijjeeTToott  EExxµµrrmmuuxxCCaaGGnnuuvvtt††ttaamm®®bbBB&&nnÏÏkkuummµµ¨ÿynniiss††nniiyymm  ..  ppll®®bb--
eeyyaaCCnn__‰‰kkCCnneennAAEEtt®®ttYYtt®®ttaammYYyyEEpp~~kkyy""aaggFFMM  CCaaBBiieesssskk~~¨g̈gvviiss&&yykk
ssiikkmmµµ  nniiggkk~~¨g̈gvviiss&&yyååssßßaahhkkmmµµFFuunnttUUccnniiggmmFF¥¥mm  ..  eebbII®®bbssiinnNNaa
BBYYkkeeKKGGaaccbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjj  GGMMBBIIllTTÏÏPPaaBBrrbbss''BBYYkkeeKKkk~~¨g̈gEEpp~~kkeennHHBBiitt®®VV
kkddEEmmnn  rrddΩΩnnwwggmmiinn®®VVff~~aaeeQQaaggeeTTAA®®ttYYtt®®ttaaeellIIGGII√√ffIIµµeeppßßggeeTTootteeLLIIyy  ..
eennAAkk~~¨g̈g®®bbkkaarr®®ttYYtt®®ttaakkaann''kkaabb''eellIIFFnnaaKKaarr,,  mmuuxxCCMMnnYYjjGGaahhrr&&NN--nniihhrr**
NN  nniiggFFaannaarraa""bb''rrgg      rrddΩΩaaPPiiVVllVVnnFFaannaaxx¬¬ÁÁnn‰‰ggnnUUvv®®VVkk''ccMMNNUUllyy""aagg
BBiitt®®VVkkdd  EEddllkkaallBBIImmuunneennaaHH®®ttUUvvbbrreeTTss®®bbmmUUllyykkGGss''  ..

ssMMnnYYrr ––  eettIIeeKKaalleeddAAkk~~¨g̈g®®ssuukkTTSSggmmUUllnniiggrryy:eeBBllEEvvgg  ´́nnrraaCCrrddΩΩaa
PPiiVVllkkmmıı¨C̈Caayy""aaggddUUcceemm††ccEEddrr  eehhIIyyeettIIGGttƒƒnn&&yy´́nnssggmmnniiyymmeennHH
EEbbbbNNaaeeTTAA  ??
cceemmII¬¬yy ––  EExxµµrrssggmmnniiyymmBBMMuuEEmmnnbbiiuuccBBnn¬¬kkeeccjjmmkkBBIImm""aakkßßnniiyymm  ……BBII

mmeennaaKKmmvviiCCÇÇaabbrreeTTssNNaammYYyyeeLLIIyy  ..  KKWWppuusseeccjjBBIImmeennaasseeJJççttnnaa
ssaammKKIIPPaaBB,,  eesscckkII††®®ssLLaajj''  nniiggeemmtt††aaFFmm··ccMMeeJJHH®®BBHHBBuuTTÏÏ  EEddllccggPPÇÇaabb''
eeTTAAnnwwggeekkrr††ii__ddMMEENNllCCaattii  ..  mmhhaakkßß®®ttGGggrrrrbbss''eeyyIIgg  EEttggEEttGGnnuuvvtt††
vviiFFIIeennHH  ..  ppggEEddrr,,  eeyyIIggBBMMuuEEddllyyll''ppÊÊ¨ÿyccMMeeJJHHGGII√√EEddlleehhAAffaa  ccllnnaa
´́nnBBYYkkyyuuvvCCnneekkµµgg@@´́nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kk  KKWW««yyuuvvCCnnrraaCCssggmmrraa®®ss††nniiyy
mmEExxµµrr»»eennaaHHeeLLIIyy  ..

eeKKaalleeddAArrbbss''eeyyIIgg  KKWW®®KKbb''bbNN††aaCCaattiiTTSSggGGss''  EEddllccgg''eeggIIbbeecc
jjBBIIrrddΩΩKKµµaannkkaarrccMMeerrIInnllUUttllaass''  ––  eeqqııaaHHeeTTAArrkkkkaarrssMMeerrcceeFFII√√[[TTMMeennIIbb´́nn
ssƒƒaabb&&nneessddΩΩkkiiccçç®®ssuukkrrbbss''eeyyIIgg,,  bbnn††nnUUvvkkaarrbbeeggII˚n̊neePPaaKKppllkkssiikkmmµµ
rrbbss''eeyyIIgg  ((CCaaBBiieessss®®ssUUvv,,  eeJJtt,,  eekkAAssflflUU)),,  qq¬¬ggttaammrryy:««nneeyyaaVVyy
TTwwkk»»  ((TTMMnnbb'',,  EE®®BBkkCCIIkk,,  kkEEnn¬¬ggppÊÊ¨k̈kTTwwkkCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆))  eehhIIyynniiggkkaarrbbeeggII˚t̊tåå
ssßßaahhkkmmµµffIIµµ@@  ®®BBmmTTSSggpplliittppll  eeddIImm∫∫IIbbMMeeBBjjeesscckkII††®®ttUUvvkkaarreennAAkk~~¨g̈g
®®ssuukk  eeddaayyBBMMuuccSSVVcc''nnSSTTMMnniijjBBIIee®®kkAA®®ssuukkccUUllmmkk  ..

ssMMnnYYrr ––  eettIITTssßßnn:EExxµµrrddUUcceemm††cceeTTAA    GGMMBBIIttYYnnaaTTIIrrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk
eennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggeettIIddMMeeNNaaHH®®ssaayyEEbbbbNNaaEEddllEExxµµrrpp††ll''CCUU
nn  eeqqııaaHHeeTTAArrkkkkaarrbbJJççbb''́́ nnssÂÂggaammeennHH  ??  ssUUmm®®BBHHGGgg®®BBHHeemmtt††aaGGFFiibb∫∫aa
yyppggEEddrr  GGMMBBII««kkaarrPP&&yyxx¬¬aaccVVkk''mmuuxx»»rrbbss''GGaaeemmrriikkSSgg  eebbII®®bbssiinnNNaa
BBYYkkeeKKGGnnuuJJÔÔaatt[[mmaannkkaarrccrrccaassnnii††PPaaBBeennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ??
cceemmII¬¬yy ––  cceemmII¬¬yyeeTTAAnnwwggssMMnnYYrrdd**ssMMxxaann''yy""aaggxx¬¬SSggeennHH  ®®bbEEhhllrrkkeeXXII
jjeennAAkk~~¨g̈gssuunnÊÊrrkkffaarrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ eennAAkk~~¨g̈g{{kkaasseebbIIkkssnnii~~ssiiTT´́nn®®bbCCaaCCnn≤≤--
ΩΩNNÎÎËËcciinn  ..  eennAAkk~~¨g̈geennaaHH˘̆˘̆˘̆  xxMM∆∆¨V̈VnneessII~~ssMMuu[[mmaannGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBBeennAAeevvoott--
NNaammxxaaggtt∫∫ËËgg,,  kkmmıı¨C̈Caa  nniiggllaavv  eeddaayyeeFFII√√kkaarrpp††aacc''xx¬¬ÁÁnneeccjjTTSSgg®®ssuuggnnii
ggkk~~¨g̈geeBBllEEttmmYYyy®®BBmmKK~~aa  eeccjjBBIIxxaaggeekkIIttnniiggBBIIxxaagglliicc´́nnPPUUmmiiPPaaKKeennHH
eeddaayymmaannkkaarrFFaannaayy""aagghhµµtt''cctt''  nniiggee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaaEEddllGGaacceeFFII√√eeTTAA
VVnnBBIIGGnn††rrCCaattii  ..

xxMM∆∆¨ëeCCOOffaa  ««kkaarrccrrccaarrkkddMMeeNNaaHH®®ssaayy»»  vvaa®®ttUUvvEEttmmaannssaarrssMMxxaann''CCaa
nniiccçç  ..  kk**bb""uuEEnn††kkaarreeFFII√√[[rrIIkkkkaann''EEttxx¬¬SSgg´́nnssÂÂggaamm  ((eeddaayyGGMMeeBBIIeePPrrvvkkmmµµvvaa--
yylluukkrrbbss''GGaaeemmrriikkSSggeeTTAAeellIIeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  eehhIIyynniiggkkaarree®®bbIImm
eeFF¥¥aaVVyyttbbttvviijj´́nnBBiiPPBBssggmmnniiyymm  mmuuxxEEttBBMMuuGGaacceeccoossvvaaggVVnneeLLII
yy))  ®®bbEEhhllbbMMpp¬¬aajjddll''kkaarrbb""uunnbb""ggTTSSggLLaayyeennAAkk~~¨g̈gkkaarrssMMrruuHHssMMrrYYll
KK~~aa  ..  eeccjjBBIITTMMnnaass''TTSSggGGss''eennHH,,    sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikknnwwgg®®ttUUvvbbrraaCC&&yynnaaTTII
ccuuggccbb''  eeddaayyBBMMuuGGaaccrrkkßßaammuuxxmmaatt''VVnneeLLIIyy,,    eennHHeebbIIttaammeeyyIIgg®®bbffuuyy
KKiitteemmIIlleeTTAA  ..

ssMMnnYYrr ––  eettII®®bbttiikkmmµµrrbbss''sseemm††cc      ccMMeeJJHHkkaarrGGHHGGaaggeehhttuuppllrrbbss''  
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkddUUcceemm††ccEEddrr  EEddlleeKKnniiyyaayyffaa  BBYYkk®®bbCCaaCCaattiieennAAGGaassIIuu
GGaaeeKK~~yy__nnwwgg®®ttUUvvrrllMMddYYllbbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aaddUUcckkUUnnddUUmmIINNUU  FF¬¬aakk''eeTTAAee®®kkaammkkaarr
®®ttYYtt®®ttaarrbbss''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  eennAAkk~~¨g̈geeBBllEEddllsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkddkkxx¬¬ÁÁnn
ffyyeeccjjBBIIeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ??
cceemmII¬¬yy ––  vvaaCCaakkaarrBBiitt®®VVkkddNNaass''EEddllffaa  eebbIIsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkbbgg˚˚
[[mmaannkkaarr®®bbQQmmmmuuxxyy""aaggFFMMeennAAkk~~¨g̈gPPUUmmiiPPaaKK˘̆˘̆˘̆  EEddlleeccoossmmiinnrrYYcceennAA
ccuuggccbb''BBIIkkaarrddkkxx¬¬ÁÁnnffyyTTSSggGGaamm""aass''mmuuxx˘̆˘̆˘̆  ®®bbCCaaCCaattiiGGaassIIuuTTSSggGGss''dd--
´́TTeeTToott  mmYYyymm††gg@@  ((ccaabb''eeppII††mmBBIIBBYYkkssmmıı&&nnÏÏmmiitt††rrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk)),,  nnww
gg®®ttUUvvVVnnddwwggææBBMMuuxxaann  eebbIImmiinneennAAssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaann''kkaabb''eeTT  yy""aaggeehhaacc
NNaass''kk**TTTTYYllnnUUvv≤≤TTiiÏÏBBllyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaBBIIBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††nniiyymmEEddrr  ..

eennHHeehhIIyyBBiittddUUccEEddllxxMM∆∆¨V̈Vnnssaakkll∫∫ggeeccoossvvaagg    eeddaayyxxMMnniiyyaa--
yykkaarrJJrrrraabb''qq~~SSmmkkeehhIIyy  eeddIImm∫∫II[[mmaannGGBB¥¥aa®®kkiitt¥¥PPaaBBBBiitt®®VVkkddeennAA



llaavvnniiggeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eeddaayyeessII~~ssMMuu[[rrYYmmCCaammYYyykkmmıı¨C̈CaaEEddllCCaa®®bb
eeTTssGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥rrYYcceeTTAAeehhIIyy  eeFFII√√CCaa  ««ttMMbbnn''®®TTnnaabb''»»  ((a Buffer Zone))
EEbbggEEcckkxxaaggeekkIIttnniiggxxaagglliicc    eennAAkk~~¨g̈gPPUUmmiiPPaaKKGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__EEddll®®bbkk
bbeeTTAAeeddaayybbJJ̇̇aaeennHH  ..

kk**bb""uuEEnn††,,  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk,,  eennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTssllaavv,,  VVnn««ccaakk''yykk»»CCaa
mmYYyyBBYYkkxxaaggss††SSccuuggeeJJccbbMMppuutt  rrYYcckkMMeeTTccBBYYkkGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥nniiyymm  ..  kk~~¨g̈gkkaarr
bbnn††ssÂÂggaammeeTTAAmmuuxxeeTTootteennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg,,  kk~~¨g̈gkkaarrKKSS®®TTBBYYkkeemmddwwkk
nnSSeennAA´́sshh˚g̊g  EEddllCCaaBBYYkkKKµµaannnnrrNNaaeeKKccUUllcciitt††TTUUTTSSggBBiiPPBBeellaakk  nniigg
EEddlleeKKssaall''ffaaCCaa««sstt√√FFaattuu»»rrbbss''GGaaeemmrriikkSSggeennaaHH,,  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk
VVnnbbgg≈≈MMPPaaKKee®®ccIInn´́nn®®bbCCaaBBllrrddΩΩFFmmµµttaa  eehhIIyynniiggPPaaKKee®®ccIInn´́nnBBYYkkeemmddww
kknnSSeeqq~~IImm@@eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  [[FF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ dd´́nnBBYYkkkkuummµµ¨¨
yynniiss††  ..  eennHHKKWWBBMMuuEEmmnnCCaavviiFFII®®bbyyuuTTÏÏttttSSggCCaammYYyyBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††nniiyymm
eennAAkk~~¨g̈gPPUUmmiiPPaaKKeennHH  ……kk**eennAAkk~~¨g̈gTTIIkkEEnn¬¬ggdd´́TTeeTTootteennaaHHeeTT  ..  ««ssÂÂggaamm®®bb
qqSSggkkuummµµ¨ÿynniiss††»»eennHH  eebbIIttaammKKMMnniittGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaacc®®kkBBttii††nniiyymm  KKWWffaa
hhaakk''ddUUccCCaabbgg≈≈MM[[EEPP~~kk®®KKbb''@@KK~~aaeemmIIlleeXXIIjjppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  KKWWmmaannee®®bboobb
eennAAxxaaggBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††‰‰eeNNaaHHeeTTAAvviijjeeTT  ..

ssMMnnYYrr ––  eettIIsseemm††ccGGaaccGGFFiibb∫∫aayyGGMMBBIIkkMMrriittyyll''ddwwgg´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllss--
hhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ccaabb''GGaarrmmµµNN__ccMMeeJJHHddMMeeNNIIrrkkaarrvviivvtt††nn__́́ nnssaaFFaarrNNrrddΩΩcciinn
®®bbCCaammaanniittuuVVnnEEddrr……eeTT  ??
cceemmII¬¬yy ––  ccMMNNaabb''GGaarrmmµµNN__KKWWBBiittCCaaBBMMuuGGaaccyyll''VVnneeLLIIyy  ..  ssaaFFaarr
NNrrddΩΩcciinn®®bbCCaammaanniittuueemmIIlleeXXIIjj  eennAAkk~~¨g̈gssttiiGGaarrmmµµNN__rrbbss''sshhrrddΩΩ
GGaaeemmrriikk  KKWWCCaayykkßßGGssuurrkkaayy,,  CCaasstt√√cccckkeennAAkk~~¨g̈gEEss∫∫kkeeccoomm  nniiggCCaa
eexxµµaacc®®JJyybbiissaaccdd**KKYYrrPP&&yyxx¬¬aaccrrnnÏÏtt''  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrbbss''eellaakkKKµµaann
yyll''ddwwggGGII√√TTSSggGGss''GGMMBBIIGGaassIIuueennaaHHeeTT  ..    BBYYkkeeKKxx¬¬aaccrrEEGGgg  !!  BBYYkkeeKKEEllgg
TTuukkcciitt††  !!  BBYYkkeeKK®®ttUUvveeKKeeFFII√√VVbb  !!˘̆˘̆˘̆    eehhIIyyBBYYkkeeKKPP∆∆aakk''eeppIIÌÌllccMMeeJJHHGGII√√EEddll
BBYYkkeeKKmmiinnVVnnccUUllcciitt††  !!

ssMMnnYYrr ––  eettIIddll''kkMMrriittNNaaeeTTIIbbsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkddkkffyyeeccjjBBIIeevvoott--  
NNaammxxaaggtt∫∫ËËgg˘̆˘̆˘̆    eehhIIyyeehhttuubbccçç&&yy´́nnTTeeggII√√eennHHmmaanneeTTAAeellIIeevvoottNNaamm
xxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggbbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnnkkmmıı¨C̈CaaddUUcceemm††cceeTTAA˘̆˘̆˘̆  eeqqııaaHHeeTTAArrkksshh®®bbttiibbttii††
kkaarrCCaammiitt††PPaaBBrrvvaagg®®bbCCaaBBllrrddΩΩkkmmıı¨C̈CaaCCaammYYyynniiggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ??
cceemmII¬¬yy ––  vvaaCCaakkaarrBBiitt®®VVkkddNNaass''  KKWWeeBBllsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk®®ttUUvvEEttbb
JJççbb''eeddaayyvviiFFIINNaammYYyy  ccMMeeJJHHssÂÂggaammEEddlleeKKVVnnbbgg˚åatt''eeLLIIggeennAAeevvoott
NNaammxxaaggtt∫∫ËËggnniiggeennAAllaavv    eeyyIIggkk**EEllggmmaannmmUUlleehhttuuGGII√√ccggCCaass®®ttUUvv
CCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkEEddrr  ..  kkaarrccggCCaass®®ttUUvvrrbbss''eeyyIIgg  KKWWeekkIItteeccjj
BBIIkkaarrBBiittEEddllffaa  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkKKSS®®TTeeddaayy≤≤ttllkk≈≈xx&&NNÎÎddll''eevvoott--
NNaammnniigg´́ff  EEddllmmiinn®®KKaann''EEtt®®bbqqSSggccMMeeJJHHBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††bb""uueeNNˆâaHHeeTT
EEtteeFFII√√kkaarr®®bbqqSSggccMMeeJJHHeeyyIIgg  KKWWkkmmıı¨C̈CaaEEddllCCaa®®bbeeTTssGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥nniiyymm
nniiggCCaattiinniiyymm  ..  BBYYkkeevvoottNNaammnniigg´́ff  CCaass®®ttUUvvssYYrrBBUUCCTTSSggBBIIrrrrbbss''
eeyyIIgg  rraabb''ssttvvttßßmmkkeehhIIyyeennHH  VVnneeFFII√√kkaarrEEhhkkhhYYrrTTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIgg
nniiggCCaaBBYYkkccUUllcciitt††KKµµaanneeFFII√√GGII√√ee®®kkAAGGMMBBIIccgg''llbb''eeyyIIggeeccjjBBIIEEppnnTTIIBBiiPPBB
eellaakk  eeddaayyyykkTTeenn¬¬eemmKKggeeFFII√√CCaa®®BBMMEEddnnssMMrraabb''xx&&NNÎÎEEcckkKK~~aaeennaaHHeeTT  ..  

eennAA´́ff©©EEddllyynn††eehhaaHHpp††ll''eeddaayysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ((nniiggeebbIIkkbbrreeddaa
yyCCnnCCaattiiGGaaeemmrriikkSSgg))  EEllggTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkmmkkeellIITTwwkkddIIrrbbss''eeyyIIgg,,
eennAAeeBBllEEddllrrffee®®kkaaHHGGaaeemmrriikkSSgg  GGmmeeddaayyBBYYkkkkggTT&&BBeeyyookkNNaammxxaa
ggtt∫∫ËËgg  EEddllssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarrbbggaabb''bbJJÇÇaappÊÊaall''BBIIBBYYkkGGaaeemmrriikkSSgg  EEllgg
ee®®CCoottEE®®CCkkccUUllmmkkkk~~¨g̈gPPUUmmiittaamm®®BBMMEEddnnrrbbss''eeyyIIgg  eeFFII√√[[mmaannmmnnuussßß

ss¬¬aabb''̆̆ ˘̆˘̆  eehhIIyynniiggeennAA´́ff©©  GGaaeemmrriikkSSggddkkkkggTT&&BBrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeccjjBBII≤≤NNÎÎËË
cciinn,,  eennaaHHTTMMnnaakk''TTMMnnggrrbbss''eeyyIIggmmuuxxCCaaFFUUrr®®ssaalleeLLIIggvviijjBBMMuuxxaann  ..

ssMMnnUUrr ––  eettIIsseemm††ccTTtteeXXIIjjGGnnaaKKttTTMMnnaakk''TTMMnngg  rrvvaaggsshhrrddΩΩGGaaeemm
rriikk  CCaammYYyy®®bbeeTTssssnnii††PPaaBBGGaassIIuuyy""aaggNNaaEEddrr  eennAAkk~~¨g̈geeBBllEEllggmmaann
vvtt††mmaann´́nnkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggeennAATTIIeennHH  ??
cceemmII¬¬yy ––  GGaassIIuuxxaaggtt∫∫ËËggeeBBjjeeddaayyssnnii††PPaaBB  nniiggKKµµaannccUUllbbkkßßssmmıı&&nnÏÏ
NNaammYYyy˘̆˘̆˘̆  ssUUmmGGrrKKuuNNddll''kkaarrrrYYmmyyll''ccMMeeJJHHxxaaggeekkIIttnniiggxxaagglliicc,,
EEddllGGaaccmmiinneeFFII√√[[bbrraaCC&&yyddll''kkaarrEEffrrkkßßaaTTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaaggbb¬¬¨k̈kxxaaggeekkIItt
nniiggbb¬¬¨k̈kxxaagglliicc˘̆˘̆˘̆  nniiggkk**ddUUccKK~~aappggEEddrrCCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  eehhIIyy
GGaaeemmrriikkSSggkk**EEllggssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gEEkkvvEEPP~~kkrrbbss''eeyyIIgg  CCaa®®bbCCaaCCaattiicc®®kkBBttii††
EEddllccSSEEttBBIIddaakk''bbgg≈≈MMnneeyyaaVVyynniiggrrddΩΩaaPPiiVVllrrbbss''xx¬¬ÁÁnnmmkkeellIIeeyyIIgg˘̆˘̆˘̆
kk**bb""uuEEnn††eeyyIIggKKµµaanneeBBllxx¬¬aacc®®bbCCaaCCaattiidd**FFMMGGssççaarr¥¥eennHHeeTTootteeLLIIyy  ..  CCaassMM
NNaaggGGaa®®kkkk'',,  eeyyIIggkk**mmiinnTTaann''eeTTAAddll''TTIIeennaaHHEEddrr  ..⁄⁄

_____________________________________________________

sem†csIhnumanbnÊËl
GMBI®bFanrNsirßrMedaHCati

(KWBYkeyokkug)
bbnnÊÊaabb''BBIIssnnii~~ssiiTT®®bbCCaaCCnn≤≤NNÎÎËËcciinn  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnneehhAABBYYkkGG~~kkkkaa  

EEssttEEddllkkMMBBuuggssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjeennAAeeLLIIyy  [[eeTTAAkkaann''TTIIkkEEnn¬¬gg
kkMMssaann††kkaayyrrbbss''®®BBHHGGggeennAAeellIIPP~~MM  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√ssnnii~~ssiiTTkkaaEEsstteebbIIkkbbgg˙ȧa
jjnnUUvvkkaarrBBiittyy""aaggssMMxxaann''mmYYyy  ..  eennAATTIIeennaaHH,,  ®®BBHHGGggVVnnbbeeJJççjj[[eeXXII
jjGGMMBBIIxx¬¬wwmmssaarr  ´́nnkkaarrCCYYbbssnnÊÊnnaaKK~~aaEEddll®®BBHHGGggVVnneeFFII√√kkaallBBIIeeBBllyy
bb''  CCaammYYyyeellaakkeegg√√øøgg--ttaann''ppaatt,,  GGnnuu®®bbFFaannrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattii  ((Natio-

nal Liberation Front-NLF))  nniiggCCaa®®bbFFaannKKNN:®®bbttiiPPUUrrbbss''KKaatt''EEddll
VVnnmmkkccUUllrrYYmmssnnii~~ssiiTT  ..  ®®BBHHbbnnÊÊËËllrrbbss''®®BBHHGGgg  VVnnpp††ll''yy""aaggkk®®mm  
nnUUvvkkaarr®®kkeeLLkkeemmIIllGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaabbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ´́nnff~~aakk''ddwwkknnSSrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHH
CCaattii  ((NLF))  eennAAkk~~¨g̈grrgg√√gg''yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  xxMM∆∆¨K̈KWWCCaaCCnnCCaattiiGGaaeemmrriikkSSggEEttmm~~aa
kk''KKtt''eennAATTIIeennaaHH  ..  xxaaggee®®kkaammeennHH  KKWWCCaa®®BBHHbbnnÊÊËËllrraayykkaarrNN__rrbbss''ss--
eemm††ccssIIhhnnuu  rrMMllwwkkeeLLIIggvviijjGGMMBBIIkkaarrssnnÊÊnnaaKK~~aarrvvaagg®®BBHHGGgg  CCaammYYyyeegg√√øøgg
ttaann''ppaatt  --  Robert Scheer ––

««GGII√√EEddlleeyyookkkkuuggccgg''VVnneennaaHH  KKWWBBMMuuEEmmnnssƒƒaannPPaaBB®®ccbbUUkk®®ccbbll''
EEddllBBYYkkeeKKccgg''VVnneennaaHHeeTT  eebbIImmaannkkaarrccrrccaaKK~~aaeennAAkk~~¨g̈geeBBll≤≤LLËËvveennHH˘̆˘̆˘̆
ddUUcc®®ssuukkllaavvkkaallBBIIqq~~SS11996622GGJJççwwgg˘̆˘̆˘̆  GGII√√@@®®KKbb''yy""aagg®®ccbbUUkk®®ccbbll''̆̆ ˘̆˘̆KKµµaa
nnVVnnllTTÏÏppllGGII√√llÌÌeessaaHH˘̆˘̆˘̆  ssnnii~~ssiiTTqq~~SS11996622VVnneeFFII√√GGaa®®kkkk''ddll''®®ssuukk
llaavv  CCaaggeeFFII√√llÌÌ̆̆ ˘̆˘̆  KKWWBBMMuummaanneeCCaaKKCC&&yyccMMeeJJHHllaavveeTT  ..  eellaakkppaattnniiyyaayy
ffaa  GGII√√EEddllrrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattiiccgg''VVnn  KKWWeeFFII√√[[cc∫∫aass''llaass''ssƒƒaannPPaaBBeennAA
eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggCCMMrrHH[[GGss''nnUUvvCCMMeennOOEEddlleennAAsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk
eennAAeeCCOO˘̆˘̆˘̆  eerrOOggTTSSggGGss''ee®®sscceellIIxxaaggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eehhIIyyeennAAeeBBll
BBYYkkGG~~kkKKSS®®TT  BBYYkkGG~~kkmmaannCCMMeennOO  BBYYkkGG~~kkeeddIIrrttaammsshhrrddΩΩGGaaeemmrriiiikk  nnwwgg®®ttUUvv
eeVVsskkMMeeTTcceeccaall,,  ssƒƒaannPPaaBB®®ttUUvvEEttCCaakk''cc∫∫aass''  rrYYcceehhIIyyeeyyookkkkuuggCCaa
ccSSVVcc''®®ttUUvvEEttQQ~~HH  ..  eellaakkppaattccgg''VVnnssƒƒaannPPaaBBcc∫∫aass''llaass''mmYYyy,,  kkaarr
rrYYmmssMMVVcc''KK~~aaeeLLIIggvviijj˘̆˘̆˘̆  kkaarrccUUllmmkkrrYYmmKK~~aakk~~¨g̈gkkaarr®®bbyyuuTTÏÏttssflflUÚ́ nn®®kkuummGG~~



kkCCaattiinniiyymmTTSSggGGss''̆̆ ˘̆˘̆  kkaarrrrYYbbrrYYmmCCaattiieeddIImm∫∫IIssnnii††PPaaBBnniigg‰‰kkrraaCCPPaaBBeennAA
kk~~¨g̈g®®ssuukkeeLLIIggvviijj  ..  

««xxMM∆∆¨K̈Kiittffaa  vvaassMMxxaann''ccMMeeJJHHeellaakkEEddll®®ttUUvvddwwggffaa  eellaakkppaattVVnnmmaa
nneeyyaabbll''bbEEnnƒƒmmyy""aaggddUUeecc~~HHGGMMBBIIkkmmıı¨C̈Caa  ..  KKaatt''nniiyyaayyffaa  mmuunneeBBllKKaatt''
mmkk®®ssuukkeeyyIIgg  KKaatt''mmaannKKMMnniittllÌÌrrYYcceeTTAAeehhIIyyGGMMBBIIrreebboobbrrss''eennAArrbbss''
eeyyIIgg  nniiggGGMMBBIIssƒƒaannPPaaBBrrbbss''eeyyIIggeennAATTIIeennHH  ..  kk**bb""uuEEnn††eennAAeeBBllKKaatt''VV
nnmmkkddll''TTIIeennHH  CCaammYYyyBBYYkkKK~~aarrbbss''KKaatt''mmkkBBIIeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg
KKaatt''VVnneeXXIIjjllkk≈≈NN:CCIIvvPPaaBBrrss''eennAArrbbss''eeyyIIgg  llÌÌ®®bbeessIIrrhhYYssBBII
kkaarrKKiittssµµaannrrbbss''KKaatt''qq©©aayyNNaass''  ..  ssMMddIIrrbbss''KKaatt''nniiyyaayyeeccjjmmkk
yy""aaggddUUeecc~~HHffaa  kkmmıı¨C̈CaaKKWWCCaaKKMMrrUU®®ttUUvvccmm¬¬ggTTuukkyy""aaggssMMxxaann''NNaass''ssMMrraabb''eevvoott
NNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eehhIIyynniiggGGII√√EEddlleevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggccgg''VVnn  KKWWrreebboobb
rrss''eennAAddUUccKK~~aa,,  ssƒƒaannPPaaBBddUUccKK~~aannwwggkkmmıı¨C̈CaaGGJJççwwgg  ..  eehhIIyyKKaatt''nniiyyaayy
®®VVbb''ffaa  KKaatt''VVnnnniiyyaayybb††ËËrreeyyaall''KK~~aaCCaammYYyyBBYYkkCCnnCCaattiiKK~~aaKKaatt''eennAA
eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  nnaaeeBBllssnnii~~ssiiTT  rrYYccBBYYkkeeKKyyll''®®BBmmCCaammYYyyKK~~aaeeTTAA
vviijjeeTTAAmmkk  GGMMBBIIkkaarrBBnn¥¥aaeennAAmmuunneeBBllqq¬¬ggeeTTAAddll''ddMMNNaakk''kkaarrccUUllrrYYmmbb--
JJççËËlleevvoottNNaammEEttmmYYyy  ..  KKaatt''nniiyyaayyGGMMBBII1100……2200qq~~SSeeTTAAmmuuxxeeTToott‰‰
eeNNaaHH  mmuunneeBBllQQaanneeTTAAddll''ddMMNNaakk''kkaarrrrYYmmbbJJççËËllKK~~aaeennHH  ..    ddll''ddUU--
eecc~~HHeeTTAAKKaatt''nniiyyaayyffaa  ddll''eeTTAAeeBBlleennaaHH  nniiggeennAAee®®kkaayyeeBBllQQ~~HHss
ÂÂggaammeennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  KKaatt''®®ttUUvveeFFII√√GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥ddUUcc®®ssuukkkkmmıı¨C̈Caarrbb
ss''xxMM∆∆¨G̈GJJççwwgg  ..  KKWWeeFFII√√GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥  nniiggmmaannllkk≈≈NN:rrss''eennAAddUUccKK~~aa,,  BBIIee®®JJHH
llkk≈≈NN:rrss''eennAArrbbss''KKaatt''  KKWWddUUccKK~~aannwwgg®®ssuukkrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ CCaaggllkk≈≈NN:rrss''
eennAA®®ssuukkeeTTssKKaatt''eennAATTiissxxaaggeeCCIIgg  ..  rrYYcceehhIIyyKKaatt''eeJJllbbEEnnƒƒmmffaa
˘̆˘̆˘̆ccMMeeJJHHccMMNNaabb''GGaarrmmµµNN__eeTTAAeellIICCMMnnYYyybbrreeTTssvviijj˘̆˘̆˘̆  GGnnaaKKtt´́nnrrddΩΩ‰‰kk
rraaCC¥¥eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ccgg''VVnnnnUUvvkkaarrTTTTYYllrraabb''rrkkddUUccKK~~aannwwggkkmmıı¨C̈Caa
EEddrr  ..  KKaatt''ccgg''nniiyyaayyffaa˘̆˘̆˘̆  eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggccgg''VVnnCCMMnnYYyyKKµµaannccMM--
NNgg  BBII®®KKbb''®®CCuuggTTSSggGGss''  KKWWBBIIxxaaggbb¬¬¨k̈kssggmmnniiyymmkk**ddUUccKK~~aannwwggBBIIxxaagg
bb¬¬¨k̈kxxaagglliiccEEddrr  ååTTaahhrrNN__ddUUccCCaa®®bbeeTTssVVrrSSggCCaaeeddIImm  ..  ddUUeecc~~HHGGss''
eellaakkddwwggeehhIIyy,,  xxMM∆∆¨V̈VnnCCUUnneeTTAAGGss''eellaakknnUUvvJJkk¥¥ssMMddIIrrbbss''eellaakkppaatt
˘̆˘̆˘̆xxMM∆∆¨B̈BMMuuGGaaccFFaannaaGGnnaaKKttnnwwggeeTTAACCaayy""aaggNNaaVVnneeTT  EEttGGss''eellaakk®®ttUUvvkktt''
®®ttaaeerrOOggeennHHccSSTTuukkccuuHH»»  ..

❑

((kkkknn ––  eeyyIIggssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  <<ssnnii~~ssiiTT®®bbCCaaCCnn≤≤NNÎÎËËcciinn>>  eennHH    VVnn  

®®bb®®BBiitt††eeTTAAeennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ((ssaallccttuummuuxx))  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII1144  EExxkkuumm∏∏: qq~~SS
11996655  ..  nnaaeeBBlleennaaHH  eess††ccssIIhhnnuuVVnnbbgg˙ȧajjmmuuxxyy""aaggcc∫∫aass''ffaa  ®®BBHH
GGggssMMeerrccnneeyyaaVVyyGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥  eeppÌÌøøggeeTTAAyyYYnnnniiggcciinnEEmmnnEETTnneehhIIyy
KKWWeess††ccssIIhhnnuuggaakkeeTTAArrhhUUttEEttmm††gg  KKµµaann´́ff©©vviill®®ttLLbb''vviijjeeLLIIyy  ..  eebbII
ttaammssnnii~~ddΩΩaannrrbbss''eeyyIIgg  KKWWccaabb''BBIIeeBBlleennHHeehhIIyyEEddlleess††ccssIIhhnnuu®®bb
EEhhllrrMMBBwwggKKiittffaa  ®®BBHHGGgg®®ttUUvvEEtteeQQaaggccaabb''yykk®®BBwwttii††kkaarrNN__[[VVnn  eeddII
mm∫∫IIVVnnkk¬¬aayyxx¬¬ÁÁnneeTTAACCaa  ««mmhhaavvIIrr:bbuurrssCCaattii»»  ddUUccKK~~aannwwgghhUU--CCIImmiijjEEddrr  ..    
´́ff©©TTII2266  EExxeemmssaa  ((22EExxee®®kkaayymmkk))  VVttuukkmmµµvvaayyssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSgg  kk**
VVnneekkIItteeLLIIgg  ..  ddll''́́ ff©©TTII33  EExxååssPPaa  eess††ccssIIhhnnuu®®bbkkaasspp††aacc''ccMMNN
ggTTUUttCCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  eennAAkk~~¨g̈gEExxmmiiffuunnaa,,  ssaaLL¨ẗt--ssrr,,  EEkkvv--
mmaass  ®®BBmmTTSSggff~~aakk''ddwwkknnSSkkuummµµ¨ÿynniiss††EExxµµrrdd´́TTeeTToott    VVnnnnSSKK~~aaccaakkeeccjj
BBIIkkaarriiyyaall&&yy110000    ssMMeeddAAeeTTAAkkaann''TTII®®kkuugghhaaNNUUyy    eeffIIµµrreeCCIIggttaammrryy:

pp¬¬ËËvvllMMhhUU--CCIImmiijj  ..  ddMMeeNNIIrreennHH®®ttUUvvccMMNNaayyGGss''eeBBll99EExx  ..  eeBBlleeTTAA
ddll''hhaaNNUUyy  BBYYkkeeKKVVnnCCYYbbCCaammYYyy  EEkkvv--mmuunnII  ((EEkkvv--mmuunnIIeeTTAAhhaaNNUUyy
ttSSggEEttBBIIqq~~SS11995544eemm""¬¬HH))  ssaaLL¨ẗt--ssrrVVnnCCYYbbnniiyyaayyKK~~aaCCaammYYyy  EELL--
dd√√aann''  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk  ssaaLL¨ẗt--ssrrbbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggeebb""kkSSggccMMnnYYnn22
EExx  CCYYbbCCaammYYyyeemm""AA--eess  TTuugg,,  llIIvv--eeccAACCII  nniigg  eettgg--ssflflaavvBBIIgg  ..  CCaammYYyy
KK~~aaeennaaHHppggEEddrr    ssaaLL¨ẗt--ssrrVVnneeFFII√√ddMMeeNNIIrryy""aaggssmm©©aatt''eeTTAAkkaann''TTII®®kkuugg
BB¥¥¨g̈gyy""aagg  ..  eeBBllssaaLL¨ẗt--ssrrssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkcciinnnniiggkkUUeerr""xxaaggeeCCIIgg
eess††ccssIIhhnnuukk**ssiiƒƒtteennAATTIIeennaaHHEEddrr  ..  KKYYrrccaabb''GGaarrmmµµNN__ffaa˘̆˘̆˘̆  eennAA´́ff©©TTII2255
EExxvviicciiœœkkaaqq~~SSddEEddlleennHH,,    eess††ccssIIhhnnuuVVnnbbJJÇÇaaeellaakkåått††mmeessnnIIyy__llnn''
--nnll''  EEddllkkaalleeNNaaHHmmaannmmuuxxttMMEENNggCCaannaayyeessnnaaFFiikkaarrkkggeeyyaaFF
BBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ  eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√ssnniiÏÏssJJÔÔaass
mm©©aatt''mmYYyyrrvvaaggEExxµµrrnniiggcciinn  ssMMrraabb''CCYYyyKKSS®®TTkkggTT&&BBeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaa
mmxxaaggeeCCIIgg  eeFFII√√ssÂÂggaamm®®bbqqSSggGGaaeemmrriikkSSggnniiggssmmıı&&nnÏÏmmiitt††eevvoottNNaammxxaagg
tt∫∫ËËggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayyGGnnuuJJÔÔaatt[[ttSSggmmUUllddΩΩaannTT&&BBeennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr    ttaamm
bbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnTTiissxxaaggeekkIItt  nniiggGGnnuuJJÔÔaattkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnnCCMMnnYYyyeeyyaa
FFaarrbbss''cciinn  qq¬¬ggkkaatt''ttaammTTwwkkddIIEExxµµrr  pp††ll''eeTTAA[[kkggTT&&BByyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  ..
eeKKmmaannkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggKK~~aaCCaassmm©©aatt''mmYYyyeeTToott  rrvvaaggeess††ccssIIhhnnuunniiggBBYYkk
eeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  KKWWxxaaggEExxµµrrnnwwggVVnnTTTTYYllccMMnnYYnn1100%%
´́nnCCMMnnYYyyeeyyaaFFaacciinnTTSSggGGss''eennaaHH  EEddllddwwkkCCJJÇÇËËnnttaammkkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHH
ssIIhhnnuu  ..⁄⁄    



®BHraCsar nigesckI†®bkas
CaåLaÚkrbs'sem†csIhnu

®BH®bmuxrdΩ´nkmı¨Ca
((ccuuHH´́ff©©TTII2233  mmiinnaa  11997700))

bbkkEE®®bbee®®kkAApp¬¬ËËvvkkaarr

eeddaayy  ssuuTTÏÏ--bb""UUlliinn  ‹‹  ´́ff©©TTII1155  kkkk˚d̊daa  22000044

kkkknn ––  xxaaggee®®kkaammeennHHCCaa®®BBHHrraaCCssaarr  nniiggeesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__dd**KKYYrr[[®®BBWW
kk∫∫aallmmYYyy  EEddlleess††ccssIIhhnnuuVVnneeFFII√√ttaammrryy:<<vviiTT¥¥¨ëebb""kkSSgg>>  kkaallBBIÍ́ ff©©
TTII2233  EExxmmiinnaa  qq~~SS11997700  KKWW55´́ff©©bb""uueeNNˆâaHHbbnnÊÊaabb''BBII®®BBwwttii††kkaarrNN__1188  mmiinnaa
11997700  ..  ‰‰kkssaarreennHH  eess††ccssIIhhnnuueeTTIIbbEEttddkkhhUUttyykkmmkkccuuHHppßßaayy
eennAAkk~~¨g̈gTTMMBB&&rr<<EEvvbbssaayy>>rrbbss''®®BBHHGGgg  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII1100  EExxmmiiffuunnaa  qq~~SS2200
0044  eennAAkk~~¨g̈gvvttƒƒ¨b̈bMMNNggccgg''bbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjnnUUvvsskkmmµµPPaaBB®®bbqqSSggGGaaeemmrriikkSS
ggrrbbss''®®BBHHGGggccaabb''ttSSggBBIIeeBBlleennaaHHmmkk..    eeyyIIggssUUmmeellIIkk‰‰kkssaarrTTSSgg
mmUUllCCUUnnmmiitt††GG~~kkGGaannnniiggCCnnrrYYmmCCaattii®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaa  GGMMBBIIKKMMnniittnniiggKKMMeerraagg--
kkaarrbbMMpp¬¬aajjCCaattiiccUUll´́ddss®®ttUUvvnniiggXXaattkkrrCCaattiirrbbss''eess††ccssIIhhnnuueennHH  ––

««xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨s̈sUUmmEEff¬¬ggbbgg˙ȧajjnnUUvvKKaarrvvkkiiccççdd**xxııgg''xxııss''  nniiggeesscckkII††
eekkaattssrreessIIrrdd**́́ ®®kkEEllgg  ccMMeeJJHH®®BBHHkkrruuNNaa®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaannII,,  xxMM∆∆¨®̈®BBHH
kkrruuNNaa  xxMM∆∆¨s̈sUUEEff¬¬ggeesscckkII††eeKKaarrBBccMMeeJJHH®®BBHHssggÙÙ  nniiggccMMeeJJHHbbggbbÌÌËËnnkkUUnn
eeccAACCaaTTIIeess~~hhaa®®KKbb''@@rrUUbb  ..

xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaa  xxMM∆∆¨s̈sUUmmeeppII∆∆CCUUnnGG~~kkTTSSggGGss''KK~~aa  nnUUvveesscckkII††nnwwkkrrllwwkkdd**
eessµµaaHHssµµ&&®®KKCCaanniiccççnniirrnn††rr__  nniiggeeJJrreeBBjjeeTTAAeeddaayyeesscckkII††®®ssLLaajj''  ..

BBYYkkGGPPiiCCnnnniiggBBYYkkeess††cc®®bbttiikkiirriiyyaammYYyykk††aabb''ttUUcc  EEddllVVnnssee®®mmcc
eeLLIIggkkaann''kkaabb''ddll''kkMMBBUUllGGMMNNaacc˘̆˘̆˘̆  eeddaayyssaarrEEttssggmmrraa®®ss††nniiyymm
eehhIIyynniiggsseemm††cc®®BBHH®®bbFFaann,,  eehhIIyyCCaallTTÏÏpplleennHH  VVnneekkgg®®bbvv&&JJççCC
JJÇÇkk''yykkppll®®bbeeyyaaCCnn__®®KKbb''®®bbkkaarr,,  BBYYkkTTSSggeennHHmmiinn®®ttwwmmEEttVVnnssMMEEddgg
««eesscckkII††ddwwggKKuuNN»»ccMMeeJJHHxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ eeddaayy««TTmm¬¬aakk''»»rrUUbbxxMM∆∆¨ẍxuusscc∫∫aabb''
EEttbb""uueeNNˆâaHHeeTT,,  bb""uuEEnn††BBYYkkeeKKEEffmmTTSSggVVnn®®bbTTaajjrrUUbbxxMM∆∆¨[̈[FF¬¬aakk''kk~~¨g̈gPPkk''®®CCSS
eeddaayyeeccaaTTssMMGGuuyymmYYllbbgg˚åacc''  yy""aaggrreebboobbGGaa®®kkkk''hhYYssnniissßß&&yymmkkeellII
xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ CCaaBBiieesssseeddaayyVVnneeccaaTTffaa  rrUUbbxxMM∆∆¨V̈Vnnkk∫∫tt''CCaattiimmaattuuPPUUmmii
xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ««KKWWVVnnbbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__BBYYkkCCnnbbrreeTTss»» ..

kk**bb""uuEEnn††  ccMMeeJJHHkkaarreeccaaTT®®bbkkaann''nniiggmmYYllbbgg˚åacc''TTSSggGGss''eennHH  eesscckkII††
QQWWccaabb''rrbbss''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ mmiinnmmaannssPPaaBBllkk≈≈NN:FF©©nn''FF©©rr  eessIIµµnnwwggccMM
eeJJHHvvaassnnaadd**EEssnnGGPP&&BB√√́́ nn®®bbeeTTsseeyyIIggssBB√√́́ ff©©  EEddll®®ttUUvvkkaatt''EEkkvvkkgg
eexxÊÊccxxIIÊÊ  eeddaayyssaarr®®kkuummBBYYkkkk∫∫tt''nniiggBBYYkkCCnnrrmmiillKKuuNN  eeddaayyBBYYkkTTSSggeennHH

VVnnee®®bbIIGGMMNNaaccpp††aacc''kkaarr  KKaabbssgg˚t̊t''≤≤tt®®ttaa®®bbNNII  nniigg≤≤tt®®BBMMEEddnneeTTAA
eellIImmaattuu®®bbeeTTss  ((bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnee®®bbIIkkmm¬¬SSggnniiggGGMMeeBBIICCaann''QQII¬¬eeTTAAeellIIcc∫∫aabb''
rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔỐ́ nn®®BBHHrraaCCaaNNaacc®®kk)) ®®BBmmTTSSggVVnnEENNnnSS®®bbeeTTssrrbbss''eeyyII
gg  KKWW®®bbeeTTssEExxµµrrmmYYyyeennHH  ((EEddllCCaayyUUrrGGEEgg√√ggqq~~SSNNaass''mmkkeehhIIyy  rrhhUU
ttmmkkTTll''nniiggvviibbttii††eeddaayyccMMhh  bbgg˚b̊beeggII˚t̊teeLLIIggeeddaayyBBYYkk®®kkuummCCnneeFFII√√rrddΩΩ
®®bbhhaarr´́nn´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700  FF¬¬aabb''EEttTTTTYYllssaall''kk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakk  ffaaCCaa
eekkaaHHssnnii††PPaaBBnniiggeessƒƒrrPPaaBB))˘̆˘̆˘̆  [[eeddIIrr®®ttgg''eeqqııaaHHeeTTAArrkkssPPaaBBhhiinneehhaacc
GGnnaaFFiibbeettyy¥¥vvwwkkvvrr´́nnssÂÂggaamm  EEddllbbNN††aalleeLLIIggeeddaayyssaarrEEttcc®®kk
BBttii††GGaaeemmrriikk  ..

eennAAeevvllaassBB√√́́ ff©©,,  ssiiTTiiÏÏeessrrIIPPaaBB,,  llTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥,,  eesscckkII††cc®®mmuu
ggccee®®mmIInnssMMbbUUrrssbb∫∫aayydd**bbggÁÁrr  EEddll®®bbCCaarraa®®ss††rrbbss''eeyyIIggVVnnFF¬¬aabb''
ssaall''kkaallBBIImmuunnffIIµµ@@eennHH  VVnn®®ttUUvveeKKrrMMllaayyeeccaalleexxÊÊccxxIIÊÊ[[kk¬¬aayyeeTTAACCaa
ssUUnn¥¥  ..

BBYYkkyyuuTTÏÏCCnnrrbbss''eeyyIIgg  VVnnTTTTYYllbbJJÇÇaa[[EEllggkkaarrJJrr®®BBMMEEddnn  nniigg
TTwwkkddIIrrbbss''CCaattiimmaattuuPPUUmmii  EEtt[[EEbbrrmmkkcc∫∫SSggttTTll''nnwwgg®®bbCCaarraa®®ss††xx¬¬ÁÁnn‰‰gg
eeTTAAvviijj  ®®BBmmTTSSggbbÂÂgg˚åabb[[rraabbddUUcceessµµAA  eeTTAAeellIIBBYYkkCCnnNNaakk**eeddaayy  EEdd
llhhflflaann  ««eellIIkkkkUUnn®®mmaamm´́ddEEttmmYYyy»»eeddIImm∫∫II®®bbqqSSgg  eebbIIeeTTaaHH®®ttwwmmttaammJJ--
kk¥¥ssMMddIIkk**eeddaayy  nniiggGGMMNNaacchh√√aassIIuussEEbbbbffIIµµ  EEddllssIIuuQQ~~ÁÁllbbMMeerrIIcc®®kkBBttii††
GGaaeemmrriikk  ..

GGss''TTSSggeennHH  BBMMuuEEmmnnCCaakkaarreeccaaTT®®bbkkaann''BBIIxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ëennaaHHeeTT  kk**
bb""uuEEnn††KKWWCCaakkaarrBBiitt®®VVkkddCCaakk''EEss††gg  EEddllBBYYkkGG~~kksseegg˚t̊tkkaarrNN__BBiiPPBBeellaa
kk  ®®bbkkbbeeddaayyvviiccaarrNNJJÔÔaaNN  mmiinnGGaacceeccoossvvaaggmmiinneebbIIkkEEPP~~kkeemmIIllmmiinn
VVnn  ..

BBYYkkbbnnllnn''nnll''--ssIIuussuuvvttiiƒƒssiirriimmtt:--eeccggeehhgg  EEddllVVnn®®bbkkaass
ffaa  rrUUbbxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaCCaaCCnn««kk∫∫tt''»» eehhIIyyffaaxxMM∆∆¨V̈Vnnllkk''®®bbeeTTssCCaattii[[bbrr
eeTTss  kk~~¨g̈g®®bbkkaarrTTII11eeddaayyxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨c̈cgg''eeccoossvvaagg  mmiinn[[®®bbeeTTss
CCaattiirrbbss''eeyyIIgg  VVtt''bbgg''eekkrr††ii__eeQQµµaaHH  EEddllFF¬¬aabb''ffaammaannvviiccaarrNNJJÔÔaaNNnnii
ggssuuPPvviinniiccœœ&&yy  eehhIIyykk~~¨g̈g®®bbkkaarrTTII22  eeddaayyxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ëeccoossvvaaggtt
eeTTAAGGnnaaKKtt  mmiinnccgg''[[mmaattuu®®bbeeTTssrrbbss''eeyyIIgg  eeBBIIbb®®bbTTHHnnwwggee®®KKaaHHff~~aakk''
dd**FFMMeeFFgg  eeddaayybbeeggII˚t̊tssÂÂggaammeeddaayy≤≤tteebbIIKKiitt,,  eeddaayymmaannkkaarrQQ~~aanniiss
BB¥¥aaVVTTdd**hhYYsskk®®mmiitt  eeTTAAeellIIeevvoottNNaammssggmmnniiyymm  EEddllssUUmm∫∫IIEEtt
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  EEddllCCaa®®bbCCaaCCaattiissMMbbUUrrbbccçç&&yyCCaaggeeKK  ®®BBmmTTSSggmmaann
GGMMNNaacceeyyaaFFaadd**ssMMeebbIImmCCaaggeeKKeennAAkk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakk  kk**mmiinnGGaaccbb®®gg˚åabb[[
lluuttCCgggg''ppggVVnnEEddrr  ..

eesscckkII††eessµµaaHH®®ttgg''bbMMeerrII®®BBmmTTSSggPPkkII††PPaaBBrrbbss''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨c̈cMMeeJJHH

®®bbeeTTssCCaattii  vvaaVVnnEE®®bbkk¬¬aayyeeyyaaggttaammBBYYkkss®®ttUUvvrrbbss''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨¨

eeTTAACCaaåå®®kkiiddΩΩkkmmµµ́́ nnGGMMeeBBIIkk∫∫tt''CCaann''xxııss''eeTTAAvviijj  ..

kk**bb""uuEEnn††  ««eesscckkII††kkaatt''eeTTaass»» rrbbss''BBYYkkCCnnTTSSggeennHH  mmiinnVVnneeFFII√√[[xxMM∆∆¨¨

mmaanneesscckkII††rrMMeePPIIbbGGssççaarr¥¥NNaass''NNaaeeTT  BBIIee®®JJHHBBYYkkeeKKTTSSggeennHH  xx¬¬ÁÁnn‰‰gg

ssuuTTÏÏsswwggCCaaBBYYkkåå®®kkiiddΩΩCCnndd**BBiitt®®VVkkddCCaakk''EEss††ggrrYYcceeTTAAeehhIIyy,,  BBYYkkeellaaPP

llnn''ee®®sskkXX¬¬aannGGMMNNaaccmmiinneeccHHEEqqÌÌttqqÌÌnn'',,  ee®®sskkXX¬¬aann®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††,,  bbuu--

NN¥¥ss&&kkii††kkttii††yyss  ®®BBmmTTSSggCCaaBBYYkkCCnnkkMMssaakk  EEddllhhflflaannvvaayy®®bbhhaarr

ssIIhhnnuu  EEtteeBBllNNaaEEddll®®TTgg''mmiinneennAA  eehhIIyyhhflflaann««ccaakk''®®TTgg''»»EEttBBII

ee®®kkaayyxx~~ggbb""uueeNNˆâaHH ..
eemm""¬¬aaHHeehhIIyy  mmiinnEEmmnn®®kkuummbbnndd**eeffaakkTTaabbeennHHeeTT  EEddlleeFFII√√[[xxMM∆∆¨®̈®BBHHkk

rruuNNaaxxMM∆∆¨m̈maanneesscckkII††rrMMeePPIIbbjjaabb''jj&&rr  ®®BBmmTTSSgg[[xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨r̈raaffyy  kk~~¨g̈g
kkaarreebb††CC∆∆aacciitt††dd**KKµµaannrreeggaaHHrreeggIÍ́ nnkkaarrbbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__EEvvggqq©©aayyrrbbss''CCaa



ttiimmaattuu®®bbeeTTss  nniiggeessrrIIPPaaBBrrbbss''CCaattii  ..
EExxµµrrrraabb''llaannnnaakk''eennAAxxaaggkk~~¨g̈g  nniiggEExxµµrrrraabb''JJnn''nnaakk''eennAAxxaaggee®®kkAA  nnwwgg

cc∫∫aass''CCaaeeggIIbbeeLLIIggeennAAkk~~¨g̈geeBBllbbnnii††cceeTTootteennHH  eeddIImm∫∫IIeellIIkkTTgg''CC&&yy´́nn
llaarrbbHHeeVVrr®®bbqqSSggnnwwggBBYYkkbbnn®®bbttiikkiirriiyyaallnn''nnll''--ssiirriimmtt:--eeccggeehh
gg  nniigg®®kkuummeeccAAhh√√aayyrrbbss''BBYYkkvvaa  KKWWBBYYkkcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikk  ..  BBYYkkEExxµµrreess~~--
hhaaCCaattiiTTSSggLLaayynnwwggcc∫∫aass''CCaakkMMeeTTccCCnnkk∫∫tt''TTSSggeennHH  ®®BBmmTTSSggbbeeNN††
jjbbkkßßBBYYkknniiggeeccAAhh√√aayyGGaaeemmrriikkrrbbss''BBYYkkvvaa  [[xxÊÊaatteeccjjBBII®®ssuukkeeyyIIgg..
bbnnÊÊaabb''BBIIVVnneeCCaaKKCC&&yyrrYYcceehhIIyykkaallNNaa  ®®bbCCaaCCnneess~~hhaaCCaattiinnwwggeerroobb
ccMMkkssaaggkkmmıı¨C̈CaaffIIµµmmYYyy  EEddllGGMMNNaaccnnwwggssiiƒƒtteennAACCaanniiccççCCaakkaall  eennAAkk~~¨g̈g
kkNN††aabb''́́ dd´́nn®®kkuummvvNNˆ:̂GGFFnn®®bbCCaaCCnnsskkmmµµkkaarrggaarrnniiggeeCCOOnneellOOnnnniiyy
mmbbrriissuuTTÏÏ  EEddllnnwwggGGaacceerroobbccMM[[mmaattuu®®bbeeTTssrrbbss''eeyyIIgg  mmaannGGnnaaKKtt
PPWW¬¬ss√√aagg  eennAAkk~~¨g̈g®®kkbbxx&&NNÎÎ́́ nnyyuuttii††FFmm··kk~~¨g̈gssggmm  ssmmPPaaBB  nniiggPPaattrrPPaaBB
rrvvaaggCCnnCCaattiiEExxµµrrCCaaTTUUeeTTAA ..

GGMMeeBBIIkk∫∫tt'',,  eesscckkII††kkMMssaakk,,  kkaarrmmYYllbbgg˚åacc'',,  kkaarrvvaayy®®bbhhaarrrreebboobb
eeffaakkTTaabb  BBIIssMMNNaakk''BBYYkkCCnn®®bbttiikkiirriiyyaa  VVnneeFFII√√[[xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ëebbIIkk
EEPP~~kk®®kkeeLLkkeeXXIIjjyy""aaggQQWWccaabb''  ccMMeeJJHHeesscckkII††yy""aaggll©©gg''eexx¬¬AAEEddllmmiinn
GGaaccGGtt''{{nn[[VVnn  ®®BBmmTTSSggkkaarrPP&&nn††vveegg√√ggrrbbss''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ EEddllVV
nnyyll''ffaa  rrddΩΩdd**mmaanneessrrII®®bbkkbbeeddaayyllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥,,  ssnnii††nniiyymm
ssMMbbUUrrssbb∫∫aayy  nniigg®®bbkkbbeeddaayyeesscckkII††ssuuxxeekkßßmmkkßßaann††  nnwwggGGaaccmmaannkkMM--
eeNNIItteeccjjrrUUbbrraaggeeLLIIggVVnnCCaammYYyynnwwggBBYYkkvvrrCCnnQQaammkkbb''  eeffaakkTTaabb
GGssiillFFmm··  BBYYkkGGPPiiCCnn  nniigg®®kkuummeess††ccBBuukkrrllYYyy,,  BBYYkkhh√√aassIIuuss††  ®®bbttiikkiirrii
yyaa  rreebboobbGGaaEEddggEEddlleeKKeehhAAffaa  ««rrddΩΩaaPPiiVVll»»  nniigg  ««ssPPaa»»  ´́nnTTII®®kkuugg
PP~~MMeeBBjjbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ..

GGMMeeBBII««GGhhwwggßßaadd**FF©©nn''FF©©rr»»  EEddllBBYYkkeeKKVVnn®®bb®®BBiitt††  eehhIIyykkMMBBuuggEEtt®®bb
®®BBiitt††tteeTTAAeeTToottmmkkeellIIrrUUbbxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ VVnneeFFII√√[[xxMM∆∆¨s̈saall''kkaarrCCUUrrcctt''dd**
mmhhaallII√√ggeexx¬¬aaccppßßaarr  bb""uuEEnn††vvaakk**CCaaeemmeerroonnmmYYyydd**mmaannppll®®bbeeyyaaCCnn__  EEddll
xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨m̈miinnGGaaccbbMMeePP¬¬ccVVnnkk~~¨g̈gmmYYyyCCIIvviitteennHH  ..

KKWWeeddaayyKKiittyyll''BBIIkkaarrPP&&nn††vveegg√√ggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnneennHH‰‰ggeehhIIyy  EEddllxxMM∆∆¨¨
®®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨V̈VnnssMMeerrccffaa  nnwwggllaaEEllggBBIImmuuxxttMMEENNgg´́nn®®bbmmuuxxrrddΩΩ  eennAA
eeBBllbbnnÊÊaabb''BBIIeeCCaaKKCC&&yy EEddll®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrbbss''eeyyIIggnnwwggcc∫∫aass''CCaadd--
eeNNII††mmyykkVVnnBBIIxxµµSSggnniiggBBIIBBYYkk®®kkuumm®®bbttiikkiirriiyyaaCCaann''QQII¬¬  hh√√aassIIuuss††nniiyymm
nniigg®®kkuummeeccAAhh√√aayyrrbbss''vvaa  KKWWBBYYkkcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikk  eehhIIyynniiggeeqq¬¬øøttkk~~¨g̈g{{
kkaassCCaammYYyyKK~~aaeennHH  GGnnuuJJÔÔaatt††[[BBYYkkyyuuCCnneeCCOOnneellOOnn  nniiggBBYYkk®®bbCCaaCCnn
sskkmmµµkkaarrggaarrrrbbss''eeyyIIgg  mmaannllTTÏÏPPaaBBeeBBjjeelljj  eeddaayymmaannsshhkkaarr
BBII®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrrTTSSggmmUUll  nniiggmmaannkkaarrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvkk~~¨g̈gkkiiccççkkaarrkkssaagg
CCaattii  nniiggkkiiccççkkaarrJJrrCCaattii  ..
((kkkknn ––  mmaannnn&&yyffaa  kkaarrllaaEEllggBBIIttMMEENNgg<<®®bbmmuuxxrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibb
eettyy¥¥>>kkaallBBIÍ́ ff©©TTii22kkuumm∏∏:11997766  BBMMuuEEmmnneeddaayyssaarr®®BBHHGGggmmiinneeBBjjcciitt††
nneeyyaaVVyyrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeeTT  KKWWeess††ccssIIhhnnuueeFFII√√ttaammEEppnnkkaarrrrbbss''
®®BBHHGGggeeTTeettII  )) ..

❑

eennAAkk~~¨g̈gkkaall:eeTTss:bbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH    eebbsskkkkmmµµrrbbss''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨¨
mmiinnTTaann''mmkkddll''ccuuggccbb''eennAAeeLLIIyyeeTT  BBIIee®®JJHHffaaxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨k̈k**mmiinnTTaann''
GGaaccTTTTYYllyyll''®®BBmm[[BBYYkkåå®®kkiiddΩΩCCnn®®bbttiikkiirriiyyaammaannGGMMNNaacc  yykkeeCCIIgg
CCaann''QQII¬¬eeddaayy®®ssYYlleeBBkk  eeddaayyKKµµaanneeTTaass´́BBrr__GGII√√TTSSggGGss''eennaaHH eeTTAAeellII
åått††mmKKttii  cc∫∫aabb''  nniiggeeKKaallCCMMhhrrTTSSggLLaayy  EEddllCCaammUUllddΩΩaann´́nnrrddΩΩrrbbss''
eeyyIIgg  eehhIIyyGGMMeeBBIITTSSggeennHHeeFFII√√eeLLIIggVVnn  kk**eeddaayyssaarrEEttGGMMNNaacc®®VVkk''

dduull¬¬aarrGGflfluuyyeeGGss  nniiggkkmm¬¬SSgg´́nnccuuggGGaavvuuFF  ..  
eehhIIyyeennAAkk~~¨g̈geeKKaallKKMMnniittGGss''TTSSggeennHHeehhIIyy  EEddllxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨¨

nnwwggssUUmm®®bbkkaassCCaaååLLaaÚÚkk  nnUUvveesscckkII††ddUUcctteeTTAAeennHH  ––
11--  eennAAkk~~¨g̈gnnaamm´́nnxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨C̈Caa®®bbmmuuxxrrddΩΩeeBBjjcc∫∫aabb''́́ nnkkmmıı¨C̈Caa,,

EEddllVVnneeLLIIggkkaann''kkaabb''GGMMNNaacckkMMBBUUll  eeddaayyssaarrEEtteesscckkII††ssMMeerrccrrbb
ss''®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrTTSSggmmUUllrrYYbbrrYYmmKK~~aaCCaaFF¬¬¨g̈gmmYYyy  xxMM∆∆¨s̈sUUmmeeFFII√√eesscckkII††ssMMeerrcc
eeddaayyKKµµaannEEkkEE®®bb  kk~~¨g̈gkkaarrrrMMllaayyrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''  nniiggssPPaaTTSSggBBIIrr
EEddllVVnn®®bb®®BBiitt††GGMMeeBBIIkk∫∫tt''nnwwggssmm∫∫ffrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ccMMeeJJHHrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔỐ́ nn®®BBHH
rraaCCaaNNaacc®®kk ..

22--  xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ ssUUmmeeFFII√√eesscckkII††GGeeJJIIÇÇjjccMMeeJJHH®®bbCCaarraa®®ss††eess~~--
hhaaCCaattiiTTSSggGGss''KK~~aa  ®®BBmmTTSSggBBYYkkCCnnbbrreeTTss  EEddllss~~aakk''eennAAkk~~¨g̈gkkmmıı¨C̈Caa
ssBB√√́́ ff©©  kkMMuu[[TTTTYYllssaall''eesscckkII††ssMMeerrcc®®bbkkaass®®kkwwtt¥¥,,  cc∫∫aabb''®®kkmm,,  bbJJÇÇaa,,
ssaarrlliixxiitt,,  ssrraaccrr,,  kkaarrkkaatt''eesscckkII††  nniiggeesscckkII††ssMMeerrcc®®KKbb''mmuuxx®®KKbb''®®bb
kkaarr  EEddllCCaassMMNNaarr´́ddrrbbss''®®kkuummllnn''--nnll'',,  ssiirriimmtt:,,  eeccgg--eehhgg  nniigg
bbkkßßBBYYkk®®kkuummbbrriivvaarrrrbbss''vvaa  ..

33--  rrddΩΩaaPPiiVVllffIIµµrrYYbbrrYYmmCCaattiimmYYyynnwwgg®®ttUUvvbbeeggII˚t̊teeLLIIgg
nnwwgg®®ttUUvvbbeeggII˚t̊t[[eeccjjCCaarrUUbbrraaggeeLLIIgg  ((eeddIImm∫∫IICCMMnnYYyyddll''rrddΩΩaaPPiiVVll))

nnUUvvssPPaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~mmYYyy  EEddllmmaannssmmaaCCiikkGG~~kkmmaannssiiTTiiÏÏttMMNNaagg
ssiiƒƒtteennAAkk~~¨¨ggccMMeeNNaamm®®kkuummvvNNˆˆ:EEbb¬¬kk@@KK~~aa  ´́nnssggmmEExxµµrr  ((®®BBHHssggÙÙ,,
kkssiikkrr,,  kkmmµµkkrr  nniiggBBYYkkCCnnsskkmmµµkkaarrggaarrdd´́TT  eeTToott,,  JJNNiiCCÇÇkkrr,,
ååssßßaahhkkrr,,  eeyyaaFFaa,,  bb""UUllIIss,,  kkggrrkkßßaaeexxtt††,,  yyuuvvCCnn  nniiggbbJJÔÔaaCCnn,,
GG~~kkrrddΩΩkkaarr,,  ®®ssII††eePPTT  ..ll..˘̆˘̆˘̆))  ..

44--  kkggTT&&BBrrMMeeddaaHHCCaattiimmYYyynnwwgg®®ttUUvvbbeeggII˚t̊teeLLIIgg  ..
55--  nnwwggmmaannkkaarrrrYYbbrrYYmmKK~~aa  rrvvaaggBBYYkkEExxµµrrEEddllss~~aakk''eennAAbbrreeTTss  nniiggBBYY

kkEExxµµrrEEddllrrss''eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ((BBYYkk®®KKhh&&ss††nniiggBBYYkkbbBB√√CCiitt,,  BBYYkk
eeyyaaFFaanniiggBBYYkkssIIuuvviill  TTSSgg®®bbuussTTSSgg®®ssII††))  EEddllmmaannåått††mmKKttiieeKKaallCCMM--
hhrr´́nn‰‰kkrraaCC¥¥CCaattii,,  llTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥,,  GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBB,,  vvDDÛÛnnPPaaBB,,  ss
ggmmnniiyymm,,  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa,,  GG~~kkCCaattiinniiyymm,,  bbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIInniiyymmeennAA
kk~~¨g̈g®®kkbbxx&&NNÎÎ́́ nn®®BBMMEEddnnbbccçç¨b̈b∫∫nn~~  EEddllmmaannqqnnÊÊ:®®bbqqSSggnnwwggcc®®kkBBttii††nniiyy
mm  nniiggEEbbbbEEppnnGGaaNNaanniiKKmmnniiyymm®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  eeddIImm∫∫IIbbeeggII˚t̊tTTSSggGGss''
KK~~aa  nnUUvvrrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmmmYYyy  EEddllmmaanneeQQµµaaHHCCaapp¬¬ËËvvkkaarrffaa  ––  ««rrNNssiirrßß
rrYYbbrrYYmmCCaattií́ nnkkmmıı¨C̈Caa»»  eehhAAttaammGGkkßßrrkkaatt''ffaa  ««hhflfl√√¨g̈g»»  ((FUNK: Front Uni

National du Kampuchea)) ..  

eebbsskkkkmmµµdd**ssMMxxaann''rrbbss''««hhflfl√√¨g̈g»»KKWW
11--  rrMMeeddaaHHmmaattuu®®bbeeTTssGGMMBBIIGGMMNNaaccpp††aacc''kkaarr  nniiggGGMMeeBBIICCiiHHCCaann''ssgg˚t̊t''

ssgg˚˚iinn  ´́nnBBYYkkbbnn®®bbttiikkiirriiyyaa  cc®®kkBBttii††nniiyymmllnn''--nnll'',,  ssiirriimmtt:,,  eeccgg
eehhgg  ..

22--  eeFFII√√kkaarr®®bbyyuuTTÏÏttssflflUUnnwwggBBYYkkcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikk  EEddllVVnneeFFII√√kkaarrvvaa--
yy®®bbhhaarrQQ¬¬aannJJnnmmkkeellIÍ́ ppÊÊ≤≤NNÎÎËËcciinn nniiggmmkkeellII®®bbCCaaCCnn´́nnttMMbbnn''
eennHH  EEddllVVnnbbNN††¨ḦHbbeeggII˚t̊t[[mmaannGGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··,,  ssÂÂggaamm,,  ssPPaaBBhhiinn
eehhaacc®®KKbb''®®bbkkaarr,,  GGMMeeBBIIQQ~~aanniissBB¥¥aaVVTT,,  eesscckkII††ssÌÌbb''eexxIIıımm  nniiggkkaarrEEbbkk
VVkk''KK~~aa,,  PPaaBBccllaaccllvvwwkkvvrr,,  vviibbttii††nniiggGGMMeeBBIIhhiinneehhaacceexx¬¬aaccppßßaarr  rrvvaagg®®bb
CCaaCCaattiirrbbss''eeyyIIggTTSSggbbIIKKWW  EExxµµrr,,  eevvoottNNaamm  nniiggllaavv ..  kkaarr®®bbyyuuTTÏÏttssflflUU
nnwwggeeFFII√√eeLLIIgg®®ssbbKK~~aa  eehhIIyy®®bbkkbbeeddaayykkaarrKKSS®®TTeeBBjjTTMMhhwwgg  BBIIssMMNNaa
kk''®®bbCCaaCCaattiissggmmnniiyymm,,  eeCCOOnneellOOnnnniiyymm  EEddll®®bbqqSSggnnwwggBBYYkkcc®®kk
BBttii††  eeTTaaHHeennAACCiittkkII††……qq©©aayykkII†† ..

33--  eeFFII√√kkaarreerroobbccMMkkssaagg®®bbeeTTsseeyyIIggeeLLIIggvviijj  eeddIImm∫∫II[[®®bbeeTTss



eennHHmmaannddMMeeNNIIrreellOOnneess¬¬vv  eeTTAArrkkvvDDÛÛnnPPaaBBeeCCOOnneellOOnn  bbnnÊÊaabb''BBIImmaann
eeCCaaKKCC&&yyeeTTAAeellIIBBYYkkxxµµSSggrrbbss''eeyyIIggrrYYcceehhIIyy  ..  eebbsskkkkmmµµ́́ nnkkaarrkk--
ssaaggCCaaffIIµµ  nnwwgg®®ttUUvveeFFII√√eeLLIIggeeddaayyEExxµµrreeyyIIggTTSSggGGss''KK~~aa  eennAAkk~~¨g̈gbbrriiyyaakkaa
ss´́nnmmiitt††PPaaBB,,  PPaattrrPPaaBB,,  kkaarrccggVVcc''KK~~aa  nniiggkkaarrrrYYbbrrYYmmKK~~aayy""aaggeeBBjjTTMMhhww
gg  ddUUcckkaalleeBBlleevvllaadd**llMMVVkk´́nnkkaarr®®bbyyuuTTÏÏttssflflUU  ..

❑

xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨m̈maanneesscckkII††nnwwkkrrllwwkkCCaaxx¬¬SSggccMMeeJJHHmmaattuu®®bbeeTTssCCaaTTII
eess~~hhaa  EEddllmmaannllkk≈≈NN:CCaanniiggeennAAEEttCCaaGGttƒƒnn&&yynniiggssaarr:ssMMxxaann''CCaa
nniiccççnniirrnn††rr__EEttmmYYyy´́nnCCIIvviittrrss''eennAArrbbss''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ ..

xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨m̈maanneesscckkII††nnwwkkrrÆÆkkCCaaxx¬¬SSggppggEEddrr  ddll''®®BBHHmmaattaaGGPP&&
BB√√rrbbss''xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ ddll''®®BBHHssggÙÙ  nniiggddll''®®bbCCaaBBllrrddΩΩCCaaTTIIeess~~hhaa

eebbIIssiinnCCaaxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨m̈miinnVVnnTTTTYYlleesscckkII††ss¬¬aabb''  eennAAkk~~¨g̈g{{kkaass
´́nnkkaarr®®bbyyuuTTÏÏttssflflUUeennHHeeTT  EEddll®®bbCCaarraa®®ss††eess~~hhaaCCaattiinniiggeeCCOOnneellOOnnnnii
yymmrrbbss''eeyyIIgg  ®®BBmmTTSSggrrUUbbeeyyIIggppÊÊaall''  nnwwggeerroobbccMMeeFFII√√kkaarrrrYYbbrrYYmmccUUll
kkmm¬¬SSggKK~~aa,,  xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaannwwggeeqq¬¬øøtteeddaayyxxaannmmiinnVVnn  eeTTAApp††ll''kkaarrKKMMnnaabb''
KKaarrvvkkiiccçç̆̆ ˘̆˘̆  nniigg{{bb®®kkeessaabbBBYYkkGG~~kkTTSSggeennHH  eennAAkk~~¨g̈g{{kkaasseeCCaaKKCC&&yyrrbb
ss''eeyyIIgg  EEddllnnwwggmmaannBBiitt®®VVkkddCCaakk''EEss††gg  eeddaayyeeccoossmmiinnrrYYcc  eeTTAAeellII
BBYYkkcc®®kkBBttii††nniigg®®kkuummbbrriivvaarrrrbbss''vvaa  ..

eennAAkk~~¨g̈g®®kkbbxx&&NNÎÎ́́ nnkkaarr®®bbyyuuTTÏÏttssflflUUeennHH  xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨s̈sUUmmeeFFII√√eess
cckkII††GGeeJJIIÇÇjj    ddll''BBYYkkkkUUnneeccAAeess~~hhaaCCaattiiTTSSggLLaayy,,  BBYYkkeeyyaaFFaa    nniiggBBYYkk  

ssIIuuvviill  EEddllmmiinn®®BBmmGGtt''{{nn[[mmaannGGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··tteeTTAAeeTToott  BBIIssMMNNaa
kk''BBYYkkåå®®kkiiddΩΩCCnn  eehhIIyyEEddllmmaanneesscckkII††kk¬¬aahhaann  nniiggssnnÊÊ¨ḦHcciitt††GG~~kkCCaattii
nniiyymm  kk~~¨g̈gkkaarrrrMMeeddaaHHmmaattuu®®bbeeTTssCCaattiirrbbss''eeyyIIgg  ssUUmm[[GG~~kkTTSSggeennHHrrtt''
ccUUllkk~~¨g̈g´́®®BBmm""aaKKII  eeddIImm∫∫IIttssflflUU®®bbqqSSggnnwwggBBYYkkxxµµSSggrrbbss''eeyyIIgg ..

®®bbssiinneebbIICCaaGGss''eellaakkGG~~kkmmaann®®bbddaabb''eeddaayyGGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎ  ®®BBmm
TTSSggmmaannccMMeeNNHHddwwggkk~~¨g̈gEEpp~~kkyyuuTTÏÏssaa®®ss††rrYYcceehhIIyy,,  xxMM∆∆¨®̈®BBkkrruuNNaaxxMM∆∆¨n̈nwwggeeFFII√√
kkaarrbbJJÇÇËËnneeTTAAddll''eellaakkGG~~kk  [[TTaann''eeBBlleevvllaa  nnUUvv®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggnniiggee®®KKOO
ggGGaavvuuFFEEbbbbffIIµµ  ..  ®®bbssiinneebbIIeellaakkGG~~kkmmiinnTTaann''mmaannGGaavvuuFFeennAA´́ddeeTT  bb""uuEEnn††
mmaannccMMNNgg''ccgg''VVnnTTTTYYllnnUUvvccMMeeNNHHddwwgg  xxaaggEEpp~~kkvviiTT¥¥aassaa®®ss††́́ nnsswwkk
ssÂÂggaamm,,  xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨n̈nwwggeeFFII√√ccMMNNaatt''kkaarrdd**ccSSVVcc''  eeddIImm∫∫II[[eeKKbbJJÇÇËËnn
GGss''eellaakkGG~~kkeeTTAAddll''TTIIssaallaaeeyyaaFFaa´́nnrrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattií́ nnkkmmıı¨C̈Caa
EEddllzziitteennAAqq©©aayybbggÁÁrr  BBIIbbnnÊÊaayynniiggPPUUmmiirrbbss''eellaakkGG~~kk˘̆˘̆˘̆  kk~~¨g̈g®®bbkkaarr
eeccoossvvaaggkkMMuu[[BBYYkkxxµµSSggss®®ttUUvvGGaaccrrkkkkEEnn¬¬ggeennaaHHeeXXIIjj  ..

ccMMeeJJHHBBYYkk®®kkuummkkUUnneeccAAeess~~hhaaCCaattiiEEddllss~~aakk''eennAAGGWWrr""uubb  ……kk**eennAACCaayy
EEddnnCCMMuuvviijjGGWWrr""uubb  EEddllmmaannccMMNNgg''ccgg''bbMMeerrIICCaattiimmaattuu®®bbeeTTss  ®®BBmmTTSSggbbMMeerrII
®®bbCCaarraa®®ss††  eennAAkk~~¨g̈g®®kkbbxx&&NNÎÎ́́ nnkkggTT&&BBrrMMeeddaaHHrrbbss''hhflfl√√¨g̈g˘̆˘̆˘̆  ssUUmm[[kkUUnn
eeccAAGGss''TTSSggeennHH  GGeeJJIIÇÇjjeeTTAATTII®®kkuuggmm""UUssËËnniiggTTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√CCMMnnYY
bbCCaammYYyynnwwggxxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaaxxMM∆∆¨ ̈ ..

CCeeyyaa®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
nn˘̆  ssIIhhnnuu



GGttƒƒbbTTddkk®®ssgg''eeccjjBBIITTssßßnnaavvddII††  ««G`keXasna»»
EEddllCCaaTTssßßnnaavvddII††rrbbss''KKNN:eeXXaassnnaaGGbb''rrMMmmCCŒŒwwmmbbkkßß

®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı¨C̈Caa
((  eeVVHHBBuummııppßßaayyeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11999911  ))

®CugmYy´nkaryl'dwg
GMBIsem†csIhnu

CCaaFFmmµµttaa  eennAAkk~~¨g̈gkkaarreeXXaassnnaa  PPaaKKIIxxµµSSggEEttgg®®bbwwggEE®®bbggEEss√√ggrrkkccMM--
NNuucceexxßßaayyrrbbss''PPaaKKIIeeyyIIgg    eeddIImm∫∫IInniiyyaayybbggÌÌaabb''bbeeggÌÌaann≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''
eeyyIIgg  ..    ccMMeeJJHHeeyyIIgg  eeyyIIggmmiinnxxMM®®bbwwggqq˚˚wwHHkkkkaayyrrkkccMMNNuuccGGaa®®kkkk''rrbbss''
xxµµSSggeeTT  ..  kk**bb""uuEEnn††eeyyIIggGGFFiibb∫∫aayyeeddaayy®®ttgg''@@  eeTTAAttaammsskkmmµµPPaaBBGGMMeeBBII
rrbbss''ssggmmnnIImmYYyy@@  rrbbss''bbuuKKllnnIImmYYyy@@  EEddll®®bbvvttii††ssaa®®ss††kktt''®®ttaaTTuukk
mmkk  ..  kk~~¨g̈gkkrrNNIIeennHH  ®®bbvvttii††ssaa®®ss††VVnnbbgg˙ȧajjeeyyIIgg    nnUUvvsskkmmµµPPaaBBkk~~¨g̈g
ssggmmsseemm††ccssIIhhnnuu  EEddlleeyyIIggKKYYrrEEtteellIIkkyykkmmkkssiikkßßaabbkk®®ssaayy
nniiggeeFFII√√kkaarrssnnii~~ddΩΩaanneeddaayyssmmeehhttuussmmppll  ..  CCaaBBiieessssssiikkßßaaGGMMBBII
ll∫∫iicckkll®®kkLLiicc®®kkLL¨c̈crrbbss''eess††cceennHH  ..  

ccMMNNuucceellcceeFF¬¬aa  EEddlleeyyIIgg®®ttUUvveellIIkkyykkmmkkssiikkßßaa  eennAAkk~~¨g̈gssggmm
sskkii††PPUUmmiissIIhhnnuummaann  ––

‹‹  vviibbttii††nneeyyaaVVyy
‹‹  kkaarrrrMMeellaaPPrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ

1- vibti†neyaVyenAk`¨grbbsIhnu
kk~~¨g̈grryy:eeBBll1166qq~~SS´́nnkkaarrkkaann''GGMMNNaacc  ««11995544--11997700»»  ssIIhhnnuu

EEttggEEttee®®bbII®®VVss''ll∫∫iicckkll<<llaaEEllggBBIIttMMEENNgg>>  CCaajjwwkkjjaabb''      eeddIImm∫∫II
IIGGnnuuvvtt††nneeyyaaVVyy®®bbCCaaPPiiffuuttrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..

ll∫∫iicckklldd**dduuHHEEss¬¬eennHH    ®®ttUUvvVVnneess††ccssIIhhnnuuyykkmmkkee®®bbII®®VVss''mmkk
TTll''ssBB√√́́ ff©©  ..  ttaammkkaarrBBiittssIIhhnnuueeLLIIggkkaann''GGMMNNaaccttSSggBBIIqq~~SS11994411mmkk
eemm""¬¬HH  ..    kk**bb""uuEEnn††eeyyIIggeellIIkkeeLLIIggEEttkk~~¨g̈grryy:eeBBllmmaannTTMMnnaass''FFMMeeFFggkk~~¨g̈grraa
CCvvggßß  EEddllmmiinnGGaaccppßßHHppßßaarrVVnn  eeJJllKKWWTTMMnnaass''®®kkEEss  ((EExxßß))  nneerraatt††mm
nniigg®®kkEEssssIIuussuuvvttiiƒƒ  ..  eennHHCCaabbJJ˙ȧaEEddllnnSSeeTTAAddll''vviibbttii††nneeyyaaVVyy    mmiinn
GGaaccss††aarrVVnnrrhhUUtteeTTAAddll''®®BBwwttii††kkaarrNN__rrddΩΩ®®bbhhaarrrrbbss''GGaayy""ggllnn''--NNuu
ll  ..

kk~~¨g̈grrbbbbssIIhhnnuu  ssIIhhnnuubbeeggII˚t̊tssPPaaeexxtt††  ..  kk**bb""uuEEnn††ssPPaaeexxtt††mmiinnEEdd
lleeFFII√√GGII√√ssMMrraabb''bbMMeerrII®®bbeeyyaaCCnn__ssggmmeeLLIIyy  ..  PPaaKKee®®ccIInnddaacc''xxaatt  bbMMeerrII®®bb
eeyyaaCCnn__ssIIhhnnuu  ..

eennAAEExxmmIInnaa11995555  ssIIhhnnuuddaakk''rraaCC¥¥  eehhIIyy®®bbKKll''rraaCCssmm∫∫ttii††eeTTAA““--  
BBuukk  ««ssuurraa®®mmwwtt»»  ..    ‰‰xx¬¬ÁÁnneennAACCaasseemm††ccååbbyyuuvvrraaCC  ((  ååbbyyuuvvrraaCC==eess††cc

EEddllddaakk''rraaCC¥¥))  ..  eeBBllddaakk''rraaCC¥¥  ssIIhhnnuuVVnnss∫∫ffccMMeeJJHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚f̊faa
xx¬¬ÁÁnnEEllggeessaayyrraaCC¥¥rrhhUUtt      ee®®JJHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚C̊Caa®®TTuuggmmaassEEddllxx¬¬ÁÁnnssÌÌbb''
´́®®kkeeBBkk  ..  ee®®JJHHGGII√√  ??  ee®®JJHHssIIhhnnuussmm¬¬wwggeeXXIIjjrraaCCaaNNaacc®®kk´́ffLLgg''  rraa
CCaaNNaacc®®kkCCbb""uunn  cc®®kkPPBBGGgg''eeKK¬¬ss  EEddlleess††ccmmaannttYYnnaaTTII®®ttwwmmEEttCCaanniimmii
tt††rrUUbb´́nn®®bbeeTTss  bb""uuEEnn††KKµµaannGGMMNNaaccbbrriibbUUrrNN__eeTT  mmiinnVVnneeccjjeeTTAATTaakk''TTgg
CCaammYYyybbrreeTTsseeTT  ..  ‰‰GGMMNNaacc®®ttUUvvFF¬¬aakk''eeTTAAeellIInnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  ..

ttaammBBiittssIIhhnnuuddaakk''rraaCC¥¥eennHH  KKWWxx¬¬ÁÁnnmmaannbbMMNNgg®®CCaallee®®CCAA  eeJJllKKWWxx¬¬ÁÁ
nnGGaacceeLLIIggeeFFII√√CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  kk~~¨g̈gxxNN:EEddllxx¬¬ÁÁnnCCaa®®bbFFaannKKNNbbkkßß
ssggmmrraa®®ss††nniiyymm®®ssaabb''  ..

eeddaayymmaannttssflflUUss√√iittss√√aajjrrbbss''bbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††EExxµµrr  eeGGaayyssII--
hhnnuuGGnnuuvvtt††  rrbbbb®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ssIIhhnnuukk**bbgg≈≈MMcciitt††eeFFII√√®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ..
ee®®kkaayymmkkeeyyIIggeeXXIIjjmmaannkkaarreeVVHHeeqq~~aattee®®CCIIssttSSggrrddΩΩssPPaa  eeddaayymmaann
kkaarrccUUllrrYYmm®®bbEECCggrrvvaaggKKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnn  KKNNbbkkßß®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥
CCaammYYyyKKNNbbkkßßssggmmrraa®®ss††nniiyymmrrbbss''ssIIhhnnuu  ..  kk**bb""uuEEnn††GGaa®®ss&&yyeeddaa
yymmaannkkaarrllMMeeGGooggnniiggpp††aacc''kkaarrrrbbss''ssIIhhnnuu  kkaarreeVVHHeeqq~~aattkk¬¬aayyeeTTAACCaa
kkaarreeVVHHeeqq~~aattEEkk¬¬ggbbnn¬¬MM  ..  

llTTÏÏppllTTTTYYllVVnnnnaaeeBBlleennaaHH      KKWWKKNNbbkkßßssggmmrraa®®ss††nniiyymmVV
nnQQ~~HH  eehhIIyyKKNNbbkkßß22eeppßßggeeTToott®®ttUUvvccaajj''eeqq~~aatt  ..  ddUUcceennHHKKNNbbkkßß
ssggmmrraa®®ss††nniiyymm  ccaabb''eeppII††mmkkaann''GGMMNNaaccpp††aacc''kkaarrttSSggBBIIqq~~SS11995555ddll''qq~~SS
11997700  ..  kk**bb""uuEEnn††nnaaEExxssIIhhaa  11996699  GGaaccnniiyyaayyffaassIIhhnnuuEEllggrrvvIIrrvvll''
kk~~¨g̈gkkaarrddwwkknnSS®®bbeeTTssCCaattiieehhIIyy  ..  ssIIhhnnuuKKiittEEttBBIIeeddIIrreellgg  ssIIuuccaayy
ffttkkuunn˘̆˘̆˘̆  eehhIIyy®®bbKKll''GGMMNNaaccddwwkknnSSKKNNrrddΩΩmmÂÂnnII††  eeTTAAllnn''--NNuull
eeddaayyddaakk''eeQQµµaaHHffaa  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii  ..

kk~~¨g̈grryy:eeBBllEExxttuullaa11995555  ddll''EExxssIIhhaa11996699  ((1144qq~~SS))  eeKKrraabb''
eeXXIIjjmmaannrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllccMMnnYYnn2244  ..  kk~~¨g̈geennaaHHeeKKddwwggffaa  ssIIhhnnuukkaann''GGMM--
NNaaccCCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  ccMMnnYYnn1100eellIIkk  eehhIIyyssIIhhnnuussuuTTÏÏEEttee®®bbII®®VVss''
ll∫∫iicckkllllaaEEllggBBIIttMMEENNggTTSSggGGss''  ..

rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllkk~~¨g̈grrbbbbssIIhhnnuummaann  ––
11--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©33  ttuullaa  11995555

llaaQQbb''  ´́ff©©TTII33  mmkkrraa  11995566  GGaayyuu33EExx
22--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  GGflfl˜˜uu--QQaaggssflfluunn  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©44  mmkkrraa  11995566

llaaQQbb''́́ ff©©  77  mmkkrraa  11995566  GGaayyuu33´́ff©©  
33--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©88  mmkkrraa  11995566

llaaQQbb''  ´́ff©©TTII88  ssIIhhaa  11995566  GGaayyuu44EExx
44--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  XXwwmm--TTiitt  EEttggttSSgg´́ff©©22  eemmssaa  11995566  llaaQQbb''

´́ff©©TTII88  ssIIhhaa  11995566  GGaayyuu44EExx
55--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©TTII1155  kkJJÔÔaa  1199--

5566  llaaQQbb''́́ ff©©TTII1155  ttuullaa  11995566  GGaayyuu11EExx
66--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  ssaann--yyuunn--11  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©TTII2255  ttuullaa  11995566

llaaQQbb''́́ ff©©TTII1199  FF~~ËË  11995566  GGaayyuuttiiccCCaagg22EExx
77--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  ssaann--yyuunn--22  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©2277  FF~~ËË  11995566  llaa

QQbb''́́ ff©©TTII  2277  mmIInnaa  11995577  GGaayyuu33EExx  
88--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©77  mmkkrraa  11995577

llaaQQbb''  ´́ff©©TTII2266  nniiffuunnaa  11995577  GGaayyuu22EExxkknn¬¬HH
99--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  sswwuumm--vvaa""  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©3300  kkkk˚d̊daa  11995577  llaaQQ

bb''eeddIImmEExxFF~~ËË  11995577  GGaayyuu44EExx
1100--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  EEbb""nn--nnuutt  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©2211mmkkrraa  11995588  llaa



QQbb''́́ ff©©TTII2211  eemmssaa  11995588  GGaayyuu33EExx
1111--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  sswwuumm--vvaa""--22  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©2244  eemmssaa  11995588

llaaQQbb''́́ ff©©  TTII2222  mmiiffuunnaa  11995588  GGaayyuu22EExx
1122--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu--11  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©1144  kkkk˚d̊daa

11995588  GGaayyuu77EExx
1133--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu--22  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©1177  kkuumm∏∏:

11995599  GGaayyuu44EExx
1144--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu--33  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©1133  mmiiffuunnaa

11995599  GGaa  yyuu1100EExx
1155--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  ppUU--ee®®BBOOgg  EEttggTTssggBBIÍ́ ff©©1199  eemmssaa  11996600

llaaQQbb''  ´́ff©©TTII1144  mmkkrraa  11996611  GGaayyuu99EExx
1166--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu--11  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©2288  mmkkrraa

11996611  ttiiccCCaagg1100EExx  ..
1177--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu--22  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©TTII1177  vviicciiœœkkaa

11996611  ttiiccCCaa99EExx
1188--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  eeccAA--EEssnnkkuussll  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©66  ssIIhhaa

11996622  llaa  QQbb''́́ ff©©TTII66  ttuullaa  11996622  GGaayyuu22EExx
1199--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  nneerraatt††mm--kknn††¨l̈l--11  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©66  ttuullaa

11996622  llaa  QQbb''́́ ff©©TTII2255  FF~~ËË  11996644  GGaayyuu22qq~~SS  22EExx
2200--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  nneerraatt††mm--kknn††¨l̈l--22  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©2255  FF~~ËË

11996644  llaaQQ  bb''́́ ff©©TTII77  ååssPPaa  11996644  GGaayyuu44EExxkknn¬¬HH
2211--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  nneerraatt††mm--kknn††¨l̈l--33  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©77  ååssPPaa

11996655  llaa  QQbb''́́ ff©©TTII2255  ttuullaa  11996666  GGaayyuu11qq~~SS55EExx
2222--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  llnn''--NNuull  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©2255  ttuullaa  11996666

llaaQQbb''́́ ff©©  TTII3300  eemmssaa  11996677  GGaayyuu66EExx
2233--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©11  ååssPPaa

11996677  llaaQQ  bb''́́ ff©©TTII3300  mmkkrraa  11996688  GGaayyuu88EExx
2244--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  EEbb""nn--nnuutt  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©3300  mmkkrraa  11996688

llaaQQbb''́́ ff©©TTII  1133  ssIIhhaa  11996699  GGaayyuu11qq~~SS  77EExxkknn¬¬HH
2255--  rraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll  llnn''--NNuull  EEttggttSSggBBIÍ́ ff©©1144  ssIIhhaa  11996699

llaaQQbb''  ´́ff©©TTII1188  mmIInnaa  11997700  GGaayyuu77EExx  

eebbIIeeyyIIggKKiittCCaammFF¥¥mmeeXXIIjjffaa  mmaannrrddΩΩaaPPiiVVll22kk~~¨g̈g11qq~~SS  ..  ee®®kkAABBII  
eennHHBBIIeennHHssIIhhnnuuVVnnbbeeggII˚t̊tssmmaaCC  ..  kk~~¨g̈geeBBll®®bbCCMMuumm††gg  ssIIhhnnuuEEttggEEtt
ee®®bbII®®VVss''rrUUbbPPaaBBGGnnuumm&&tt  eesscckkII††ssMMeerrcccciitt††dd**hhwwuukkhhflflaakk''NNaass''  ..  kk**bb""uuEEnn††
eesscckkII††ssMMeerrcccciitt††eennaaHH  BBMMuuEEddllyykkeeTTAAGGnnuuvvtt††mm††ggNNaaeeLLIIyy  ..    kk~~¨g̈gbbrrii--
yyaakkaassssmmaaCCmm††gg@@  ssIIhhnnuuEEttggnniiyyaayyEEkkllMMGG  ……kkaann''eeCCIIggCCnnxxiillxxUU
cc  kkaann''eeCCIIggttMMNNaaggrraa®®ss††EEddllEEhhrrhhmmxx¬¬ÁÁnn  ..    kk~~¨g̈gkkrrNNIIEEddllssmmaaCC
eeddaaHH®®ssaayyeerrOOggmmiinneeccjj  ssIIhhnnuuee®®bbII®®VVss''rrUUbbPPaaBBssaavvnnaakkaarr  EEddll
eennAAeeBBlleennaaHH  ssIIhhnnuuee®®bbIIvviiFFIIssMMrruuHHssMMrrYYllrraa®®ss††  EEddllbb††wwggCCaammYYyyttMMNNaagg
rraa®®ss††  ……bbNN††aammÂÂnnII††EEddllxxuuss  ..

ååTTaahhrrNN__  ––  eerrOOggGGwwuugg--mmwwuugg  nniiggnnaaggkkaaGGnneennAAkkMMBBtt  ..
kk~~¨g̈grrbbbbssIIhhnnuu  ssIIhhnnuuEEttggkkaann''eeCCIIggCCnnBBuukkrrllYYyy  xxiillxxUUcc  ..  ‰‰bb

kkßßnniiggrrddΩΩaaPPiiVVlleeyyIIgg  mmiinnEEddllKKSS®®TTkkaann''eeCCIIggCCnnBBuukkrrllYYyy  xxiillxxUUcc
NNaaeeTT  ..  ssBB√√́́ ff©©kkMMBBuugg®®bbkkaass®®bbqqSSggEEvvkkmmuuxxCCnnBBuukkrrllYYyy  ddkkzzaann:

……ddaakk''eeTTaass  ..ll..  

2- GMBIraCbl¬&g˚ nigrMelaPrdΩFmµnuJÔ 

´́ff©©TTII22  mmIInnaa  qq~~SS11995555  ssIIhhnnuuddaakk''rraaCC¥¥  eeddaayyss∫∫ffffaa  xx¬¬ÁÁnnmmiinneeLLIIgg
eessaayyrraaCC¥¥vviijjeeTT  ..    ttaammBBiittKKaatt''ddaakk''rraaCC¥¥  eeTTIIbbKKaatt''eekk††aabbkk††aabb''GGMMNNaacc
VVnnbbrriibbUUrr  CCaaeemmKKNNbbkkßßppgg  nniiggGGaaccCCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††EEffmmeeTToottppgg  ..

bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnrrMMllaayyrrddΩΩssPPaaeennAAqq~~SS11995533  ´́ff©©GGggaarrTTII66  ååssPPaa  1199--
5577  ssIIhhnnuuVVnnbbeeggII˚t̊trrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ    EEddllTTaakk''TTggnnwwggkkaarrbbMMeerrIIppll®®bbeeyyaa
CCnn__rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  kk**bb""uuEEnn††CCaa´́ccddnn¥¥  eennAA´́ff©©TTII33  eemmssaa  11996600  ssuurraa®®mmwwtt
ss¬¬aabb''  ..

®®BBwwttii††kkaarrNN__ssuurraa®®mmiittss¬¬aabb''eeccaaTTmmaannbbJJ˙ȧaeeLLIIgg  ..  eettIImmaannnnrrNNaa
eeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥bbnn††  ??    eeBBlleennaaHHllTTÏÏPPaaBBdd**ssmmeehhttuussmmppll33eekkIItt
eeLLIIggppÊÊÁÁnnKK~~aassMMrraabb''GG~~kkeessaayyrraaCC¥¥bbnn††eevvnnKKWW  ––

--  mm††aayyssIIhhnnuueeQQµµaaHH  kkuussmm:

--  kkUUnnNNaammYYyyrrbbss''ssIIhhnnuu
--  nniiggsseemm††ccmmuunnIIeerr""tt  ((kkUUnnmmuunnIIvvggßß  bbÌÌËËnnkkuussmm: eeccAAssIIuussuuvvttiiƒƒ))  ..
kk**bb""uuEEnn††®®BBmmKK~~aaeeBBlleennaaHH  mmaannTTMMnnaass''22GGaa®®ss&&yyrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔEEddrrKKWW  ––
TTMMnnaass''TTII11--  TTaall''EEtteess††cc®®bbuusseeTTIIbbeessaayyrraaCC¥¥VVnn
TTMMnnaass''TTII22--  GG~~kkeessaayyrraaCC¥¥VVnnTTaall''EEtt®®kkEEss  nneerraatt††mm  ..
eeyyIIggbbkk®®ssaayyBBIIllTTÏÏPPaaBBnniimmYYyy@@ddUUcctteeTTAA  ––
llTTÏÏPPaaBBTTII11 ––  mm††aayyrrbbss''ssIIhhnnuu  CCaa®®ssIIeePPTT  eeQQµµaaHH  kkuussmm: CCaakkUUnn

rrbbss''mmuunnIIvvggßß  eeccAAssIIuussuuvvttiiƒƒ  ddUUcceennHHllTTÏÏPPaaBBmmiinnGGaacceeddaaHH®®ssaayyVVnneeTT..
llTTÏÏPPaaBBTTII22 ––  kkUUnnNNaammYYyyrrbbss''ssIIhhnnuu  ..  kkUUnnssIIhhnnuu  CCaakkUUnnee®®ccII

nneemm  ..
kk--  kkUUnn´́nn®®BBnnÏÏNNaammYYyyeennaaHHrrbbss''ssIIhhnnuueeQQµµaaHH  yyuuvvnnaaff  CCaakkUUnncc∫∫

ggeeKK  eeccHHKKYYrrssmmrraakk''TTaakk''CCaammYYyyrraa®®ss††  ..    kk**bb""uuEEnn††TTaass''®®ttgg''mm††aayyyyuuvvnnaaff
CCaabb''BBUUCCssIIuussuuvvttii††  ddUUcceennHHyyuuvvnnaaffeeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥mmiinnVVnneeTT  ..

xx--  bbnnÊÊaabb''mmkk  rrNNÚÚTTiiÏÏ  mmiinnssUUvveeccHHrraakk''TTaakk''eeTT  eehhIIyyeebbIInniiyyaayyKKWW
yykkeemmXX®®TTaabb''GGgg¨ÿy  ..  mm""¥¥aaggeeTToottmm††aayyrrNNÚÚTTiiÏÏCCaa®®ssII††rrSSeell≈≈aannhh¬¬ÁÁgg
BBYYkkeess††ccmmiinnssUUvvrraabb''GGaanneeTT  ..  rrNNÚÚTTiiÏÏ®®ttUUvvssIIhhnnuueeVVHHbbgg''eeccaall  TTnnÊÊwwmm
eeBBllEEddllmm††aayyxx¬¬ÁÁnnss¬¬aabb''  ..  rrNNÚÚTTiiÏÏVVnnmm††aayymmIIggyykkeeTTAAcciiJJççwwmm  eehhII--
yybbIIVVcc''rrkkßßaaeeGGaayyeerroonnssUU®®ttmmaannttMMeerrHHvviiCCÇÇaaeeLLIIgg  ..  ddUUcceennHH  ssmm&&yyeennHH
rrNNÚÚTTiiÏÏKKµµaannllTTÏÏPPaaBBeeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥eeTT  ..

ssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  ee®®kkaayyrrddΩΩ®®bbhhaarrrrbbss''llnn''--NNuull  rrNNÚÚTTiiÏÏeennAACCaammYY
yyllnn''--NNuulleeCCrrssIIhhnnuu  ..

KK--  kkUUnn@@rrbbss''mm""UUnniikk  ..  mm""UUnniikk®®ttUUvvVVnnssIIhhnnuu®®ttUUvvcciitt††xx¬¬SSggCCaaggeeKKkk~~¨g̈g
ccMMeeNNaamm®®bbBBnnÏÏTTSSggGGss''  kkUUnnrrbbss''mm""UUnniikkkk**ssIIhhnnuu®®ttUUvvcciitt††EEddrr  ..  kk**bb""uuEEnn††kkUU
nn@@TTSSggeennaaHHeennAAeekkµµgg@@eeBBkkmmiinnTTaann''GGaacceeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥VVnneeLLIIyy  ..

llTTÏÏPPaaBBTTII33 ––  KKWWsseemm††cc®®BBHHmmuunnIIeerr""tt  ..
mmuunnIIeerr""ttFF¬¬aabb''CCaaeebbkk≈≈CCnneess††cc  kkaallBBIICCMMnnaann''mmuunnIIvvggßßss¬¬aabb''  ((11994411))

mm††ggeehhIIyy  ..  kk**bb""uuEEnn††®®ttUUvvVVrrSSggbbddiieessFFeeccaall  eehhIIyyeerrIIssssIIhhnnuueeGGaayy
eeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥..  ddUUcceennHHKKMMnnMMuurrvvaaggeess††ccTTSSgg22nnaakk''eennAAmmaanneennAAeeLLIIyy..

eeyyIIggddwwggeehhIIyyffaa  eeTTaaHHkk~~¨g̈gkkrrNNIINNaakk**eeddaayy  ssIIhhnnuummiinnGGnnuuJJÔÔaatt
eeGGaayymmuunnIIeerr""ttkk¬¬aayyCCaammhhaakkßß®®ttddaacc''xxaatt  ..

KKYYrrrrMMllwwkkEEddrrffaa  eeddaayyssaarrTTMMnnaass''®®kkEEsseennHHeehhIIyy  VVnnCCaaee®®kkaayy
rrddΩΩ®®bbhhaarr  llnn''NNuull--ssIIuussuuvvttiiƒƒssiirriimmtt:ccUUllCCaammYYyyllnn''--nnll''      eehhIIyy
eeCCrrssIIhhnnuu  ..

ee®®kkaayyssuurraa®®mmwwttss¬¬aabb''mmYYyy´́ff©©  eeJJllKKWẂ́ ff©©TTII33  eemmssaa  11996600  ssIIhhnnuu
bbggaabb''eeGGaayyssPPaaEEkkrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  eeddaayyeeGGaayybbeeggII˚t̊tmmaa®®ttaa3300ssÊÊÁÁnnEEddll
EEccggffaa  kk~~¨g̈gkkrrNNIIKKµµaanneess††cc  eeKKGGaaccbbeeggII˚t̊t®®kkuumm®®bbwwkkßßaarraaCCaannuussiiTTiiÏÏ    EEddll
mmaannssiiTTiiÏÏeeFFII√√kkaarrCCMMnnYYsseess††cc  ..  CCaaTTMMllaabb''®®bbFFaann®®kkuumm®®bbwwkkßßaarraaCCaannuussiiTTiiÏÏ



®®ttUUvvEEttCCaarraaCCvvggßß  ..  ddUUcceennHHeeKKccmmiinnppuuttBBIIeerrIIssyykkmmuunnIIeerr""tt    CCaa®®bbFFaann®®kkuu
mm®®bbwwkkßßaarraaCCaannuussiiTTiiÏÏeeLLIIyy  ..  yyll''CCMMeerrAAcciitt††rrbbss''ssIIhhnnuu    nniiggeeddaayymmaann
KKMMnnMMuuCCaammYYyyssIIhhnnuuppgg  mmuunnIIeerr""tt®®ttUUvveeddIIrreeccjjBBIIeevvTTiikkaanneeyyaaVVyy  ..  ddUUcc
eennHH  ®®kkuumm®®bbwwkkßßaarraaCCaannuussiiTTiiÏÏ®®ttUUvvllaaEEllggBBIIttMMEENNgg  ..

--  kkßß®®ttffIIµµmmiinnTTaann''mmaann
--  ®®kkuumm®®bbwwkkßßaarraaCCaannuussiiTTiiÏÏllaaEEllggeeTToott  bbNN††aalleeGGaayyrraaCCaaNNaacc--

®®kkkkmmıı¨C̈CaaKKµµaannssƒƒaabb&&nnkkMMBBUUll  ..
eeddIImm∫∫IIeeddaaHH®®ssaayybbJJ˙ȧassƒƒaabb&&nnkkMMBBUUll  eennAA´́ff©©TTII3300  ååssPPaa  eeccAAhh√√aayy

eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  VVnnssaakkll∫∫ggbbJJçç¨ḦHbbJJççËËll®®bbCCaaBBllrrddΩΩkk~~¨g̈geexxtt††    eeFFII√√VV
ttuukkmmµµssMMuueeGGaayykkuussmm:eeLLIIgg®®KKbb''®®KKggrraaCCssmm∫∫ttii††  kk**bb""uuEEnn††  TTwwmm--ggYYnn  eeccAA--
hh√√aayyeexxtt††VVtt''ddMMbbgg®®ttUUvvssIIhhnnuuddkkeeccjj  ddUUcc®®ttUUvvCCmm©©WWGGssnn~~eerraaKKkkaacc''  ..

mmUUlleehhttuu®®CCaallee®®CCAA  KKWWssIIhhnnuummiinnccgg''eeGGaayynnrrNNaa  eennAABBIIeellIIxx¬¬ÁÁnn
ssUUmm∫∫IImm††aayy‰‰ggkk**eeddaayy  ..  mm""¥¥aaggeeTToottssIIhhnnuuKKiittffaa  eebbIIkkuussmm:eessaayyrraa
CC¥¥  mmuunnIIeerr""ttCCaabbÌÌËËnn®®VVkkddCCaakkaacc''ccgg˚˚ËËttBBIIee®®kkaayy  ..  bbJJ˙ȧammYYyyeeTToott  KKWWTTMMnnaa
ss''®®kkEEss  ..  ®®kkEEssnneerraatt††mmmmaannTTMMnnaass''ssIIuussaacc''hhuuttQQaammCCaammYYyy®®kk--
EEssssIIuussuuvvttiiƒƒyyUUrryyaaNNaass''mmkkeehhIIyy  ..  ttSSggBBIIGGggDDYYggss¬¬aabb''ffIIµµ@@eemm""¬¬HH  ..  

eeBBllGGggDDYYggss¬¬aabb''  nneerraatt††mmkkUUnncc∫∫gg®®ttUUvvVVnneeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥CCMMnnYYss
..  ssIIuussuuvvttiiƒƒCCaa®®BBHHEEkkvvhh√√aa  ..  ssmm&&yyeennaaHHmmaannkkaarrttssflflUUbbeeNNII††rrrrbbss''ssIIuuvv--  
ttƒƒaa  bbÌÌËËnneeBBAA®®bbqqSSggnnwwggnneeyyaaVVyyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa..
eehhIIyyccllnnaaeennHHrrIIkkrraallddaallqqaabb''rrhh&&sseennAAmmMM††¨ËEkk∫∫rr@@®®kkuuggåått††¨g̈g  ..  PP&&yy
VVrrmm∏∏ccMMeeJJHHccllnnaaeennHH  nneerraatt††mmeePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAVVtt''ddMMbbgg  eeddaayyyykkTTSSgg
®®BBHHxx&&nnnniiggmmkkuuddrraaCC¥¥eeTTAACCaammYYyyppgg  ssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  eennAAGGMMLL¨g̈gqq~~SS11886600
VVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabb  eekkaaHHkkuugg  ®®ttUUvveessoommkkaann''kkaabb''  ..

ccMMEENNkkssIIuussuuvvttiiƒƒ  eennAArrkkßßaassBBGGggDDYYggppgg    nniiggbb®®gg˚åabbccllnnaassIIuuvvttƒƒaa
ppgg  ..  ssƒƒaannPPaaBBeennHHbbeeggII˚t̊tCCaakkaarrssggßß&&yyrrbbss''nneerraatt††mm  xx¬¬aaccEE®®kkggssIIuussuu
vvttiiƒƒddeeNNII††mmrraaCC¥¥  ..

nneerraatt††mmkk**eessII~~ssMMuueeGGaayyeess††cceessoommyykkssIIuussuuvvttiiƒƒeeTTAA®®bbeeTTss´́ffvviijj  ..
ssIIuussuuvvttiiƒƒccaabb''eekk††AAnnwwggnneerraatt††mmppgg  eekk††AAnnwwggeessoommppgg  ..    kk**eeTTAAccggeemm®®ttIICCaa
mmYYyyVVrrSSgg  EEddllVVnnccUUllmmkkeennAAkk~~¨g̈g´́®®BBnnKKrr®®ssaabb''  ..  VVrrSSggkk**yyll''®®BB
mmTTTTYYllssIIuussuuvvttiiƒƒeeTTAATTuukkeennAA´́®®BBnnKKrr  eexxtt††́́ ttnniijjPP¬¬aamm    eeddIImm∫∫IICCYYyybb®®gg˚åabb
ccllnnaabbHHeeVVrrrrbbss''eeJJkkMMeeVVrr  ..

qq~~SS11990055  nneerraatt††mmss¬¬aabb''  ..    eeddIImm∫∫IIbbJJÇÇaakk''nnUUvvkkaarrttbbss~~ggKKuuNNbbMMNNaa
cc''ccMMeeJJHHssIIuussuuvvttiiƒƒ  kk~~¨g̈gkkaarrsshhkkaarrCCaammYYyyxx¬¬ÁÁnn  VVrrSSggkk**®®bbKKll''rraaCCssmm∫∫ttii††
eeGGaayyeeTTAAssIIuussuuvvttiiƒƒ®®KKbb''®®KKgg  ..  eeddIImm∫∫IIbbnnÏÏËËrrkkMMhhwwggxxaagg®®kkEEssnneerraatt††mm  VV--
rrSSggkk**bbnnWW¬¬ffaa  kkaallNNaappuuttBBIIssIIuussuuvvttiiƒƒeeTTAArraaCCssmm∫∫ttii††nnwwgg®®ttLLbb''mmkk®®kkEEss
nneerraatt††mmvviijj  ..  

ttaammkkaarrBBiittmmkkddll''qq~~SS11992277  ee®®kkaayyeeBBllssIIuussuuvvttiiƒƒss¬¬aabb''  rraaCCssmm∫∫
ttii††VVnnFF¬¬aakk''eeTTAAeellIImmuunnIIvvggßß  kkUUnnrrbbss''ssIIuussuuvvttiiƒƒ  ..  eehhIIyy®®bbeebbHHnnwwggFF¬¬aakk''mmkk
eellIImmuunnIIeerr""ttCCaakkUUnneeTToott  eennAAeeBBllEEddllmmuunnIIvvggßßss¬¬aabb''qq~~SS11994411  ..  

kk**bb""uuEEnn††eeddaayymmuunnIIeerr""ttCCaammnnuussßßmmiinneeccHHGGnnrr""nnVVrrSSgg  eehhIIyyKKaabb''CCYYnn
VVrrSSggmmaannvviibbttii††  ..  CCbb""uunnccUUlleeBBjj≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  VVrrSSgg®®ttUUvvkkaarreess††ccNNaa
mm~~aakk''  EEddllxx¬¬ÁÁnnggaayy®®ssYYllddwwkk®®ccmmuuHH  ..  eehhIIyymm""¥¥aaggeeTTootteeddIImm∫∫IIrrkkmmeeFF¥¥aa
VVyyppßßHHppßßaarrCCMMeellaaHH®®kkEEssTTSSgg22ppgg  VVrrSSggkk**ssMMeerrccee®®CCIIsseerrIIssyykk
ssIIhhnnuu  EEddllkkMMBBuuggeerroonneennAA´́®®BBnnKKrr  eeGGaayyeeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥  ((ee®®JJHHssII
hhnnuuCCaakkUUnnkkaatt''®®kkEEssnneerraatt††mm  nniiggssIIuussuuvvttiiƒƒ))  ..

xxaaggeellIIeennHHCCaa®®bbvvttii††KKMMnnMMuu®®kkEEssnneerraatt††nniiggssIIuussuuvvttiiƒƒ  ..
rrYYmmeesscckkII††mmkk  llTTÏÏPPaaBBTTSSgg33ssMMrraabb''GG~~kkeeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥bbnn††  mmiinnGGaa  

cceeFFII√√VVnnTTSSggGGss''  ..  ccMMeeJJHHssƒƒaannPPaaBBeennHH  ssIIhhnnuurrkkeeXXIIjjll∫∫iicckkllffIIµµ

mmYYyyeeTToott  eeJJllKKWW{{kkaassEEddllxx¬¬ÁÁnneeTTAAsseemm∏∏aaFFCCMMrrMMyyuuvv&&nneennAAEEkkbb  ((kkMMBBtt))
´́ff©©®®BBhhss∫∫ttii††__TTII99mmiiffuunnaa  11996600  ssIIhhnnuuVVnneeFFII√√ssgg˚f̊faaEEddlleennAAkk~~¨g̈geennaaHH
ssIIhhnnuueeCCrreeKKeeCCrr‰‰gg  kkEEnn¬¬ggxx¬¬HHssIIhhnnuunniiyyaayyBBIIbbMMNNggEEddllxx¬¬ÁÁnn®®ttYYss
®®ttaayyTTuukkppgg  eeTTAAttaammGGeennII¬¬́́ nnrrUUbbPPaaBBssgg˚f̊faa  ..    kk~~¨g̈geennaaHHssIIhhnnuueellIIGGMMBBII
KKMMnniittxx¬¬ÁÁnnffaa  ««˘̆˘̆˘̆GGaa®®ss&&yyeehhttuueennHHVVnnCCaaxxMM∆∆¨s̈sMMeerrccffaa  ccaabb''BBIIeeBBlleennHHeeTTAA
ee®®ssccEEtt®®bbCCaarraa®®ss††eeTT  eebbIIeeGGaayyxxMM∆∆¨¨eeFFII√√GGII√√kk**xxMM∆∆ ¨¨TTTTYYllEEddrr»»  eeCCrreeKKrrYYcc
««˘̆˘̆˘̆eebbIIeeGGaayyxxMM∆∆¨ëeFFII√√GGII√√  kk**xxMM∆∆¨T̈TTTYYllEEddrr  KKWWttMMEENNggCCaaeessnnaa®®bbmmuuxx    ddUUcceellaakk
TTIIttUU  ……CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩkk**xxMM∆∆¨T̈TTTYYllEEddrr    ee®®ssccEEtt®®bbCCaarraa®®ss††eellaakkssMMeerrccccuuHH  ..
˘̆˘̆˘̆  ss~~ËËrrTTHH´́ddyy""aaggEEvvgg  ..

®®KKaann''EEttææbb""uueeNNˆĤH  eeccAAhh√√aayyeexxtt††EEddllEEhhrrhhmmkk**®®bbEEmm®®bbmmUUllrraa--
®®ss††eeGGaayyeeFFII√√VVttuukkmmµµyy""aaggFFMM  mmaannmmnnuussßßccUUllrrYYmm55mmWWuunnnnaakk''  EEhhrrmmkkrrddΩΩ--
ssPPaassMMuueeGGaayyssIIhhnnuueeLLIIggeeFFII√√CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ..    ssIIhhnnuummiinnmmkkTTTTYYlljjttii
eennAAPP~~MMeeBBjjeeTT  ..  KKaatt''rrgg''ccSSTTTTYYlleennAA‰‰EEkkbb  ..  eeddIImm∫∫IIeeGGaayyVVnnxx¬¬SSgg  ddUUcc
eennHH´́ff©©GGggaarrTTII2211  mmiiffuunnaa  qq~~SS11996611  ssIIhhnnuueeLLIIggeeFFII√√CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ..    mmuunn
eeLLIIggeeFFII√√®®bbmmuuxxrrddΩΩ  kk**ssIIhhnnuubbggaabb''eeGGaayyrrddΩΩssPPaaEEkkrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔbbnn††eeTToott
eeddIImm∫∫IIeeGGaayy®®ssbbcc∫∫aabb''ccMMeeJJHHkkrrNNIIxx¬¬ÁÁnneeLLIIggeeFFII√√CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΏ́ nnrraaCCaaNNaa
cc®®kkkkmmıı¨C̈Caa  ..

rrYYmmeesscckkII††mmkk  ssIIhhnnuummiinnccgg''eeGGaayyeeKKeennAABBIIeellIIxx¬¬ÁÁnneeLLIIyy  ..  xx¬¬ÁÁnneeLLII
ggmmiinnrrYYcc  ®®ttUUvvxxiittxxMMTTbb''bb®®gg˚åabbeeKK  eehhIIyykk**xxiittxxMMEEkkEE®®bbrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  eeFFII√√yy""aa
ggNNaaeeGGaayyssmm®®ssbbnnwwggbbMMNNggxx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyxx¬¬ÁÁnnVVnnxxııss''CCaaggeeKK  eebbIIttaa
mmpp¬¬ËËvvcc∫∫aabb''  ®®BBwwttii††kkaarrNN__ssIIhhnnuueeFFII√√®®bbmmuuxxrrddΩΩ    GGaaccffaaCCaarrddΩΩ®®bbhhaarrmmYYyyeeTTAA
eehhIIyy  ee®®JJHHxx¬¬ÁÁnnlluubbrrbbbbrraaCCaanniiyymmeeccjjBBII®®bbvvttii††ssaa®®ss††  ..

ttaammrryy:kkaarrssiikkßßaakknn¬¬ggmmkkeeyyIIggGGaaccssnnii~~ddΩΩaannffaa  ssIIhhnnuummaannll∫∫iicc
kkllFFMM@@22  KKWWccgg''FFMMddaacc''eeKK  nniiggrrYYmmCCaammYYyybb""uull--BBtt  eeddIImm∫∫IIbbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajj
eeyyIIgg  ..

11--  ccgg''eeFFII√√FFMMxxııss''CCaaggeeKK ––
mmuunneeBBllCCYYbbCCaammYYyyssmmmmiitt††®®bbFFaannhhflfluunn--EEssnneellIIkkTTII11  ((22  FF~~ËË  1199--

8877))  kkaallBBIÍ́ ff©©77  EExxååssPPaa  11998877  ssIIhhnnuuVVnn®®bbkkaassffaa    llaaEEllggBBII
®®ttIIPPaaKKII5500PPaaKKrryy  ..

--  ee®®kkaayymmkkeeTToott  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII3300  mmkkrraa  qq~~SS11998888  mmuunneeBBllCCYYbbss
mmmmiitt††®®bbFFaannhhflfluunn--EEssnnCCaaeellIIkkTTII22  ssIIhhnnuu®®bbkkaassllaaEEllggrrhhUUtt  ..
ee®®JJHHssggÙÙwwmmffaa  eebbIIssiinnCCaakkaarrCCYYbbeennaaHHGGaaccrrkk®®cckkeeccjjeeXXIIjj  ssIIhhnnuu
EEddlleennAAee®®kkAA®®ttIIPPaaKKII®®ssaabb''  nnwwggVVnneeFFII√√CCaaFFMMeennAABBIIeellII®®ttIIPPaaKKIIppgg    PPaaKKIIrrddΩΩ
kkmmıı¨C̈Caappgg  ..  kk**bb""uuEEnn††eeddaayyrrkk®®cckkeeccjjmmiinnVVnn    ssIIhhnnuukk**ccUUlleeFFII√√kkaarrkk~~¨g̈g
rrddΩΩaaPPiiVVll®®ttIIPPaaKKIIvviijj  ..

--  ssmm¬¬wwggeeXXIIjjttYYnnaaTTII®®bbFFaannEEddllGGaaccCCaapplliittppllrrbbss''  hhßßIImm--11
ssIIhhnnuuVVnnllaaEEllggBBIImmuuxxttMMEENNgg®®bbFFaann®®ttIIPPaaKKIIeennAA´́ff©©TTII1111  kkkk˚d̊daa  1199
8888  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆâaHH  ssIIhhnnuuEEffmmTTSSggeeCCrr®®bbmmaaffccMMeeJJHHBBYYkkbb""uull--BBtt
yy""aaggee®®kkvvee®®kkaaFF  ..  bbMMNNggee®®KKaaggTTuukkrrbbss''ssIIhhnnuu  KKWWGGaaccCCaa®®bbFFaannFFMM
eennAABBIIeellIIPPaaKKIITTSSgg44  kk~~¨g̈geennHHmmaannssmmmmiitt††hhflfluunn--EEssnnppggEEddrr  ..  ppÊÊ¨ÿyeeTTAA
vviijj  hhßßIImm--11  ddMMeeNNIIrrkkaarreeddaayyssƒƒaannPPaaBBTT&&ll®®cckk  ..  ddUUcceennHH  ssIIhhnnuukk**
ccUUlleeFFII√√kkaarrkk~~¨g̈g®®ttIIPPaaKKIIvviijj  ..  ´́ff©©1111  kkuumm∏∏: 11998899    mmiinn®®ttwwmmEEttTTTTYYllccUUll
eeFFII√√CCaa®®bbFFaann®®ttIIPPaaKKIIeeTT  kk**bb""uuEEnn††ssIIhhnnuu®®bbkkaasseeFFII√√CCaa®®bbFFaann®®kkuumm®®bbww--
kkßßaaCCaann''xxııss''kkaarrJJrrCCaattii®®ttIIPPaaKKIIeeTToottppgg  ..

ll∫∫iicckkllEEddll®®ttUUvvVVnnssIIhhnnuuyykkmmkkee®®bbII®®VVss''eennAAhhßßaakkaarrttaanniigg
VVggkkkk  ´́ff©©1177  kkJJÔÔaa  11999900  eennHHmm††ggeeTToott  kk~~¨g̈gkkII††ssggÙÙwwmmffaa    GGaacceeFFII√√CCaa
®®bbFFaann®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiiCCaann''xxııss''  eennAABBIIeellIICCnnTTSSgg1122nnaakk''  eeJJllKKWWssIIhh
nnuummiinnccgg''eeFFII√√®®bbFFaanneeccjjBBIIkk~~¨g̈gCCnnTTSSgg1122nnaakk''eeTT        kk**bb""uuEEnn††ccgg''CCaa®®bbFFaann



eennAABBIIeellIICCnnTTSSgg1122eeTTAAvviijj  ..  ((KKWWeeddIImm∫∫IIeeGGaayyeeKKeeXXIIjjffaassMMeebbIImm))  ppÊÊ¨ÿy
eeTTAAvviijjGGII√√@@EEddllssIIhhnnuubb""uunnbb""gg®®JJggTTuukk  ®®ttUUvvxxkkcciitt††TTSSggGGss''  ee®®JJHHGGII√√  ??

ee®®JJHHeesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__rrYYmmrrbbss''®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiiCCaann''xxııss''    mmiinnVVnn
nniiyyaayyGGMMBBIIPPaaBBccSSVVcc''ssMMrraabb''ssIIhhnnuuCCaaCCnnTTII1133  GGaacceeLLIIggeeFFII√√CCaa®®bbFFaann
eeLLIIyy  ..

KKYYrrrrMMllwwkkffaa  ttaammssuuccœœnn:eessµµaaHHssrrrrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVll´́nnrrddΩΩkkmmıı¨C̈CaaPPaaKKII
eeyyIIggKKiittee®®KKaaggttSSggBBIImmuunn´́ff©©eeccjjddMMeeNNIIrr  ((77  kkJJÔÔaa  11999900))    eeTTAATTII®®kkuugg
hhßßaakkaarrttaaffaa  eeyyIIggnnwwggeellIIkkttMMEENNgg®®bbFFaann®®kkuumm®®bbwwkkßßaaCCaattiiCCaann''xxııss''ff√√aa
yyeeTTAAsseemm††ccssIIhhnnuu  ..  kk**bb""uuEEnn††ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  ssIIhhnnuummiinnccUUll®®bbCCMMuu  eehhIIyy
kkaann''EEttppÊÊ¨ÿyeeTTAAeeTToott  KKWWssIIhhnnuuccgg''eeFFII√√CCaa®®bbFFaann    kk~~¨g̈gkkrrNNIIEEddllxx¬¬ÁÁnnmmiinn
®®BBmmccUUll®®bbCCMMuu  ..  bbMMNNggrrbbss''ssIIhhnnuueennHH    rrMMeellaaPPTTSSgg®®ssuuggeeTTAAnnwwggeess
cckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__rrYYmm´́nnkkiiccçç®®bbCCMMuukkMMBBUUll  rrvvaaggssmmmmiitt††hhflfluunn--EEssnn  nniiggssIIhh
nnuueennAATTII®®kkuuggttUUkk¥¥ËË®®bbeeTTssCCbb""uunn  ..

ssrruubbeesscckkII††mmkk  kkrrNNIIEExxkkkk˚d̊daaqq~~SS11998888kkII††  EExxkkJJÔÔaa11999900kkII††  mmiinn
xxuussBBII®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©2211  mmiiffuunnaa  11996600eeLLIIyy  ..  eeJJllKKWWssIIhhnnuueennAAEEtt
ee®®bbII®®VVss''ll∫∫iicckkll  xx¬¬ÁÁnn®®ttUUvvEEttVVnneennAABBIIeellIIeeKK  ..  eebbIImmiinnVVnn  xx¬¬ÁÁnnkk**mmiinn
GGnnuuJJÔÔaatteeGGaayynnrrNNaaeeFFII√√VVnnTTSSggGGss''  ..  VVnneesscckkII††ffaa  GGtt''TTSSggGGss''
KK~~aa  ..

22--  sseemm††ccssIIhhnnuurrYYmm´́ddeeCCIIggCCaammYYyybb""uull--BBtteeddIImm∫∫IIvvaayyeeyyIIgg
mmkkTTll''eeBBlleennHH  nnrrNNaakk**ddwwggEEddrrffaa  ssIIhhnnuukkMMBBuuggrrYYmm´́ddCCaammYYyybb""uu

ll--BBtt®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__  kk∫∫tt''CCaattii  kk∫∫tt''®®bbCCaaCCnn  ..  eeTTaaHHQQbb''eeFFII√√kkaarr
CCaammYYyybb""uull--BBtt  ttaammttMMNNaakk''kkaallkkII††    kk**CCaaeerrOOyy@@ssIIhhnnuueennAAEEttBB¥¥aayyaa
mmeeddIIrrkk~~¨g̈gkkÂÂnn††kkBBYYkkXXaattkkrr®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__vviijjCCaaddEEddll  ..  ddUUcceennHH
kkaarrllaaEEllgg……kkaarrvviillccUUll  ssuuTTÏÏEEttbbMMeerrIImmhhiicciiœœttaaeexxµµAA®®kkxx√√kk''rrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaa
ddEEddll  ..  

eeyyIIggTTSSggGGss''KK~~aaeennAAccSSVVnnffaa  ee®®kkaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__1177  eemmssaa  1199--
7755  mmiinnVVnnbb""uunnµµaann´́ff©©ppgg  ssIIhhnnuuVVnn®®bbkkaasseessII∆∆ccssrreessIIrrBBYYkkbb""uull--
BBtt,,  eeGGoogg--ssaarrII,,  eexxoovv--ssMMppnn  ffaaCCaaCCnneess~~hhaaCCaattii  ..  ffIIµµ@@eennHHnnaaeeddIImmqq~~SS

11999900  ee®®kkaayymmiitt††eevvoottNNaammeeFFII√√mmaattuuPPUUmmiinniivvtt††nn__    ssIIhhnnuukk**ccaabb''eeppII††mmeeXXaa
ssnnaabbMMPPiittbbMMPP&&yy®®bbCCaaCCnn  kkmmµµaaPPiiVVll  nniieeyyaaCCiikkeeyyIIggffaa  ®®bbyy&&tt~~bb""uull--
BBttmmiinnGGtt''eeGGaanneeTT  bb""uull--BBttnnwwggyykkkkUUnneeccAAeeTTAAvvaayyeeccaallCCaaeeddIImm  ..

ddUUcceennHH  ssIIhhnnuuCCaakk∫∫aallmm""aassIIuunneeXXaassnnaayy""aaggeeBBjjmmuuxx      eeddIImm∫∫IIssIIuu
QQ~~ÁÁllbbMMeerrII®®bbeeyyaaCCnn__BBYYkk®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__  ..

sseemm††ccssIIhhnnuu®®bbEEhhllCCaaBBMMuuTTaann''VVnnddwwggeeTT  GGMMBBII‰‰kkssaarrEEddlleeyyIIgg
yykkVVnnBBIIbb""uull--BBtt  ffaaee®®kkaayyVVnnkk††aabb''GGMMNNaacckk~~¨g̈g´́ddBBYYkkvvaannwwggTTUUTTaatt''
PP¬¬aammnnUUvvkkMMllSSggbbuuKKllssIIhhnnuu--ssWWnnssaann  ..

eeyyIIggCCaa®®bbCCaaBBllrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa  ®®ttUUvvEEvvkkEEjjkkeeGGaayyVVnnssIIuuCCMMeerrAAnnUUvvll∫∫iicc
kkll®®kkLLiicc®®kkLL¨c̈crrbbss''eess††ccssIIhhnnuu  ..  ååbbmmaaffaa  ssIIhhnnuu®®ttUUvvVVnnvviill
®®ttLLbb''mmkkvviijj  eettIIssƒƒaannPPaaBBnneeyyaaVVyy  eessddΩΩkkiiccçç  ssggmmmmaannssiiƒƒrrPPaaBB
……eeTT  ??  ddll''eeBBlleennaaHHbb""uull--  BBtt  nnwwggeeTTAACCaayy""aaggNNaa  ??

BBiittNNaass''ffaa  ssMMNNUUmmBBrrrrbbss''bbggbbÌÌËËnn®®bbCCaaBBllrrddΩΩ    KKWWccgg''VVnnssnnii††
PPaaBB  ..  kk**bb""uuEEnn††mmuunnbbggÌÌss''  ssnnii††PPaaBB®®ttUUvvEEttCCaassnnii††PPaaBBmmYYyyyyUUrrGGEEgg√√gg  EEdd
llKKµµaannkkaarrKKMMrraammkkMMEEhhggmm††ggeeTToott  BBIIrrbbbb®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__bb""uull--BBtt
FFaannaassiiTTiiÏÏss√√&&yyssMMeerrcc  GGFFiibbttIIPPaaBBrrbbss''®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa  nniiggFFaannaaPPaaBBKK
gg''vvggßß´́nnssmmiiTTiiÏÏppllssggmmCCaattii  ..

eeyyIIgg®®ttUUvv®®bbqqSSggnnUUvvVVttuuPPUUttssnnii††PPaaBB´́ccddnn¥¥NNaammYYyy      eeJJllKKWWmmiinn
GGnnuuJJÔÔaatt[[mmaannssnnii††PPaaBBrrYYcceehhIIyyEEbbrrCCaammaannssÂÂggaamm´́ppÊÊkk~~¨g̈g  ((ssÂÂggaamm
ssIIuuvviill))  ssnnii††PPaaBBrrYYcc  PP¬¬aammkk**rrggTTaarruuNNkkmmµµ  ssggsswwkk  nniiggkkaarrkkaabb''ssMMllaabb''
……kk**ssnnii††PPaaBBrrYYcceehhIIyy  EEbbrrCCaammaannssÂÂggaammddeeNNII††mmrraaCCssmm∫∫ttii††  EEddll®®bb
vvttii††ssaa®®ss††CCaattiiVVnnpp††ll''eemmeerroonnddll''eeyyIIggrrYYccGGss''eehhIIyy  ..

ssuuccœœnnÊÊ:rrbbss''bbkkßßnniiggrrddΩΩaaPPiiVVll´́nnrrddΩΩkkmmıı¨C̈Caa  KKWWTTaall''EEttmmaannkkaarrFFaannaa
cc∫∫aass''llaass''BBIIkkaarrrrSSggss˚åatt''rrbbbb®®bbll&&yyBBUUCCssaassnn__bb""uull--BBtt  rrkkßßaaeexxOO
nn‰‰kkrraaCCCCaattii  GGFFiibbttIIPPaaBB  ssiiTTiiÏÏss√√&&yyssMMeerrccrrbbss''®®bbCCaaCCnnkkmmıı¨C̈Caa  nniigg
rrkkßßaassmmiiTTiiÏÏppllssggmmeennaaHH  eeTTIIbbCCaassnnii††PPaaBBBBiitt®®VVkkddCCaakk''EEss††gg  ..
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GGnnuu®®bbFFaannKKNN:eeXXaassnnaaGGbb''rrMMeexxtt††kkMMBBgg''ccaamm




