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esckI†seg≈b

bbJJ˙ȧaTTMMnnaakk''TTMMnnggkkmmıı¨C̈CaaCCaammYYyyeeyyookkkkuugg  ®®bbmmUUllpp††MM¨ëellIIllkk≈≈NN:®®TTgg''®®TTaayyBBIIrr
mmYYyyKKWWnneeyyaaVVyykkaarrbbrreeTTssrrbbss''ssIIhhnnuu  nniiggkkaarrCCHH≤≤TTiiÏÏBBllmmkkeellII  eeccjjBBIIkkaarr
rrIIkkdduuHHddaallkkaann''EEttFFMMeeLLIIgg@@  ´́nnccllnnaakkuummµµ¨ÿynniiss††nniiyymmeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  mmYYyyccMM
EENNkkeeTToott  KKWWkkaarree®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIEExxµµrrrrbbss''BBYYkkeeyyookkkkuugg  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√CCaa®®bbPPBBTTIIkkEEnn¬¬gg
pp††ll''eess∫∫øøgg,,  TTIICCMMrrkk  nniiggCCaakkaarrssMMrrYYllkkiiccççkkaarrEEpp~~kknneeyyaaVVyy  ..

kkaarreessIIuubbGGeegg˚t̊tdd**hhµµtt''cctt''mmYYyy  BBII®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayybbJJÇÇaakk''ffaa  BBYYkkeeyyookkkkuuggTTTTYY
lleess∫∫øøggeennAAxxaaggkk~~¨g̈gnniiggqq¬¬ggttaammrryy:®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  kk**bb""uuEEnn††VVnnbbgg˙ȧajjffaa  TTMMhhMḾ́ nn
kkaarrpp††ll''eess∫∫øøggeennaaHHttiiccttYYcceeTT  eebbIIee®®bboobbeeFFoobbeeTTAAnnwwggkkaarrTTTTYYllppÊÊaall''ttaammrryy:®®bbeeTT
ssllaavv  nniiggBBIIxxaaggkk~~¨g̈grrgg√√gg''®®bbeeTTssyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  vvaaCCaakkaarrcc∫∫aass''NNaass''  EEddllffaa
mmaannkkaarrXXuubbXXiittssflfl˜˜uu®®KKllMMuú́ nnBBYYkkmmÂÂnnII††EExxµµrr  bbNN††aall[[BBYYkkeeyyookkkkuuggTTSSggGGss''eennHHrrss''
eennAAyy""aaggssuuxxssbb∫∫aayy  kk~~¨g̈gttMMbbnn''CCaaee®®ccIInnttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrr  ..  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynnii
ss††kk**VVnneerroobbccMMppggEEddrr  nnUUvvTTIIkkEEnn¬¬ggggaayy®®ssYYllttYYcc@@CCaassmm©©aatt''eennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  ..
kkaarrbbJJÇÇaakk''TTSSggGGss''VVnnbbgg˙ȧajj[[ddwwggffaa  TTIIkkEEnn¬¬ggssMMrrYYllkkaarrTTSSggeennHH    KKWWCCaaEEpp~~kkmmYYyy
dd**ttUUccbb""uueeNNˆâaHH  ´́nnkkaarrxxiittxxMM®®bbwwggEE®®bbggTTSSggGGmm∫∫aallmmaaNNrrbbss''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  eennAA
‰‰®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..

eennHHeehhIIyyCCaaPPss††¨ẗtaaggyy""aaggssMMxxaann''EEddllqq¬¬¨ḦHbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjj  eeTTaaHHbbIIrrddΩΩaaPPiiVV--
llEExxµµrrmmaann……kk**BBMMuummaanneeccttnnaassmmKKMMnniittCCaammYYyy®®bbttiibbttii††kkaarrrrbbss''BBYYkkeeyyookkkkuuggeennAAkk~~¨¨
gg®®ssuukkxx¬¬ÁÁnnkk**eeddaayy  ..  ssIIhhnnuukkMMBBuuggmmaannkkaarrccaabb''GGaarrmmµµNN__kkaann''EEttxx¬¬SSggeeLLIIgg@@ccMMeeJJHH
kkaarreeff˚åalleeTTaassEEddllffaa  ®®ssuukkEExxµµrrVVnn®®ttUUvvee®®bbII®®VVss''eeddaayyBBYYkkeeyyookkkkuugg  ..  ddll''
ddUUeecc~~HHeeTTAA  rrddΩΩaaPPiiVVllPP~~MMeeBBjjVVnnssaakkll∫∫ggrriiHHrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyTTbb''TTll''ccMMeeJJHHkkaarree®®bbII
®®VVss''EEbbbbeennHH  eeddaayyee®®bbIInnUUvvllTTÏÏPPaaBBrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeddIImm∫∫II®®ttYYttBBiinniitt¥¥eeTTAAeellII®®BBMMEEddnnmmaann
®®bbEEvvgg660000´́mm""ll__rrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaammYYyy®®bbeeTTssyyYYnn  EEddllxx¬¬ÁÁnnBBMMuuGGaaccnnwwggeeFFII√√GGII√√VVnnTTaall''
EEtteessaaHHeennaaHH  ..

P
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bribTneyaVy

11--  kkaarrssMMrruuHHssMMrrYYllmmYYyyEEddllVVnneeFFII√√eeLLIIggeennAATTII®®kkuugghhßßWWEENNvvkkaallBBIIqq~~SS11995544
GGaaccrraabb''ffaaCCaa®®BBiittii††kkaarrNN__mmYYyydd**llÌÌ  ssMMrraabb''eesscckkII††ssggÙÙwwmm´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllPP~~MMeeBBjj  ..
‰‰kkrraaCCPPaaBBffIIµµ@@´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  kk**VVnn®®ttUUvvsshhKKmmGGnn††rrCCaattiieeFFII√√[[®®ttwwmm®®ttUUvv®®ssbb
cc∫∫aabb''..  bbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddII  EEddllCCaaccMMNNaabb''GGaarrmmµµNN__mmYYyydd**FFMḾ́ ®®kkEEllggeennAAPP~~MMeeBBjj®®ttUUvv
**VVnnFFaannaaeeddaayy®®bbeeTTsshhttƒƒeellxxII  ..      eeTTaaHHkkaarrFFaannaaeennHHeemmIIlleeXXIIjjBBIIee®®kkAACCaaggkkaarr
BBiittkk**eeddaayy  kk**vvaa®®KKaann''eebbIICCaaggKKµµaannVVnneeFFII√√GGII√√TTSSggGGss''  ..  kkaarrssMMrruuHHssMMrrYYllkk**VVnnbbJJŒŒbb''
ppggEEddrr  nnUUvvkkaarrvvaayy®®bbyyuuTTÏÏKK~~aa  ccMMeeBBllEEddllssÂÂggaammkkMMBBuuggrraallddaallhhUUrrkkMMBBbb''ccUU
lleeTTAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr..  CCaammYYyykkaarrcceeccssmmaannHHnniiggPPaaBBrrwwggrrUUss  mmiinnssmmeehhttuuppllnniigg
CCaa®®bbCCaaCCaattiiGG®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBByy""aaggNNaakkII††,,  BBYYkkKKNN:®®bbttiiPPUUEExxµµrrVVnneeFFII√√kkaarrttvvaa""TTaammTTaarr
rrYYcceehhIIyykk**VVnnTTTTYYllnnUUvvCC&&yyCCMMnnHH      eellIIkkaarrddkkkkggTT&&BBeeyyookkmmiijjffyyeeccjjBBIITTwwkkddII
EExxµµrr  ..    rrddΩΩaaPPiiVVllssIIhhnnuussMMeerrcccciitt††  mmiinnccaabb''eeppII††mmeeFFII√√kkaarrkkaann''kkaabb''®®KKbb''®®KKggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn
eeTTAAeellIITTIIkkEEnn¬¬ggTTSSggGGss''eennaaHH  eeddaayyeeFFII√√kkaarrvvaayy®®bbhhaarr®®bbqqSSggBBIIrrddggeeTTAAeellIIeeTT  ..

22--  ®®bbEEhhllEEddllllÌÌ®®bbeessIIrrCCaaggGGII√√TTSSggeennaaHH,,  kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggTTII®®kkuugghhßßWWEENNvv
VVnnbbnnßßll''[[®®ssuukkyyYYnnEEbbkkCCaaBBIIrrnniiggTTnn''eexxßßaayy  ..  ddMMeeNNIIrr®®bbvvttii††ssaa®®ss††yyYYnneeFFII√√
[[®®ssuuttccuuHH´́nnååbbTTII√√bb  ®®ttUUvvVVnneeKK®®bbeemmIIeemmIIll  ..  kkiiccççkkaarrnneeyyaaVVyyee®®kkAA®®bbeeTTssrrbb
ss''EExxµµrr  kk**®®ttUUvvrrkkßßaaTTuukknnUUvvssPPaaBBkkaarrNN__ddEEddll  ..

33--  ccMMeeJJHHssIIhhnnuueehhIIyynniiggBBllrrddΩΩEExxµµrr‰‰eeTToott,,  kktt††aadd**ssMMxxaann''eennAAkk~~¨g̈g®®bbvvttii††ssaa
®®ss††ssmm&&yyffIIµµ́́ nnååbbTTII√√bbååNNÎÎËËcciinn  KKWWmmiinnTTuukkbbEENN††ttbbeeNN††aayy[[mmaannKKMMnnaabbssgg˚t̊t''
mmkkeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  BBIIssMMNNaakk''®®bbeeTTss´́ffnniiggyyYYnneeLLIIyy  ..  kktt††aaeeppßßggeeTToott,,  GGaaNNaa
nniiKKmmnniiyymmVVrrSSgg  ®®BBmmTTSSggkkaarr®®bbyyuuTTÏÏttssflflUUrrvvaaggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkCCaammYYyynnwwggkkuummµµ¨ÿy
nniiss††cciinn  kk**mmaannssaarr:ssMMxxaann''NNaass''EEddrr  ..  eennAAkk~~¨g̈gkkaarreeFFII√√vviiPPaaKKccuuggee®®kkaayy,,  eeTTaaHHbbIIyy""aa
ggNNaakk**eeddaayy,,  GGII√√TTSSggGGss''eennHH  KKWW®®KKbbeeTTAAeellIIbbJJ˙ȧaCCaammUUllddΩΩaanncc®®kkBBttii††nniiyymm……GGaa--
NNaanniiKKmmnniiyymmrrbbss''́́ ffnniiggyyYYnn  ..  

44--  eennAAkk~~¨g̈gkkaarr®®bbyyuuTTÏÏttssflflUUeeddIImm∫∫IIbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn,,  EExxµµrrVVnn®®ttUUvvxx√√iinnxx√√
gg''eeddaayyssaarrPPaaBBTTnn''®®CCaayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayyBBMMuuGGaaccee®®bboobbppÊÊwwmmeeTTAAnnwwggkkmm¬¬SSggrrbbss''́́ ff
nniiggyyYYnnVVnneeLLIIyy  ..  ddll''ddUUeecc~~HHeeTTAA  EExxµµrr®®ttUUvvbbgg≈≈MMcciitt††rrMMBBwwggeeTTAAeellIIvviiFFIIkkaarrTTUUtt  ..  kkaall
BBIIssttvvttßßTTII1199,,  eeBBllxx~~ggeeTTAATTll''nnwwggCCJJÇÇSSgg,,  EExxµµrrVVnnrrtt''eeTTAABBwwggVVrrSSgg[[mmkkCCYYyy
kkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnnBBIIBBYYkk®®bbeeTTssCCiittxxaaggdd**xx¬¬SSggkk¬¬aa..  GGMMeeBBIIGGaaNNaaBB¥¥aaVVllVVrrSSgg,,  eebbIIttaammkkaarr
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yyll''eeXXIIjjrrbbss''EExxµµrr,,  BBMMuuEEmmnnCCaaJJkk¥¥ssMMrraabb''bbnnÏÏËËrreennaaHHeeTT..  eebbIIVVrrSSggBBiittCCaammaanntt´́mm¬¬
xxııgg''xxııss''ssMMrraabb''kkaarrkkaarrJJrrEEmmnn,,  eebbIIVVrrSSggTTÂÂnnÊÊaannCCiiHHCCaann''FF©©nn''FF©©rreeTTAAeellIIGGFFiibbeettyy¥¥PPaa
BBEExxµµrrEEmmnn,,  eennaaHHvvaaCCaaeerrOOggGGkkuussllmmYYyy  ..  eerrOOggEEddllssMMxxaann''eennaaHHKKWWffaa  ®®ssuukkEExxµµrr®®ttUUvv
VVnnEEffrrkkßßaa[[ssiiƒƒtteennAAKKgg''vvgg''ddEEddll  ..

55--  ssƒƒaannkkaarrNN__VVnnEE®®bb®®bbYYllkk~~¨g̈gGGMMLL¨g̈gqq~~SS11995500  ..  KKMMnniittCCaattiinniiyymmEEddllppuu
ssppuulleeLLIIggeennAAee®®kkaayyeeBBllssÂÂggaammTTUUTTSSgg≤≤NNÎÎËËcciinn  kk**VVnnDDUUtteennAAkk~~¨g̈gddYYggcciitt††́́ nn
BBYYkkyyuuvvCCnneerroonnssUU®®tteeccHHddwwggEExxµµrrCCaaee®®ccIInn  rrYYmmTTSSggssIIhhnnuuppgg  ..  ®®ssuukkEExxµµrrmmiinnGGaaccbb
nn††††eeFFII√√CCaaGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggrrhhUUtteennaaHHeeTT  ..  ssMMxxaann''CCaaggeennHH,,    eeTTaaHHbbIImmaannkkaarrBBiittEEddll
nniiyyaayyffaa  GGMMNNaaccBBiitt®®VVkkddeennAA≤≤NNÎÎËËcciinnkkMMBBuugg®®ttUUvvpp¬¬aass''bb††ËËrrkk**eeddaayy  ..  ccMMeeJJHHEExxµµrr
VVrrSSggKKWWCCaakkmm¬¬SSggEEddllTTnn''eexxßßaayy        eehhIIyymmhhaaGGMMNNaaccmmYYyyffIIµµeeTToott®®ttUUvvEEttccUUllxx¬¬ÁÁnn
mmkkCCMMnnYYss  ®®bbssiinnNNaaeebbIIEExxµµrrccgg''EEffrrkkßßaakkaarrJJrrbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..

66--  ssIIhhnnuuBBMMuuEEmmnnCCaaCCnn®®TTwwssII††nniiyymmeeTT  eehhIIyyeennAAeeBBllKKaatt''®®bbkkaann''yykk««KKMMnniitt
GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥nniiyymm»»  eeFFII√√CCaammaaKKaa··nneeyyaaVVyyee®®kkAA®®bbeeTTssrrbbss''EExxµµrr  KKWWmmkkBBIIKKiittffaammaann
EEttrrUUbbmmnn††««GGaaBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥nniiyymm»»eennHHeehhIIyy  CCaaEEbbbbbbTTdd**ssmmssYYnnEEddll®®bbCCaaCCaattiieeTTII--
bbVVnn‰‰kkrraaCC¥¥eeffµµaaggffIIµµ®®ttUUvv®®bbkkaann''yykk,,  eehhIIyyssIIhhnnuukk**KKµµaannmmnniiÊÊllssggßß&&yyGGII√√eessaaHH
eeLLIIyy  kk~~¨g̈gkkaarr®®bbyy&&tt~~®®bbEEyyggXXMMuu®®KKgg®®ssuukkEExxµµrr[[ssiiƒƒtteennAACCaayy""aaggddUUeecc~~HH  ..  EEddll
ssMMxxaann''CCaaggeennHHeennaaHH,,  ««nneeyyaaVVyyGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥nniiyymm»»,,  VVnneepp††aatteeTTAAeellIIvviiFFaannkkaarrxxaa
ggpp¬¬ËËvvTTUUtt  CCaaCCaaggkkaarree®®bbIIddMMeeNNaaHH®®ssaayyeeyyaaFFaaeeTTAAeellIIbbJJ˙ȧannaannaa  eehhIIyy®®BBmmTTSSgg
eepp††aatteeTTAAeellIIkkaarreeccoossvvaagg®®bbccUUkk®®ccbbll''ssµµ¨K̈KssµµaajjeennAAkk~~¨g̈gssÂÂggaamm®®ttCCaakk''  eeddaayy
GGnnuueellaammeeTTAAttaammeeKKaallccMMhhrrCCaa®®bb´́BBNNIIrrbbss''EExxµµrr  nniiggPPaaBBBBiittCCaakk''EEss††ggeennAAkk~~¨¨
gg≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  ssIIhhnnuuVVnnssMMeerrccyykk««nneeyyaaVVyyGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥nniiyymm»»  EEttmmYYyyKKtt''
eeTTaaHHbbIIyy""aaggddUUcceemm††cckk**eeddaayy  ..  ccMMeeJJHHTTssßßnn:rrbbss''KKaatt'',,  GGBB¥¥aa®®kkwwttPPaaBBGGaacceeFFII√√[[
®®bbCCaaCCaattiittUUccttaacc  ee®®bbII®®VVss''kkaarr®®bbTTaajj®®bbTTgg''mmiinneessIIµµPPaaBBKK~~aa´́nn≤≤TTiiÏÏBBll  EEddllkkMMBBuu
gg®®bbNNSSgg®®bbEECCggKK~~aarrvvaaggmmhhaaGGMMNNaaccmmYYyyCCaammYYyynnwwggmmhhaaGGMMNNaaccmmYYyyeeTToott  ..  

77--  ssIIhhnnuueellggeess~~øøtteennHHyy""aaggbbiiuunn®®bbssbb''GGss''ccMMnnYYnnddbb''qq~~SS  ..  KKaatt''VVnnccaatt''
EEccggEEffrrkkßßaaCCYYssCCuullTTMMnnaakk''TTMMnnggrrbbss''KKaatt''CCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkyy""aaggllÌÌ  eeTTaaHHbbII
KKaatt''mmaannGGaarrmmµµNN__ffaa  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkmmaannkkaarrJJkk''BB&&nnÏÏGGMMeeBBIITTuuccççrriittCCaammYYyyeessoommnniigg
yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ®®bbqqSSggrrddΩΩaaPPiiVVllrrbbss''KKaatt''kk**eeddaayy  ..  eennAAeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH,,  eeTTaaHH
bbIIyy""aaggNNaakk**eeddaayy,,  KKaatt''VVnneeFFII√√TTMMnnaakk''TTMMnnggCCaammYYyycciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††  kkaann''EEtt®®bbeessIIrr
eeLLIIggbbnnii††ccmm††gg@@CCaallMMddaabb''  ..  kkaarrff¬¬wwggEEff¬¬ggeennHHccaabb''eeppII††mmppÊÊ¨ḦHeeLLIIggeennAAeeddIImmTTssvvttßßqq~~SS
hhuukkssiibb  eeddaayyssaarrkkmm¬¬SSggkkuummµµ¨ÿynniiss††kkaann''EEttxx¬¬SSggeeLLIIgg@@eennAA‰‰yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..



kkmmıı¨C̈Caa  nniigg  eeyyookkkkuugg                                                                                                                              44

88--  llwwkkNNaaBBYYkkeeyyookkkkuuggKKµµaannbbgg˚k̊kaarr®®bbkkYYtt®®bbEECCggGGII√√ss&&kkii††ssiiTTiiÏÏ  ccMMeeJJHHrrddΩΩaaPPii--
VVll®®kkuugg´́sshh˚g̊geeTT,,  GGMMeeBBIIkkuubbkkmmµµKKWW®®KKaann''EEttCCaakkaarreerrOOggbbnnÊÊaabb''bbnnßßMMbb""uueeNNˆâaHHccMMeeJJHH
EExxµµrr  ..  rrhhUUttddll''eeddIImmqq~~SS11995588,,  ddMMeeNNIIrreekkIInneeLLIIggCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''́́ nnsskkmmµµPPaaBBTT&&BB
´́®®BB  kk**ccaabb''eeppII††mmbb""HHTTggiiccddll''TTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaagg´́sshh˚g̊gnniiggPP~~MMeeBBjj  ..  eennAAccuuggEExxmmiiffuu--
nnaa,,  mmYYyyyybb''mmuunneeBBllkkaarreeccjjddMMeeNNIIrrrrbbss''ssIIhhnnuu  eeTTAACCYYbbnniiyyaayyKK~~aaCCaammYYyy´́ss--
hh˚g̊g,,  BBYYkkkkggTT&&BByyYYnnVVnneeFFII√√kkaarreeddjjttaammVVjj''®®bbhhaarrBBYYkkeeyyookkkkuugg  rrYYcceehhIIyyVVnn
kkaann''kkaabb''PPUUmmiiEExxµµrrmmYYyykk~~¨g̈grryy:eeBBllyy""aaggxxII¬¬ppgg  ..  ååbb∫∫ttii††eehhttuueennHH    KKWWCCaaGGMMeeBBIIrrMMeellaaPP
QQ¬¬aannTTIImmYYyyeennAAkk~~¨g̈grryy:eevvllaadd**yyUUrrkknn¬¬ggmmkk  EEddlleeFFII√√[[mmaannkkaarreeff˚åalleeTTaassKK~~aa
eeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  rrYYcceehhIIyyssIIhhnnuukk**lluubbeeccaallkkaarreeFFII√√ddMMeeNNIIrrrrbbss''KKaatt''eennaaHHeeTTAA  ..

99--  eeTTaaHHbbIIsskkmmµµPPaaBBBBYYkkeeyyookkkkuugg  mmaannttYYnnaaTTIIssMMxxaann''kkaann''EEttee®®ccIInneeLLIIgg@@  eeTTAA
eellIITTMMnnaakk''TTMMnnggdd**GGaabb''GGYYrrrrvvaagg´́sshh˚g̊gnniiggPP~~MMeeBBjjkk**eeddaayy,,  eeKKKKµµaanneeXXIIjjssJJÔÔaaNNaa
mmYYyyccggÌÌ¨l̈l®®VVbb''ffaa  eennAATTssvvttßßTTIIhhaassiibbnniiggeeddIImmTTssvvttßßTTIIhhuukkssiibb  ssIIhhnnuueeCCOO
ffaa  kkaarrVV""nn''®®bbmmaaNNCCaaffIIµµ́́ nnnneeyyaaVVyyrrbbss''KKaatt''ccMMeeJJHHrrddΩΩaaPPiiVVlleeyyoomm  ccSSVVcc''
EEddrr……eeTT  ..  CCaakkaarrppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj,,  KKaatt''VVnnssaarrPPaaBBffaa  vvtt††mmaannrrbbbb®®bbqqSSggkkuummµµ¨ÿynniiss††
eennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ÁÁgg  KKWWCCYYyyddll''EExxµµrreeTTAAvviijjeeTT  ..  kk~~¨g̈gbbTTssmm∏∏aassnn__mmYYyyCCaammYYyykkaaEEss
ttVVrrSSgg  Le Monde,,  ssIIhhnnuuVVnnnniiyyaayyyy""aaggccMMhhffaa  ––  ««eeddIImm∫∫IIrrkkßßaaTTMMnnaakk''TTMMnnggllÌÌ
CCaammYYyymmiitt††kkuummµµ¨ÿynniiss††rrbbss''xxMM∆∆¨,̈,  eennaaHHeeyyIIggmmiinn®®ttUUvvmmaann®®BBMMEEddnnCCaabb''CCaammYYyyKK~~aaeeTT»» ..

1100--  mmaannccMMNNuuccxx¬¬HH,,  ddUUcckkaallBBIIeeddIImmqq~~SS11996611,,  ssIIhhnnuu®®ssaabb''eeCCOOffaa  BBYYkkeeyyookk
kkuuggBBiittCCaaQQ~~HHssÂÂggaammeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg ..  KKaatt''ssmm¬¬wwggeemmIIlleeXXIIjjeeddaayyPP∆∆aakk''eeppIIÌÌll
ccMMeeJJHHGGII√√EEddllKKaatt''yyll''ffaa  CCaakkaarrCCaabb''ppuuggllgg''®®TTeennssrrbbss''GGaaeemmrriikkSSggkk~~¨g̈gssƒƒaannPPaa
BBeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eeqqııaaHHeeTTAArrkkbbrraaCC&&yy  ..  KKaatt''VVnneessII~~[[eeFFII√√kkaarrccrrccaaCCaammYYyyBBYYkkTT&&BB
´́®®BB  kk~~¨g̈geeBBllkkmm¬¬SSggBBYYkkeennHHeennAAmmiinnTTaann''xx¬¬SSggEEmmnnEETTnneennAAeeLLIIyy  ..  vvttƒƒ¨b̈bMMNNgg´́nnkkaarr
ccrrccaa  KKWWeeddIImm∫∫IIeeFFII√√[[yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg««eeTTAACCaaGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥»»    EEddllKKaatt''ccgg''mmaannnn&&yyffaa  TTuukk
[[yyYYnneennAAEEbbkkKK~~aa  ..  kkaarrTTTTYYccrrbbss''KKaatt''ssMMuu[[mmaann««ssnnii~~ssiiTTTTII®®kkuugghhßßWWEENNvv»»ccaabb''
BBIIqq~~SS11996622mmkk  KKWWeennAAkk~~¨g̈gTT®®mmgg''nneeyyaaVVyyeennHH‰‰ggeehhIIyy  ..

1111--  kkaarrggaakk´́nnEExxµµrreeTTAAxxaaggeeqq√√gg  VVnnddMMeeNNIIrrkkaarryy""aaggeehhaaccNNaass''kk**ccaabb''ttSS
ggBBIIqq~~SS11996611EEddrr  rrYYcceehhIIyyVVnn®®bbkkaass[[ddwwggeennAAqq~~SS11996633  ..  TTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaaggPP~~MMeeBB
jjnniiggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  VVnnffmmffyyccuuHHeeddaayyeehhttuummkkBBIIsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkmmiinnKKSS®®TT
kkaarrccrrccaaCCaammYYyyBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  ..  eennAAkk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH,,  ssIIhhnnuuVVnnllaatt®®tt
ddaaggbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjnnUUvvKKMMeerraaggkkaarr  GGMMBBIIGGII√√EEddllKKaatt''eeCCOOffaa  KKWWkkaarrssMMrrbbssMMrrYYllCCaaccSSVV
cc''CCaammYYyyhhaaNNUUyynniiggeebb""kkSSgg  ..  bbJJ˙ȧassMMrraabb''ssIIhhnnuu      KKWWeeFFII√√yy""aaggNNaa[[TTMMnngg''TTMMnngg
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eennaaHHkkaann''EEttllÌÌ®®bbeessIIrreeLLIIgg@@  ..  
1122--  nnaaccuuggqq~~SS11996644,,  ssIIhhnnuuCCaaeellIIkkTTIImmYYyy  ccaabb''eeppII††mmnniiyyaayyyy""aaggeeccjjmmuuxx

TTTTYYllssaall''pp¬¬ËËvvTTUUtt  BBMMuuEEmmnn®®KKaann''EEttCCaammYYyyyyYYnnxxaaggeeCCIIggbb""uueeNNˆâaHHeeTT  KKWWCCaammYYyynnwwggBBYY
kkeeyyookkkkuuggppggEEddrr..  ssƒƒaannPPaaBByy""aabb''eeyyIInneennAA®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg EEttggEEttCCaakkaarrKKiitt
KKUUrrTTuukkmmuunnrrbbss''ssIIhhnnuuCCaanniiccçç  rrYYcceehhIIyyKKµµaannGGII√√®®ttUUvvmmnniiÊÊllssggßß&&yyeeTTootteeLLIIyy  EEdd--
lleeFFII√√[[KKaatt''eeddIIrrccUUllkkaann''EEttee®®CCAA@@eeTTAAxxaaggeeqq√√gg  ..  ssIIhhnnuueessIIÊÊEEtt®®VVkkddCCMMrruujj[[eeTTAA
CCaayy""aaggddUUeecc~~HH  eeddaayyssaarrkkaarrGGss''ssggÙÙwwmmbbnn††nnUUvvbbrraaCC&&yyccMMeeJJHHGGII√√EEddllKKaatt''ccgg''VVnn
CCaaTTIIbbMMppuutt  kk~~¨g̈grryy:eeBBll22qq~~SSkknn¬¬ggmmkk  KKWWkkaarreeFFII√√ssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvssII††BBII≤≤NNÎÎËËcciinn
EEddllKKaatt''ccgg''bbeeJJççjj[[eeKKeeXXIIjjnnUUvvCCMMnnaajjkkaarrxxaaggTTUUttrrbbss''KKaatt''eeddIImm∫∫IIeeddaaHH®®ssaayy
bbJJ˙ȧa  EEddllkkMMBBuugg®®KKbbddNN††bb''kkaann''EEttxx¬¬SSggeeLLIIgg@@  eeddaayykkmm¬¬SSggGGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎnniiggmm
nnuussßß  ..  ccMMeeJJHHssIIhhnnuu,,  ssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvffIIµµeeFFII√√eeLLIIgg  eennAAkk~~¨g̈geesscckkII††rrMMBBwwggeeTTAAeellII
««ddMMeeNNaaHH®®ssaayyGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥»»ssMMrraabb''®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  KKaatt''eennAAmmaannssggÙÙwwmmffaa
eeTTaaHHbbIIKKaatt''eeCCOOCCaakk''ffaa  ffII√√eebbIIkkaarrbbnn††eeCCaaKKCC&&yyrrbbss''BBYYkkeeyyookkkkuuggVVnneekkIInneeLLIIggEEmmnn
BBiittyy""aaggNNaakk**eeddaayy    kkaarreeFFII√√[[yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg,,  kkmmıı¨C̈Caa  nniigg®®ssuukkeessoomm  kk¬¬aayyeeTTAACCaa
GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥  GGaaccCCaarrbbggmmYYyyxx&&NNÊÊEEcckkmmhhaaGGMMNNaaccxxaaggeekkIIttnniiggxxaagglliicc  mmiinn[[
bb""HHTTggiiccKK~~aaVVnn  kk~~¨g̈geeBBllTTuukk[[®®ssuukkyyYYnneennAAEEttEEbbkkKK~~aa  ..

1133--  ssIIhhnnuussuuxxcciitt††KKSS®®TTeebb""kkSSgg  rrhhUUttddll''eeccjjmmuuxxnniiyyaayyCCMMnnYYsscciinnkk~~¨g̈gbb
JJ˙ȧaGGnn††rrCCaattiinnaannaa  eennAAkk~~¨g̈g®®kkbbxx&&NNÏÏ®®bbeeyyaaCCnn__EExxµµrr  ..  kk~~¨g̈geeBBllnniiyyaayyKK~~aammYYyyeennAA
eebb""kkSSggkkaallBBIIccuuggqq~~SSeeTTAA  ((qq~~SS11996644)),,  yyYYnnxxaaggeeCCIIggnniiggeeyyookkkkuuggVVnnddwwggCCaaeellIIkkTTII
mmYYyy  nnUUvvGGII√√EEddllBBYYkkeeKKssggßß&&yyCCaayyUUrrmmkkeehhIIyy  KKWWssIIhhnnuuCCaaGG~~kkccrrccaamm~~aakk''dd**ss√√iittss√√aa
jjGGssççaarr¥¥  GGMMBBIIbbJJ˙ȧaNNaaEEddllTTaakk''TTggeeTTAAnnwwggppll®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''EExxµµrr  ..  eeBBllBBYYkk
kkuummµµ¨ÿynniiss††®®bbEEkkkkmmiinn®®BBmmccuuHHjj""mm  ccMMeeJJHHkkaarrTTaammTTaarrhhYYsseehhttuurrbbss''ssIIhhnnuu  kkaarr
ccrrccaaKK~~aakk**®®ttUUvvccbb''  ..  ccMMeeJJHHssIIhhnnuu,,  eerrOOggEEbbbbeennHHKKWWKKµµaannGGII√√ee®®kkAAGGMMBBIIkkaarrmmiinneessµµaaHH®®ttgg''
rrbbss''yyYYnnbb""uueeNNˆâaHH  EEddllCCaanneeyyaaVVyykkMMEEhhggmmkkeellIIkkmmıı¨C̈Caa  ..  kk~~¨g̈gssuunnÊÊrrkkffaadd**KKYYrr
[[kktt''ssmmaall''mmYYyyeennAAPP~~MMeeBBjjkkaallBBIIeeddIImmqq~~SSeennHH  KKWWeennAAkk~~¨g̈geeBBllKKaatt''eeFFII√√CCaaBBiiFFIIkkaarrBBYY
kkxxaaggeeqq√√ggkk~~¨g̈gssnnii~~ssiiTT®®bbCCaaCCnn≤≤NNÎÎËËcciinn,,  ssIIhhnnuuVVnn®®BBmmaannddll''kkggTT&&BBEExxµµrrffaa  ––
««BBYYkkcc®®kkBBttii††nniiyymmyyYYnn  eeTTaaHHbbIImmaannBBNN··EEbbbbNNaakk**eeddaayy  KKWWCCaaee®®KKaaHHff~~aakk''yy""aaggBBiitt
®®VVkkddccMMeeJJHHEExxµµrr»»  ..

1144--  eennAAkk~~¨g̈gssnnii~~ssiiTT  kkaarrkkMMEEhhggrrbbss''yyYYnnTTSSggBBIIrr  ee®®kkaammGGnnuutt††rrPPaaBBkkuummµµ¨ÿynnii
ss††eennHH,,  ssIIhhnnuuVVnnggaakkeeTTAArrkk®®ssuukkcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††  eennAAkk~~¨g̈geesscckkII††ssggÙÙwwmm  eehhIIyy
KKaatt''VVnnssaarrPPaaBBffaa  eeTTaaHHttiiccttYYccyy""aaggNNaakk**eeddaayy  cciinnnnwwggee®®bbII®®VVss''≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''    
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xx¬¬ÁÁnneeddIImm∫∫IITTbb''yyYYnnEEddrr  ..  ddUUcckkaallBBIIeeddIImmqq~~SS11996600,,  cciinnVVnn®®ttUUvveeKKrraayykkaarrNN__[[ddwwgg
ffaaVVnnssnn¥¥aa««ee®®bbII≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''xx¬¬ÁÁnn»»CCaammYYyyhhUU--CCIImmiijj  eeddIImm∫∫IIbbJJçç¨ḦHbbJJççËËllBBYYkkeeyyoo
kkkkuugg  [[eeKKaarrBBGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBBEExxµµrr  eehhIIyynniiggeeccoossvvaaggbbgg˚å̊åbb∫∫ttii††eehhttuueennAACCiitt®®BBMM
EEddnnEExxµµrr  ..  vvaaCCaakkaarrcc∫∫aass''NNaass''EEddllffaa  ssIIhhnnuummaannCCMMeennOOttiiccttYYccbbMMppuuttccMMeeJJHHkkaarr
ssnn¥¥aanniiggkkaarrFFaannaarrbbss''yyYYnnEEbbbbeennHH  ..  KKaatt''kkaann''EEttKKµµaannCCMMeennOOCCaaggeennHHeeTTAAeeTToott  ccMM--
eeJJHHllTTÏÏPPaaBBrrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  EEddllGGaacc®®ttSSEE®®ttggeennAAkk~~¨g̈gGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__  ..

1155--  llwwkkNNaassIIhhnnuueeCCOOffaa  BBYYkkeeyyookkkkuuggnnwwggQQ~~HHssÂÂggaammeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg
eehhIIyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk®®ttUUvvEEttbbgg≈≈MMeeFFII√√kkaarrccrrccaaeeddIImm∫∫IIrrkk®®cckkeeccjjeennaaHH,,  eeyyIIggkk**GGaacc
ssmm¬¬wwggeemmIIlleeXXIIjjffaa  ®®ssuukkEExxµµrrmmuuxxCCaa®®bbkkaann''CCMMhhrrrrbbss''xx¬¬ÁÁnnggaakkeeTTAAxxaaggeeqq√√gg  ..  

eeddaayykkaarrbbnn††eehhAA®®ssuukkEExxµµrr  CCaa®®ssuukk««GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥»»,,  eeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaakk**eeddaayy,,
ssIIhhnnuuccggÌÌ¨l̈lbbgg˙ȧajjffaa      KKaatt''BBMMuuTTaann''VVnn®®bbuuggee®®bboobbkkaatt''pp††aacc''ccMMNNggTTaakk''TTggKK~~aaTTSSgg
GGss''eennAAeeLLIIyyeeTT  ..    KKaatt''VVnnrrkkeeXXIIjjrrYYcceehhIIyyffaa  kkaarrkkaatt''pp††aacc''TTMMnnaakk''TTMMnnggCCaammYYyy
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  nniiggkkaarrkkaatt''bbnnƒƒyyccuuHHTTMMnnaakk''TTMMnnggrrbbss''KKaatt''CCaammYYyyxxaagglliicc  mmuuxxCCaa
nnwwggeeFFII√√[[KKaatt''mmaannTTIIkkEEnn¬¬ggttUUcccceeggÌÌøøttxx¬¬SSggNNaass''  ssMMrraabb''ccaatt''kkaarrxxaaggpp¬¬ËËvvTTUUtt  ..  eeKKss
eegg˚t̊teeXXIIjjmmaannssJJÔÔaabbJJÇÇaakk''yy""aaggcc∫∫aass''ffaa      ssIIhhnnuussggÙÙwwmmeeFFII√√kkaarrCCYYssCCuullnnUUvvkkaarr
xxUUccxxaattxx¬¬HH  eeddaayyeeFFII√√[[llÌÌ®®bbeessIIrreeLLIIggTTMMnnaakk''TTMMnnggCCaammYYyycc®®kkPPBBGGgg''eeKK¬¬ssnniigg®®bb
eeTTssGGUU®®ss††aallII  ..    mmUUllddΩΩaann´́nnkkaarrEE®®bb®®bbYYlleennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr      KKWWvvaaGGaa®®ss&&yyeeTTAAeellII
ddMMeeNNIIrrkkaarr´́nnssÂÂggaammeennAA®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg‰‰eeNNaaHHeeTT  ..

eyokkuge®bI®Vs'®sukExµr
1166--  eeTTaaHHbbIIeeKKeeXXIIjjcc∫∫aass''ffaa  BBYYkkeeyyookkkkuuggVVnnee®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIEExxµµrr  ccaabb''ttSSgg

BBIÍ́ ff©©ddMMbbUUggeeGGIIyy´́nnkkaarrbbHHeeVVrrrrbbss''BBYYkkeeKKeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggkk**eeddaayy,,  TTMMhhMM
´́nnkkaarree®®bbII®®VVss''nniiggTTMMnnaakk''TTMMnnggdd**ssMMxxaann''kk~~¨g̈gssÂÂggaammTT&&BB´́®®BB  BBMMuuEEddllcc∫∫aass''TTaall''EEtt
eessaaHH  ..  bbJJ˙ȧaeennaaHHKKWWffaa  mmkkBBIIkkaarrxxMMllaakk''bbMMBBYYnnxx¬¬ÁÁnnttaammFFmmµµCCaattií́ nnBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  ®®BB
mmTTSSggTTIIkkEEnn¬¬ggEEddllBBMMuummaannnnrrNNaaGGaaccccUUlleeTTAAddll''  ..  bbEEnnƒƒmmBBIIeellIIeennaaHHeeTToott  nniiggrraa
bb''ssiibbqq~~SSmmkkeehhIIyy  ®®kkddaass''®®VVkk''EEddllBBYYkkeeKKee®®bbII  eebbIIttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__  KKWW__
KKµµaannnnrrNNaaddwwgg®®bbPPBBVVnnmmkkBBIINNaaeeTT  eehhIIyytt´́mm¬¬́́ nn®®kkddaass''®®VVkk''eennaaHHeeTTootteessaa--
tt  kk**KKYYrr[[mmnniiÊÊllssggßß&&yy´́®®kkEEllgg  ..  

es∫øg
1177--  PPss††¨ẗtaaggBBiitt®®VVkkdd  VVnnpp††ll''mmkkCCaahhUUrrEEhhee®®ccIInnqq~~SSeehhIIyy  GGMMBBIIkkaarree®®bbII

®®VVss''®®ssuukkEExxµµrr  CCaa®®bbPPBBpp††ll''eess∫∫øøggssMMrraabb''BBYYkkeeyyookkkkuugg  ..      kkaarrvvaayytt´́mm¬¬eeTTAAeellII
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kkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øøggTTSSggGGss''eennHH  eessIIÊÊrrEEttBBMMuuGGaacceeFFII√√eeTTAAVVnn,,  kk**bb""uuEEnn††eeKKddwwggyy""aaggcc∫∫aa
ss''NNaass''ffaa  ccMMnnYYnnCCaassrruubbmmaannttiiccttYYccbbMMppuutt  eebbIIeeKKee®®bboobbppÊÊwwmmeeTTAAnnwwggeesscckkII††®®ttUUvv
kkaarr´́nnBBYYkkTT&&BB´́®®BB  eehhIIyyeebbIIeeKKee®®bboobbeeFFoobbeeTTAAnnwwggGGII√√EEddllBBYYkkeeKKVVnnTTTTYYllttaammrryy:

®®ssuukkllaavv,,  ttaammssmmuu®®TT  nniiggeennAAkk~~¨g̈grrgg√√gg''®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggEEttmm††gg  ..  PPss††¨ẗtaaggkk**VV
nnbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjppggEEddrrffaa  PPaaKKee®®ccIInn´́nneess∫∫øøggTTTTYYllVVnnmmkkBBII®®ssuukkEExxµµrr  KKWWssuuTTÏÏ
EEttCCaarrbbss''rrbbrrEEddlleeKKGGaaccTTiijjVVnneennAAttaammTTIIppßßaarr  CCaaBBiieessssmm˙˙ËËbbGGaahhaarr,,  ff~~SSeeBBTT¥¥
nniiggssMMeellookkbbMMJJkk''  ……CCaarrbbss''rrbbrrEEddllnnSSccUUllmmkkBBII®®ssuukkEExxµµrr  kkaarrrryy:bbNN††aajj
CCYYjjddUUrrFFmmµµttaa  nniiggssMMxxaann''bbMMppuuttCCaattiiKKIImmIIxx¬¬HH@@ssMMrraabb''ee®®bbII®®VVss''kk~~¨g̈gyyuuTTÏÏssaa®®ss††  ..  BBYYkk
eeQQ¬¬IIyyssÂÂggaammeeyyookkkkuugg  kk**VVnnpp††ll''nnUUvvcceemmII¬¬yyBBiiss††aarrppggEEddrr  GGMMBBIIkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnnPP--
ss††¨P̈PaarreennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  rrYYmmTTSSggkkaarrTTiijjddUUrrrrbbss''rrbbrreennAAttaammTTIIppßßaarrssaaFFaarrNN: ®®BBmm
IITTSSggkkaarree®®bbII®®VVss''pp¬¬ËËvvddwwkkCCJJÇÇËËnn  BBII®®ssuukkEExxµµrrccUUllmmkk®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..

1188--  eeKKmmaannmmUUlleehhttuuxx¬¬HH®®ttUUvveeCCOOffaa  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††VVnnKKiittKKUUrrrrYYcceehhIIyy  ffaakkaarr
TTTTYYlleess∫∫øøggmmkkBBII®®ssuukkEExxµµrrmmiinn®®KKbb''®®KKaann''eeTT  ..  kk~~¨g̈g{{kkaass««®®bbCCMMuukkaarrggaarr»»mmYYyyeennAA
PP~~MMeeBBjj,,  ssIIhhnnuuVVnnccggÌÌ¨l̈lbbgg˙ȧajjffaaBBYYkkeeyyookkkkuuggVVnnccUUllmmkkCCYYbbeemmxxaaggeessddΩΩkkiiccçç
EExxµµrrKKWW  ssWWnn--ssaann eeddIImm∫∫IIssMMuuTTiijjGGgg˚r̊rBBIIEExxµµrr  ..  eeddaayyKKµµaannEEff¬¬ggbbJJÇÇaakk''®®VVbb''[[ddwwggGGMMBBII
kkaarrssMMeerrcccciitt††ddUUcceemm††cceeTT,,  EEttssIIhhnnuunniiyyaayyffaa  kkaarrrrtt''BBnnÏÏGGgg˚r̊reeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrreeTTAA
®®ssuukkyyYYnn  VVnneeFFII√√[[tt´́mm¬¬GGgg˚r̊reeLLIIgg´́ff¬¬yy""aaggxxııss''  nniiggeeFFII√√[[VVtt''bbgg''®®VVkk''ccMMNNUUll
rrddΩΩaaPPiiVVllyy""aaggssMMeebbIImm  ..  ssIIhhnnuuTTTTYYllssaall''ffaa  mmaannBBYYkkmmÂÂnnII††ssIIuuvviillnniiggkkggTT&&BB
EExxµµrr  ®®bbLLaakk''®®bbLLËËsseennAAkk~~¨g̈gGGMMeeBBIICCYYjjddUUrreennHH  eeddaayyssIIhhnnuuVVnnssMMuu[[rrkkmmeeFF¥¥aaVVyy
ssMMrraabb''««TTbb''ss˚åatt''GGgg˚r̊rkkMMuu[[eeccjjBBII®®ssuukk»»  ..  eesscckkII††rraayykkaarrNN__bbJJÇÇaakk''ffaa  BBYYkkeeyyookk
kkuuggkkMMBBuuggeeFFII√√kkaarrccrrccaaTTiijjGGgg˚r̊r®®bbEEhhll55,,000000eettaann,,  eeTTaaHHbbIIkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggKK~~aaeennaaHH
BBMMuuTTaann''VVnnssMMeerrcceennAAeeLLIIyyyy""aaggNNaakkII††  ..

1199--  ddll''ddUUeecc~~HHeeTTAA  eeKKmmaanneesscckkII††rraayykkaarrNN__yy""aaggee®®ccIInnKKUUssbbJJÇÇaakk''ffaa      BBYYkk
eeyyookkkkuuggVVnneeqq¬¬øøtt{{kkaassyykkee®®bboobb  eellIIGGMMeeBBIIrrtt''BBnnÏÏqq¬¬ggkkaatt''®®BBMMEEddnnyyYYnn--EExxµµrreennHH
eeddaayykkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnnGGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎttaammrryy:®®ssuukkEExxµµrr  ..  mmaannPPss††¨ẗtaaggeeccjjBBIIkkaarr
ssYYrrcceemmII¬¬yyxx¬¬HHrraayykkaarrNN__ffaa  BBYYkkTT&&BB´́®®BBmmaannTTIIkkEEnn¬¬ggeeppßßgg@@ssMMrraabb''llaakk''GGaavvuuFFeennAA
kk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  rrYYcceehhIIyykk**VVnnddwwkkGGaavvuuFFeennaaHHccuuHHeeLLIIggeennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnppgg  ..
EEtteeTTaaHHbbIIyy""aaggddUUeecc~~HHkk**eeddaayy  eeKKmmaannPPss††¨ẗtaaggttiiccttYYccNNaass''  EEddllbbJJÇÇaakk''®®VVbb''ffaa
EExxµµrrKKWWCCaa®®bbPPBB……CCaabbNN††aajjyy""aaggssMMxxaann''  ´́nnkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnnGGaavvuuFFeeTTAA[[BBYYkkeeyyookkkkuugg

2200--  eesscckkII††rraayykkaarrNN__CCMMuuvviijjllTTÏÏPPaaBBkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnnGGaavvuuFFeeTTAA[[BBYYkkeeyyookkkkuugg
qq¬¬ggttaamm®®ssuukkEExxµµrr  KKWWeepp††aatteennAA®®ttgg''mm††MM¨®̈®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu    EEddllCCaakkMMBBgg''EEppssmmuu®®TTrrbbss''
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EExxµµrrEEttmmYYyyKKtt''  EEddllGGaaccmmaannkkVV""ll''ccUUlleeTTAAddll''ppÊÊaall''  ..  PPaaKKee®®ccIInn´́nneesscckkII††rraayy
kkaarrNN__TTSSggGGss''eennHH  hhaakk''ddUUccCCaabbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjGGMMBBIIkkaarrddwwkk®®bbKKll''mmkk[[  ccaabb''eeppII††mm
BBIIccuuggqq~~SS11996644  bbnn††rrhhUUttmmkkddll''qq~~SSeennHH  nnUUvvGGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎeeccjjBBIIcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††pp††
ll''ddll''EExxµµrr  ..  eeKKBBMMuueeXXIIjjxxaaggEExxµµrrnniiggxxaaggcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††  llaakk''bbMMBBYYnnkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnn
GGaavvuuFFTTSSggGGss''eennHHeeTT  ..  kkaarrccUUlleeTTAAddll''kkMMBBgg''EEpp´́nnBBYYkkGG~~kksseegg˚t̊tkkaarrNN__bbssççwwmm
®®bbeeTTss  ddUUccCCaabbuuKKlliikkeeyyaaFFaaGGUU®®ss††aallIInniiggGGgg''eeKK¬¬ssCCaaeeddIImm  kk**BBMMuuVVnnhhaammXXaatt''GGII√√
EEddrr  ..  ttaammBBiitteeTTAA  eeddIImm∫∫IICCaakkaarreeXXaassnnaa,,  ssIIhhnnuuVVnnccggÌÌ¨l̈lbbgg˙ȧajjGGMMBBIIkkaarrddwwkk
CCJJÇÇËËnn  nniiggkkaarrrraayymmuuxx´́nnGGaavvuuFFTTSSggGGss''eennHHppgg  ..  eehhIIyyeeTTaaHHbbIIyy""aaggddUUeecc~~HHkk**eeddaayy
eeKKkk**BBMMuuGGaaccttaammddaann  kkaarrEEcckkccaayykkSSeePPII¬¬gg´́ddnniiggkkSSeePPII¬¬ggyynn††rrbbss''cciinneennaaHHVVnneeLLII--
yy  ..  eeKKnniiyyaayyffaa  ååbbkkrrNN__TTSSggGGss''eennHH  ®®ttUUvvVVnnyykkeeTTAAee®®bbIIssMMrraabb''TTaahhaannnniigg
kkggTT&&BBVV""rraa""rrbbss''EExxµµrr  ..  

2211--  ssIIhhnnuummaannkkaarrrreessIIbbxx¬¬SSggNNaass''  ccMMeeJJHHkkaarreeccaaTT®®bbkkaann''EEddllnniiyyaayy
ffaa  BBYYkkeeyyookkkkuuggkkMMBBuuggTTTTYYllGGaavvuuFFttaammrryy:®®ssuukkEExxµµrr  ..  mmaannmm††ggeennaaHH,,  KKaatt''ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn
VVnneeTTAAddkkhhUUttGGaavvuuFFBBIIGGaaNNiikkCCnnCCaattiicciinnmm~~aakk''eennAAkk~~¨g̈gkkggGGaassaarrssµµ&&®®KKEExxµµrr  BBIIee®®JJHH
eemmIIlleeTTAA®®bbEEhhllmmaann<<kkaarryyll''®®ccLLMM>>xx¬¬HH@@  ..  eesscckkII††rraayykkaarrNN__BBtt··mmaannffIIµµ@@GGMMBBII
kkaarree®®bbII®®VVss''kkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuueeddaayyBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  VVnneeFFII√√[[ssIIhhnnuussMMuu<<KK
NN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥GGnn††rrCCaattii>>  ((ICC))  eeTTAABBiinniitt¥¥eemmIIllddll''kkMMBBgg''EEppEEttmm††gg  ..
KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥GGnn††rrCCaattii  ((ICC))  VVnnccuuHHeeTTAAEEqqkkeemmIIllkkMMNNtt''eehhttuukkaarr
ccuuHHbbJJIIÇÇTTMMnniijjeennAAkkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu  eehhIIyynniiggVVnneeFFII√√kkaarrvvaayytt´́mm¬¬ttaammtt®®mmUUvv
kkaarrppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  ssMMrraabb''rrkkßßaaTTuukknnUUvv®®kkuumm®®ttYYttBBiinniitt¥¥CCaa®®bbccSSmmYYyy  ..

2222--  eeTTaaHHbbIImmaannkkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥eemmIIllssBB√√®®KKbb''yy""aaggNNaakk**eeddaayy  KKNN:kkmmµµaaGGii
kkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥GGnn††rrCCaattii  ((ICC))  eennAAEEttBBMMuuGGaaccFFaannaaffaa  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††nnwwggmmiinnee®®bbII®®VV
ss''®®ssuukkEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIddwwkkCCJJÇÇËËnnååbbkkrrNN__eeyyaaFFaaeeTTAA[[BBYYkkeeyyookkkkuuggVVnneeLLIIyy  ..  ((ll
TTÏÏPPaaBBpp¬¬ËËvvff~~ll''EExxµµrr  ssMMrraabb''eeKKee®®bbII®®VVss''kk~~¨g̈gkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnneennHH  eeddaayyllkk≈≈NN:ssmm©©aatt''
nniiggeebbIIkkccMMhh  VVnn®®ttUUvvBBiinniitt¥¥eemmIIllnniiggrraayykkaarrNN__kk~~¨g̈gkkMMNNtt''PPÇÇaabb''mmkkCCaammYYyyeennHH))  ..
PPss††¨ẗtaaggccMMeeJJHHeehhttuukkaarrNN__nniiggkkaarrBBiitteennaaHHKKWWffaa  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††VVnnxxiittxxMM®®bbwwggEE®®bb
ggyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√[[kkaann''EEtt®®bbeessIIrrnniiggBB®®ggIIkk[[kkaann''EEttFFMMeeLLIIgg@@  nnUUvvbbNN††aajj
ee®®CCoottccUUllrrbbss''BBYYkkeeKKeennAAxxaaggTTwwkkddIIllaavv  ..  EEtteeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaakk**eeddaayy  BBYYkkeeKKkk**rrMM
BBwwggeeTTAAeellIIpp¬¬ËËvveeppßßgg@@dd´́TTeeTToottppggEEddrr  yy""aaggeehhaaccNNaass''nnaaGGnnaaKKttqqaabb''@@eennHH  ..

2233--  mmaannkktt††aammYYyyccMMnnYYnnEEddll®®ttUUvveeFFII√√kkaarrTTbb''ss˚åatt''  ccMMeeJJHHkkaarrBB®®ggIIkkkkaann''EEttFFMM
eeLLIIgg  ´́nnkkaarrddwwkkbbJJÇÇËËnneess∫∫øøggrrbbss''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††qq¬¬ggttaamm®®ssuukkEExxµµrr  ..  BBYYkkkkuummµµ¨ÿy--
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nniiss††®®ttUUvvEEttmmaannkkaarrKKSS®®TTBBIIssIIhhnnuu  eeddIImm∫∫IIeebbIIkkTT√√aarr®®ssuukkEExxµµrreennHH  eehhIIyykk**KKµµaannGGII√√EEddll
®®ttUUvvmmnniiÊÊllssggßß&&yyeessaaHHeeLLIIyy  EEddllffaassIIhhnnuu®®ttUUvveeFFII√√kkaarrttbbtteeddaayyrrYYmmsshh®®bbttii
bbttii††yy""aaggeeccjjmmuuxxEEbbbbeennHHeennaaHH  ..  ee®®kkaammkkaall:eeTTss:bbccçç¨b̈b∫∫nn~~,,  vvaaCCaakkaarrBBiiVVkkxx¬¬SSgg
NNaass''kk~~¨g̈gkkaarree®®bbII®®VVss''kkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu  ……kk**pp¬¬ËËvvddwwkkeess∫∫øøggeeppßßgg@@ssMMxxaann''
@@dd´́TTeeTToott  EEddlleeccoossBBIIeeKKrrkkeemmIIllmmiinneeXXIIjj  ..  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††kk**mmaannkkaarrGGll''EEGG
kkppggEEddrr  eennAAkk~~¨g̈gkkaarreerroobbccMMbbeeggII˚t̊tpp¬¬ËËvvddwwkkeess∫∫øøggdd**ssMMxxaann''mmYYyy  EEddllBBYYkkeeKK®®ttUUvvrrMMBBwwgg
eeTTAAeellIIssIIhhnnuu  bbuuKKllmm~~aakk''EEddllkknn¬¬ggmmkk  BBYYkkeeKKmmiinnssUUvvCCaaTTuukkcciitt††bb""uunnµµaanneeLLIIyy  ..

CMrk
2244--  PPss††¨ẗtaaggbbgg˙ȧajjffaa  BBYYkkeeyyookkkkuuggVVnnee®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIEExxµµrreeFFII√√CCaaCCMMrrkk  kk~~¨g̈g

rryy:eeBBllvvaayy®®bbhhaarrCCaammYYyykkggTT&&BBrrddΩΩaaPPiiVVllyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  VVnn®®ttUUvveeKKrrkkeeXXIIjj
ccaabb''ttSSggBBIÍ́ ff©©ddMMbbUUgg´́nnkkaarrkkeekkIIttccllnnaabbHHeeVVrreennHHeemm""¬¬HH  ..  eeTTaaHHbbIImmaannkkaarrbbMMeeppII¬¬ssxx¬¬HH
@@kk**eeddaayy  CCaaPPaaKKee®®ccIInneennaaHHVVnnrraayykkaarrNN__ffaa  eennAAeeBBlleeKKVVtt''mmiinneeXXIIjjBBYYkkeeyyoo
kkkkuugg  KKWWBBYYkkeennHHqq¬¬gg®®BBMMEEddnnccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gddIIEExxµµrr  ..  vvaaCCaakkaarrcc∫∫aass''BBiitt®®VVkkddNNaass''  KKWW
BBYYkkeeyyooggkkkkuuggTTSSggGGss''eennHH  nnSSKK~~aarrtt''eeTTAArrkkTTIIkkEEnn¬¬ggssuuxxssbb∫∫aayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  kk~~¨g̈gTTII
kkEEnn¬¬ggCCaaee®®ccIInnttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrr  ..  eesscckkII††rraayykkaarrNN__nnaannaaVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa
BBYYkkTT&&BB´́®®BBVVnnssgg''rrUUggeennAAee®®kkaammddIICCaaee®®ccIInnkkEEnn¬¬gg  eennAACCiitt@@®®BBMMEEddnn  eeddIImm∫∫IICCaakkaarrggaa--
yy®®ssYYllBBMMuuccSSVVcc''ccUUllee®®CCAAeeTTAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  ..  eeBBllBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††qq¬¬ggkkaatt''  BBYYkkeennHH
®®bbyy&&tt~~®®bbEEyyggxx¬¬SSggNNaass''    eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggkkaarrCCYYbb®®bbTTHHKK~~aaCCaammYYyyBBYYkkqqµµSSbb""uuss††ii__EExxµµrr
EEddlleeKKVVnnnniiyyaayy®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aarrYYccee®®ssccGGss''eehhIIyyGGMMBBIIeerrOOggeennHH  ..

2255--  TTMMhhMḾ́ nnTTIIkkEEnn¬¬ggrrbbss''eeyyookkkkuuggeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrryy""aaggddUUcceemm††cceennaaHH  eeKKmmii
nnssUUvvcc∫∫aass''eeTT  KKWWeeKK®®KKaann''EEttddwwggffaassiiƒƒtteennAATTIIeennHH……TTIIeennaaHH  ttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEEdd
llmmaann®®bbEEvvgg660000´́mm""ll__eennaaHHbb""uueeNNˆâaHH  ..  BBtt··mmaanndd**KKYYrr[[TTuukkcciitt††VVnnGGMMBBIIeerrOOggeennHH  VV
nnmmkkBBIIkkaarrssYYrrcceemmII¬¬yyBBYYkkGG~~kkeeTTaasseeyyookkkkuugg  ..  eesscckkII††rraayykkaarrNN__bbJJÇÇaakk''ffaa  TTII
kkEEnn¬¬ggTTSSggGGss''eennaaHHee®®ccIInnttUUcc@@  eeKKee®®bbII®®VVss''ssMMrraabb''QQbb''ssMMrraakk,,    eeFFII√√CCaaXX¬¬SSggppÊÊ¨k̈krrbb
ss''rrbbbb  nniiggCCaakkEEnn¬¬ggssMMrraabb''hh√√wwkkhh√√WWnn  ..  CCaaPPaaKKee®®ccIInneennaaHH    eeKKeeFFII√√ccMMeennAABBIIeellII®®BBMMEEddnn
EEttmm††gg  ..

2266--  kkaarrssYYrrcceemmII¬¬yyffIIµµ@@eennHHccMMeeJJHHGG~~kkeeTTaassyyYYnnxxaaggeeCCIIggmm~~aakk''  CCaakkaarrssYYrrcceemmII¬¬
yydd**ssMMxxaann''CCaaggeeKKTTSSggGGss''́́ nneesscckkII††rraayykkaarrNN__eennHH  BBIIee®®JJHHeepp††aatteeTTAAeellIIttMMbbnn''
EEpp~~kkccuuggbbMMppuutteennAATTiissxxaaggeeCCIIggeeqqooggxxaaggeekkIItt®®ssuukkEExxµµrr  EEddllCCaakkEEnn¬¬ggmmaannkkaarr®®ttYYtt
®®ttaayy""aaggxxßßtt''eexxßßaayyBBIIrrddΩΩaaPPiiVVllPP~~MMeeBBjj  eehhIIyynniiggCCaakkEEnn¬¬ggEEddllBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††
ee®®bbII®®VVss''TTwwkkddIITTIIkkEEnn¬¬ggeennaaHH    eeddaayyKKµµaannkkaarrddIIggææGGII√√TTSSggGGss''BBIIBBYYkkmmÂÂnnII††EExxµµrr  ..    ®®bb--
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PPBBBBtt··mmaanneennHHVVnn®®ttUUvvBBYYkkGG~~kkssaarrBBtt··mmaannddkk®®ssgg''JJkk¥¥ssMMddIIffaa  BBYYkkeeKKVVnnTTTTYYll
CCMMnnYYyyyy""aagg<<ccMMhh>>eeccjjmmkkBBII®®ssuukkEExxµµrr  eennAAeeBBllBBYYkkeeKKccUUlleeTTAAddll''TTIIeennaaHH  ..

2277--  CCnnrrtt''eeccaallCCYYrrVVnneerroobbrraabb''GGMMBBIIkkgg‰‰kkPPaaBBrrbbss''xx¬¬ÁÁnn,,  KKWWkkggvvrreessnnaaFFMM
eennAAeessIIggLLSS  eeccjjmmkkBBIITTiissxxaaggtt∫∫ËËgg®®ssuukkllaavv  eeTTAAkkaann''eexxtt††eebb¬¬KKUU  qq¬¬ggkkaatt''ttaammpp¬¬ËËvv
eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrrCCiittbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnn®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  CCnneennHHGGHHGGaaggffaa  KKaatt''
VVnnQQbb''ssMMrraakkssIIuuVVyy66kkEEnn¬¬ggeennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  eeTTaaHHbbIIeesscckkII††rraayykkaarrNN__bbJJÇÇaakk''
ffaaTTIIkkEEnn¬¬ggTTSSggGGss''eennaaHHssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggkk**eeddaayy  ..  KKaatt''VVnnGGHHGGaagg
ffaa  KKaatt''VVnnCCYYbb®®bbTTHHeeXXIIjj®®kkuummGG~~kk®®ssuukkttUUcc@@  ddwwkkGGgg˚r̊reeTTAAkkaann''kkEEnn¬¬ggBBIIrr  rrYYcceehhII--
yyKKaatt''nniiyyaayyffaa  BBYYkkTTaahhaann´́nnkkgg‰‰kkPPaaBBrrbbss''KKaatt''kk**VVnnTTaakk''TTggGG~~kk®®ssuukkeennAA
®®ttgg''TTIIkkEEnn¬¬ggeennaaHH  eeddIImm∫∫IIssMMuumm˙˙ËËbbGGaahhaarrnniiggVVrrIIppgg  ..

2288--  PPss††¨ẗtaaggrrUUbbffttsskkmmµµPPaaBBBBYYkkeeyyookkkkuuggeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  GGaaccyykkmmkk
ee®®bbII®®VVss''VVnnEEttbbnnii††ccbbnn††ÁÁccbb""uueeNNˆâaHH  eellIIkkEEllggrrUUbbffIIµµmmYYyybbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjssMMNNgg''
®®bbkk''ss∫∫ËËvvffIIµµmmYYyyccMMnnYYnn  ssiiƒƒtteennAAccuuggeeJJccTTiissxxaaggeeCCIIggeeqqooggxxaaggeekkIItt®®ssuukkEExxµµrr  ..  pp¬¬ËËvv
llMMEEkkkkuunneeLLIIggvviijj  VVnnttPPÇÇaabb''eeccjjBBIITTIIkkEEnn¬¬ggeennaaHHeeTTAAkkaann''ssMMNNgg''eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkllaa
vv  EEddllbbgg˙ȧajj[[eeCCOOffaa  sskkmmµµPPaaBBBBMMuuEEmmnneeccjjmmkkBBIIxxaagg®®ssuukkEExxµµrreeTT  ..  TTIIkkEEnn¬¬gg
eennaaHHBBMMuuEEddllmmaannkkaarr®®ttYYtt®®ttaaBBIIxxaaggEExxµµrr  nniiggmmaannCCnnCCaattiittiiccttYYccbb""uueeNNˆâaHHrrss''eennAA  nniigg
eennAAkk~~¨g̈gEEppnnTTIIrrbbss''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  eeKKddaakk''ffaaCCaaEEpp~~kkmmUUuuyyrrbbss''yyYYnneeTTAAvviijj  ..

2299--  rrUUbbfftteeppßßggeeTToott´́nnttMMbbnn''®®BBMMEEddnnEExxµµrr  BBiiVVkkeeFFII√√kkaarrff¬¬wwggEEff¬¬ggNNaass''  BBII--
ee®®JJHHeeKKBBMMuuGGaaccEEbbggEEcckkKK~~aarrvvaaggBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  nniiggsskkmmµµPPaaBB®®ttwwmm®®ttUUvvrrbbss''®®bbCCaaBB
llrrddΩΩEExxµµrr  ..  rrUUbbffttssiikkßßaaGGMMBBII®®BBMMEEddnnEExxµµrrmmYYyy  nniiyyaayyBBIIeexxtt††eebb¬¬KKUUTTll''mmuuxxnnwwgg®®ssuukk
EExxµµrrCCaaååTTaahhrrNN__  ®®KKaann''EEttbbJJÇÇaakk''ffaa  pp¬¬ËËvvllMMqq¬¬ggkkaatt''®®BBMMEEddnneennaaHH  mmaannnnrrNNaamm~~aakk''VV
nnssaaggssgg''eeLLIIgg66qq~~SSmmkkeehhIIyy  ccaabb''BBIIpp¬¬ËËvveellxx1199eeqqııaaHHeeTTAA®®BBMMEEddnnyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg
EEddlleennAA®®ttgg''kkEEnn¬¬ggeennaaHHCCaattMMbbnn''®®bbCCMMuueeddaayyPPUUmmiiEExxµµrr  ..  eeKKmmaanncceemmII¬¬yyyy""aaggssmm--
rrmm¥¥GGMMBBIIrrUUbbfftteennHH  ..  eeKKnniiyyaayyffaaxxaaggPP~~MMeeBBjjmmaannkkmmµµvviiFFIIeellIIkkTTwwkkcciitt††  [[mmaannkkaarr
ttSSggTTIIllMMeennAATTIIeennaaHH  BBIIee®®JJHHmmkkBBIIeeKKPP&&yyxx¬¬aaccFF¬¬aakk''eeTTAAee®®kkaammkkaarrkkaann''kkaabb''rrbbss''yyYYnn
eehhIIyynniiggeeKKccgg''BB®®ggIIkkkkaarrkkaarrJJrr[[kkaann''EEtt®®bbeessIIrreeLLIIgg  eennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnn
yyYYnnTTSSggmmUUll  CCaaBBiieessssVVnnssaaggssgg''pp¬¬ËËvvff~~ll''eeTTAAkkaann''bb""uuss††ii__ddaacc''®®ssyyaallnnaannaa  ..

3300--  CCaassrruubb,,  eeKKeeXXIIjjyy""aaggcc∫∫aass''ffaa  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††VVnneerroobbccMMCCaassmm©©aatt''  nnii
gg®®bbEEhhllbbeeNN††aaHHGGaassnn~~  nnUUvvTTIIttSSggrrbbss''xx¬¬ÁÁnnkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  ..  EEttTTIIkkEEnn¬¬ggTTSSggGGss''
eennHH  KKWWCCaaEEpp~~kkdd**ttUUccmmYYyybb""uueeNNˆâaHH´́nnkkaarrxxMM®®bbwwggEE®®bbggrrbbss''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††eennAAkk~~¨g̈g®®ssuu
kkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eebbIIeeKKee®®bboobbeeFFoobbeeTTAAnnwwggTTIIkkEEnn¬¬ggFFMM@@eennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIyyYYnnppÊÊaall''  ..
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neyaVy
3311--  kkaarree®®bbII®®VVss''nneeyyaaVVyy®®ssuukkEExxµµrr  ccMMeeJJHHBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  KKWWKKµµaannGGII√√CCaakk''

EEss††ggCCaaggkkaarree®®bbII®®VVss''®®ssuukkeennHH  ssMMrraabb''CCaa®®bbPPBBpp††ll''eess∫∫øøggnniiggssMMrraabb''eeFFII√√CCaaTTIICCMMrr
kkeennaaHHeeTT  ……mmYYyy®®bbEEhhllmmaannssaarrssMMxxaann''ee®®ccIInnCCaaggeennHH  ..  rrhhUUttNNaa<<GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥
PPaaBB>>rrbbss''ssIIhhnnuullMMeeGGooggeeTTAAxxaaggkkuummµµ¨ÿynniiss††  nniiggrrhhUUttNNaaKKaatt''eennAA®®bbkkaann''yykkttaa
mmbbnnÊÊaatt''nneeyyaaVVyyrrbbss''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  eellIIbbJJ˙ȧaGGnn††rrCCaattiiCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aaCCaaee®®ccIInn
eeddIImm∫∫IICCaappll®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''EExxµµrr,,  eennaaHHeebb""kkSSggnniigghhaaNNUUyyVVnnTTTTYYllnnUUvvkkaarrccMM--
eeNNjjeeXXaassnnaayy""aaggssMMeebbIImmBBIIPP~~MMeeBBjj  ..  ssƒƒaannPPaaBBeennHHKKWWBBMMuuEEmmnnKKµµaannkkaarrccMMGGkkLLkk
eellIIyyeennaaHHeeTT,,  ccMMeeJJHHssIIhhnnuuKKWWeeddIImm∫∫IICCYYyyddll''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  eeddaayyeellssffaaKKaatt''BBMMuu
EEmmnnCCaaCCnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  eehhIIyynniiggKKaatt''GGaaccbbnn††bbgg˙ȧajjmmuuxxmmaatt''rrbbss''KKaatt''  CCaaeemmddwwkknnSS
CCaattiidd**®®ttwwmm®®ttUUvv      ssUUmm∫∫IIGGnn††rrCCaattiikk**eeKKyyll''ffaa    KKaatt''mmaannkkaarr®®bbLLaakk''®®bbLLËËss®®KKaann''eebbII
EEddrr  eeTTaaHHbbIIKKaatt''®®bbkkaann''nnUUvvGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBBnniiyymmyy""aaggNNaakk**eeddaayy  ..    KKWWmmkkBBIImmUUll--
hhttuueennHH‰‰ggeehhIIyy  eeTTIIbbcciinnmmaannkkaarreeBBjjcciitt††yy""aaggxx¬¬SSggnniiyyaayy®®VVbb''ssIIhhnnuuffaa
cciinnccgg''VVnn®®ssuukkEExxµµrrssiiƒƒtteennAACCaa®®ssuukk««GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥»»  ..

3322--  BBYYkkeeyyookkkkuuggkk**VVnnGGUUssTTaajjyykkccMMeeNNjjnneeyyaaVVyyppggEEddrr  BBII<<GGBB¥¥aa
®®kkwwtt¥¥PPaaBB>>rrbbss''EExxµµrr  EEddll®®bbEEhhllmmaannssaarrssMMxxaann''FFMMCCaaggkkaarrTTTTYYllssaall''nnUUvvGG--
BB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBBeennHHeeTTAAeeTToott  ..  kkaarreennHH  mmiinn®®ttwwmmEEttBBYYkkeeyyookkkkuuggVVnnTTTTYYllnnUUvveesscckkII††
ssuuxx  BBIIkkaarrGGHHGGaaggrrbbss''ssIIhhnnuu  ffaaBBYYkkeeKKCCaa  ««GG~~kkbbMMeerrII»»[[CCnnCCaattiiyyYYnneennAA´́sshh˚g̊g
EEttbb""uueeNNˆâaHHeeTT  KKWWff~~aakk''ddwwkknnSSeeyyookkkkuuggmmaannCCMMeennOOyy""aaggmmSS  kk~~¨g̈gkkaarree®®bbII®®VVss''GGBB¥¥aa®®kkww--
tt¥¥PPaaBBEExxµµrr  eeddIImm∫∫IITTMMnnaakk''TTMMnnggKK~~aayy""aaggssuuxxssaann††yyUUrrGGEEgg√√gg  CCaammYYyy®®ssuukkyyYYnnxxaagg
eeCCIIggnniigg®®ssuukkcciinn  qq¬¬ggttaammrryy:®®ssuukkEExxµµrr  ..  mmaannGG~~kkxx¬¬HHnniiyyaayyffaa  ®®ssuukkEExxµµrrKKWWCCaaTTII
kkEEnn¬¬ggssMMrraabb''BBYYkkeeyyookkkkuuggeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBnneeyyaaVVyyrraabb''ssiibbqq~~SSmmkkeehhIIyy  CCaa®®cckk
TT√√aarreebbIIkkeeTTAArrkkBBiiPPBBeellaakkxxaaggee®®kkAA  qq¬¬ggttaammrryy:BBYYkkGG~~kkkkaaEEssttCCaammiitt††rrbbss''xx¬¬ÁÁnn
EEddllGGaacceeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAddll''CCMMrrkkkkggTT&&BB´́®®BB  EEddllssiiƒƒtteennAA®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..

karXubXits~u˜®KlMu
3333--  eeKKmmaannBBtt··mmaannyy""aagg®®KKbb''®®KKaann''  eennAAeellIIbbJJ˙ȧaEEddllffaaEExxµµrrmmaannkkaarrccUUllrrYYmm

´́ddCCaapp¬¬ËËvvkkaarrCCaammYYyyBBYYkkeeyyookkkkuugg  kk~~¨g̈gkkaarree®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIEExxµµrr  ..  BBIIrrVVyykkaarrNN__ssYYrr
cceemmII¬¬yy  nniiggBBII®®bbPPBBeeppßßgg@@eeTToottVVnnnniiyyaayyffaa    mmaannTTIIkkEEnn¬¬ggCCaaee®®ccIInneennAAttaammbb--
eeNN††aayy®®BBMMEEddnn  BBYYkkeeyyookkkkuuggVVnn®®ssuuHH®®ssYYll®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aaCCaammYYyykkggkkmm¬¬SSggxxaaggEExxµµrr
eeddaayyeeKKGGnnuuJJÔÔaatt[[BBYYkkkkggTT&&BB´́®®BB  rrtt''mmkk®®CCkkeekkaanneeddIImm∫∫IIeeKKcceeccoossBBIIkkmm¬¬SSggTT&&BByyYY  
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nnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  BBYYkkGG~~kkeeTTaasskk**VVnnrraayykkaarrNN__ppggEEddrrffaa  eennAAttaammTTIIkkEEnn¬¬ggxx¬¬HH  BBYYkkGGaa
CC∆∆aaFFrrEExxµµrrKKµµaannTTSSggrrvvll''ccaabb''GGaarrmmµµNN__GGII√√TTSSggGGss''  kk~~¨g̈gkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øøggddll''BBYYkk
eeyyookkkkuuggBBII®®ssuukkEExxµµrrEEffmmeeTToottppgg  ..  eebbIIBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††mmaannbbJJ˙ȧabbnnii††ccbbnn††ÁÁccCCaammYY
yyCCnnCCaattiiEExxµµrreennAAttaammkkEEnn¬¬ggxx¬¬ÓÓ  eeKKBBMMuueeXXIIjjmmaannbbJJ˙ȧaddUUccKK~~aaeekkIItteennAAkkEEnn¬¬ggeeppßßgg
eeLLIIyy  ..  eeKKeesseegg˚t̊teeXXIIjjmmaannååbb∫∫ttii††eehhttuueeBBIIbb®®bbyyuuTTÏÏGGaavvuuFFKK~~aaccMMnnYYnn®®bbEEhhll®®VVMM
bbIIddgg  rrvvaaggkkggkkmm¬¬SSggEExxµµrrkkaarrJJrr®®BBMMEEddnn  nniiggBBYYkkeeyyookkkkuugg  VVnneekkIItteeLLIIggeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS
eennHH..  mmaanneeBBllxx¬¬HH  kkggTT&&BBEExxµµrrkk**VVnneebbIIkk®®bbttiibbttii††kkaarreeVVssssMMGGaatt  ®®bbqqSSggBBYYkkeeyyoo
kkkkuugg  EEddlleeKKmmnniiÊÊllssggßß&&yyrrMMeellaaPPeellIITTwwkkddIIppggEEddrr  ..  rrUUbbPPaaBBccMMrrUUggccMMrrHHKK~~aarrvvaaggyyYY
nn--EExxµµrrTTaakk''TTiinnnnwwggbbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnneennHH  KKWWccgg''®®VVbb''ffaa  KKµµaannnneeyyaaVVyyxxaaggPP~~MMeeBBjj
KKSS®®TTeeddaayyccMMeeJJHH  eeTTAAeellIIBBYYkkkkggTT&&BB´́®®BBkkuummµµ¨ÿynniiss††eeTT  ..  nnaabb""uunnµµaannEExxffIIµµ@@eennHH,,  bbEEnnƒƒ
mmBBIIeellIIeennHH,,  PPaaBBrreessIIbb´́nnrrddΩΩaaPPiiVVll®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ccMMeeJJHHkkiiccçç®®bbttiibbttii††kkaarrssmm©©aatt''rrbb--
ss''BBYYkkeeyyookkkkuugg  KKWWeeKKVVnneeXXIIjjBBYYkkeemmbbJJÇÇaakkaarreennAAttaamm®®BBMMEEddnn  VVnnccaatt''vviiFFaannkkaarr
eeddIImm∫∫IIFFaannaammiinn[[mmaannGGMMeeBBIIrrtt''BBnnÏÏGGgg˚r̊rnniiggGGaavvuuFFxxuusscc∫∫aabb''  qq¬¬ggccUUlleeTTAA®®ssuukkyyYYnnxxaagg
tt∫∫ËËggEEffmmeeTToottppgg  ..

3344--  PPss††¨ẗtaaggdd**ssMMxxaann''CCaaggeeKK  EEddllccggÌÌ¨l̈l[[eeXXIIjjffaa  PP~~MMeeBBjjKKµµaannssmmıı&&nnÏÏPPaaBB
CCaammYYyyBBYYkkeeyyookkkkuugg  ……ssUUmm∫∫IIEEtteeKKeeCCOOffaaTTwwkkddIIEExxµµrrCCaaTTIIkkEEnn¬¬ggCCMMrrkkdd**ssMMxxaann''́́ nnBBYYkkTT&&
BB´́®®BBeennaaHH  KKWW®®bbEEhhllmmkkBBIIkkaarrssµµ&&®®KKcciitt††eebbIIkkccMMhhTTwwkkddIIEExxµµrr  [[®®bbeeTTssxxaaggee®®kkAAccUU--
lleeTTAABBiinniitt¥¥eemmIIlleeTTddwwgg  ..  ®®ssuukkEExxµµrreebbIIttaamm‰‰kkssaarr  VVnnKKSS®®TTKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr
®®ttYYttBBiinniitt¥¥GGnn††rrCCaattii  ((ICC))  ccUUlleeTTAAeeFFII√√kkaarrBBiinniitt¥¥eemmIIllnniigg®®ttYYtt®®ttaaTTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..
EEtteeTTaaHHbbIICCaammaannssuuTTÏÏcciitt††yy""aaggddUUeecc~~HHkk**eeddaayy  kkaarrpp††ll''eennHHBBMMuuVVnnssaakkll∫∫ggeemmIIll
eeLLIIyy  ..    ssIIhhnnuu  VVnneebbIIkkTTIIkkEEnn¬¬ggrreessIIbb@@    [[BBYYkkmmÂÂnnII††bbssççwwmm®®bbeeTTsseeFFII√√kkaarrBBiinnii--
tt¥¥eemmIIll  nniiggVVnneehhAABBYYkkGG~~kkkkaaEEssttGGaaeemmrriikkSSgg  [[eeTTAAeeFFII√√kkaarrBBiinniitt¥¥eemmIIll®®ssuu
EExxµµrreeddaayyppÊÊaall''ppggEEddrr  ..  EEtteeTTaaHHbbIImmaannkkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥««yy""aaggqqaabb''rrhh&&ss»»EEbbbbeennHH
EEmmnnBBiitt  EEtteeKKkkMMrrwwtt®®BBMMEEddnnnniiggeessrrIIPPaaBB  mmiinn[[eeddIIrreeccjjeeTTAAee®®kkAABBIIGGII√√EEddllVVnnkkMMNN
tt''eeTT  eennHHeebbIIeeyyaaggttaammssMMddIIssaarrPPaaBBrrbbss''BBYYkkGG~~kkkkaaEEssttGGaaeemmrriikkSSggTTSSggeennaaHH  ..  TTII
kkEEnn¬¬ggEEddllBBYYkkeeKKVVnnddll''  KKµµaanneeXXIIjjGGII√√KKYYrrCCaaTTIIllaakk''kkMMVVMMggeessaaHH  ..

3355--  kkaarrEEddllPP~~MMeeBBjj  nniiggCCaaBBiieessssssIIhhnnuu  EEddlleeKKddwwggmmaannkkaarrJJkk''BB&&nnÏÏCCaa
mmYYyyBBYYkkeeyyookkkkuugg  eekkIItteeLLIIggeennAAkk~~¨g̈gTTIIkkEEnn¬¬ggxx¬¬HHttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnneennaaHH  kk**mmiinn
CCaacc∫∫aass''BBiitt®®VVkkddTTSSggGGss''EEddrr  ..  ssIIhhnnuuVVnnbbddiieessFFTTSSggTTTTUUccrraabb''ssiibbqq~~SSmmkk
eehhIIyyffaa  BBYYkkeeyyookkkkuuggBBMMuuEEddllVVnnee®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIEExxµµrreeTT  ..  kk**bb""uuEEnn††eennAAkk~~¨g̈geeBBllCCaa
mmYYyyKK~~aaeennaaHH,,  ssIIhhnnuuVVnnddwwggyy""aaggcc∫∫aass''NNaass''    nnUUvvGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyEEbb¬¬kk@@´́nnBBYYkkmm--  
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ÂÂnnII††EExxµµrr  BBIIff~~aakk''eellIIccuuHHddll''ff~~aakk''xxaaggee®®kkaamm  ..  CCaakkaarrBBiitt,,  ssIIhhnnuuddwwggffaa  BBYYkkeeyyookkkkuugg
GGaacceeFFII√√GGII√√VVnnee®®ccIInnyy""aaggeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  eeddaayyyykkee®®bboobbeellIIGGMMeeBBIIeellaaPPllnn''hhYY
ss®®bbmmaaNNeennHH  ..  eebbIIssIIhhnnuummiinnVVnnddwwggssƒƒaannPPaaBBTTSSggmmUUlleennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMM
EEddnneeTT  llnn''--nnll''BBiittCCaaddwwgg  ..  llnn''--nnll''VVnn®®ttUUvveeKKrraayykkaarrNN__yy""aaggcc∫∫aass''ffaa  KKaa
tt''mmaannkkaarr®®BBYYyyVVrrmm∏∏ccMMeeJJHHBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  ««EEddllEEcckkKK~~aaCCaa®®kkuummttUUcc@@»»  yykkee®®bboobb
TTwwkkddIIEExxµµrr  kk~~¨g̈grryy:eeBBllvvaayy®®bbyyuuTTÏÏeennAACCiitt  ´́bb¬¬mmII  ..  KKaatt''VVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  eennAAkk~~¨g̈geerrOOgg
eennHH  kkmm¬¬SSggkkaarrJJrr®®BBMMEEddnnEExxµµrrEEddllKKµµaannmmnnuussßß®®KKbb''®®KKaann''  BBMMuuGGaacceeFFII√√GGII√√VVnneessaaHHeeLLII
yy  ..

3366--  BBIIKKMMnniittrrbbss''ssIIhhnnuu,,  kkaarrpp††ll''eess∫∫øøggeeTTAA[[BBYYkkkkggTT&&BB´́®®BBkkuummµµ¨ÿynniiss††  KKWW
JJkk''BB&&nnÏÏddll''kkaarr®®bbffuuyy®®bbffaannFF©©nn''FF©©rrNNaass''  eeddaayyKKµµaannVVnnTTTTYYllGGII√√mmkkvviijjkk~~¨g̈gPPaa
BBeessIIµµKK~~aaeennaaHHeeTT  ..  ssIIhhnnuussuuxxcciitt††KKSS®®TTBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††    eeddaayyeeFFII√√kkaarrpp††ll''GGMMeeNNaayy
ssaaFFaarrNN:CCaaff~~SSeeBBTT¥¥  EEtteennAAkk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aa  ®®ccaanneeccaallssMMNNUUmmBBrrCCMMnnYYjjbbEEnnƒƒ
mm  CCaaBBiieessssPPss††¨P̈PaarreeyyaaFFaaCCaaeeddIImm  EEddllCCaaeerrOOggmmYYyyEEbbbbeeppßßggeeTToott  ..

❑

‰‰kkssaarrPPÇÇaabb''

kkuummµµ¨ÿynniiss††ee®®bbII®®VVss''®®ssuukkEExxµµrr  kk~~¨g̈gkkaarrKKSS®®TT
ssÂÂggaammeennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg

11--  eebbIIrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrreebbIIkkccMMhhGGnnuuJJÔÔaatt[[ee®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫IIKKSS®®TT
sskkmmµµPPaaBBeeyyaaFFaaBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††eennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg,,  BBYYkkeeyyookkkkuuggmmuuxxCCaabbeeJJçç
jj[[eeXXIIjj  nnUUvvkkaarreeccjjccUUllee®®bbII®®VVss''VVnn´́nn®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  ®®bbEEvvgg®®bbEEhhll
660000´́mm""ll__  EEddllBBYYkkeeKKGGaaccee®®bbII®®VVss''eeFFII√√CCaaTTIIkkEEnn¬¬ggCCMMrrkk  nniiggXX¬¬SSggppÊÊ¨k̈kssmm∏∏aarr:,,  CCMMrrMM
ssMMrraabb''ssMMrraakk,,  TTIIkkEEnn¬¬ggssMMrraabb''hh√√wwkkhhaatt'',,  mmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  nniiggkkEEnn¬¬ggeerraaggCCaagg  CCaaeeddIImm  ..
eellIIssBBIIeennHH  BBYYkkeeKKGGaaccBB®®ggIIkk®®bbBB&&nnÏÏpp††ll''eess∫∫øøggyy""aaggssMMxxaann''nniigg®®bbkkbbeeddaayyssnnii††
ssuuxx  qq¬¬ggccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''ddIIssNN††rr´́nn®®bbeeTTsseevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  ®®bbBB&&nnÏÏpp††ll''
eess∫∫øøggeennHHGGaaccmmaannllTTÏÏPPaaBBpp††ll''bbEEnnƒƒmm  rrhhUUttddll''eeTTAA11,,220000eettaannnnUUvveess∫∫øøggddll''
kkggTT&&BB  EEddlleeyyIIggeeFFII√√kkaarrVV""nn''ssµµaann    GGaaccTTTTYYll®®bbccSS´́ff©©eeccjjBBIIkkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssII
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hhnnuu  ..  llTTÏÏPPaaBBeennHH  KKWWmmaannccMMnnYYnnCCaagg77ddggeellIIsskkMMrriittGGttiibbrrmmaa´́nnKKMMeerraaggkkaarr  KKWW®®ttUUvv
CCaa116655eettaann  ´́nneess∫∫øøggEEddlleeKKtt®®mmUUvvTTTTYYllmmkkBBIIxxaaggee®®kkAA  ssMMrraabb''BB®®ggIIkkkkmm¬¬SSggkkgg
TT&&BBeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  GGaacceeFFII√√kkaarrvvaayy®®bbhhaarryy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaeennAAeevvoott--
NNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  llTTÏÏPPaaBBkkggTT&&BBeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggGGaaccbbgg˚s̊sÂÂggaa
mmeennAAttMMbbgg''xxııgg''rraabbeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggVVnn  KKWWBBMMuuGGaacceekkIItteeLLIIggBBIIkkaarree®®bbII®®VVss''TTwwkkddII
EExxµµrreennHHeeLLIIyy  ..  ttMMbbnn''xxııgg''rraabbPPaaKKkkNN††aall  KKWWmmaannkkaarrggaayy®®ssYYllnnwwggTTTTYYlleess∫∫øø
ggppÊÊaall''BBIIxxaagg®®ssuukkllaavv‰‰eeNNaaHHeeTTAAvviijjeeTT  ..  

22--  eeTTaaHHbbIIKKµµaannsshh®®bbttiibbttii††kkaarrBBIIrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrkk**eeddaayy,,  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††kk**GGaa
ccee®®bbII®®VVss''TTWWkkddIIEExxµµrrVVnnEEddrr  ..  BBYYkkeeKKGGaaccBB®®ggIIkkkkaarree®®CCoottccUUllEEddllmmaannTTMMhhMMttUUcc
@@  eeddaayybbJJÇÇËËnnmmnnuussßßEEffmmeeTToott  [[eeTTAATTiijjeess∫∫øøggeennAAttaammTTIIppßßaarr  eehhIIyynniiggbbeeggII˚˚
nnkkaarrnnSSccUUll®®ssbbcc∫∫aabb''ttaammrryy:hhaaggTTMMnniijjnnaannaa  EEddllCCaabbNN††aajjrrbbss''eeKKeennAAkk~~¨¨
ggTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  eess∫∫øøggEEddllVVnnmmkkttaammvviiFFIIeennHH  KKWW®®ttUUvvrrtt''BBnnÏÏqq¬¬gg®®BBMMEEddnn  ……mmYYyy
ttaammvviiFFIIssmm©©aatt''eeppßßgg@@  ..  BBYYkkeeKKkk**mmaannttMMbbnn''®®BBMMEEddnnddaacc''®®ssyyaallCCaaee®®ccIInneeTToottEEddrr
EEddllrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrKKµµaannkkaarr®®ttYYtt®®ttaaddiittddll''  ..  ttMMbbnn''TTSSggeennaaHH  ttaammBBiittKKWWssMMrraabb''ee®®bbII
®®VVss''xxaaggEEpp~~kkkkggTT&&BB  ..

33--  ccaabb''ttSSggBBIIllTTÏÏPPaaBB´́nn®®bbBB&&nnÏÏddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øøggqq¬¬ggttaamm®®ssuukkllaavv  llÌÌ®®bb--
eessIIrrttaammttMMrrUUvvkkaarrrrbbss''BBYYkkeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg,,  kkaarree®®bbII®®VVss''TTwwkkddII
EExxµµrr  KKWWCCaa®®cckkpp¬¬ËËvvbbnnÊÊaabb''bbnnßßMMbb""uueeNNˆâaHH  ..  eeyyIIggVVnneeFFII√√kkaarrVV""nn''ssµµaannffaa  eebbIIeeKKbbUUkkbbJJççËË
llKK~~aa  TTSSggkkaarree®®bbII®®VVss''ttaammbbNN††aajjkkaarrTTiijjddUUrrFFmmµµttaa  nniiggTTSSggkkaarree®®bbII®®VVss''vviiFFII
ssmm©©aatt''  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††GGaaccTTTTYYllVVnneess∫∫øøggmmiinnCCaaee®®ccIInnbb""uunnµµaanneeTT  qq¬¬ggttaammrryy:

®®ssuukkEExxµµrr  ..  BBYYkkeeKKccSSVVcc''®®ttUUvvEEttrrBBwwggttaamm®®cckk®®ssuukkllaavv  ..  eeTTaaHHbbIIkk~~¨g̈gGGnnuussßßaarrNN:

´́nn®®kkssYYggeessIIuubbkkaarrssmm©©aatt''GGaaeemmrriikkSSggffIIµµ@@eennHH  ssII††GGMMBBII  ««kkaarree®®CCoottccUUll  nniiggkkaarrpp††ll''
PPss††¨P̈PaarreennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg»»  ccuuHH´́ff©©TTII2288ttuullaa11996655,,  CCaakkaarrssmm©©aatt''BBMMuuGGaaccEEcckk
ppßßaayyddll''bbrreeTTsskk**eeddaayy  kk**BBMMuuGGaaccbbJJÇÇaakk''[[cc∫∫aass''GGMMBBIITTMMhhMḾ́ nneess∫∫øøgg  EEddllVVnn
qq¬¬ggkkaatt''®®ssuukkEExxµµrreennaaHHeeLLIIyy  eeddaayy®®KKaann''EEttnniiyyaayyffaammaannccMMnnYYnnttUUcc  mmiinneellIIssBBIImmYY
yyeettaanneeTTAABBIIrreettaannCCaaeerrooggrraall''́́ ff©©bb""uueeNNˆâaHH  ..  ttaammBBiitteeTTAA  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††BBiittCCaaGGaacc  
bbeeggII˚n̊nTTMMhhMMeellIIssGGMMBBIIeennHHssµµaannmmiinnddll''  ..  ®®KKaann''EEttttaammvviiFFIIssmm©©aatt''EEttmmuuxxKKtt''  eeKKGGaacc
ddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øøggkkggTT&&BBCCaammFF¥¥mmccMMnnYYnn1122eettaann  ssMMrraabb''tt®®mmUUvvkkaarr®®bbccSS´́ff©©́́ nnBBYYkkkkgg
TT&&BBeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggeennAA®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  eerrOOggeennHHvvaa®®ttUUvvEEttKKµµaa
nnmmnniiÊÊllssggßß&&yyeessaaHHeeLLIIyy  ffaakkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuuGGaaccbbeeJJççjjnnUUvvTTMMhhMMbb""uu--
eeNNˆĤH  eeddaayyKKµµaannnnrrNNaarrkkddwwgg  ..    eebbIIeess∫∫øøggccMMnnYYnn1122eettaann    GGaaccTTmm¬¬aakk''ccuuHHeennAA®®kkuugg  
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®®BBHHssIIhhnnuu  nniiggeennAAttaammccMMNNuuccNNaaeeppßßggttaammee®®CCaayyssmmuu®®TTVVnn,,  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††BBii
ttCCaaGGaaccddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øøggeennaaHHccUUllmmkk®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eeddaayyKKµµaannmmnniiÊÊllssggßß&&
yyeessaaHHeeLLIIyy  ..  yy""aaggttiiccbbMMppuutt,,  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††kk**GGaaccddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øøggyy""aaggssmm©©aa
tt''qq¬¬ggkkaatt''®®ssuukkEExxµµrr  ®®KKbb''®®KKaann''llµµmmssMMrraabb''bbÂÂggbb''eeTTAAeellIIccMMnnYYnneess∫∫øøgg  EEddllBBYYkkeeKKddww
kkccUUllmmkkttaammssmmuu®®TTEEddrr  ..

44--  eebbII®®ssuukkEExxµµrrpp††ll''nnUUvvsshh®®bbttiibbttii††yy""aaggccMMhh  eeddaayykkaarrpp††ll''nnUUvveess∫∫øøggdd**mmaa
nnTTMMhhMMyy""aaggFFMMddll''BBYYkkeeyyookkkkuugg  KKWWmmaannEEttccUUllttaammkkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu  ..  rryy:

kkaallqq~~SS11996644,,  kkMMBBgg''EEppeennHHGGaaccTTTTYYllTTMMnniijjccMMnnYYnn880000,,000000eettaann  EEddlleennAAkk~~¨g̈g
eennaaHH222200,,000000eettaann  CCaaTTMMnniijjnnSSccUUll  ..  ee®®kkaamm®®bbttiibbttii††kkaarrFFmmµµttaa,,  kkMMBBgg''EEppGGaaccTTTTYY
llTTMMnniijjnnSSccUUllbbEEnnƒƒmm  yy""aaggeehhaaccNNaass''kk**445500,,000000eettaannEEffmmeeTToottkk~~¨g̈g11qq~~SS@@  ……
CCaammFF¥¥mmccMMnnYYnn®®bbEEhhll11,,220000eettaannkk~~¨g̈g11´́ff©©  ..  ee®®kkAABBIIkkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuudd**ssMM
xxaann''eennHH,,  EExxµµrrmmaannkkMMBBgg''EEppttUUcc@@bbIIeeTToott  EEddllPPaaKKee®®ccIInnee®®bbII®®VVss''ssMMrraabb''kkaarreennssaaTT
nniiggsskkmmµµPPaaBBTT&&BBeeCCIIggTTwwkk  ..  kkaarrTTmm¬¬aakk''TTMMnniijjttaammkkMMBBgg''EEppTTSSggeennHH  VVnnEEttttiiccttYYcc
eettaannbb""uueeNNˆâaHH  kk**bb""uuEEnn††eeKKGGaaccddwwkkCCJJÇÇËËnnttaammkkVV""ll''ttUUcc@@kk**VVnnEEddrr  ..  EEpp~~kkEEddllssMM
xxaann''CCaaggeeKKeennaaHH  KKWWkkaarrddwwkkeennAAttaammpp¬¬ËËvveeKKaakk  ..  eennAA®®ssuukkEExxµµrr  eebbIIttaammkkaarrVV""nn''ssµµaann  mmaa
nnLLaannkkaamm""∆∆¨g̈gccMMnnYYnn®®bbEEhhll1100,,000000ee®®KKOOgg  EEddllGGaacceeFFII√√kkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnnVVnnyy""aagg
ggaayy  ..  pp¬¬ËËvvrrffeePPII¬¬ggBBII®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuueeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  kkMMBBuuggssƒƒaabbnnaa®®bbEEhhll
®®VVMMqq~~SSmmkkeehhIIyy  EEttssııaannmmYYyyccMMnnYYnnFFMM  eehhIIyynniiggkkaarrddaakk''pp¬¬ËËvvEEddkkccMMnnYYnn®®bbEEvvgg116600
´́mm""ll__eennaaHH  mmiinnTTaann''VVnnccbb''ssBB√√®®KKbb''eennAAeeLLIIyyeeTT  ..

55--  pp¬¬ËËvvff~~ll''eeccjjBBII®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu  GGaaccmmaannllTTÏÏPPaaBBCCaaggkkMMBBgg''EEppeennaaHHeeTTAAeeTToo
tt  eehhIIyyGGaaccddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øøggeeyyaaFFaarrhhUUttddll''eeTTAA11,,220000eettaannVVnnyy""aaggggaayy
®®ssYYlleeTTAAkkaann''®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  pp¬¬ËËvvssMMxxaann''EEddlleeKKee®®bbII®®VVss''  KKWWpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx44
mmaann®®bbEEvvgg114455´́mm""ll__  BBII®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuueeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  CCaapp¬¬ËËvvmmiitt††PPaaBBEExxµµrr--
GGaaeemmrriikkSSgg  ..  pp¬¬ËËvveennHHGGaaccddwwkkVVnn88,,115500eettaannkk~~¨g̈gmmYYyy´́ff©©eennAArrddUUvv®®VVMMgg  nniiggddwwkkVVnn
77,,335500eettaanneennAAEExxvvssßßaa  ..  eeccjjBBIITTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjeeTTAAkkaann''®®BBMMEEddnn  KKWWpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx11
EEddllllaattssnnÏÏwwggeeTTAATTiissxxaaggeekkIItt  eeqqııaaHHeeTTAAkkaann''®®BBMMEEddnnTTiissxxaaggtt∫∫ËËggeeqqooggxxaaggeekkII
tt´́nneexxtt††́́ ttnniijj  ..  pp¬¬ËËvveennHHGGaaccddwwkkVVnn44,,220000eettaannkk~~¨g̈gmmYYyy´́ff©©eennAAEExx®®VVMMgg  nniiggddwwkk
VVnn11,,880000eettaannkk~~¨g̈gmmYYyy´́ff©©eennAArrddUUvvvvssßßaa  ..  ccllnnaaTTMMnniijj11,,220000eettaanneerrooggrraall''́́ ff©©
BBII®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuueeTTAAkkaann''®®BBMMEEddnnttaammpp¬¬ËËvveennHH  tt®®mmUUvvee®®bbII®®VVss''LLaannkkaamm""∆∆¨g̈gccMMnnYYnnBBII
11,,550000eeTTAA22,,000000ee®®KKOOgg  ((eeddaayyssnnµµtt''ffaaLLaannkkaamm""∆∆¨g̈gnniimmYYyy@@GGaaccddwwkkVVnn33˘̆55eettaa
nn))  ..  eeKKkk**mmaannpp¬¬ËËbbBBIIrreeTToottppggEEddrr    eeccjjBBIITTiissxxaaggeeCCIIggccUUlleeTTAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj    rrYYcctt  
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PPÇÇaabb''CCaammYYyypp¬¬ËËvvCCaattiieellxx77  EEddllGGaacceeTTAA®®BBMMEEddnnTTiissxxaaggeeCCIIggeexxtt††́́ ttnniijj  ..  pp¬¬ËËvveennHH
mmaannllTTÏÏPPaaBBTTaabbCCaaggpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx11  CCaaBBiieesssseennAArrddUUvvvvssßßaa  eehhIIyyccmm©©aayyeeTTAA®®BBMM
EEddnnkk**qq©©aayyeeTToott  ..  BBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  mmaannpp¬¬ËËvvBBIIrrxxII¬¬bbnnii††cc  EEddllGGaacceeTTAAddll''®®BBMMEEddnneexxtt††
eeKKooggyy""aaggnniiggeexxtt††ccUUvvdduukk  ..  yy""aaggeehhaaccNNaass''  kk**eeKKeeXXIIjjmmaannTTMMnniijjccMMnnYYnn11,,220000
eettaannCCaaeerrooggrraall''́́ ff©©  VVnnddwwkkqq¬¬ggkkaatt''ttaammpp¬¬ËËvvTTSSggBBIIrreennHHrraabb''qq~~SSmmkkeehhIIyy  ..⁄⁄
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