
vt†mankgkm¬aMgBiessExµr
skmµPaBelaksWg-g"ukfan'

BIq~S1930-1970
ddkk®®ssgg''eeccjjBBIIeessoovveePPAArrbbss''eellaakk  ffaacc''--eexxmmrriinnÊÊ

kkMMNNtt''rrbbss''llII--eeDDoobb ––
eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann'',,  vviirr:bbuurrssCCaattiirrUUbbeennHHVVnnbbnnßßll''TTuukknnUUvveekkrrddMM

EENNllyy""aaggee®®ccIInneellIIssllbb''    eennAAkk~~¨g̈g®®kkSSggssaavvttaanneeyyaaVVyyEExxµµrrssmm&&
yyTTMMeennIIbb  ((Histoire contemporaine))    eeddIImm∫∫II[[kkUUnneeccAACCMMnnaann''ee®®kkaayyVV
nnssiikkßßaaeerroonnssUU®®tt  ..  eeBBjjmmYYyyCCIIvviittrrbbss''eellaakk    rrhhUUttTTll''́́ ff©©ss¬¬aabb''eennAA
kk~~¨g̈gKKuukkyyYYnnTTII®®kkuugg´́®®BBnnKKrr    KKWWKKµµaannGGII√√ee®®kkAAGGMMBBIIeeFFII√√BBlliikkmmµµbbUUCCaaccMMeeJJHH®®bbCCaa
CCaattiiEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIEExxµµrrrrYYccppuuttBBIITTuukk≈≈eevvTTnnaa  ssaall''nnUUvvBBnn¬¬WWllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥
eessrrIInniiyymm  eeKKcceeccoossppuuttBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''nnaannaabbgg˚e̊eLLIIggeeddaayyBBYYkkkkuummµµ¨ÿynnii
ss††EEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  

kkaarrddwwkknnSS<<ccllnnaattssflflUU>>rrbbss''eellaakk  eeJJrreeBBjjeeTTAAeeddaayyPPaaBBssii√√tt
ss√√aajj  bbMMrrHHnnnnaall  nniiggQQWWccaabb''eexx¬¬aaccppßßaarrxx¬¬SSggNNaass''  ..  eellaakkVVnnEEhh
llqq¬¬ggkkaatt''ee®®KKaaHHff~~aakk''  kkaarrPP&&yyrrnnÏÏtt''  kkaarr®®JJtt''®®VVss''EEbbkkVVkk''®®KKYYssaarr  PPaa
BB®®kkII®®kkllMMVVkkeevvTTnnaassBB√√EEbbbbyy""aagg    ®®BBmmTTSSggGGMMeeBBIInniirreeTTssxx¬¬ÁÁnneeccjjBBIITTww
kkddIImmaattuuPPUUmmiidd**CCaaTTIIeess~~hhaappgg  ..    

GG~~kk®®ssaavv®®CCaavv®®bbvvttii††ssaa®®ss††EExxµµrrnniiggbbrreeTTssCCaaee®®ccIInn  VVnnTTTTYYllssaa
ll''eellaakk  CCaaGG~~kkCCaattiinniiyymmEExxµµrrdd**mmuutt®®ssYYccmm~~aakk''  EEddlleeKKmmiinnEEddllVVnnCCYY
bb®®bbTTHH  ..  eellaakk  David P. Chandler VVnnccaabb''eeppII††mmeessoovveePPAA  ««eessaakk
nnaaddkkmmµµ́́ nn®®bbvvttii††ssaa®®ss††EExxµµrr»»  ((  The Tragedy of Cambodian Histo-

ry))eeddaayynniiyyaayyGGMMBBIICCIIvviittrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  ..  eennAAkk~~¨g̈geessoovveePPAA
««mmnnuussßßnniiggvvaassnnaa»»  ((Hommes et Destins))  eellaakk  Bernard Hamel

VVnnssrreessrrbbJJççËËlleeQQµµaaHHeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  eeTTAAkk~~¨g̈gccMMeeNNaammeeQQµµaaHH
vvrr:CCnnll∫∫IIll∫∫aajjeennAAkk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakk      EEddlleeKKKKYYrrEEttTTTTYYllssaall''nniiggKKYYrr
EEttccgg''ccSSTTuukkCCaanniiccçç  ..  

eennAAkk~~¨g̈g{{kkaassmmhhaassnnii~~VVttBBiiPPBBeellaakkeellIIkkTTII22´́nnEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaa
mm  eeFFII√√eeLLIIggeennAArrddΩΩFFaannIIvvaa""ssiiuunneettaann  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII1144  ssIIhhaa  qq~~SS11998877  xxMM∆∆¨¨
mmaann{{kkaassVVnnCCYYbbCCaaeellIIkkddMMbbUUggbbggÌÌss''  åått††mmeessnnIIyy__  Mike Healy CCaa
eemmTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggdd**eeqqII~~mmmm~~aakk''eennAAkk~~¨g̈gssÂÂggaammeevvoottNNaamm  ..  eellaakkmmaann
kkggkkmm¬¬SSggBBiieessssrrbbss''eellaakkmmYYyy  ssuuTTÏÏCCaaTTaahhaannCCnnCCaattiiEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caa
ee®®kkaamm  ..  eeddaayykkaarr®®ssLLaajj''yy""aaggxx¬¬SSgg  eellaakkVVnnddaakk''eeQQµµaaHHkkggkkmm¬¬SSgg
eennHHffaa  ««Mike's Force»» ..  eellaakkåått††mmeessnnIIyy__nniiyyaayyTTSSggTTwwkkEEPP~~kk
rrMMllwwkkeeLLIIggvviijjGGMMBBIIPPaaBBssii~~TTÏÏss~~aallrrbbss''eellaakkCCaammYYyyTTaahhaannEExxµµrree®®kkaamm
TTSSggGGss''eennaaHH  nniiggnniiyyaayyGGMMBBIIeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''yy""aaggddUUeecc~~HHffaa  ––

««GGII√√EEddllxxMM∆∆¨n̈nwwggnniiyyaayyeeTTAAeennHH  ccMMeeJJHHGG~~kkxx¬¬HHhhaakk''ddUUccCCaakkaarreeff˚åall

eeTTaasseeTTAAeellIInneeyyaaVVyyrrbbss''GGaaeemmrriikkSSgg  nniiggbbTTBBiieessaaFFnn__dd**KKYYrr[[xxµµaa--
ss''eeGGoonn  EEddlleeyyIIggnniiggkkggkkmm¬¬SSggBBiieessss  ®®ttUUvvnnSSKK~~aaccaakkeeccjjBBIITTIIeennaaHH
eeddaayyeeVVHHbbgg''eeccaallmmiitt††rrbbss''eeyyIIggeennAAGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__kkaallBBIIqq~~SS11997733..
xxMM∆∆¨G̈Gaaccnniiyyaayy®®VVbb''eeTTAAGGss''eellaakkGG~~kkrraall''KK~~aa  BBIIbbTTBBiieessaaFFnn__rrbbss''xxMM∆∆¨[̈[
VVnn®®CCaabbffaa  xxMM∆∆¨V̈VnnssMMrrkk''TTwwkkEEPP~~kkeeddaayykkII††GGaamm""aass''CCaaee®®ccIInneellIIkkee®®ccIInn
ssaarrNNaass''  BBIIee®®JJHHkkaarrJJkk''BB&&nnÏÏppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnrrvvaaggxxMM∆∆¨C̈CaammYYyy  <<EExxµµrree®®kkaamm>>nniigg
<<kkmm¬¬SSggTT&&BBEExxµµrreessrrII>>  EEddllBBYYkkeeKKmmiinnxx¬¬aacc  hhflflaanneeggIIbbQQrrCCaammYYyy®®kkuummGG~~
kkttssflflUUssIIuuvviill  mmaanneennAAJJsseeBBjjTTUUTTSSggEEddnnddIIssNN††rr´́nnGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__
eehhIIyyssiiƒƒtteennAAeekkookkssµµaaCCaammYYyynnwwggeeyyIIgg    kk~~¨g̈geeBBllGG~~kkdd´́TTxx¬¬HHeeTToottVVnn
rrtt''eeccaalleeyyIIggTTSSggkkMMssaakk˘̆˘̆˘̆

xxMM∆∆¨n̈nwwkkeeXXIIjjkkaarrCCYYbbssnnÊÊnnaaKK~~aaCCaammYYyybbNNiiÎÎttssWWgg--gg""uukkffaann''  kk~~¨g̈gppÊÊHH
EEll√√ggdd**ttUUcccceeggÌÌøøttmmYYyyrrbbss''KKaatt''eennAA´́®®BBnnKKrr  eeBBlleeyyIIggeerroobbccMMbbJJÇÇËËnn
CCaaeellIIkkddMMbbUUggbbggÌÌss''  bbIIkkggvvrr:eessnnaattUUcceeTTAAPP~~MMeeBBjjBBIILL¨g̈g´́hh  ..  KKaatt''nnii
yyaayy®®VVbb''xxMM∆∆¨f̈faa  ««ssmm∫∫ttii††dd**mmaanntt´́mm¬¬bbMMppuutt´́nnCCaattiinniimmYYyy@@eennaaHH  KKWW®®bbCCaaBB
llrrddΩΩ    ..  kkiiccççkkaarrJJrrdd**®®bbeessIIrrbbMMppuuttccMMeeJJHH®®bbCCaaBBllrrddΩΏ́ nn®®bbeeTTssnniimmYYyy
@@  ˘̆˘̆˘̆KKWWeessrrIIPPaaBB  ..  eehhIIyyeessrrIIPPaaBBeennaaHHGGaaccFFaannaaVVnn  kk**eeddaayyssaarrPPaaBB
eessIIµµKK~~aaeennAAee®®kkaammcc∫∫aabb''bb""uueeNNˆâaHH»» ..  nniiyyaayyrrYYccKKaatt''kk**ddkkhhUUttssMMeeNNAA
ssrreesseeddaayy´́ddCCaaGGkkßßrrEExxµµrrmmYYyyrrmmUUrreeccjjmmkk  KKWWGGII√√EEddllKKaatt''ccgg''eellIIkkddMM
eekkIIgg  [[eeTTAACCaarrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔỐ́ nnssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ..  KKaatt''mmiinnssUUvveeccHHnniiyyaayy
PPaassaaGGgg''eeKK¬¬ssllÌÌbb""uunnµµaanneeTT  EEttKKaatt''nniiyyaayy®®VVbb''xxMM∆∆¨f̈faa  KKaatt''VVnnee®®bbII®®VV--
ss''rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔGGaaeemmrriikkSSgg  eeFFII√√CCaaeeKKaallEENNnnSS,,  mmiinnEEmmnnrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔGGaall¬¬WW--
mm""gg''eeTT,,  mmiinnyykkttaammrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔGGgg''eeKK¬¬sseeTT˘̆˘̆˘̆    EEttKKWWrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔGGaaeemmrriikkSS
gg  ..  bbNNiiÎÎttssWWgg--gg""uukkffaann''nniiyyaayy®®VVbb''xxMM∆∆¨f̈faa  ––    KKttiibbNNiiÎÎttkkaallBBIIeeddIImm
EEddllVVnnEEccggTTuukkmmkkxx¬¬HH@@eennAAkk~~¨g̈gBBiiPPBBeellaakk  KKWWnnwwggeeFFII√√[[®®bbeeTTsseennHHkk¬¬aa
yyeeTTAACCaaBBnn¬¬WWeePPII¬¬ggee®®ccaaggnnSSpp¬¬ËËvveeKK  ..    rrYYccKKaatt''bbJJÇÇaakk''ffaa    ®®bbeeTTsseennaaHHKKWWCCaa
®®bbeeTTssrrbbss''PPiinnxxMM∆∆¨ ̈ ..  xxMM∆∆¨m̈maanneemmaaTTnnPPaaBBxx¬¬SSggNNaass''  eennAAeeBBllKKaatt''nniiyyaa
yy®®VVbb''xxMM∆∆¨f̈faa  ––  ««≤≤LLËËvv,,  CCaakkaarrccSSVVcc''NNaass''EEddlleeyyIIgg®®ttUUvvGGbb''rrMMBBYYkkyyuuvv
CCnneekkµµgg@@rrbbss''eeyyIIgg  eeddIImm∫∫II[[VVnnyyll''nnUUvvGGMMeeNNaayyppll´́nneessrrIIPPaaBB
nniiggssiiTTiiÏÏssMMeerrccvvaassnnaaxx¬¬ÁÁnneeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg»» ..    ®®bbeeyyaaKKccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''
mmuunneeBBlleeyyIIggbbJJÇÇËËnnkkggvvrr:eessnnaattUUccTTSSggbbII  eeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjKKWW    ––
««eennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeyyIIgg®®ttUUvvEEtt[[mmaannyy""aaggqqaabb''rrhh&&ssttaammEEddll
GGaacceeFFII√√eeTTAAVVnn    KKWWssaaFFaarrNNrrddΩΩrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩ,,    eeddaayy®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
nniiggeeddIImm∫∫II®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  eehhIIyyeeyyIIggnnwwggGGbb''rrMMBBYYkkeeKK    rrYYcc®®VVbb''BBYYkkeeKK[[ddwwgg
ffaa  TTSSggGGss''eennHHCCaa®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††dd**mmaanntt´́mm¬¬yy""aaggxxııgg''xxııss''bbMMppuuttEEddlleeyyII
ggKKYYrrbbUUCCaaCCIIvviitteeddIImm∫∫II[[mmaann»» ..
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elaksWg-g"ukfan'
GGttIIttccllnnaaEExxµµrreessrrII--GG~~kkbbeeggII˚t̊tkkmm¬¬SSggBBiieessss

eellaakk  sWg-g"ukfan', CCaabbuu®®ttTTII77´́nneellaakk  sWg-ENv EEddll
CCaaGGPPiiVVll®®ssuukk®®BBHH®®ttJJMMgg  nniiggeellaakk®®ssII  fac'-FItub ..  eellaakkeekkIItt
eennAA´́ff©©TTII77  EExxFF~~ËË  KK˘̆ss˘̆11990099  kk~~¨g̈gssgg˚åatt''KKKKIIrr  ((vviijjFF√√wwgg))  ®®ssuukk®®BBHH®®ttJJMM
gg  ..  ®®ttkkUUllrrbbss''eellaakk®®bbkkbbCCIIvvPPaaBBkkssiikkmmµµ,,  mmaanneePPaaKK®®TTBB¥¥®®KKbb''®®KKaa
nn''llµµmm  cciiJJççwwmm[[eellaakknniiggbbggbbÌÌËËnnrrbbss''eellaakk  GGaaccssiikkßßaaVVnnddll''ccbb''ff~~aa
kk''mmFF¥¥mmssiikkßßaa  ..

kkaalleennAACCaakkuummaarr  eellaakk®®ssIIffaacc''--FFIIttuubbCCaammaattaaVVnnyykkeeTTAA[[eennAA
vvtt††KKKKIIrr,,  ssiikkßßaaGGkkßßrrEExxµµrr  ..  ee®®kkaayymmkk[[eeTTAAeerroonnssaallaabbzzmmssiikkßßaaCCaa



nn''ddMMbbUUgg  eeTTAATTIIrrYYmmeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  eehhIIyyVVnnssiikkßßaaff~~aakk''bbzzmmssiikkßßaabbMMeeBB
jjvviiCCÇÇaaeennAAssaallaa  DDUUddaa  ddWWLLaaee®®kk  nnaa®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  lluuHHccbb''bbzzmmssiikkßßaa

bbMMeeBBjjvviiCCÇÇaaeehhIIyy  eellaakkVVnneeTTAA
bbnn††kkaarrssiikkßßaaeennAArrddΩΩFFaannIÍ́ ®®BBnnKKrr
rrYYcceeTTAAssiikkßßaaeennAATTII®®kkuuggVV""rrIIss  ((®®bb
eeTTssVVrrSSgg))  ddrraabbVVnn®®bbLLggCCaa
bb''ss~~aaKKbb&&®®ttPPaaKKTTII22  eehhIIyybbnn††
kkaarrssiikkßßaaxxaaggnnIIttiissaa®®ss††VVnnmmYY--
yyqq~~SS  eeTTIIbbmmaannbbJJÇÇaa[[eellaakk®®tt--
LLbb''mmkkkkaann''TTII®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  eeddIImm∫∫II
TTTTYYllttMMEENNggCCaaeellxxaaFFiikkaarrrrgg
kk~~¨g̈grrddΩΩaaPPiiVVllGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg
bbnnÊÊaabb''mmkkeellaakkVVnn®®ttUUvvpp¬¬aass''mmkk
eeFFII√√CCaaGG~~kkbbkkEE®®bbPPaassaaeennAAPP~~MMeeBB--
jj  ..

GG~~kknnaaggkkJJÔÔaa  hhßß¨¨flflyyhhßßaann
kkaabbWWEELLss,,  nnaayymmnnIIÊÊrrBBuuTTÏÏssaassnnbbNNiiÎÎtt¥¥  eeddaayyVVnnsseegg˚t̊teeXXIIjj
eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''®®bbkkbbeeddaayykkiirriiyyaammaarryyaaTT®®ttwwmm®®ttUUvvllÌÌ  eeFFII√√kkaarryykk
cciitt††TTuukkddaakk''  rrhh&&ssrrhhYYnn,,  GG~~kknnaaggkk**ssMMuu[[rrddΩΩkkaarrccaatt''eellaakkmmkkeeFFII√√CCaaGGKK
eellxxaaFFiikkaarreennAAPP~~MMeeBBjj  ..

TTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥BBIIVVrrSSgg
((  kkMMNNtt''  ––  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''    VVnneeFFII√√kkaarrTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥CCUUnn®®ssuukk
EExxµµrrttSSggBBIIeeBBlleess††ccssIIhhnnuueeTTIIbbGGaayyuu2200qq~~SS    eeJJllKKWWeeBBll®®BBHHGGggkkMMBBuu
ggeeBBjjssbb∫∫aayynnwwggrraaCCbbll¬¬&&gg˚-̊-rraaCCGGMMNNaacceemm""¬¬HH  )) ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''VVnneeFFII√√kkaarrCCaammYYyynnwwgg®®BBHHssggÙÙ  bbJJÔÔvv&&nn††  nniiggGG~~  
kkeess~~hhaaCCaattiiTTSSggGGss''  eehhIIyyVVnnbbeeggII˚t̊tssaarrBBtt··mmaannmmYYyy  ssMMrraabb''ddaass''
ssttiikkUUnnEExxµµrreeQQµµaaHH  ««nKrvt††»»  eennAAkk~~¨g̈gKK˘̆ss˘̆11993366  ..  ssaarrBBtt··mmaann
eennHHVVnnppßßaayyrrhhUUttddll''KK˘̆ss˘̆11994422  eeTTIIbb®®ttUUvvVVrrSSggbbwwTTEEllgg[[eeccjj
ppßßaayytteeTTAAeeTToott  ..  

®®BBHHssggÙÙnniiggGG~~kkeess~~hhaaCCaattiiEEddllccUUllmmkkrrYYmmkk~~¨g̈gqqaakknneeyyaaVVyy
CCaammYYyyeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  KKWWsseemm††cc®®BBHHssggÙÙrraaCC  CYn-Nat,,  ®®BBHH
mmhhaammuunnII  G~um-s~U,,  ®®BBHHmmhhaa®®BBhhµµmmuunnII  G~~UU,, sseemm††cc®®BBHHssggÙÙnnaayykk  hY
t -tat,,  ®®BBHHGGaaccaarr¥¥  exov-CMMuu,,  eellaakk®®KKUU  V"g-xat'',,  eellaakkGGaaccaarr¥¥
Ehm- ecov,,  eellaakk  CMu-mYg,,  eellaakk  swum-va"r,,  eellaakk  b~un-
cnÊm"ul,,  eellaakk  V"c -QWn,,  eellaakk  b~Ur-h~g,,  eellaakk  eg"a-hug
..ll..  

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''CCaaGG~~kknneeyyaaVVyymmYYyyrrUUbb  EEddllmmaannssµµaarrttIIeess~~
hhaaCCaattiidd**mmuuHHmmuutt,,  eellaakkCCaaeemmKKMMnniittnneeyyaaVVyyxxaaggkkaaEEsstt  <<nnKKrrvvtt††>>..
eellaakkVVnneeFFII√√sskkmmµµPPaaBByy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa®®bbqqSSggnnwwggVVrrSSgg  eehhIIyyeellaakkCCaa
eemmddwwkknnSS´́nnkkaarrttssflflUUbbddiivvtt††nn__  ..  KKYYrrkktt''ssMMKKaall''ffaa  kkaalleeFFII√√kkaarreennAABBuuTTÏÏssaa
ssnnbbNNiiÎÎtt¥¥nniigg®®BBHHrraaCCbbNNˆâall&&yy  kk~~¨g̈gffaann:CCaaGGKKeellxxaaFFiikkaarr  eellaakk
ssWWgg--gg""uukkffaann''VVnneeqq¬¬øøttkk~~¨g̈gPPaarr:kkiiccççCCaaGG~~kkccaatt''®®BBHHssggÙÙ[[nniimmnn††eeTTssnnaa
®®bbeeddAATTaahhaanneennaaHH  eellaakkkk**ee®®CCIIssEEtt®®BBHHssggÙÙNNaaEEddlleess~~hhaaCCaattiimmuu
ttmmSSnniiggVVnneevvaahhaarr  [[BBnn¥¥ll''bbJJçç¨ḦHbbJJççËËllTTaahhaannTTSSggeennaaHH  [[eeccHH®®ss
LLaajj''CCaattiiee®®kkaakkeeLLIIggeeFFII√√kkaarrttssflflUU  ..  ®®BBHHssggÙÙGGggEEddll®®ttUUvvVVnnkktt''ssMM--
KKaall''ffaa  VVnnbbMMeeBBjjsskkmmµµPPaaBBEEbbbbeennHH  KKWWeellaakkGGaaccaarr¥¥  Ehm-ecov,,

eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  V"g-xat',,  eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  sU-hay,,      eellaakk®®KKUU  

GGaaccaarr¥¥  exov-CMu, ellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  G~uk-Ca ..
®®kkuummGG~~kkbbddiivvtt††nn__EEddllmmaann®®BBHHssggÙÙVVnnccUUllrrYYmmppgg    VVnneeFFII√√sskkmmµµ

PPaaBBeeBBjjTTMMhhwwgg  eeddaayymmaanneellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''CCaaeemm  ..    kkiiccççkkaarrttssflflUUVV  
nn®®bb®®BBiitt††eeTTAAyy""aaggsskkmmµµ  eehhIIyy®®bbuugg®®bbyy&&tt~~CCaaTTIIbbMMppuutt  ..

eennAAKK˘̆ss˘̆11994400  VVrrSSggVVnnssIIuueejj""TTMMllaakk''GGaavvuuFFCCaammYYyyGGaall¬¬WWmm""gg''
eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''eeXXIIjj{{kkaassllÌÌ®®bbeessIIrrddUUeecc~~aaHH  kk**®®bbCCMMuussmmaaKKmmssii
ssßßccaass''́́ nnvviiTT¥¥aall&&yyssIIuussuuvvttiiƒƒ  eeFFII√√jjttiiTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥BBIIVVrrSSgg  ..  

lluuHHddll''KK˘̆ss˘̆11994444,,  VVrrSSggVVnnccaabb''GGaaccaarr¥¥  Ehm-ecov,,  ssaa--
®®ss††aaccaarr¥¥ssaallaaVVllIICCaann''xxııss''  ..

eerrOOggeennHHVVnnkk¬¬aayyCCaa®®BBiittii††kkaarrNN__mmYYyy  EEddlleeFFII√√[[mmCCŒŒddΩΩaann®®BBHHss--
ggÍÍCCaanniissßßiitt´́nnssaallaaVVllIICCaann''xxııss''  nniiggvvtt††nnaannaakk~~¨g̈g®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  mmaann
kkaarrrrMMeeCCIIbbrrMMCCYYllyy""aaggxx¬¬SSgg  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk  eellaakk  nYn-DYg kk**®®ttUUvvVVrrSSggccaa
bb''xx¬¬ÁÁnneeTToott  ..  

ddMMNNwwggssII††BBIIkkaarrccaabb''xx¬¬ÁÁnneellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  Ehm-ecov nniiggeellaakk
gYn-DYg ((eeFFII√√kkaarreennAA®®kkuummCCMMnnMMuu®®BBHH´́®®ttbbiiddkk))kk**®®ttUUvvVVnneellccææssuussssaa--
yyeeTTAAddll''TTiissTTIICCiittqq©©aayykk~~¨g̈gGGaaNNaacc®®kkEExxµµrr  ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnssMMeerrccffaa  eeFFII√√VVttuukkmmµµeennAA´́ff©©TTII2200  kkkk˚d̊daa

11994444  eeddIImm∫∫IITTaammTTaarr[[VVrrSSggeeddaaHHEEllggeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  Ehm-
ecov nniiggeellaakk  gYn-DYg mmkkvviijj  ..  eennHHKKWWCCaammhhaaVVttuukkmmµµEEddllmmaann

CCaaeellIIkkddMMbbUUggkk~~¨g̈g®®bbvvttii††ssaa®®ss††EExxµµrreeyyIIgg  ..
bb""uuEEnn††KKYYrr[[ss††aayyNNaass''  !!  VVttuukkmmµµdd**ssMMxxaann''eennHH≤≤ttVVnnssMMeerrccssmm

ttaammbbMMNNggeessaaHHee®®JJHHVVrrSSggnniiggrraaCCvvSSggEEddllmmaann  nerat†m-sIhnu
CCaaeess††cceessaayyrraaCC¥¥  VVnnXXuubbXXiittKK~~aabbÂÂgg˚åabbVVttuukkrryy""aaggccaass''́́ dd ..
eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  Ehm-ecov VVrrSSggmmiinn®®BBmmEEllgg  !!  eehhIIyy‰‰kkrraaCC¥¥kk**
VVrrSSggmmiinn®®bbKKll''mmkkEExxµµrrEEddrr  ee®®JJHHVVrrSSggmmaannbbEEggÌÌkkeellIIeess††ccEEddllCCYYyy
CCaakkmm¬¬SSggkk~~¨g̈gkkaarrbbÂÂgg˚åabbeennHH  ..  eeBBlleennaaHHVVrrSSggVVnnee®®bbIIbbrriivvaarr[[eeddIIrrccaabb''
®®BBHHssggÙÙ  ®®KKhhssƒƒ  VVttuukkrrNNaaEEddllBBYYkkvvaaffaaCCaaeemmnnSSbbHHeeVVrr  yykkeeTTAA
ddaakk''KKuukkrrYYccnniirreeTTsseeTTAAeekkaaHH®®ttLLaacc  EEddlleennAATTIIeennaaHH  TTaarruuNNkkmmµµdd**åå®®kkiiddΩΩ
VVnnbbNN††aall[[GG~~kkeess~~hhaaCCaattii®®ttUUvvVVtt''bbgg''CCIIvviitt  ddUUcceellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥
Ehm-ecov CCaaeeddIImm  ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''kk**®®ttUUvvVVrrSSggrrkkccaabb''xx¬¬ÁÁnn  ..  eellaakkVVnneePPoossxx¬¬ÁÁnn
ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈geexxtt††VVtt''ddMMbbgg  eehhIIyyeeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''ttII®®kkuuggVVggkkkk®®bbeeTT
ss´́ff  eeddaayyVVnneeFFII√√kkaarrTTaakk''TTggnnwwggkkggkkmm¬¬SSggCCbb""uunn  EEddllttSSggmmUUllddΩΩaann
TT&&BBeennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTss´́ffkk~~¨g̈g®®KKaaeennaaHH  ..  BBYYkkCCbb""uunnkk**VVnnnnSSeellaakkeeTTAAeennAA®®bb
eeTTssCCbb""uunn  ..  kk~~¨g̈g{{kkaassss~~aakk''eennAA®®bbeeTTssCCbb""uunn  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''VV
nnbbnn††kkaarrTTaakk''TTggCCaammYYyy®®kkuummGG~~kkbbddiivvtt††nn__CCbb""uunnbbUUJJ··GGaassIIuuGGss''rryy:eeBBll
22qq~~SS  ..

eennAA´́ff©©TTII99  mmIInnaa  11994455  kkggkkmm¬¬SSggCCbb""uunnccaabb''GGaaCC∆∆aaFFrrVVrrSSggeennAA®®bbeeTT

sseevvoottNNaamm--kkmmıı¨C̈Caa--llaavv,,  TTuukkssnniiÏÏssJJÔÔaaVVrrSSgg--eeyyookkNNaamm--EExxµµrr--

llaavvCCaaeemmaaXX: eehhIIyykk**ttSSgg®®bbkkaass‰‰kkrraaCC¥¥  ..
eennAAEExxååssPPaa  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''VVnnvviill®®ttLLbb''bbII®®bbeeTTssCCbb""uunn

mmkkkkaann''mmaattuuPPUUmmiiCCaaTTIIeess~~hhaavviijj  eehhIIyyeennAA´́ff©©TTII11mmiiffuunnaa11994455  eellaakkVV
nnTTTTYYllttMMEENNggCCaaeeTTssrrddΩΩmmÂÂnnII††TTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kttaagg®®bbeeTTss  ..  lluuHHddll''́́ ff©©
TTII1144  EExxssIIhhaa  kk~~¨g̈gqq~~SSeennaaHH  eellaakkVVnneeLLIIggeeFFII√√CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  ..  bb""uuEEnn††
mmkkddll''́́ ff©©TTII1166  EExxttuullaa  KK˘̆ss˘̆11994455  VVrrSSggccUUllmmkk≤≤NNÎÎËËcciinnvviijj  mmkk
CCaammYYyynniiggkkggTT&&BBssmmıınnÏÏmmii®®tt  VVnneeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrrrMMllMM  eehhIIyyccaabb''yykk

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  ((qq~~SS11997722))



eellaakkeeTTAAXXMMuueennAA®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  ..  ttmmkkVVrrSSggnnSSeellaakkeeTTAAbbgg≈≈SSgg‰‰®®ssuukk
VVrrSSgg  ..  kk~~¨g̈g{{kkaass®®ttUUvveeKKbbgg≈≈SSggeennAA®®ssuukkVVrrSSggeennaaHH  eellaakkVVnnbbnn††vviiCCÇÇaa
rrhhUUttddll''VVnn®®bbLLggCCaabb''bbrriiJJÔÔaabb&&®®ttxxaaggcc∫∫aabb''  ..

´́ff©©TTII2299  EExxttuullaa  KK˘̆ss˘̆11995511  VVrrSSggVVnn®®bbKKll''eessrrIIPPaaBBddll''
eellaakkvviijj  eehhIIyyeeKKbbJJÇÇËËnn[[eellaakkGGeeJJIIÇÇjjmmkkkkaann''®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  mmkk
ddll''mmaattuu®®bbeeTTsseehhIIyy  eellaakkVVnneeFFII√√kkaaEEssttmmYYyyeeTTootteeQQµµaaHH  ««Exµr
e®kak»»  BBnn¥¥ll''®®VVbb''rraa®®ss††EExxµµrr[[ddwwgg  EExxµµrrmmiinnTTaann''VVnn‰‰kkrraaCC¥¥eeTT  eeTTIIbb
ssaarrBBtt··mmaannrrbbss''eellaakk®®ttUUvveeKKbbiiTT  eennAACCiittddMMNNaacc''EExxkkuumm∏∏:eehhIIyy  BBYYkkrraa
CCvvSSggnniiggVVrrSSggkk**ttSSggXXuubbXXiittKK~~aaKKiittccaabb''eellaakkmm††ggeeTToott  ..  eellaakkssWWgg
gg""uukkffaann''ddwwggxx¬¬ÁÁnn  kk**eePPoosseeccjjeeTTAAPP~~MMddggEErrkk  bbeeggII˚t̊trrNNssiirrßßttssflflUUmmYYyy
eeQQµµaaHH  ««clna≤sßr:rYmExµr»»  bbMMeerrIICCaattii®®bbkkaass®®VVbb''BBiiPPBBeellaakk[[
ddwwggffaa  EExxµµrrmmiinnTTaann''VVnn‰‰kkrraaCC¥¥eennAAeeLLIIyyeeTT  ..  eennAA´́ff©©TTII99  EExxmmIInnaa  KK˘̆ss
11995522  eehhIIyy®®bbmmUUllTT&&BB≤≤ssßßrr:vvaayyVVrrSSggTTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥bbrriibbUUNN··  ..

´́ff©©TTII2200  EExxkkkk˚d̊daa  KK˘̆ss˘̆1199
5544  ssnnii~~ssiiTT®®kkuugghhßßWWEENNvv®®bbkkaa
ss®®bbKKll''‰‰kkrraaCC¥¥ddll''®®bbeeTTss
TTSSggbbYYnneennAA≤≤NNÎÎËËcciinnKKWW  eevvoottNNaa
mmxxaaggtt∫∫ËËgg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg
llaavv  nniiggEExxµµrr  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukk
ffaann''bbMMrruuggccUUllrrYYmmkk~~¨g̈gmmhhaassggmm
CCaattiiEEddrr  bb""uuEEnn††eess††ccssIIhhnnuuTTMMnnaa--
ss''mmiinn[[ccUUll  ..  ttBBIIeennaaHHmmkkeess††
ccssIIhhnnuueeFFII√√nneeyyaaVVyy®®bbCCaaPPiiffuu
ttii  kkaann''GGMMNNaaccpp††aacc''kkaarr  ddeeNNII††mm
GGMMNNaaccbbIIrraa®®ss††  EEddllmmaannEEccggkk~~¨¨
ggrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  nniiggeeFFII√√nneeyyaaVVyy
llMMeeGGooggeeTTAArrkkeellaakkkkuummµµ¨¨yynniiss††
eeddaayyVVnneebbIIkk[[yyYYnnxxaaggeeCCIIgg
mmkkttSSggmmUUllddΩΩaannTT&&BBeennAAttaammbb--

eeNN††aayyCCaayyEEddnnEExxµµrr--eeyyookkNNaamm  ssMMrraabb''eeFFII√√ssÂÂggaammeeTTAAvvaayy®®bbhhaarr
®®bbeeTTsseevvoottNNaammnniigg´́ff  EEddllCCaa®®bbeeTTsszziitteennAACCaabb''CCJJÇÇSSggppÊÊHHnnwwgg
EExxµµrr  ..  eerrOOggeennHHCCaaee®®KKaaHHff~~aakk''ddll''ss¬¬aabb''CCaattiiVVtt''®®bbeeTTss  ee®®JJHH´́ff©©NNaammYY
yy  eevvoottNNaammnniigg´́ff  ®®BBmmTTSSggbbkkßßssmmıınnÏÏeeyyaaFFaakkaarrJJrrGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__
eeKKnnwwggeellIIkksskklleeyyaaFFaammkkbbÂÂgg˚åabbkkuummµµ¨ÿynniiss††  EEddll®®CCkkeennAA®®bbeeTTss
kkmmıı¨C̈CaaeennHH  ..  ddUUeecc~~HH®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caannwwggkk¬¬aayyeeTTAACCaaTTIIllaann®®bbyyuuTTÏÏrrbbss''
kkggkkmm¬¬SSggmmhhaaGGMMNNaaccTTSSggBBIIrrKKWW  eellaakkeessrrIInniiggeellaakkkkuummµµ¨ÿynniiss††  vvaayy
®®bbhhaarrKK~~aaeennAAeellIITTwwkkddIIeeyyIIgg  eeFFII√√[[®®bbeeTTssEExxµµrrvviinnaassVVtt''bbgg''eePPaaKK®®TTBB¥¥
ss¬¬aabb''CCaattii  VVtt''rrUUbbPPaaBBBBIIEEppnnTTIIeellaakkEEttmm††gg  ..

mm""¥¥aaggeeTToottnneeyyaaVVyyGGtt††XXaattrrbbss''ssIIhhnnuueennHHnnwwggnnSSmmkknnUUvvee®®KKaaHH
PP&&yyGGnn††rraayyddll''GGaayyuuCCIIvviittrrbbss''GGaannIIttiiCCnnEExxµµrr  EEddllrrss''eennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTT--
sseevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggnniigg®®bbeeTTss´́ff  EEddlleeBBlleennaaHHkkMMBBuuggttssflflUUBB®®ggIIkk
vvbb∫∫FFmm··  GGaarr¥¥FFmm··rrbbss''xx¬¬ÁÁnnppgg  ..

elaksWg-g"ukfan'
bbeeggII˚t̊tccllnnaaEExxµµrreessrrII

KK˘̆ss˘̆11995577,,  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''VVnnccUUlleeTTAA®®bbeeTTsseevvoottNNaa  
mmxxaaggtt∫∫ËËgg  ttSSggTTIIllMMeennAA@@PPUUmmiiFFMM  ssgg˚åatt''LL¨k̈k--nniijj  eexxtt††KKKKIIrr  ((eexxtt††bbiijj

LL¨g̈g))  EEddllmmaannsshhkkaarrII44--55nnaakk''eennAACCaammYYyy  kkaabb''qq˚åarr´́®®BBeeFFII√√ccMMkkaarr  ddSS
eecckk  ddUUgg  ss√√aayy  ®®kkUUcc  mm~~aass''  xx~~¨r̈r  eeTToobb  ..ll..

mmkkddll''́́ ff©©TTII1166  ttuullaa  11995588  eellaakkVVnnbbeeggII˚t̊tccllnnaaEExxµµrreessrrII
EEddlleeBBlleennaaHHmmaannssmmaaCCiikk114400nnaakk''  eeFFII√√kkaarrkkaabb''qq˚åarrddIInniiggeerroonnnneeyyaa
VVyy  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk  VVnnbbeeggII˚t̊tmmUUllddΩΩaannTTIIBBIIrreehhAAffaa  mmUUllddΩΩaannxxUUvvNNaamm
ssMMrraabb''eerroonnvviiCCÇÇaayyuuTTÏÏssaa®®ss††  ccaarrkkiiccçç  eeXXaassnnaaeessddΩΩkkiiccççnneeyyaaVVyy  ..

ssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  ––  mmUUllddΩΩaanneennHHccmm©©aayyBBIImmUUllddΩΩaannPPUUmmiiFFMM®®bbEEhhll1100
KK˘̆mm˘̆  eennAAxxaaggTTiissJJBB¥¥&&  ..  VVnnCCaaeehhAAffaa  xxUUvvNNaamm  ddUUeecc~~HH  ee®®JJHHeennAAeeBB
llhhaatt''eerroonnvviiCCÇÇaaeeyyaaFFaaccbb''PP¬¬aamm  mmaannmmiitt††mm~~aakk''eeQQµµaaHH  xxUUvv--NNaamm  VVtt''bbgg''
CCIIvviitteeddaayyCCmm©©WW®®KKuunnccaajj''  ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''kk**[[eeQQµµaaHHyyuuvvCCnnCCMMnnaann''eennaaHHffaa  ssiissßßCCMMnnaann''
xxUUvvNNaamm  eehhIIyy[[eeQQµµaaHHmmUUllddΩΩaanneennaaHHffaa  xxUUvvNNaamm  ddUUccKK~~aa  ..

ttmmkk,,  eeyyIIggVVnnbbeeggII˚t̊tmmUUllddΩΩaannmmYYyyeeTToottssMMrraabb''hh√√wwkkhhaatt''vviiCCÇÇaaccaarr
kkiiccçç  eeXXaassnnaa  GGbb''rrMMbbNN††¨ḦHss~~ËËll  eennAATTII®®kkuugg´́®®BBnnKKrrEEttmm††gg  ..  KKWWmmUUllddΩΩaann
KKwwmm--eessddΩΩaa  mmaannssiissßß5500nnaakk''hhaatt''eerroonn  eeddaayykk~~¨g̈gccMMeeNNaammeennaaHHmmaann
nnaarrIImm~~aakk''ppgg  ..  eennAAkk~~¨g̈geeBBllkkMMBBuuggeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBxxaaggvviiTT¥¥¨ ̈ ssiissßßnnaarrIImm~~aakk''
eeQQµµaaHHKKwwmm--eessddΩΩaa  eehhAAKKwwmm--GGaann''  VVnnVVtt''bbgg''CCIIvviitteeddaayyCCmm©©WWBBiiss  ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''CCaa®®bbmmuuxxccllnnaakk**VVnnssMMeerrcc[[ddaakk''eeQQµµaaHHssii
ssßßCCMMnnaann''KKwwmm--eessddΩΩaa,,  TTSSggmmUUllddΩΩaanneennHHkk**®®bbttiissƒƒnnaammffaa  mmUUllddΩΩaannKKwwmm--
eessddΩΩaaEEddrr  ..

ssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  KKwwmm--eessddΩΩaa  CCaammUUllddΩΩaanneeFFII√√ssÂÂggaammnneeyyaaVVyyVVnn
bbJJÇÇaabbuuKKlliikk  [[eeTTAAbbnn††¨ḦHss~~ËËlleennAA®®KKbb''eexxtt††TTSSggGGss''kk~~¨g̈grrddΩΩeevvoottNNaamm
nniiggttaammeexxtt††EEddllssiiƒƒtteennAACCaabb''CCaayyEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  ..

ccllnnaaEExxµµrreessrrII  mmaannsskkmmµµPPaaBBrrIIkkrrhh&&ssNNaass''  eeddaayyVVnnppßßBB√√
ppßßaayysskkmmµµPPaaBBxx¬¬ÁÁnnJJsseeBBjjssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaamm  qq¬¬ggccUUlleeTTAAdd
ll''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeTToott  eeTTIIbbVVnnCCaammaannmmiitt††mmYYyy®®kkuumm  eePPoosseeccjjBBII®®bb
eeTTsskkmmıı¨C̈CaaccUUllmmkk®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  rrYYmmeeFFII√√sshhkkaarrCCaammYYyy  eeddaayyCCYY
yyGGbb''rrMMmmiitt††ffIIµµ@@‰‰eeTToott  BBIIvviiCCÇÇaaPPUUmmiissaa®®ss††  ®®bbvvttii††ssaa®®ss††  ®®bbvvttii††ttssflflUU  ..ll..

kkaarrttssflflUUrrbbss''ccllnnaaEExxµµrreessrrII

lluuHHddll''KK˘̆ss˘̆11995599  ccllnnaaEExxµµrreessrrIIVVnnbbeeggII˚t̊tmmUUllddΩΩaannmmYYyyeeTToo  
tteennAAeexxtt††nnrrllkk≈≈NN  ((ddaakkLLaakk))  eehhAAffaammUUllddΩΩaann¯̄ssaannTTiiss  ssMMrraabb''
eeFFII√√kkaarrTTaakk''TTggccUUllmmkkkk~~¨g̈geexxtt††rrttnnKKIIrrII  nniiggmmNNÎÎllKKIIrrII  ..

kkggkkmm¬¬SSggEExxµµrreessrrIIVVnneeccjjBBIImmUUllddΩΩaanneennHH  ccUUllmmkk®®BBmmaanneess††cc
ssIIhhnnuu  kkaallBBIIKK˘̆ss˘̆11996600˘̆˘̆˘̆  ee®®JJHHeeddaayyeehhttuuffaa    ccllnnaaEExxµµrreessrrIIEEdd
llVVnnBBnn¥¥ll''eennHHttaammvviiTT¥¥¨s̈seemm¬¬ggccllnnaaEExxµµrreessrrII  GGss''rryy:eeBBllCCaaggmmYY
yyqq~~SSeehhIIyyeennaaHH  mmiinnVVnnpplleessaaHH  ..  eeBBlleennaaHHeess††ccssIIhhnnuuEEbbrrCCaaeeFFII√√
ssnnii~~ssiiTT´́nn®®bbCCaarraa®®ss††≤≤NNÎÎËËcciinn  eebbIIkkeevvTTiikkaa®®bbCCaaBBllrrddΩΩ®®bbqqSSggttbbeeTTAA
ccllnnaaEExxµµrreessIIvviijjppgg  ..

kk**bb""uuEEnn††lluuHHddll''eeXXIIjjeess††ccssIIhhnnuuggbb''ggll''kk~~¨g̈gGGMMNNaacc  hhflflaannrruujjkkUU
nnEExxµµrr[[eeTTAA®®bbyyuuTTÏÏ  eeddIImm∫∫IIxx¬¬ÁÁnnssIIhhnnuuppÊÊaall''ddUUeecc~~HH  kkggkkmm¬¬SSggEExxµµrreessrrIIkk**ddkk
ffyyeeTTAAvviijj  eeddIImm∫∫IIeeCCoossvvaaggkkaarrbbgg˙˙ËËrrQQaammrrvvaaggEExxµµrrnniiggEExxµµrr  ..  ccllnnaa
EExxµµrreessrrIIkk**ccaabb''ggaakkeeTTAAeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBeeppßßgg@@vviijj  mmaannvviiFFaannkkaarrGGbb''rrMMss©©aatt''
@@  bbNN††¨ḦHss~~ËËlleennAAttaammeexxtt††nniiggrrddΩΩFFaannII  eeddIImm∫∫IIBBnn¥¥ll''GGMMBBIIkkMMhhuussnneeyyaaVV
yy  nniiggkkaarrbb""uunnbb""ggeellbbTTwwkkddIIEExxµµrr  EEddllyyYYnneeyyookkkkuuggyyYYnnxxaaggeeCCIIggeeFFII√√
EEppnnkkaarrssmm©©aatt''  ®®bbTTaakk''®®kkLLaaBBIIggJJgg  ttSSggBBIIrrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjrrhhUUttddll''
eexxtt††TTSSggGGss''rrbbss''EExxµµrr  rrgg''ccSSEEtt{{kkaassllÌÌ  vvaannwwggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrrrMMllMMeess††cc

eess††ccssIIhhnnuueeccjj®®bbJJtt´́®®BB



ssIIhhnnuu  ssmm¬¬aabb''vvrrCCnnEExxµµrreess~~hhaaCCaattiiTTSSggGGss''EEttmm††gg  ddUUccCCaaBBYYkkkkuummµµ¨ÿy
nniiss††GGnn††rrCCaattiiEEttggFF¬¬aabb''eeFFII√√kkaarrrrMMllaayyCCnnCCaattiittUUcc@@eennAAGGWWrr""uubbddUUeecc~~aaHH  ..

®®bbssiinneebbIIBBYYkkeevvoottkkuugg--yyYYnnxxaaggeeCCIIggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrVVnnssMMeerrcc  GGaarr¥¥
FFmm··EExxµµrrnnwwggvviinnaassssUUnn¥¥GGss'',,  CCaattiiEExxµµrreeQQµµaaHHffaass¬¬aabb''  TTwwkkddIIEExxµµrrrrllaayyVV
tt''bbgg''BBIIEEppnnTTIIsskklleellaakk  ..  ‰‰EExxµµrrEEddllrrss''eennAAkk~~¨g̈geevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËË
ggnniigg´́ff  kk**GGss''mmaattuuPPUUmmiiddUUccCCaassaassnn__ccaammeeTTAAttaammeennaaHHEEddrr  ..  eemm""¬¬aaHHeehhII
yykkaarrttssflflUUrrbbss''bbggbbÌÌËËnnEExxµµrreennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  nnwwggeeTTAACCaa≤≤ttnn&&yy
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaEExxµµrrkk**ssaabbssUUnn¥¥  vvtt††EExxµµrrTTSSgg447777®®ttUUvvpp¬¬aass''rrUUbbeeTTAACCaaBBuuTTÏÏ
ssaassnnaammhhaayyaann  ……eeTTAACCaavvtt††eekkAAddaayy  ddUUcceennAAeexxtt††eerraaggddMMrrIIssBB√√́́ ff©©eennHH
ddUUeecc~~aaHH  ..

kkaarrttssflflUUrrbbss''ccllnnaaeeFFII√√eeTTAAttaammpp¬¬ËËvvGGdd¬¬ggiikkmmKKrrbbss''®®BBHHssmmµµaassmmıı¨T̈TÏÏ  
CCaammççaass''  KKWWeeyyIIggeeddIIrrmmaaKKaa··kkNN††aallmmiinnttwwggeeBBkkmmiinnFFUUrreeBBkk  eeyyaalleeTTAAttaa  

mmssƒƒaannkkaarrNN__nneeyyaaVVyysskklleellaakkppgg      ttaammssƒƒaannkkaarrNN__nneeyyaaVV  
yy®®bbeeTTsseeyyIIggppgg  ..

eeyyIIggVVnnssMMeerrcccciitt††  bbJJÇÇËËnnGG~~kkss~~ggkkaarrnneeyyaaVVyymm~~aakk''eeQQµµaaHH®®JJ
bb--GGiiuunn  [[mmkkBBnn¥¥ll''eess††ccssIIhhnnuu  [[yyll''BBIIee®®KKaaHHff~~aakk''ss¬¬aabb''®®bbeeTTssCCaa
ttii  nniigg[[rrYYbbrrYYmmeeddaaHH®®ssaayybbJJ˙ȧaEExxµµrr  ttaammpp¬¬ËËvvccrrccaaKK~~aakk~~¨g̈gzzaann::CCaabbggbbÌÌËËnn
..  bb""uuEEnn††eess††ccssIIhhnnuuEEbbrr®®cceeLLaattxxwwgg  ccaabb''yykk®®JJbb--GGiiuunneeTTAA®®bbhhaarrCCIIvvii
tteeddaayy≤≤ttCCMMnnMMuuCCMMrrHHeessaaHHeeLLIIyy  ..

((  kkMMNNtt'' ––  eess††ccssIIhhnnuummiinn®®BBmmeeVVHHbbgg''eeccaallTTmm¬¬aabb''mmYYyy    KKWW®®ccEENNnn
QQ~~aanniissGG~~kkdd´́TT  mmkkBBIIeeKKmmaannKKMMnniitteess~~hhaaCCaattiieellIIssxx¬¬ÁÁnn    eeccHHddwwggCCaagg
xx¬¬ÁÁnn  nniiggCCaaBBiieesssseennaaHH  xx¬¬aaccmmiinnVVnneeFFII√√<<FFMM>>eellIIeeKK ))  ..

((eennAAmmaanntt))
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eeddaaHH®®ssaayybbJJ˙ȧaEExxµµrrttaammpp¬¬ËËvvssnnii††
vviiFFII  eeTTIIbbeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''ssMM--
eerrcccciitt††bbeeggII˚t̊tkkggkkmm¬¬SSggBBiieessss
EExxµµrreennAA´́ff©©1155  EExxFF~~ËË  KK˘̆ss˘̆11996633
eennAAmmNNÎÎllLL¨k̈knniijjCCaaddMMbbUUggeehhII
yyttSSggCCaammUUllddΩΩaannrraayyEExxßßttaammbb
eeNN††aayyCCaayyEEddnneevvoottNNaamm--
EExxµµrr  ttSSggBBIImmUUllddΩΩaannvvaallkkkk''  PPUUmmii
®®TTSSgg  ee®®ttIIyyxxaaggtt∫∫ËËgg  eexxtt††mmaatt''
®®CCUUkk  mmkkddll''kkMMBBgg''TTUUkk  LL¨g̈gXXUUkk
eexxtt††55EEll√√gg  ((eekkooggCCuugg)),,  ssµµaacc''--
eellOOgg,,  TTeenn¬¬ccaamm,,  KKUU®®TTSSgg,, ®®ttJJMMgg
rrbbgg,,  ssÊÊwwggffµµ,,  PP~~MMnnaaKKeexxµµAA,, eexxtt††eerraagg
ddMMrrII,,  ttaaeeTTookk,,  PPUUmmiiFFMM,,  LL¨k̈knniijj,,
ddII®®kkhhmmTTbb'',,  bbflfluuyyddUUcc,,  TTnn¬¬aabb''bbuu
yy,, yy""aamm""bb''  GGNN††ËËggss√√aayy,,  ddUUcc--
ss√√aayy,,  ®®ttSSxx~~aa,,  mmuuyyNNaa,,  xx~~gg,,  eexxtt††®®BBHHVVTTCCaann''TTuukk  ((  eePPOOkkLL¨g̈g)),,  BBnn¬¬wwkk,,
DDwwkkLLwwbb  kk~~¨g̈geexxtt††TTwwkkppuuss  ((kk√√aaggDDwwkk)),,  TTaann''hhnn''  nniiggbbnnÊÊaayy®®VVgg,,  bbuuyy--
®®VVgg  kk~~¨g̈geexxtt††rrll&&kk≈≈NN  ((ddaaLLaatt''))  ..

kkggkkmm¬¬SSggBBiieessssEExxµµrreennHHeeFFII√√kkaarrCCaammYYyynniiggkkggkkmm¬¬SSggssmmıınnÏÏmmiitt††ssMM

rraabb''kkaarrJJrrCCaayyEEddnn  rrgg''ccSSeemmIIlleeCCIIggkkaarr®®bbssiinneebbIIyyYYnnxxaaggeeCCIIggnniiggeevvoo

ttkkuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrrrMMllMMeess††ccssIIhhnnuu  eellbbTTwwkkddIIEExxµµrrttaammeeKKaallkkaarrNN__ss

mm©©aatt''rrbbss''BBYYkkvvaaEEmmnn  eeyyIIggnnwwggbbrrTT&&BBccUUllmmkkrrMMeeddaaHHmmaattuuPPUUmmiieeyyIIggBBIIxxµµSSgg

QQ¬¬aannJJnn[[xxaaggEEttVVnn  ..  eehhttuueennHH  eevvoottNNaammeehhIIyyBBYYkkeeyyIIggffaa  kkgg

kkmm¬¬SSggBBiieessss  ((LLwwkkeellOOggddaakk''eebbookk))  mmaannTTII®®bbwwkkßßaaeevvoottNNaammnniiggGGaaeemm

rriikkSSggeennAACCaammYYyynnwwggeeyyIIgg  mmiinnEEmmnnCCaaTTaahhaannrrddΩΩkkaarreevvoottNNaammeeTT  ee®®JJHH

eeyyIIggKKµµaannGGttƒƒeellxx  ddUUccTTaahhaanneerroobbrryyeevvoottNNaammeennaaHHeeLLIIyy  ..
mmkkddll''qq~~SS11996644  eeyyIIggccaabb''eeFFII√√sskkmmµµPPaaBBnneeyyaaVVyyxx¬¬SSggeellIIssmmuu

nn  eeddaayyVVnnbbeeggII˚t̊tmmUUllddΩΩaannGGbb''rrMMvviiCCÇÇaabbeeccççkkeeTTsseeXXaassnnaa  ccaarrkkiiccççvviiCCÇÇaa

bbNN††¨ḦHss~~ËËlleennAAmmNNÎÎllbbiijjvvaa""  ((eexxtt††ååkkjj""aaDDiinn))  nniiggttaammddaannBBiinniitt¥¥ss
kkmmµµPPaaBBBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  eennAA®®kkbb''eexxtt††nniiggrrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  ee®®JJHHeeBBlleennaaHH
BBYYkkvvaaccaabb''eeFFII√√sskkmmµµPPaaBBbbMMpp¬¬aajjeessddΩΩkkiiccççEExxµµrr  bbeeggII˚t̊tkkggkkmm¬¬SSggeeyyaaFFaa  mmaa
nnTTIIttSSggmmUUllddΩΩaannTT&&BB  ss††¨k̈kssmm∏∏aarr:sswwkkyy""aaggssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''eennAAttaammCCaayy
EEddnnEExxµµrr--yyYYnn  BBiieesssseexxtt††xx¬¬HHBBYYkkvvaahhflflaannVVjj''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaBBllrrddΩΩss¬¬ËËtt
®®ttgg''rrbbss''eeyyIIggppgg  ddUUccCCaaeennAAeexxtt††ss√√aayyeerroogg  pp˚åarrMMeecckk  mmNNÎÎllKKIIrrII  rrtt
nnKKIIrrIICCaaeeddIImm  ..  bbuuKKlliikkrrbbss''eeyyIIggeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBrrhhUUttmmkk  eehhIIyymmiitt††xx¬¬HH
®®ttUUvveess††ccssIIhhnnuussmm¬¬aabb''  xx¬¬HHeeTToottCCaabb''KKuukkrrhhUUttddll''́́ ff©©TTII22  EExxeemmssaa
KK˘̆ss˘̆11997700  eeTTIIbbVVnnrrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattiieeddaaHHEEllgg[[mmaanneess
rrIIPPaaBB  ..  

kk~~¨g̈gkkaarrttssflflUUeennHH  mmii®®tteeyyIIggCCaaee®®ccIInnEEddllCCaabbuuKKlliikkssMMxxaann''@@  VVnn
bbUUCCaaCCIIvviitteeddaayyBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††ssmm¬¬aabb''  nniiggmmii®®ttxx¬¬HHss¬¬aabb''eeddaayyCCmm©©WWeennAAkk~~¨g̈g
ssmmrrPPUUmmii  ..  xxMM∆∆¨s̈sUUmmCCMMrraabbeeQQµµaaHHmmii®®ttTTSSggeennaaHHddUUcctteeTTAA  ––

11--  GG~~kkss¬¬aabb''eeddaayyCCmm©©WW  ––
mmii®®tt  xxUUvv--NNaamm,,  KKwwmm--eessddΩΩaa,,  jjwwkk--jj""uu¨k̈k,,  ffaacc''--sswwggssaavvII,,  KKwwmm--KKgg'',,

sswwgg--yywwmm,,  ffaacc''--ssaajj''  nniiggffaacc''--SSwweessaann  ..ll..  
22--  GG~~kkss¬¬aabb''eeddaayyxxµµSSggllbbssmm¬¬aabb''  ––
mmii®®tt  ffaacc''--ttUUgg,,  LLwwmm--LLII,,  ffaacc''--ccaann'',,  sswwmm--hhwwmm,,  ffaacc''--jjaaNN,,  ffaa

cc''--ssUUrrII,,  ffaacc''--ppaayy,,  ®®ttwwgg--hhwwmm,,  GG~~kk®®ssIILLwwmm--LLII,,  KKwwmm--cckk'',,  KKwwmm--eerroogg
..ll..

33--  GG~~kkss¬¬aabb''kk~~¨g̈gssmmrrPPUUmmii  ––
mmii®®tt  ffaacc''--ssflflUUnn,,  sswwgg--ssuuvvNNˆ,̂,  ffaacc''--ddUUbb,,  ffaacc''--ssiissaa,,  ffaacc''--ssuuxx,,

ffaacc''--eellOOgg,,  ffaacc''--eeNN,,  eettaa--®®ttaann'',,  ffaacc''--sswwmm,,  ffaacc''--xx¬¬SSgg,,  ffaacc''--ssIIuuvvttƒƒaa
KKwwmm--vvgg'',,  ffaacc''--ssaayy,,  ffaacc''--jjaann,,  KKwwmm--EErr""nn,,  vvgg''--ssUUtt  ..ll..

44--  GG~~kkss¬¬aabb''eeddaayyssIIhhnnuussmm¬¬aabb''  ––
mmii®®tt  ®®JJbb--≤≤nnÊÊ,,  ffaacc''--yy""aagg,,  eessAA--gg""uuyy,,  eeccAA--bbuurrII,,  mmFFuurraa,,  ffaacc''--ssII

hhaa,,  ffaacc''--eejjIIgg,,  ssSSgg--ssaavvaatt,,  ssaamm--ssaaeemm""tt,,  GGaaccaarr¥¥®®bbuukk,,  TTIIvv--nnwwgg
ssaann  ..ll..

55  nnaakk''VVtt''xx¬¬ÁÁnn  ––
mmii®®tt  ffaacc''--ssuuppll  nniigg  ffaacc''--eevvOOgg  ..ll..

ee®®kkAABBIIeennHHmmaannmmii®®ttyyuuTTÏÏCCnnCCaaee®®ccIInn    EEddllxxMM∆∆¨s̈sUUmmGGPP&&yyeeTTaasseeddaa--
yymmiiVVnneerroobbrraabb''kk~~¨g̈gTTIIeennHH  kk**bb""uuEEnn††eeTTaaHHyy""aaggeennHHkkII††  eeQQµµaaHHmmii®®ttTTSSggeennaaHH
kk**mmaannccaarrTTuukkkk~~¨g̈gbbJJIIÇÇmmaassddMMkkll''eennAAeeccttiiyyGGnnuussßßaavvrrIIyy__kk~~¨g̈gvvtt††ccnnÊÊrrggßßII

eellaakksWg-g"ukfan'
((KKUUrreeddaayyGGwwuugg--bbflfluunnhhflflaagg--qq~~SS11997722))

kk~~¨g̈gkkaaEEsstt<<nnKKrrFFMM>>

bbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrreessrrIICCaaee®®ccIInnrrUUbb  VVnn®®ttUUvveess††ccpp††aacc''kkaarrssIIhhnnuubbJJÇÇaassmm¬¬aabb''
eeddaayyKKµµaannCCMMnnMMuuCCMMrrHHeeTTaass  ((eennAA®®ttJJMMgg®®kkLLwwgg--eexxtt††kkMMBBgg''ssWWıı))



®®kkuugg´́®®BBnnKKrrEEddrr  ..
KK˘̆ss˘̆11996655  eeyyIIggVVnnbbJJÇÇËËnnyyuuTTÏÏCCnneeyyIIgg  33kkggvvrreessnnaattUUcceeTTAA

eennAAbbuurrIIrrmm¥¥eexxtt††åått††rrmmaannCC&&yy22  kkEEnn¬¬ggeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBttaammCCYYrrPP~~MMddggEErrkk  CCaa
yyEEddnnEExxµµrr--´́ff  ..

KK˘̆ss˘̆11996699  rrddΩΩaaPPiiVVlleellaakkåått††mmeessnnIIyy__llnn''--nnll''eeLLIIggkkaann''

kkaarrrrddΩΩ  ee®®ssaacc®®ssgg''®®bbeeTTssCCaattii  EEddlleeBBlleennaaHHCCiittlliiccllgg''eeTTAAVVtt

ddaalleeTTAAeehhIIyy  ..  mmii®®ttrrbbss''eeyyIIggEEddlleeFFII√√sskkmmµµPPaaBBeennAAmmUUllddΩΩaannbbssççww

mmTTiiss  kk**nnSSKK~~aaccUUllmmkkkk~~¨g̈gmmhhaassggmmCCaattiivviijj  ..  ‰‰mmii®®ttxx¬¬HHkk**vviilleeTTAAkkaa

nn''eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eeddIImm∫∫IIeerroobbccMMKK~~aarrgg''ccSSeeBBlleevvllaa  ..
KK˘̆ss˘̆11997700  ´́ff©©TTII1188  mmiinnaa  ®®BBiittii††kkaarrNN__®®bbvvttii††ssaa®®ss††ppÊÊ¨ḦHeeLLIIggeeddaa--

yyssPPaaTTSSggBBIIrrnniiggrrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii  ssMMeerrcccciitt††CCaa‰‰kkccœœnnÊÊ  TTMM
llaakk''eess††ccssIIhhnnuuBBIIttMMEENNgg®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr  ee®®JJHHeess††ccssIIhhnnuukk∫∫tt''®®bb--
eeyyaaCCnn__®®bbeeTTssCCaattii  kk∫∫tt''rraa®®ss††EExxµµrr  KKSS®®TTeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg
kk~~¨g̈geeBBllEEddllrraa®®ss††EExxµµrr  eennAAEExx®®ttss√√aayyeerroogg  rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  eeFFII√√VVttuukkmmµµ
ssUUmmkkggTT&&BByyYYnnxxaaggeeCCIIggddkkffyyBBII®®bbeeTTssEExxµµrr  ‰‰ssIIhhnnuuEEbbrrCCaaeeccaaTT
ffaa  rraa®®ss††TTSSggeennHHkk∫∫tt''CCaattiieeTTAAvviijj ..

´́ff©©TTII2288  EExxmmiinnaa  KK˘̆ss˘̆11997700  yyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††ccaabb''vvaayy®®bbhhaarrmmkk
eellIIkkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrCCaattii  EEddlleeBBlleennaaHHTT&&BBeeyyIIggmmaannccMMnnYYnnEEttCCaagg
33mmWWuunnnnaakk''bb""uueeNNˆâaHH ..

rrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattiiEEddllmmaanneellaakkåått††mmeessnnIIyy__llnn''--

nnll''CCaannaayykk  VVnnGGMMJJvvnnaavvddll''CCnnrrYYmmCCaattiiEExxµµrrTTSSggGGss''  BBiieessssEExxµµrr

eess~~hhaaCCaattiiEEddlleeKKccxx¬¬ÁÁnneeccjjBBIIssggmmCCaattii  [[ccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmkk~~¨g̈gmmhhaa

ssggmmCCaattii  ®®BBYYtt´́ddKK~~aaCCaaFF¬¬¨g̈gmmYYyyeennAAxxaaggee®®kkaayyrrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''

CCaattii  ee®®kkaakkeeLLIIgg®®bbyyuuTTÏÏbb††ËËrrss¬¬aabb''rrss''    ccMMeeJJHHkkggkkmm¬¬SSggTT&&BBxxµµSSggQQ¬¬aannJJ
nnyyYYnnxxaaggeeCCIIgg--yyYYnneevvoottkkuugg  eeddjjkkMMccaatt''BBYYkkvvaa[[eeccjjppuuttBBIImmaattuuPPUUmmiiTTww
kkddIIrrbbss''eeyyIIgg  ..
((llII--eeDDoobb ––eess††ccssIIhhnnuuCCaaGG~~kkBBnn¥¥¨ḦHkkggTT&&BBeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaa
ggeeCCIIgg  EEddllmmaannccMMnnYYnnyy""aaggee®®ccIInneellIIssllbb''  ®®bbkkbbeeddaayykkaarrBBiieessaaFF
nn__ssÂÂggaammyyUUrrqq~~SS  nniiggee®®bbIIGGaavvuuFFcciinnEEddlleess††ccssIIhhnnuuddEEddllVVnnCCYYyyCC
JJÇÇËËnnttaammrryy:kkMMBBgg''EEppkkMMBBgg''eessaamm  [[ccUUllmmkkpp††iillpp††aacc''GGaayyuuCCIIvviittEExxµµrrnniigg
bbMMpp¬¬aajj®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††EExxµµrrsswwggJJyyGGss''BBIInnKKrr  ..  eeFFII√√ddll''mm¬¬wwggeeTTAAeehhIIyy
eess††ccJJlleennHHeennAAEEttmmiinn®®BBmmss˚b̊b''cciitt††eeTToott˘̆˘̆˘̆  rrhhUUttmmkkTTll''́́ ff©©eennHH  eess††
ccssIIhhnnuueennAAEEttTTmm¬¬aakk''eeTTaass<<vviinnaasskkmmµµEExxµµrr>>  eeTTAAeellIIrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩ
EExxµµrr  eeTTAAeellIIeexxµµaacceellaakkllnn''--nnll''  eexxµµaacc®®TTgg''ssiirriimmtt:KKµµaannQQbb''QQrrTT--
ll''EEtteessaaHH  ..  GGII√√EEddll<<ccllnnaaEExxµµrreessrrII>>rrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  nniigg
GGII√√EEddll<<rrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr>>rrbbss''eellaakkllnn''nnll''--ssiirriimmtt:VVnneeFFII√√
KKµµaannGGII√√ee®®kkAABBII®®bbqqSSggxxµµSSggQQ¬¬aannJJnnTTwwkkddIIEExxµµrreennaaHHeeTT  ..  eebbIIeennAAeeBBlleennaaHH
eess††ccssIIhhnnuu  ((eeFFII√√xx¬¬ÁÁnnddUUcceess††ccee◊◊ddaayyrrbbss''yyYYnn))  KKWWddkkxx¬¬ÁÁnneeccjj[[ppuutt
BBIInneeyyaaVVyyEExxµµrr  rrYYccTTuukkrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrbbMMeeBBjjttYYnnaaTTIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn
ccbb''ccuuggccbb''eeddIImm  eeJJllKKWW®®BBHHGGggmmiinneellaatteeTTAAeennAAxxaaggxxµµSSggeeTT  eennaaHHvviinnaa
sskkmmµµEExxµµrr®®bbEEhhllmmiinnFF¬¬aakk''ddll''nnrrkkddUUeecc~~HHeeTT  ..  rrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr
TTII11dd**<<eekkµµggxxIIççnniiggxx√√HHkkaarrBBiieessaaFFnn__>>nnaaeeBBlleennaaHH  ®®ttUUvv®®bbQQmmmmuuxxss®®ttUUvv
CCaaee®®ccIInn  ––  eess††ccssIIhhnnuu,,  eeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg,,  EExxµµrr®®kkhhmm
nniiggss®®ttUUvv´́ppÊÊkk~~¨g̈g  EEddllPPaaKKee®®ccIInneennaaHHCCaaBBYYkkkkUUnneeccAAeess††ccssIIhhnnuu  EEddll
eellaakkllnn''--nnll''GGaaNNiitteemmtt††aasseenn††aasskkaallBBIIddMMbbUUgg´́dd  eeddaayymmiinnccgg''bb
gg˙˙ËËrrQQaammEExxµµrrKK~~aa‰‰gg  ..  GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyykk**CCaakktt††aammYYyyyy""aaggFFMMmmYYyy  ´́nnbbrraa
CC&&yyppggEEddrr  ˘̆˘̆˘̆kk**bb""uuEEnn††GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  eekkIItteeLLIIggeennAAkk~~¨g̈grryy:eeBBll®®bbeeTT--  

sseekkIIttssÂÂggaamm  eekkIIttkkllyyuuTTÏÏ®®ccYYll®®ccbbll''vvwwkkvvrreeBBjjnnKKrr  rrYYcceehhIIyy®®ttUUvv
®®bbQQmmmmuuxxnnwwggvviiTTÏÏggßßnnaakkmmµµ®®KKbb''EEbbbbyy""aaggBBIIxxµµSSgg  <<TTSSggeessddΩΩkkiiccççnniiggss
ggmmkkiiccçç>>ppggeennaaHH  ˘̆˘̆˘̆rrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrVVnnVVtt''bbgg''nnUUvvkkaarr®®KKbb''®®KKgg
rrbbss''xx¬¬ÁÁnnGGss''eeTTAAeehhIIyy  ..  eeKKmmiinnGGaacceeff˚åalleeTTaassGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyeennAAkk~~¨¨
ggeeBBll®®ssuukkeekkIIttssÂÂggaammVVnneeTT  ..  ®®ssuukkNNaakk**ddUUcc®®ssuukkNNaaEEddrr  eeBBll
ssÂÂggaamm  eeKKmmaannbbJJ˙ȧarraabb''rryyEEddll®®ttUUvveeddaaHH®®ssaayy  ..  eennAAkk~~¨g̈gkkrrNNII
rrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  eeyyIIgg®®ttUUvvTTbb''TTll''nnwwggss®®ttUUvvdd**FFMMhhYYssmmaaDDrrbbss''
xx¬¬ÁÁnnppgg    nniigg®®ttUUvveeddaaHH®®ssaayyPPaaBBGGaassnn~~ssMMrraabb''CCIIvvPPaaBBrrss''eennAArrbbss''®®bbCCaa
BBllrrddΩΩkk~~¨g̈geePPII¬¬ggssÂÂggaammEEffmmeeTToott  ..  kk**bb""uuEEnn††eeTTaaHHbbIIGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyVVnneekkII
tteeLLIIggyy""aaggNNaakk**eeddaayy    xxMM∆∆¨B̈BMMuuVVnn®®bbTTHHeeXXIIjjmmkkddll''́́ ff©©eennHH  BBYYkkeemmTTaa
hhaannCCMMnnaann''ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  kk¬¬aayyeeTTAACCaa<<mmhhaaeessddΩΩII>>NNaamm~~aakk''eessaaHH  ..
PPaaKKee®®ccIInneennaaHH  VVnnEEtt<<mmYYyyEEKK>>nniiggKKµµaannssll''GGII√√eeTT  EEddllxxuussKK~~aaBBIIssmm&&
yyrraaCCaaNNaacc®®kkTTII22eennHHqq©©aayyNNaass''  EEddlleeKKBBMMuuGGaaccee®®bboobbeeFFoobbKK~~aaeeTTAA
nnwwggBBYYkkmmÂÂnnII††xxaaggbbkkßß®®bbCCaaCCnnnniiggbbkkßßrraaCCaanniiyymmhhflfl√√¨n̈nssiiuunnbbiiuuccVVnneessaaHH
eeLLIIyy  ..  kkMMhhuussrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEEddlleess††ccJJllssIIhhnnuuTTTTUUcceeff˚åall
eeTTaassKKµµaannQQbb''QQrreennaaHH  KKWWKKµµaannGGII√√ee®®kkAAGGMMBBII  <<hhflflaann®®bbqqSSgg>>  mmhhaammiitt††rrbb
ss''®®BBHHGGgg  ––  yyYYnneeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  nniiggBBYYkkEExxµµrr®®bbhhmm
XXaattkkrrrraa®®ss††EExxµµrr  ..  ssUUmmsseegg˚t̊teemmIIllccuuHH  !!  eettIIssBB√√́́ ff©©eess††ccJJlleennHHkkMM
BBuuggkkaann''eeCCIIggxxaaggNNaaEEddrr  ??  eehhIIyynniiggeeddIImm∫∫IIGGII√√EEddrr  ??  )) ..

mmii®®ttGGaaeemmrriikkSSggnniiggeevvoottNNaammVVnnyyll''cc∫∫aass''  nnUUvvppll®®bbeeyyaaCCnn__
rrbbss''eeKKnniiggppll®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''eeyyIIgg®®ssbbKK~~aa  EEddll®®bbqqSSggnnwwggss®®ttUUvv
rrYYmm  KKWWyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††ddUUccKK~~aa  kk**yyll''®®BBmm[[eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''eeFFII√√kkaarrTTaa
kk''TTggmmkkrrddΩΩaaPPiiVVlleeyyIIgg  nniiggbbJJÇÇËËnnkkggkkmm¬¬SSggBBiieessssTTSSggGGss''  [[eeFFII√√
mmaattuuPPUUmmiinniivvtt††nn__  ttaammeesscckkII††eessII~~ssMMuurrbbss''eeyyIIgg  ..  ccMMEENNkkxxaaggmmii®®ttGGaaeemm
rriikkSSgg  VVnnTTSSggccgg´́dd[[mmii®®ttyyuuTTÏÏCCnneeyyIIggmm~~aakk''nnUUvvkkSSeePPII¬¬gg11eeddIImm  ®®KKaabb''rrMM
eessvv  ssMMeellookkbbMMJJkk''  ®®BBmmTTSSggee®®KKOOggeeyyaaFFbbrriikk≈≈aarreeppßßgg@@  nniiggmmaannmm""aa--
ssIIuunnTTUUrrss&&BBÊÊCCaaee®®ccIInneeTToott    EEddll≤≤ttKKiittkk~~¨g̈gCCMMnnYYyyeeyyaaFFaaGGaaeemmrriikkSSggEEdd--
llpp††ll''ddll''rrddΩΩaaPPiiVVlleeyyIIggeeLLIIyy  ..

eennAAeellIIkkTTII11  mmii®®ttrrbbss''eeyyIIggccUUllmmkkddll''mmaattuuPPUUmmiieennAA´́ff©©TTII3300  EExx
eemmssaa  KK˘̆ss˘̆11997700,,  eellIIkkTTII22mmkkddll''́́ ff©©TTII3300  EExxmmiiffuunnaa  KK˘̆ss˘̆11997700,,
eellIIkkTTII33ddll''́́ ff©©TTII1199  EExxkkJJÔÔaa  KK˘̆ss˘̆11997700  nniiggmmaannmmkkee®®kkaayyCCaabbnn††
eeTToott  ..
((llII--eeDDoobb ––  rraall''eeBBllbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkkNN††aallrrbbss''eeyyIIggmmaannbbJJ˙ȧa  bbggbbÌÌËË
nnEExxµµrree®®kkaammrrbbss''eeyyIIgg  EEttggnnSSKK~~aaeeLLIIggmmkkCCYYyyCCaanniiccçç  ..  eennAACCMMnnaann''rrbbbb
ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrree®®kkaammCCaaee®®ccIInnmmWWuunnnnaakk''VVnnmmkkss¬¬aabb''KKrreeCCII
ggKK~~aaeennAAkk~~¨g̈gkkmmıı¨C̈Caa  ..  eebbIIttaammkkaarrsseegg˚t̊trrbbss''xxMM∆∆¨ëerrooggrrhhUUttmmkk  xxMM∆∆¨B̈BMMuuEEddll
VVnn®®bbTTHHeeXXIIjjbbggbbÌÌËËnnEExxµµrree®®kkaammTTSSggGGss''eennaaHH  VVnnTTTTYYllnnUUvvkkaarreekkaatt
ssrreessIIrr  kkaarrddwwggKKuuNNGGII√√eessaaHH˘̆˘̆˘̆  EEttppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj®®ttUUvveeKK®®bbmmaaffeemmIIllggaa--
yy……eess††aaHHTTwwkkmmaatt''ddaakk''eellIIqqÌÌwwggeexxµµaaccKK~~aaEEffmmeeTToott  ..  vvaaCCaakkaarrBBiitt®®VVkkdd
NNaass''  KKWWeeccjjBBII<<BBYYkkCCnnssIIhhnnuunniiyymm>>˘̆˘̆˘̆  EEtteeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaakk**eeddaayy
eeKKKKYYrrQQrreellIIPPaaBBssmmeehhttuuppll  eehhIIyy®®kkeeLLkkeemmIIlleeTTAA  <<xx¬¬wwmmssaarr>>
nniigg<<mmUUlleehhttuu>>  EEddllQQaammTTSSggGGss''eennaaHHVVnnhhUUrree®®ssaacc®®ssbb''eennAAeellII
TTwwkkddIIEExxµµrreeyyIIggxx¬¬HHppggeeTTAA  ((!!!!))  eebbIImmiinnVVnnGGrrKKuuNNeeTT  ssUUmmeemmtt††aakkMMuu®®bbmmaaff
EEffmmeeTToottGGII  !!  ..  mmaannCCnnssIIhhnnuuxx¬¬HHeeTTootteennaaHH  eeKKxx√√ll''BBIIeeQQµµaaHHeellaakkssWW
gg--gg""uukkffaann''eemm††ccmm††ggssrreessrrddaakk''®®ss:<<    WW  >>  eehhIIyymm††ggssrreessrrddaakk''®®ss:

<<  uu>>  nniiggmmaannxx¬¬HHeeTTootteeccaaTTffaa  KKaatt''CCaaCCaattii<<cciinn--yyYYnn>>GGII@@CCaaeeddIImm  ??!!  ))  ..
kkaarreeFFII√√mmaattuuPPUUmmiinniivvtt††nn__ccUUllmmkkrrYYmmrrss''kk~~¨g̈gmmhhaassggmmCCaattii  eeyyIIggxxMM∆∆¨G̈G

ttIIttccllnnaaEExxµµrreessrrIIssµµ&&®®KKcciitt††rrMMllaayyxx¬¬ÁÁnnCCaayyuuTTÏÏCCnnmm~~aakk''  rrbbss''kkggyyuuTTÌÌBB



lleexxmmrrCCaattii  eeddIImm∫∫IIrrkkßßaa‰‰kkPPaaBBCCaattii[[mmaannCCMMhhrrrrwwggbbwwuuggmmSSmmYYyyxx¬¬SSggBBUUEEkk
ssMMrraabb''®®bbyyuuTTÏÏTTll''nnwwggxxµµSSggQQ¬¬aannJJnnTTwwkkddII  bb""uuEEnn††pp~~tt''KKMMnniittrrbbss''eeyyIIggxxMM∆∆¨¨
eennAAEEttrrkkßßaavviinn&&yy´́ff¬¬ff~~ËËrr  CCaaGG~~kkbbddiivvtt††nn__  ttaammllkk≈≈NN:eeKKaallnneeyyaaVVyy
rrbbss''ccllnnaaEExxµµrreessrrIIKKWW    eessrrIIPPaaBB  ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ssggmmEExxµµrrffIIµµ  ssnnii††PPaa
BB  nniigg  ssuuPPmmggll  ..

eeyyIIggxxMM∆∆¨s̈sUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  eeyyIIggxxMM∆∆¨C̈CaayyuuTTÏÏCCnnEExxµµrrmmaattuuPPUUmmiinniivvtt††nn__  BBMMuuEEmmnn
CCaa  ««EEmm""kkhh√√kk»»  rrbbss''GGaaeemmrriikkSSggeeTTootteeLLIIyy  ®®KKaann''EEttCCaaTTaahhaannVVnnhhaa
tt''eerroonnvviiCCÇÇaayyuuTTÏÏssaa®®ss††BBIIGGaaeemmrriikkSSgg  GGMMBBIIccMMVVMMggqqµµkk''  nniiggccMMVVMMggTT&&BB´́®®BB  ..

kkrrNNiiyykkiiccççrrbbss''eeyyIIggxxMM∆∆¨ ̈ kk**ddUUcckkrrNNiiyykkiiccççrrbbss''BBllrrddΩΩEExxµµrr‰‰
eeTToottkk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHHEEddrr  KKWWeeyyIIggTTSSggGGss''KK~~aa®®ttUUvv®®BBYYtt´́ddKK~~aa  ssµµaaTTll''nnwwgg
ssµµaa  rrYYmmssaammKKIIFF¬¬¨g̈gmmYYyy  ®®bbyyuuTTÏÏyy""aaggkk¬¬aahhaannGGgg''GGaacc  eeddjjkkMMccaatt''xxµµSSgg
QQ¬¬aannJJnnTTwwkkddII  rrkkßßaanniiggBB®®ggwwggssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr[[KKgg''vvgg''nniiggllUUttllaa
ss''eeTTAAGGnnaaKKtt  ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''kk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  eeyyIIggxxMM∆∆¨ëeKKaarrBBeellaakkkk~~¨g̈gzzaann:

CCaa®®KKUUmmKK¨ëeTTÊÊsskk__  nniiggCCaaGG~~kkCCYYyykkaabb''qq˚åarreerroobbccMMpp¬¬ËËvv[[  eehhIIyyeeyyIIggxxMM∆∆¨n̈nSSKK~~aa
eeddIIrrmmkkmmaattuuPPUUmmiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn  kk~~¨g̈geeBBllEEddllmmaattuuPPUUmmiieennHHrrggee®®KKaaHHeeddaayyGGMMeeBBII  

rraatttt∫∫aattQQ¬¬aannJJnn´́nnCCaattiissaassnn__dd´́TT  KKWWBBYYkkyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  ..  ddUUeecc~~HH
kkrrNNiiyykkiiccççCCaabbffmmrrbbss''eeyyIIggxxMM∆∆¨ ̈ ®®ttUUvveeFFII√√CCaayyuuTTÏÏCCnneeddjjkkMMccaatt''xxµµSSgg
eeKKaarrBBvviinn&&yyrrbbss''kkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrCCaattii  CCaaTTaahhaannsskkmmµµ  nniiggCCaakkgg
‰‰kkPPaaBBkk~~¨g̈gbbNN††aakkgg‰‰kkPPaaBBTTSSggGGss''rrbbss''kkmm¬¬SSggkkaarrJJrrssaaFFaarrNN--
rrddΩΩEExxµµrr  ..

xxaaggmmuuxxvviiCCÇÇaabbeeccççkkeeTTssee®®kkAABBIIvviiCCÇÇaayyuuTTÏÏssaa®®ss††  eeyyIIggxxMM∆∆¨m̈maannmmiitt††xx¬¬HH
CCaaGG~~kknniiBBnnÏÏ  CCaaeeXXaassnniikk  CCaaGG~~kkEE®®bbPPaassaaeevvoottNNaamm--EExxµµrr--GGgg''eeKK¬¬ss
CCaabbuuKKlliikkkkaarriiyyaall&&yyCCaaGG~~kkGGbb''rrMMCCaaGG~~kksshhCCIIBB  ..  eeyyIIggxxMM∆∆¨s̈sµµ&&®®KKbbMMeerrII
kkaarrttaammssmmttƒƒPPaaBBrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..

eeddaayyvvIIrriiyyPPaaBBeeqq¬¬øøttssrreessrr  nniiggssnn††aanncciitt††dd**bbrriissuuTTÏÏ  eess~~hhaaCCaattii
mmaattuuPPUUmmii  eessµµaaHH®®ttgg''nniiggmmii®®ttrrYYmmQQaamm  ssUUmm[[CCaattii  ssaassnnaa  ssaaFFaarrNN
rrddΩΩEExxµµrr  VVnnQQ~~HHmmaarrss®®ttUUvvTTmmiiLLCCaassƒƒaaBBrr  ..

ssUUmm[[ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  rrIIkkccMMeerrIInnllUUttllaass''  KKgg''vvgg''  ssiiƒƒtteessƒƒrr  ccIIrr
kkaall˘̆˘̆˘̆..

PP~~MMeeBBjj,,  ´́ff©©TTII1177  EExxååssPPaa  KK˘̆ss˘̆11997711
fac'-exmrin ÊÊ



kicçsnÊnarvagelaksWg-g"ukfan'
nigshkarIeBlbegI˚tExµresrI

ddkk®®ssgg''eeccjjBBII®®BBiittii††bb&&®®tt<<mmUUllnniiFFiissWWgg--gg""uukkffaann''>>
eeccjjppßßaayyEExxkkJJÔÔaa  qq~~SS11999911

eennAAeeBBllEEddlleeyyIIggxxMM∆∆¨V̈VnneeccjjBBIIPP~~MMeeBBjj  eeTTAACCYYbbnnwwggeellaakkssWWgg--
gg""uukkffaann''  eeyyIIggxxMM∆∆¨V̈VnnssYYrreellaakkffaa  ––
ssMMnnYYrr ––  ccuuHHeellaakkttaabbeeggII˚t̊tGGggkkaarrEExxµµrreessrrIIeeFFII√√GGII√√  ??
cceemmII¬¬yy ––  xxMM∆∆¨V̈VnneeXXIIjjnnUUvvee®®KKaaHHff~~aakk''mmhhnn††rraayy    eePPII¬¬ggssÂÂggaammccaabb''eeqqHH  

ccUUllmmkkddll''ppÊÊHHEExxµµrr  ..  eePPII¬¬ggeennHHmmkkBBIIsseemm††ccssIIhhnnuu  VVnnTTTTYY
llyykkmmkkddaakk''eellIIppÊÊHHEExxµµrr  ..  ddUUeecc~~HHxxMM∆∆¨C̈CaaBBllrrddΩΩEExxµµrrmm~~aakk''  xxMM∆∆¨m̈miinnGGaaccQQrr
{{bb´́ddeemmIIllGGNN††aatteePPII¬¬ggssÂÂggaammeennHHeeqqHHmmkkeellIIppÊÊHHxxMM∆∆¨ëeTT  ..  eeBBlleennHHeebbII
bbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIggEEddllmmaannssmmttƒƒPPaaBB  mmiinn®®BBmmeeccjjmmuuxxeeFFII√√kkaarrbbMMeerrIIEExxµµrr
eeTT  rrYYccbbeeNN††aayy[[CCaattiinniigg®®bbCCaaCCnnTTTTYYllnnUUvvee®®KKaaHHff~~aakk''eennaaHH  xxMM∆∆¨m̈m~~aakk''‰‰gg
kk**ssuuxxcciitt††eeccjjmmuuxxeeFFII√√kkaarrCCYYyysseeÂÂggaaHHCCaattiiEExxµµrrEEddrr  ..
ssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa ––  ®®KKbb''ccllnnaattssflflUUEEddllxxMM∆∆¨V̈VnnbbeeggII˚t̊teeLLIIgg  lluuHH®®ttaaEEtt®®bb
eeTTssCCaattii®®ttUUvvkkaarr  ..  ®®ssuukkEExxµµrrssiiƒƒtteennAACCiittPPaaBBGGaassnn~~  ..  eebbII®®bbCCaaCCnnnniigg
®®bbeeTTssEExxµµrrVVnnssuuxxssaann††eehhIIyy  xxMM∆∆¨k̈k**mmiinn®®ttUUvvkkaarrbbeeggII˚t̊tccllnnaattssflflUUeennHH
EEddrr  ..
ssMMnnYYrr ––  eellaakkttaa,,  sseemm††ccssIIhhnnuunniiggvviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjjVVnnppßßaayyffaa  ®®ssuukk  

EExxµµrr≤≤LLËËvveennHHmmaannssgg''mmhhaavviiTT¥¥aall&&yy  pp¬¬ËËvvff~~ll''  ssııaann  nniiggmm
nnIIÊÊrreeBBTT¥¥  ..ll..  CCaaBBiieessss®®ssuukkEExxµµrrssMMbbUUrrssbb∫∫aayyNNaass''  eebbIIeeyyIIggEExxµµrr
eessrrIIccUUlleeTTAA  GGaacceeFFII√√[[bb""HHJJll''eesscckkII††ssuuxxssaann††rrbbss''®®bbCCaaCCnnEExxµµrreeTT
ddwwgg  ??
cceemmII¬¬yy ––  eebbIIeeFFII√√nneeyyaaVVyyxxuuss      eeTTaaHHbbIICCaaxxMMkkssaaggCCaaggeennHHmmYYyyrryy

……mmYYyyJJnn''ddgg    ……kk**ee®®ccIInnCCaaggeennHHeeTTAAeeTToottkk**eeddaayy,,    ssaallaa
eerroonn  pp¬¬ËËvvff~~ll''ssııaann  nniiggmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥EEddllsseemm††ccVVnnssgg''eennaaHH  kk**nnwwggvviinnaa--
sshhiinneehhaaccGGss''eeTTAAvviijjEEddrr  kkMMuuffaaeeLLIIyy®®ttwwmmssaallaaeerroonn  ……ssııaannff~~ll''
bb""uueeNNˆĤH  ssUUmm∫∫IIEEttssmm∫∫ttii††CCaattiiTTwwkkddIIEExxµµrr  rrhhUUttddll''rraaCCbbll¬¬&&gg˚e̊eTToott  kk**nnwwgg
®®ttUUvvvviinnaasshhiinneehhaacc  eeKKccmmiinnppuutteeLLIIyy  ..  sseemm††ccssggÙÙCCYYnn--NNaattVV
nnCCYYyyssEEmm††ggeesscckkII††VVrrmm∏∏rrbbss''®®BBHHGGggCCaaee®®ccIInnddggccMMeeJJHHeerrOOggeennHH  ddUUcc
CCaakkaarr®®BBmmaannrrbbss''sseemm††ccCCYYnn--NNaatt  kk~~¨g̈g{{kkaassBBiiFFIIbbuuNN¥¥bbJJçç¨ḦHssIImmaa
vvtt††nnaaKKBB&&nnÏÏ  ((TTwwkkllÌÌkk''))  ffaa  sseemm††cceennAAvv&&yyeekkµµggeeBBkk  xx√√HHkkaarrBBiieessaaFFnn__kk~~¨g̈g
eerrOOggnneeyyaaVVyy  GGaaccnnwwggnnSSee®®KKaaHHff~~aakk''ddll''®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUll  EEttsseemm††
ccssIIhhnnuummiinnVVnnss††aabb''ttaamm{{vvaaTT  rrbbss''sseemm††ccssggÙÙCCYYnn--NNaatteeLLIIyy
EEbbrrCCaaxxwwggxx∆∆aall''  ®®cceeLLaatteeLLIIgg  VVnnttµµiiHHeeddoollddll''rrUUbbsseemm††ccssggÙÙCCYYnn--
NNaattvviijj  yy""aagg®®TTeeKKaaHHttaammvviiTT¥¥¨ ̈ EEddllsseemm††ccssggÙÙCCaa®®KKUUbbee®®ggoonnppÊÊaall''
rrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ..ll..
ssMMnnYYrr ––  eellaakkttaa,,  ssBB√√́́ ff©©,,      sseemm††ccnniiggvviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjjVVnneeCCrreellaakkttaa

ffaa  CCaaCCnnkk∫∫tt''CCaattii  ??
cceemmII¬¬yy ––  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnbbJJÇÇaa[[vviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjjeeCCrrxxMM∆∆¨ ̈ kkaarreennHHmmiinn®®ttwwmm  

®®ttUUvv®®ssbbttaammcc∫∫aabb''eeTT          ee®®JJHHffaammuunnnnwwggeeccaaTTxxMM∆∆¨f̈faakk∫∫tt''CCaattii
eennaaHH  lluuHH®®ttaaEEttmmaannttuullaakkaarreeFFII√√kkaarrvviinniiccœœ&&yy  mmiinnEEmmnnttaammEEttkkaarreeQQ√√ggyy
ll''rrbbss''sseemm††cceennaaHHeeTT  ..  eebbIIeellaakkccgg''ddwwggffaaeettIIxxMM∆∆¨ ̈ ……sseemm††ccssIIhhnnuuCCaaCC
nnkk∫∫tt''CCaattiinniiggkk∫∫tt''rraa®®ss††eennaaHH  ssUUmmeellaakkccSSeemmIIll®®bbvvttii††ssaa®®ss††eellaakk  nnii
gg®®bbvvttii††ssaa®®ss††CCaattii  eeKKnnwwggssrreessrrBBIIkkaarrBBiitt  eehhIIyyeellaakknnwwggVVnnyyll''
cc∫∫aass''ffaa  nnrrNNaaCCaaGG~~kkkk∫∫tt''CCaattiiEExxµµrr  ..  
ssMMnnYYrr ––  eellaakkttaa,,  eeKKffaaeellaakkttaaCCaaCCnnkk∫∫tt''CCaattiiEEmmnn  ee®®JJHHeellaakkttaa

VVnnccUUllrrYYmmeeFFII√√kkaarrCCaammYYyyCCnnkk∫∫tt''sseemm††cc    ddUUccCCaaeellaakkssmm
ssaarrII,,  eellaakkddaabb--QQYYnn  nniiggeellaakkssuunn--ssaakk''CCaaeeddIImm  ..
cceemmII¬¬yy ––  GGMMeeBBIITTSSggeennHHmmiinnssrr[[eeXXIIjjffaaxxMM∆∆¨k̈k∫∫tt''CCaattii‰‰NNaa  ??  eennHHssrr

[[eeXXIIjjffaa  sseemm††ccssIIhhnnuuxx√√HHssmmttƒƒPPaaBBCCaaeemmddwwkknnSS  VVnneeFFII√√
[[®®kkuummsseemm††ccEEbbkkVVkk''KK~~aakk∫∫tt''KK~~aaeeTTeettII  ..  eehhIIyymmaannGGss''eellaakkxx¬¬HH
VVnnmmkkssMMuueeFFII√√kkaarrbbMMeerrIIccllnnaaEExxµµrreessrrIIrrbbss''xxMM∆∆¨p̈pgg  ..  xxMM∆∆¨ÿyll''eeXXIIjjffaa  eeKK
eeFFII√√®®ttUUvvccMMeeJJHHeerrOOggEEddlleeKKmmkkssMMuuCCYYyyeeFFII√√kkaarr[[EExxµµrreessrrII  ..  xxMM∆∆¨m̈miinnGGaaccXXaa
tt''XXSSggnnrrNNaammYYyy  EEddllccgg''eeFFII√√nneeyyaaVVyy®®bbqqSSggnnwwggsseemm††ccssIIhhnnuu
eeLLIIyy  ee®®JJHHnneeyyaaVVyyrrbbss''sseemm††ccCCaanneeyyaaVVyyKKµµaann®®KKwwHH  VVnnbb--
ee®®ggoonnmmnnuussßß[[KKµµaanneesscckkII††eessµµaaHH®®ttgg''CCaammYYyyKK~~aa  ..  ddUUeecc~~HHvvaarrEEmmggEEttgg
EEttbbeeggII˚t̊t[[mmaannKKMMnnMMuuKKMMuuKKYYnn  EEbbkkVVkk''rrkkll∫∫iicckkllssmm¬¬aabb''EEttKK~~aa‰‰gg  eeddIImm∫∫II
®®VVff~~aaKKiittEEttGGMMNNaacc  bbuuNN¥¥ss&&kkii††  mmaass®®VVkk''ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..
ssMMnnYYrr ––  eellaakkttaa,,  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnneeccaaTTeellaakkttaa      CCaaGG~~kkkk∫∫tt''rraaCC

bbll¬¬&&gg˚E̊Exxµµrr  ??
cceemmII¬¬yy ––  ccMMeeJJHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚E̊Exxµµrr  KKWWsseemm††ccssIIhhnnuueennHHeehhIIyyEEddllCCaaGG~~--

kkkk∫∫tt''  ee®®JJHH®®TTgg''VVnneeFFII√√nneeyyaaVVyyKKµµaann®®KKwwHH  yykkrrbbbbrraaCCaa
nniiyymmsskkii††PPUUmmii  eeTTAAccUUllrrYYmmCCaammYYyybb¬¬¨k̈kkkuummµµ¨ÿynniiss††  EEddllCCaaee®®KKaaHHff~~aakk''ddll''
rraaCCbbll¬¬&&gg˚r̊rbbss''kkßß®®ttEExxµµrr  ..



ssMMnnYYrr ––  eellaakkttaa,,  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnneeccaaTTffaa  eellaakkttaa®®VVff~~aattMMEENN
gg®®bbFFaannaaFFiibbttIIEEmmnn……  ??

cceemmII¬¬yy ––  ®®ttgg''ttMMEENNgg®®bbFFaannaaFFiibbttII……®®bbmmuuxxrrddΩΩeennaaHH  vvaaKKµµaannssaarr:ssMMxxaa
nn''GGII√√ccMMeeJJHHxxMM∆∆¨ëeTT    EExxµµrrNNaa    GG~~kkNNaaeeKKkk**eeFFII√√VVnnEEddrr    [[EEttrrkk

eesscckkII††ssuuxxCCUUnn®®bbCCaarraa®®ss††  [[rraa®®ss††mmaannssiiTTiiÏÏeessrrIIPPaaBB  eeJJllKKWWeeFFII√√[[EExxµµrr
rrss''  ..  ccMMeeJJHHrrUUbbxxMM∆∆¨ëeFFII√√GGII√√kk**VVnnEEddrr  ee®®JJHHeeBBlleennHHsseemm††ccssIIhhnnuueemmIIllmmii
nneeXXIIjjee®®KKaaHHff~~aakk''  KKµµaannGG~~kkeeKKeeccjjmmuuxxCCYYyyddaass''eettOOnnsseemm††ccssIIhhnnuu
VVnnCCaaxxMM∆∆¨®̈®ttUUvveeccjjmmuuxx  CCYYyyEE®®sskk®®VVbb''bbggbbÌÌËËnnEExxµµrr  nnSSKK~~aaCCYYyykkaarrJJrr[[
®®ssuukkEExxµµrreeyyIIggVVnnrrss''rraannnnwwggeeKK  ..
ssMMnnYYrr ––  eellaakkttaa,,  ®®ssuukkEExxµµrreeyyIIggKKYYrrTTuukk[[mmaanneess††cceessaayyrraaCC¥¥……??
cceemmII¬¬yy ––  ®®ttgg''eennHH˘̆˘̆˘̆      xxMM∆∆¨®̈®ttUUvveeFFII√√kkaarreeKKaarrBBeeTTAAttaammllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥

eessrrII  eeJJllKKWWeeFFII√√kkaarrbbMMeerrIIqqnnÊÊ:®®bbCCaarraa®®ss††  KKWW®®bbCCaarraa®®ss††CCaaGG~~kk
ccaatt''EEccgg  eebbIImmttii®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrPPaaKKee®®ccIInneeKK®®ttUUvvkkaarrTTuukk  xxMM∆∆¨k̈k**KKµµaannGGII√√CCMMTTaa--
ss''eeLLIIyy  ..

_______________________________

ebskkmµExµresrIEs√g
rksni†PaBCamYysem†csIhnu
®®kkuummEExxµµrreessrrIIVVnnTTTTYYlleebbsskkmmµµBBIIeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  [[ccUUlleeTTAA

eeFFII√√kkaarrEENNnnSSBBnn¥¥ll''®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  GGMMBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''́́ nnnneeyyaaVVyyrrbbss''ss
eemm††ccssIIhhnnuu  EEddllggaakkeerreeTTAArrkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  nniiggGGMMBBIInneeyyaaVVyyeessrrIInniiyy
mmrrbbss''EExxµµrreessrrII  ..  eeyyIIgg®®ttUUvvEEtteeFFII√√nneeyyaaVVyyssnnii††vviiFFIICCaammYYyybbggbbÌÌËËnn
EExxµµrr  eellaakkVVnnBBnn¥¥ll''ffaa  ––

««  eebbIIkkaallNNaa  eeyyIIggccUUlleeTTAAVVnnCCYYbb®®bbTTHHCCaammYYyyTTaahhaannkkII††  ®®bbCCaa
CCnnEExxµµrrkkII††  eeyyIIggeettaaggEEttBB¥¥aayyaammBBnn¥¥ll''TTaahhaann  nniigg®®bbCCaaCCnnEExxµµrr[[yy
ll''BBIIeebbsskkkkmmµµ  nniiggnneeyyaaVVyyrrbbss''EExxµµrreessrrII@@KKµµaannbbMMNNggnnwwggeeFFII√√kkaarr
bbgg˙˙ËËrrQQaammEExxµµrrKK~~aa‰‰ggeeTT  KKWWEExxµµrreessrrII®®KKaann''EEttssMMuupp¬¬ËËvveeddIIrrccUUlleeTTAAkkaann''TTII®®kkuugg
PP~~MMeeBBjj  ®®VVbb''GG~~kkddwwkknnSSnniigg®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  GGMMBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''rrbbss''yyYYnnkkuummµµ¨ÿy
nniiss††  eehhIIyyeeFFII√√[[nneeyyaaVVyyGGBB¥¥aa®®kkwwttBBiitt®®VVkkddeeLLIIggvviijj  eeddIImm∫∫IIrrkkeess
cckkII††ssuuxxssMMrraabb''®®bbeeTTssCCaattii  nniigg®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  eeBBllEExxµµrrVVnnssuuxxeehhIIyy
EExxµµrreessrrIInnwwggQQbb''eeFFII√√sskkmmµµPPaaBBeeTTootteehhIIyy  ..

bb""uuEEnn††  eebbIIsseemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuueennAAEEtteeFFII√√nneeyyaaVVyymmaann: bbMMJJnn
eeTTAArrkkpp¬¬ËËvvxxuusseennaaHH  eeyyIIggEExxµµrreessrrIIssUUmmeeFFII√√kkaarr®®bbqqSSggnnwwggnneeyyaaVVyyrrbb
ss''®®TTgg  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrCCaattii  ®®bbCCaaCCnn  nniiggTTwwkkddIIEExxµµrrCCaaddaacc''xxaatt  ––

‹‹  EExxµµrreessrrIIyyll''ffaa  GGMMeeBBIIEEddllsseemm††ccssIIhhnnuuGGnnuuJJÔÔaatt[[BBYYkkyyYYnnkkuu
mmµµ¨ÿynniiss††ee®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIEExxµµrr  ssMMrraabb''eeFFII√√ssÂÂggaammCCaammYYyy®®bbeeTTssCCiittxxaagg
KKWWhhaakk''ddUUccCCaasseemm††ccssIIhhnnuuyykkeeccaarrmmkkcciiJJççwwmmeennAAkk~~¨g̈gppÊÊHH  ..  eeccaarreennaaHH
nnwwggeeccjjBBIIppÊÊHHeeyyIIgg  eeTTAAllYYccGG~~kkCCiittxxaaggPPUUmmiippggrrbbggCCaammYYyy  ..  EEttGG~~kkCCii
ttxxaagg  eeKKmmiinnxxwwggnnwwggeeccaarreennaaHHeeLLIIyy  eeKKcc∫∫aass''CCaaxxwwggnnwwggGG~~kkcciiJJççwwmmeeccaarr
eennaaHHCCaammiinnxxaann  ..  mm""¥¥aaggeeTToottyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuCCYYyy
[[rrss''eennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  kk**KKµµaanncciitt††eessµµaaHH®®ttgg''nnwwggEExxµµrrEEddrr  eeKKnnwwggllYYccEExxµµrr
eehhIIyybb¬¬nn''yykkTTwwkkddIIEExxµµrreeyyIIggEEffmmeeTToott  ..

‹‹  ccMMeeJJHHccMMNNggrrvvaaggcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††CCaammYYyynniiggsseemm††ccssIIhhnnuu  eellaa
kkssWWgg--gg""uukkffaann''VVnnmmaann®®bbssaassnn__eeTTAAkkaann''BBYYkkeeyyIIggffaa  ––

««  sseemm††ccssIIhhnnuu®®ttUUvvEEtthhflflaann®®VVbb''cciinneeddaayy®®ttgg''@@ffaa  ssUUmmcciinnQQ
bb''mmkkCCYYyyEExxµµrreeTTAA  ee®®JJHHkkaarrCCYYyyEExxµµrreeddaayynnSSccMMVVMMggccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrr
eennaaHH  TTuukkddUUccCCaayykkddMMuueePPII¬¬gg  mmkkdduuttppÊÊHHEExxµµrrGGJJççwwgg  ..  eebbIIcciinnccgg''CCYYyyEExxµµrr

eeddaayyeessµµaaHH®®ttgg''  KKWWcciinnmmiinn®®ttUUvvCCYYyyEExxµµrr  eehhIIyybbNN††aall[[eePPII¬¬ggeeqqHHppÊÊHH
EExxµµrreeLLIIyy  ..  cciinn®®ttUUvvCCYYyyEExxµµrr[[®®ssbbeeTTAAttaammppll®®bbeeyyaaCCnn__  nniiggttaamm
qqnnÊÊ:rrbbss''®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  ddUUccCCaaCCYYyyeeFFII√√[[mmaannssnnii††PPaaBBddll''EExxµµrr,,  CCYYyyrrkkßßaa
GGBB¥¥aa®®kkwwttBBiitt®®VVkkddrrbbss''EExxµµrr  ..ll..  cciinnmmiinn®®ttUUvvGGUUssTTaajjyykkddIIEExxµµrreeTTAA
eeFFII√√CCaaTTIIllaannssmmrrPPUUmmii  rrvvaagg®®bbeeTTssEExxµµrrnniigg®®bbeeTTssCCiittxxaaggeeLLIIyy  ..
kkaarrkktt''ssMMKKaall'' ––  eehhttuuddUUeecc~~HH  ccMMeeJJHHEExxµµrreessrrIIEEddll®®bbqqSSggnnwwggsseemm††cc
ssIIhhnnuueennaaHH  mmiinnEEmmnnCCaaCCeemm¬¬aaHH®®bbqqSSggnnwwggnneeyyaaVVyyGGBB¥¥aa®®kkwwttBBiitt®®VV--
kkddeeTT  EEtteennHHCCaaCCeemm¬¬aaHH®®bbqqSSggnnwwggnneeyyaaVVyyGGBB¥¥aa®®kkwwttrrbbss''®®TTgg''  EEdd--
llggaakkeerreeTTAArrkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  ssuuxxcciitt††yykk®®ssuukkEExxµµrreeTTAAbbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCC
nn__yyYYnneeTTeettII  ..

❑

kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNggccgg''eeCCoossvvaaggee®®bbIIkkmm¬¬SSggeeyyaaFFaa  eellaakkssWWgg--gg""uukk
ffaann''VVnnccaatt''vviiFFaannkkaarrrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyeeFFII√√kkaarrccrrccaa  CCaammYYyysseemm††ccssIIhhnnuu
CCaaee®®ccIInneellIIkk  ..  eellaakkVVnneerroobbccMMddaakk''PP~~aakk''ggaarrEExxµµrreessrrIIeennAAttaammCCaayyEEdd
nnEExxµµrr--eeyyookkNNaamm  ttSSggBBIIhhaaeeTTooggrrhhUUttddll''LL¨k̈knniijj  ..

‹‹  eellaakk®®JJbb--GGflfl^n̂n,,  eellaakk®®JJbb--GGflflnn  nniiggeellaakkssaarruunn  eennAAttMMbbnn''
hhaaeeTTooggTTll''mmuuxxnnwwggttaaEEkkvv  ..  eellaakkssaarruunn  VVnnccUUlleeTTAAddll''PP~~MMeeBBjjccMMnnYY
nn55´́ff©©  rrYYccVVnn®®ttLLbb''mmkkvviijj  ..

‹‹  eellaakkCCII--mm""aann''  nniiggeellaakkssiiuumm--KKiinn  eennAAttMMbbnn''eexxtt††eerraaggddMMrrII  TTll''mmuu
xxnnwwggss√√aayyeerrooggnniigg´́®®BBEEvvgg  ..  eellaakkssiiuumm--KKiinnVVnnccUUlleeTTAAddll''PP~~MMeeBBjj
ccMMnnYYnnmmYYyyGGaaTTiitt¥¥  eeddIImm∫∫IIBBnn¥¥ll''BBiiee®®KKaaHHff~~aakk''ddll''®®bbeeTTssEExxµµrr  rrYYcceeTTIIbb®®tt
LLbb''mmkkvviijj  ..  

‹‹  eellaakkmm""uukk--EEyy""mm,,  eellaakkssaarraayy--ppnn  nniiggeellaakkvvaa""nn--QQYYgg  eennAA
ttMMbbnn''LL¨k̈knniijj  TTkk''mmuuxxkkMMBBgg''ccaamm  ss~~ÁÁll  ®®kkeeccHH  ..

‹‹  BBnn¥¥ll''EExxµµrrBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''rrbbss''yyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  ..
‹‹  eeFFII√√kkaarrssmm©©aatt''TTaakk''TTggccrrccaaCCaammYYyysseemm††ccssIIhhnnuu  ssMMuu[[®®TTgg''eeFFII√√

kkaarrEEkkEE®®bbnneeyyaaVVyyQQbb''KKSS®®TTyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  ..
‹‹  eeFFII√√kkaarreessIIuubbGGeegg˚t̊tttMMbbnn''yyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  nniiggsskkmmµµPPaaBBrrbbss''vvaa

eennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  ..
®®bbEEhhllbbYYnn--®®VVMMEExx  ee®®kkaayyeeBBlleeyyIIgg®®ttLLbb''BBIIPP~~MMeeBBjjvviijj  eeyyIIgg

VVnnTTTTYYllBBtt··mmaannxx¬¬HH@@  nniiggvviiTT¥¥¨P̈P~~MMeeBBjjppßßaayyCCaapp¬¬ËËvvkkaarrffaa  sseemm††ccssIIhh
nnuueehhAAEExxµµrreessrrIIeeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarrccrrccaaeeddaaHH®®ssaayyeerrOOggnneeyyaaVVyy®®ssuukkEExxµµrr..
eeBBlleennaaHHeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''kk**VVnn®®bbmmUUlleemmEExxµµrr@@eessrrIImmkk®®bbCCMMuu        rrYYcc
VVnnyykkbbJJ˙ȧaccrrccaaeennHHmmkkCCEECCkk  ..  GGgg®®bbCCMMuuVVnnssMMeerrccffaa  ®®ttUUvvEEtthhflflaann
eeFFII√√kkaarrccrrccaaeennHH  eebbIIssiinnCCaakkaarrccrrccaaeennHH  VVnnssMMeerrccddUUccbbMMNNggeennaaHHEEmmnn
TTwwkkddIIEExxµµrrkk**VVnnKKgg''vvggßß  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrrkk**VVnneeccoossppuuttBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''eePPII¬¬ggss
ÂÂggaamm  ..

eeBBlleennaaHHeellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''VVnnssYYrreeTTAAeellaakkTTiitt--GGYYnnffaa  ––
««GGYYnn‰‰gghhflflaanneeTTAAeeFFII√√kkaarrccrrccaaCCaammYYyysseemm††ccssIIhhnnuueeTT  ee®®JJHHsseemm††

ccssIIhhnnuu®®ttUUvvkkaarrssMMrrYYllnneeyyaaVVyyCCaammYYyynnwwggeeyyIIggeehhIIyy»»  ..
bb""uuEEnn††eellaakk®®JJbb--GGflfl^n̂n  VVnneeqqII¬¬yyttbbnnwwggssMMnnYYrrrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uu

kkffaann''  CCMMnnYYsseellaakkGGYYnnffaa  ––
««xxMM∆∆¨s̈sµµ&&®®KKcciitt††eeTTAAeeFFII√√kkaarrccrrccaaeennHH»»  ..
eebbsskkCCnn®®JJbb--GGflfl^n̂n  CCaaGG~~kknnSSJJkk¥¥rrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  hhflflaa

nnssMMeerrcccciitt††eeccjjeeTTAAeeFFII√√kkaarrccrrccaa  eeddaayymmiinnKKiittee®®KKaaHHff~~aakk''ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnee®®JJHH
yyll''ffaaeebbsskkkkmmµµeennHHmmaannssaarr:ssMMxxaann''ccMMeeJJHHEExxµµrr  ..  eehhIIyyeebbIIVVnnssMM
eerrcceebbsskkkkmmµµeennHH  GGaacceeFFII√√[[EExxµµrrqq¬¬ggppuuttBBIIee®®KKaaHHGGnn††rraayy  VVtt''bbgg''TTwwkkddII
ddUUcceeyyIIggVVnneeXXIIjjssBB√√́́ ff©©eennHH  ..  kk**bb""uuEEnn††  sseemm††ccEEbbrrCCaakk∫∫tt''nnwwggssMMddIIrrbb



ss''®®TTgg''  yykkeellaakk®®JJbb--GGflfl^n̂neeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaall  eeddaayy≤≤ttmmaannTTuukk{{kkaa--
ss[[eellaakk®®JJbb--GGflfl^n̂nbbeeJJççjjeeyyaabbll''kkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnn  ssUUmm∫∫IIEEttmmYYyymm""aatt''kk**
KKµµaannppgg ..  ee®®kkaayyBBIIsseemm††ccssmm¬¬aabb''eellaakk®®JJbb--GGflfl^n̂nyy""aaggGGyyuuttii††FFmm··mmkk
bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkk**VVnn®®CCaabb®®ssaabb''eehhIIyy  kkSSeePPII¬¬ggEExxµµrreessrrIIkk**ccaabb''ppÊÊ¨ḦHeeLLIIggeennAA
ttaammCCaayyEEddnnEExxµµrr--eeyyookkNNaamm  nniiggEExxµµrr--´́ff  ((ssUUmmeemmIIllEEppnnTTIIPPÇÇaabb''mmkk
CCaammYYyyeennHH))  ..  QQaammEExxµµrrccaabb''hhUUrreeLLIIggvviijj  eeddaayyeeFFII√√kkaarrccrrccaaCCaammYYyy
EExxµµrreessrrII  ..  ddUUccbbggbbÌÌËËnn®®CCaabb®®ssaabb''eehhIIyy  eePPII¬¬ggssÂÂggaammttaammCCaayyEEddnn
EExxµµrrkk**rraallddaallccUUll®®ssuukkEExxµµrrkkaann''EEttee®®CCAA  ..  eeyyookkkkuuggccUUllmmkkeennAAJJss
eeBBjjTTwwkkddIIEExxµµrrkkaann''EEttee®®ccIInneeLLIIgg@@  eeFFII√√[[®®bbeeTTssEExxµµrrmmaannvviibbttii††xxaaggeessddΩΩ
kkiiccççnniiggeeyyaaFFaammiinneeccHHccbb''  ..  åått††mmeessnniiyyllnn''--nnll''bbeeggII˚t̊trrddΩΩaaPPiiVVll
ee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii  rrYYccVVnnbbJJÇÇaaeellaakkvvrr:eessnniiyy‰‰kk  ssflfluunn--´́ff eeTTAAeeddjj
yyYYnneeyyookkkkuuggeeccjjBBIITTwwkkddIIEExxµµrr  eennAAttaammttMMbbnn''kkMMBBgg''ccaamm  ®®kkeeccHH  nniiggssÊÊwwgg
EE®®ttgg  ..ll..  BBYYkkyyYYnneeyyookkkkuuggeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrrmmiinn®®BBmmeeccjj  rrYYccvvaayykk
rrUUbbsseemm††ccssIIhhnnuummkkJJkk''  ®®VVbb''ffaasseemm††cc[[ddIIvvaaeennAA ..  lluuHHyyYYnneeyyookkkkuu
ggmmiinneeccjjBBIIddIIEExxµµrr  nniiggmmaannbbJJ˙ȧa´́ppÊÊkk~~¨g̈gssµµ¨K̈KssµµaajjeeddaaHH®®ssaayymmiinnrrYYcc  ss
eemm††ccssIIhhnnuueennAAmmiinnVVnnrrkk®®cckkeeccjjeeTTAAbbrreeTTss  ..  åått††mmeessnniiyyllnn''--
nnll''VVnnbbeeggII˚t̊tssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  nniiggVVnnTTSSggBBwwggEExxµµrreessrrII[[mmkkCCYYyy
eeddIImm∫∫IIeeddaaHH®®ssaayybbJJ˙ȧaEExxµµrrkk**mmiinnrrYYcc  ee®®JJHHTTMMnnbb''TTwwkkvvaaVVkk''mmkkeehhIIyy  ..  bb
nnÊÊaabb''mmkk  cciinnnniiggyyYYnnVVnneerroobbccMMEEppnnkkaarrbbEEnnƒƒmm  eeddaayybbJJççËËllrrUUbbeexxoovv--
ssMMppnnnniiggbb""uull--BBtt  mmkkbbnn††EEppnnkkaarrnneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''sseemm††ccssIIhh
nnuu  bbNN††aall[[®®bbCCaaCCnnEExxµµrrss¬¬aabb''mmYYyyCCaann''eeTToottGGss''rraabb''llaannnnaakk''  eennAA
ee®®kkaamm®®BBHHeenn®®ttrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuueeTToottppgg  ..

ccuuggbbMMppuutt  yyYYnneeyyookkkkuuggEEddllsseemm††ccssIIhhnnuuFF¬¬aabb''VVnnpp††ll''PPss††¨P̈Paa
[[TTwwkkddII®®CCkkeekkaann  nniiggeeddIIrrkkaatt''  ..ll..  kk**ccUUllmmkkyykkTTwwkkddIIEExxµµrrEEttmm††gg  ..
GGII√√@@TTSSggGGss''EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuVVnnssaaggssgg''  kk**®®ttUUvvvviinnaassVVtt''bbgg''ddUU
cceellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''VVnnTTaayyTTuukk  kkaallBBII3355qq~~SSmmuunnEEmmnn  ..  mmiinn®®ttwwmmEEtt
bb""uueeNNˆâaHHeeTT  TTwwkkddIIEExxµµrrkk**®®ttUUvvVVtt''bbgg''  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrr®®ttUUvvvviinnaassGGnn††rraayyyy""aa
ggeexx¬¬aaccppßßaarrCCaaTTIIbbMMppuutt  ..  ««  eennHHmmkkEEttBBIIsseemm††ccssIIhhnnuueeFFII√√nneeyyaaVVyyxxuu
ss»»  ee®®JJHHEEtt®®TTgg''bbddiieessFFmmttii®®bbCCaarraa®®ss††  mmaann{{vvaaTTsseemm††ccssggÙÙCCYYnn--
NNaatt  nniiggeeyyaabbll''rrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''CCaaeeddIImm  ..⁄⁄




