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sUmåTiÊscMeJH

vvIIrrbbuurrssEExxµµrrTTSSggGGss''  EEddllbbUUCCaaCCIIvviitt
eeddIImm∫∫IICCaattii  ssaassnnaa  [[mmaanneessrrIIPPaaBBeeLLIIggvviijj  !!

®®BBHHssggÙÙEEddll®®TTgg''ssiill
ddll''mmiitt††yyuuTTÏÏCCnnEEddllkkaarrJJrrssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr

nniiggmmiitt††TTuuKK··ttTTSSggLLaayy˘̆˘̆˘̆

N

eerroobbeerrooggttaamm‰‰kkssaarr

rrbbss''eellaakk  EEbb""nn--yyuuttii††  ccaagghh√√aaggssaarrNNtt··mmaann®®bbCCaaCCaattii
ttaammeeffrrddiikkaa®®BBHHssggÙÙccaass''@@CCaaee®®ccIInnGGgg

eellaakk  bbflfluuNNˆ-̂-ccnnÊÊmm""uull
eellaakk  QQwwmm--ssflfluumm  GGttIIttssaa®®ss††aaccaarr¥¥ssaallaaVVllIICCaann''xxııss''

EEddllVVnnrrYYmmVVttuukkmmµµttvvaa""[[VVrrSSggEEllgg
GGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  mmkkvviijj  ..
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Garm∏kfaeVHBumı®KaTI3

mmiitt††GG~~kkGGaannCCaaTTIIeemm®®ttII,,

eennAAeeBBlleeVVHHBBuummııeellIIkkTTII33eennHH    xxMM∆∆¨V̈VTTVVnnyykkeeTTAA®®bbeeKKnn  ®®BBHHeeJJFFiivv&&ggßß  ssUUrr--
hhaayy  BBiinniitt¥¥nniiggbbEEnnƒƒmmxx¬¬HHEEddllxx√√HHxxaatt  eeddIImm∫∫II[[‰‰kkssaarrvvIIrrbbuurrssCCaattiimmaannPPaaBB®®ttwwmm
®®ttUUvveeLLIIgg  ..  ®®BBHHeeJJFFiivv&&ggßß  ssUUrr--hhaayy  ffII√√eebbIICCaabb''kkiiccççkkaarrdd**ee®®ccIInnkk**eeddaayy  ®®BBHHGGggeeBB
jjhhÚÚTT&&yyCCYYyyBBiinniitt¥¥eessoovveePPAAeennHH  yy""aaggrrIIkkrraayyCCaaTTIIbbMMppuutt  ..  ®®BBHHGGggmmaanneeffrr:ddIIkkaa
mmkkkkaann''xxMM∆∆¨f̈faa  ««eellaakkssrreessrrllÌÌKKYYrrssmmeehhIIyy  EEttmmaannxxuussxx¬¬HH  GGaattµµaaVVnneemmIIllmm††gg
eehhIIyy  ..  ssUUmmeellaakkxxiittxxMM®®ssaavv®®CCaavv®®bbvvttii††vvIIrrbbuurrssCCaattiieeTToottccuuHH  ccSSGGaattµµaaCCYYyyBBiinniitt¥¥
eebbIIGGaattµµaammaannllTTÏÏPPaaBB˘̆˘̆˘̆»»  ®®BBHHeeffrr:ddIIkkaaeennHHeeFFII√√[[cciitt††xxMM∆∆¨r̈rMMeePPIIbbeeBBkk´́®®kk  ®®ss´́mmnnwwkkeeXXII--
jjddll''CCnnxx¬¬HH  EEddllEEttggEEtteeddIIrreeBBbb®®CCaayyddll''ss~~aa´́dddd**mmaannxx¬¬wwmmssaarreennHH  ..  xxMM∆∆¨s̈s††aayy
NNaass''  ss††aayyeeddaayyCCnnTTSSggnnuu±±HHmmiinn®®BBmmeeppII∆∆eesscckkII††EEkktt®®mmUUvv……rriiHHKKnn''ttaammEEbbbbGG~~kkeeccHH
ddwwggeessaaHH  eeKKeellggEEtteess~~øøttJJllssaammaann¥¥llYYccbb¬¬nn''xxMM∆∆¨ëeTTAAvviijj  ..  ssUUmmmmiitt††GG~~kkGGaannCCYY--
yyBBiiccaarrNNaaeemmIIllppggccuuHH  !!  eettIIbb""uunnµµaannssttvvttßßrr__eeTTootteeTTIIbbeeKKeeVVHHbbgg''KKMMnniittGG®®bbiiyy
eennHHeeccaall  ??

eeNNII˙ẏyxxiiÇÇllKKiitt  eeyyIIggKKiittEEttvvIIrrbbuurrssGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  EEddllCCaanniimmiitt††rrUUbb´́nnvvIIrr
bbuurrssEExxµµrrTTSSggGGss''VVnneehhIIyy  ..

xxMM∆∆¨m̈maanncciitt††rrMMeePPIIbbBBnn''eeBBkkNNaass''  eennAAeeBBllEEddllrrddΩΩaaPPiiVVlleellIIkkzzaann:eellaakkCCaa
vvIIrrbbuurrssCCaattiiTTII11  ´́nnssmm&&yyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  ffII√√eebbIIxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨V̈Vnn®®bbeeKKnnzzaann:eennHHddll''
®®BBHHGGaaccaarr¥¥mmuunnkk**eeddaayy  ..

xxMM∆∆¨m̈maannCCMMeennOOyy""aaggmmSSffaa  CCnnNNaakk**eeddaayy[[EEtteeccHHddwwggnnwwkkKKuuNNUUbbkkaarr´́nnbbuuBB√√bbuurr--
ss  mmuuxxCCaammiinnssaabbssUUnn¥¥eeLLIIyy  ..

CCaaTTIIGGvvssaann  xxMM∆∆¨s̈sUUmmbbYYggssYYggddll''KKuuNNbbuuNN¥¥®®BBHHrrttnn®®tt&&yyssUUmmVVrrmmII®®BBGGggCCYY
yyTTaajj®®BBllwwggEExxµµrrNNaa  EEddllkkMMBBuuggvveegg√√ggeeddaayyttNN˙ȧakkII††  ®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††kkII††  mmeennaaKKmm
vviiCCÇÇaakkII††  [[vviillmmkkkk~~¨g̈gssggmmEExxµµrrPP∆∆aakk''rrllwwkkEEttmmYYyyvviijj  eeddIImm∫∫IIkkssaagg®®bbeeTTssttaammmmaaKK··aa
vvIIrrbbuurrss  ®®kkLLaaeehhaammKKgg'',,  GGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv,,  eeGGoovv--eekkIIss  ..ll..  nniigg  ..ll..  eeLLIIgg
vviijj  ..

ssUUmmbbggbbÌÌËËnnrrYYmmQQaammEEddllkkMMBBuuggrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaaeeddaayyssaarrssÂÂggaamm®®KKbb''EEbbbbyy""aa
gg  [[VVnnCCYYbbEEttssuuxx:tteerrooggeeTTAA  ..

PP~~MMeeBBjj´́ff©©  1100  kkkk˚d̊daa  11997722
GG~~kkeerroobbeerroogg
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C®mabG~kGan !

eeBBlleennHHkk**ddUUccCCaaeeBBllmmuunnEEddrr,,
®®bbeeTTssEExxµµrreeyyIIgg®®ttUUvvBBYYkkGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggeessss  CCiiHHCCaann''®®ttYYtt®®ttaammYYyysstt--

vvttßß  KKWWBBIIqq~~SS11886633mmkkddll''11995533  eeTTIIbbmmhhaaCCnneeyyIIggrrllaass''nnwwmmdd**cc´́®®ggnnuu±±HHeeccaall
eeccjjVVnn  ..  eettIIEExxµµrreeyyIIggssuuxxcciitt††eeddkk[[VVrrSSgg®®ttYYtt®®ttaaTTSSggGGss''KK~~aaeeddaayyKKµµaannkkaarrtt
ssflflUU®®bbyyuuTTÏÏttbbvviijj……  ??

eeyyIIggVVnnddwwggmmkkeehhIIyyttaammrryy:eessoovveePPAA  bbNN††SS®®kkLLaaeehhaammKKgg''  ffaaEExxµµrreeyyII
ggmmiinnEEmmnneeFFµµccEEPP~~kk[[bbrreeTTssssgg˚t̊t''ssgg˚˚iinneeTTAAttaammGGMMeeBBIIcciitt††eeTT  KKWWmmaannEEtteess††ccxx¬¬HHnnii
ggmmÂÂnnII††xx¬¬HHeeTT  EEddllee®®ccIInnEEtteeCCOOeeKKaarrBB{{nnkk∫∫aall[[VVrrSSggCCaann''  eeddIImm∫∫II[[xx¬¬ÁÁnneeKKVVnneennAA
hhuuttQQaamm®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrrtteeTTAAeeTToott  ..

TTwwkkEEPP~~kkEEddll®®sskk''GGMMBBIIkkaarr®®bbmmUUllccgg®®kkgg  ®®bbvvttii††nniiggsskkmmµµPPaaBB´́nnvvIIrrbbuurrssEExxµµrr
eennHH  KKWWCCaasskkII≈≈PPaaBBrrbbss''yyuuvvCCnnee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii  EEddllkkMMBBuugg®®bbyyuuTTÏÏ®®KKbb''EEbbbbyy""aagg
®®bbqqSSggnnwwggBBYYkkeeyyookkkkuugg,,  mmÂÂnnII††FFMM@@ssÌÌ¨ÿyrrllYYyy  nniiggrrMMllwwkkeeLLIIggvviijjnnUUvvGGttIIttkkaalldd**
QQWWccaabb''ccuukkQQaamm  ..

KK˘̆ss˘̆11886644  ®®bbeeTTssEExxµµrr®®ttUUvveeFFII√√ssnniiÏÏssJJÔÔaaCCaammYYyy®®bbeeTTssVVrrSSgg  eeddaayyyykk
eeKKCCaaGGaaNNaaBB¥¥aaVVll  ..

lluuHHmmkkddll''qq~~SS11888844  EExxµµrr®®ttUUvvFF¬¬aakk''kk~~¨g̈gGGnnuussJJÔÔaarrbbss''VVrrSSggeessss  EEddllmmaann
eess††ccnneerraatt††mm  CCaaGG~~kkccuuHHhhttƒƒeellxxaaddaakk''®®bbeeTTssEExxµµrreeTTAAee®®kkaammGGaaNNaanniiKKmmnniiyymmVV
rrSSggeessss  ..

BBIIqq~~SS11886644mmkkddll''11994422  vvIIrrbbuurrssGGaaccaarr¥¥ss√√aa,,  eeJJrrkkMMeeVVrr,,  GGaaccaarr¥¥llaakk'',,  ssIIuuvv
ttƒƒaa,,  ®®kkLLaaeehhaammKKgg'',,  BBiissˆˆ¨ëellaakkQQUUkk  ®®BBmmmmYYyyGGeennII¬¬eeddaayy®®bbCCaarraa®®ss††rrYYmmppgg  VVnn
eeFFII√√kkaarrttssflflUUyy""aaggssii√√ttss√√aajj  eeddIImm∫∫IIddeeNNII††mmyykk®®bbeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnnmmkkvviijj  ..  EEtt®®ttUUvv
BBYYkkeess††ccxxßßiibbeexxßßøøvvnnwwggVVrrSSgg  [[ssmm¬¬aabb''vvIIrrbbuurrsseess~~hhaaCCaattiieeyyIIggGGss''CCaaee®®ccIInn  ..
eemm""¬¬aaHHeehhIIyyeesscckkII††rraaggccaallbbnnii††ccmm††gg@@  kk**eeTTAABBYYnnssmm©©MMkk~~¨g̈geebbHHddUUggEExxµµrr[[PP&&yyxx¬¬aacc
EE®®kkggmmaannee®®KKaaHHff~~aakk''VVtt''bbgg''CCIIvviittddUUccGG~~kkmmuunn@@eeTToott  ..  kkaarrFF¬¬aakk''ccuuHH´́nn®®bbeeTTsseeyyIIgg
ee®®bboobbVVnnnnwwggss¬¬wwkkeeQQII®®CCuuHHccaakkEEmmkk  eeddaayyssaarrGGkkßßrrssaa®®ss††CCaattii  ®®ttUUvvVVrrSSgghhaamm
mmiinn[[kkUUnnEExxµµrreerroonn  eeKK[[eerroonnEEttGGkkßßrrssaa®®ss††rrbbss''eeKK  ee®®bbII®®VVss''ssmm∏∏aarr:®®bbeeTTsseeKK
ccaabb''ttSSggBBIIssMMeellookkbbMMJJkk''eeLLIIggeeTTAA  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyxxYYrrkk∫∫aallEExxµµrr  ®®ttUUvvvviillvvll''EEllgg
eemmIIlleeXXIIjjrrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaaddaacc''xxaatt  ..  mm~~aakk''@@EEddllVVnneeFFII√√kkaarrrraaCCkkaarr  ……EEttGGYYttssrreessIIrr
PPaassaaVVrrSSgg  eexxIIıımmPPaassaaCCaattii‰‰gg  ssÌÌbb''EEmm""‰‰ggEEddllBBiissaarrss¬¬aa    eess¬¬øøkkssMMBBtt''ccggkk∫∫iinn
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®®ssLLaajj''EEmm""eeKKEEddllllaabbee®®kkmm  CCkk''VVrrII  eess¬¬øøkkssMMBBtt''xx√√HH®®kkNNaatt''eeTTAAvviijj  !!  ®®ttgg''hh~~ww
ggeehhIIyyCCaammUUlleehhttuueeFFII√√[[EExxµµrrll©©gg''xx¬¬ÁÁnneehhAAEEllggææ  !!  eemmIIllEEllggyyll''  !!

kkaarrBBiittEEddlleeFFII√√[[®®bbCCaarraa®®ss††ccuukkQQaammeennaaHH  KKWWeerrOOggGGkkßßrrssaa®®ss††eeyyIIggEEttmm††gg..
®®bbeeTTssVVnn‰‰kkrraaCC¥¥CCiitt´́mm∏∏qq~~SSeennHH  EExxµµrreeyyIIggBBMMuuTTaann''eeXXIIjjkkssaaggVVnnGGII√√CCaaeeKKaallccrrii
kkssMMrraabb''®®bbCCaaCCaattiieessaaHH  eeXXIIjjEEtteellIIkktteemmII˚g̊gPPaassaaVVrrSSggeellIIssBBIIVVrrSSggeennAA®®ttYYtt
®®ttaaEExxµµrr®®ttIIPPaaKK  ..  eebbIIeeyyIIggKKiitt[[ddll''eeTTAA  mmnnuussßßFF¬¬aabb''xxMM∆∆¨ëeKK  KKMMnniittvvaaeennAAEEttxxMM∆∆¨ëeKKddEEdd--
ll  mmiinn®®BBmmeellIIkkddeemmII˚g̊gxx¬¬ÁÁnn‰‰gg[[eessIIµµnnwwggCCaattiieeKKeessaaHH ..  kkaarree®®bbIIPPaassaabbrreeTTssCCaa
pp¬¬ËËvvkkaarrddUUeecc~~HHeehhIIyy  eeFFII√√[[GG~~kkrrddΩΩkkaarrnniigg®®bbCCaarraa®®ss††mmaannPPaaBBddaacc''®®ssyyaallBBIIKK~~aa  ..  dd
rraabbNNaammnnuussßßTTSSggBBIIrr®®bbeePPTTKKµµaannPPaaBBCCiittss~~iiTTÏÏnnwwggKK~~aa  ddrraabbeennaaHHddMMeeNNIIrrkkssaaggssaa
FFaarrNNrrddΩΩeeyyIIgg  mmuuxxCCaammiinnVVnnssMMeerrccssuuPPmmgglleeTTootteehhIIyy  ..

GGaa®®ss&&yymmUUllddΩΩaannhh~~wwggeehhIIyy  EEddlleeFFII√√[[eebbHHddUUgg®®BBHHGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  xxMM®®bbww
ggEE®®bbggeeTTssnnaaBBnn¥¥ll''BBuuTTÏÏbbrriiss&&TTll©©gg''eexx¬¬AA  ®®kkII®®kk  llgg''ssµµaarrttII  [[ee®®kkaakkQQrreeLLIIgg
kkssaaggCCIIvviitteeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  kkMMuueeddkkppßßggssMMNNaaggeeTTAAttaammyyffaakkmmµµ  ..  eellaakkxxiittxxMMeeFFII√√
kkaarreeddaayyKKµµaannKKiitteeBBlleevvllaanniiggCCIIvviittbbgg''  ee®®JJHHeellaakkBBMMuuGGaaccrrss''eennAAee®®kkaammGGMMNNaacc
BBYYkkbbrreeTTsseekkIItt  ..  

ddUUeecc~~HHkkUUnneessoovveePPAAdd**ttUUcceennHH  KKµµaannbbMMNNggGGII√√ee®®kkAABBIIccgg''[[BBllrrddΩΩEExxµµrr  EEddllmmiinnTTaa
nn''VVnnssaall''eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  [[ssaall''EEttbb""uueeNNˆâaHHeeTT  ..

xxMM∆∆¨s̈sUUmmeeKKaarrBBvviiJJÔÔaaNNkk≈≈nnÏÏ  nniiggGGnnuuvvtt††ttaammGGss''eellaakkvviirrbbuurrssTTSSggGGss''  eeddaayyeeBB
jjcciitt††CCaaTTIIbbMMppuutt  ..

eemmaaggÚÚssßßII,,  ´́ff©©TTII1100  eemmssaa  11997711
Kg'-sm∏ar

saFarNrdΩ®bCaFibety¥niym
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((  ®®ssgg''eeccjjBBIIssaarrBBtt··mmaann®®bbCCaaCCaattii  ))

Twkcit†
®BHGacar¥Ehm-ecov

qq~~SSggVVyyeellaakkssggÙÙKKWWeennAAnnwwgg®®bbCCaaCCnn
eebbII®®bbCCaaCCnneevvTTnnaa,,    GGtt''VVyy,,  ®®bbCCaaCCnn
KKµµaannssiiTTiiÏÏeessrrIIPPaaBB,,  eebbII®®bbCCaaCCnneennAAkk~~¨g̈g
zzaann:CCaaxxMM∆∆¨k̈kJJÇÇHHeeKK  eellaakkssggÙÙkk**TTTTYYll
GGMMeeNNaayyppllGGaa®®kkkk''EEddrr  ..  ddUUeecc~~HH
eellaakkssggÙÙEEddllmmaannPPaarr: ee®®VVsssstt√√
eellaakk  KKWW®®ttUUvvssII††®®bbeeddAAeeFFII√√[[mmnnuussßßmmaann
ssIIuu  mmaanneess¬¬øøkk  mmaanneessrrIIPPaaBB  kk~~¨g̈g®®bbeeTT
ss‰‰kkrraaCC¥¥  nniiggssnnii††PPaaBBdd**bbrriibbUUNN··  ..

‹‹ TTwwkkEEPP~~kk®®bbCCaarraa®®ss††  KKWWTTwwkkEEPP~~kk®®BBHHssggÙÙ ‹‹
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kkffaaTTIImmYYyy
CCIIvv®®bbvvttii††́́ nneellaakk®®KKUU®®BBHHVVLLaatt''

EEhhmm--eeccoovv

mmuunnnnwwggssiikkßßaaBBIIeeKKaallKKMMnniitt´́nnvvIIrrbbuurrssnnIImmYYyy@@  CCaabbzzmmeeyyIIgg®®ttUUvvssiikkßßaaGGMMBBIICCIIvv
®®bbvvttii††sseegg≈≈bbrrbbss''JJkk¥¥ssiinn  ..  kk~~¨g̈geeBBlleennHH  eeyyIIggnnSSKK~~aassiikkßßaaGGMMBBIICCIIvv®®bbvvttii††eellaakk
®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  EEddllCCaammhhaaeeffrrmmYYyyGGgg®®kkeeLLkkeeXXIIjj®®bbCCaarraa®®ss††  TTTTYYll
TTuukk≈≈eeTTaassttaammzzaann:xx¬¬ÁÁnnCCaammnnuussßßkk~~¨g̈gGGaaNNaanniiKKmm  eehhIIyykk~~¨g̈gssmm&&yyeennaaHH  ((qq~~SS1199--
3333--11994422))  eeKKVVnneellIIkkeellaakkCCaavvIIrrbbuurrssmmYYyydd**eeqqII~~mmkk~~¨g̈gpp¬¬ËËvvnneeyyaaVVyy  rrhhUUttmmkk
ddll''ssBB√√́́ ff©©  ..  eettIIeellaakkbbddiissnniiÏÏkk~~¨g̈g®®ttkkUUllEEbbbbNNaa  ??  kk~~¨g̈gTTIINNaa  ??

eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  ®®bbssUU®®tt´́ff©©GGggaarr  qq~~SScc  BB˘̆ss˘̆22444400  KK˘̆ss˘̆1188--
9988  eennAAPPUUmmiiGGUUrrkkUUnneeTTjj  ((eekkaaNNÎÎ&&JJÔÔ))  ssgg˚åatt''ddMMbbUUkkmmaannllkkßßNN__  ®®ssuukkåådd††¨g̈g  eexxtt††kkMM
BBgg''ssııWW  ((eennAAxxaaggeeCCIIggCCiittssııaannssƒƒaanniiyyrrffeePPII¬¬ggVVtt''ddwwgg))  ..

““BBuukkeellaakkeeQQµµaaHH  EEhhmm eeFFII√√CCaaeemm®®ssuukkddMMbbUUkkmmaannllkkßßNN__  ..  mm††aayyeellaakk
eeQQµµaaHHååVVssiikkaa  TTIIvv xxMM®®bbwwggEE®®bbggeeFFII√√EE®®ssccmm˚åarreeddaayy≤≤ttxx¬¬aacchhtt''eennOOyy  ..  ®®KKYYssaarr
eennHHmmaannbbggbbÌÌËËnn55nnaakk''KKWW  EEhhmm--llII,,  EEhhmm--eeccoovv,,  EEhhmm--hhYYtt,,  nnaaggEEhhmm--ssuucc,,  EEhh
mm--ssaayy  ..  bbgg®®bbuusseellaakkeeQQµµaaHH  EEhhmm--llII  eeFFII√√CCaassµµaakkII††  ((eemmFFaavvII))  ee®®kkaayymmkkeeFFII√√
CCaaeemm®®ssuukkttBBII““BBuukk  ..

kkaalleennAABBIIkkuummaarr  eellaakkVVnnssaall''nnUUvveesscckkII††llMMVVkk®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  ddUUccCCaakkUUnn
kkssiikkrr®®kkII®®kkTTUUeeTTAAEEddrr  KKWWeellaakkVVnnXX√√aalleeKKaa  rrkkGGuuss  eeddjjccaabb  ttaammzzaann:´́nnkkUUnn
kkssiikkrrCCaammYYyy““BBuukkmm††aayy®®BBwwkkll©©aaccrrhhUUttddll''GGaayyuu1122qq~~SS  eeTTIIbbeemm®®ssuukk  EEhhmm  CCaa
““BBuukknnSSyykkeeTTAA®®bbeeKKnn®®BBHHssggÙÙssttƒƒaa  CCYYnn--NNaatt vvtt††ååNNˆâaeellaamm®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eeddaa
yyeehhttuueemm®®ssuukk  EEhhmm  nniigg®®BBHH®®KKUUssggÙÙssttƒƒaaCCaammiitt††PPkkii††nnwwggKK~~aayy""aaggCCiittss~~iiTTÏÏ  ..

kkuummaarr  EEhhmm--eeccoovv  CCaaeekkµµggmmaannssIIllFFmm··llÌÌEEbb¬¬kkCCaaggeekkµµggdd´́TTeeTToott@@  mmaannmmaatt''
JJkk¥¥rrhh&&sscc∫∫aass''llaass''  mmaannssNN††aabb''FF~~aabb''ssmmrrmm¥¥KKYYrr[[GG~~kkppggeeBBjjcciitt††  ..  kkuummaarr
eennHHmmaannBB¥¥aayyaammxxÇÇaabb''xxÇÇÁÁnnllÌÌNNaass''  VVnneerroonnGGkkßßrrssaa®®ss††kk~~¨g̈gssMMNNaakk''®®BBHH®®KKUUss--
ggÙÙssttƒƒaattSSggGGMMBBIIddMMbbUUgg  rrhhUUttTTaall''EEtteemmIIllVVnn  ssrreessrrGGkkßßrreekkIItteeddaayybbrriibbUUNN··  ..

kkuummaarr  EEhhmm--eeccoovv  VVnneennAAssiikkßßaaGGbb''rrMMkk~~¨g̈gssMMNNaakk''®®BBHH®®KKUUssggÙÙssttƒƒaa  CCYYnn--
NNaatt  GGss''yyUUrrqq~~SSeeddaayyVVnneeddIIrrssııaayyyyaamm®®BBHH®®KKUUssggÙÙssttƒƒaa  EEddll®®ttUUvvnniimmnn††eeTTAA
eeTTssnnaakk~~¨g̈g®®ssuukkeexxtt††‰‰eeTToott@@CCaajjwwkkjjyy  ..    kkuummaarr  EEhhmm--eeccoovv  VVnnss††aabb''FFmm··eeTT
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ssnnaarrbbss''®®BBHH®®KKUUssggÙÙssttƒƒaaGGss''ee®®ccIInnqq~~SS  eeTTIIbbCCaaeehhttuunnSS[[kkuummaarr  eeccoovv  mmaanneesscc
kkII††eeqq¬¬øøvvqq¬¬aass  yyll''eehhttuuppllkk~~¨g̈gpp¬¬ËËvveellaakkpp¬¬ËËvvFFmm··CCaaee®®ccIInnyy""aaggNNaass''  CCaakkuummaarrmmaann
ssMMddIIeevvaahhaarree®®JJkk®®VVCC∆∆BBUUEEkkCCaaggkkuummaarr‰‰eeTToott@@TTSSggGGss''  ..  kkuuddiiEEddllkkuummaarrss~~aakk''ssii
kkßßaa  ssiiƒƒtteennAAxxaaggee®®kkaayymmhhaakkuuddiissBB√√́́ ff©©eennHH  ..  

kkuummaarr  EEhhmm--eeccoovv  BB¥¥aayyaammeerroonnssUU®®tt≤≤tteeFF√√ss®®bbEEhhss……xxiiÇÇll®®ccGGUUsseeTT  ..  kkuu
mmaarrxxMMeerroonnmmiinnffaayybb''mmiinnffaa´́ff©©  ee®®JJHHeellaakkccSSbbNN††SSbbiittaakk~~¨g̈gkkaallEEddll““BBuukknnSSyykk
eeTTAATTuukkkk~~¨g̈gssMMNNaakk''́́ nn®®BBHH®®KKUUssggÙÙssttƒƒaaffaa  ––

--  eeccoovv  kkUUnn®®bbuussssMMLLaajj''““BBuukk  @@KKµµaannGGII√√EEcckk[[kkUUnneeTT  KKWWmmaannEEttvviiCCÇÇaaeennHHeehhIIyy
EEddll‰‰ggGGaaccyyWWtteeyyaagg®®KKYYssaarreeyyIIgg[[xxııgg''xxııss''VVnn  ..  mmnnuussßßll©©gg''eeKKeemmIIllggaayy
NNaass''kkUUnn  !!  eebbIIkkUUnneeccHH““BBuukkkk**eeccHHEEddrr  !!  kkUUnneennAAPP~~MMeeBBjjxxMMeerroonneeLLIIgg  !!  kkMMuueeQQ¬¬aaHH®®bb
EEkkkkKK~~aaNNaa±±  !!  xxuuss®®ttUUvveemm††ccmm††aa®®ttUUvveeccHHGGtt''FFµµtt''eeTTIIbb®®bbeessIIrr  ee®®JJHHeeyyIIggCCaakkUUnnkkMMsstt''
eeddIIrrEEss√√ggrrkkvviiCCÇÇaaddUUccKK~~aa  ..  ddUUeecc~~HH®®ttUUvveeccHH®®ssLLaajj''KK~~aa  eeTTIIbbGG~~kkppggssrreessIIrr  ccUUrrkkUUnnccSS
ssuuPPaassiittbbuurraaNNmmYYyyXX¬¬aaffaa  ««eennAAppÊÊHHmm††aayyTTIÍ́ TT  eeTTAA´́®®BBmm††aayyCCaammYYyy»»  ..  eellaakk®®KKUU
®®BBHHssggÙÙssttƒƒaaGGggeennHH  CCaaGG~~kk®®VVCC∆∆ee®®CCAA®®CCHH  VVnnCCaaGGjjnnSSkkUUnn‰‰ggmmkk[[eennAAnnwwgg
eellaakk  ®®ttUUvvkkUUnn‰‰ggxxMMeerroonnssUUFF¥¥yykkcciitt††TTuukkddaakk''[[EEmmnnEETTnn  ..

--  VVTTeellaakk““BBuukk  kkUUnnnnwwggeeKKaarrBBttaammssMMddIIBBuukklluuHH´́ff©©ss¬¬aabb''  !!  ssUUmmBBuukkkkMMuu®®BBYYyyVV
rrmm∏∏[[eessaaHH  !!

--  llÌÌeehhIIyykkUUnn®®bbuuss““BBuukk  !!  ‰‰ggCCaattMMNNQQaammrrbbss''GGjjeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  GGjjssggÙÙww
mmeellII‰‰gg®®KKbb''ddbb''  !!

--  JJkk¥¥eennHHeeFFII√√[[kkuummaarr  eeccoovv  ccggccSSTTuukkkk~~¨g̈geebbHHddUUgg≤≤ttmmaann´́ff©©eePP¬¬cc  ..  kkuummaarr®®ss
LLaajj''eeKKaarrBBttaamm{{vvaaTTmmaattaabbiittaaNNaass''  mmiinnEEddlleeFFII√√[[GG~~kkmmaannKKuuNN®®BBYYyycciitt††mm††gg
NNaaeeLLIIyy  ..

❑                         ❑

❑
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kkffaaTTIIBBIIrr

sagp~Ás
vv&&yy1166qq~~SSkk**ccUUllmmkkddll''  eellaakkeemm®®ssuukkEEhhmmnniiggPPrriiyyaaVVnnCCMMnnMMuuKK~~aa  GGMMBBIIkkaarrbbMMbbYY

sskkUUnnCCaassaammeeNNrr  eehhIIyymmUUllmmttiiffaa®®ttUUvvbbMMbbYYsseennAAvvtt††ååNNˆâaeellaamm  eehhIIyy[[KKgg''
ssMMNNaakk''ssiikkßßaabbrriibbttii††FFmm··eennAAvvtt††ååNNˆâaeellaammddEEddll  ..  lluuHHbbYYssrrYYcceehhIIyy  ssaamm--
eeNNrreeccoovvTTeennÊÊjjeemmssUU®®tt  ((mmUUlleevvyy¥¥aakkrrNN__VVllII))  ccSSyy""aaggssÊÊaatt''CCMMnnaajj  ..

´́ff©©EExxeeccHHEEttkknn¬¬ggCCaallMMddaabb''̆̆ ˘̆˘̆
ssaammeeNNrr  EEhhmm--eeccoovv  GGaayyuuVVnn2200qq~~SS  kk**bbMMeeBBjjååbbssmm∫∫TTaa  CCaaPPiikk≈≈¨P̈Paavv:kk~~¨g̈g

BBuuTTÏÏssIImmaaeennAAvvtt††llgg˚åa  EEddllmmaann®®BBHHmmhhaavviimmllFFmmµµ  eeffaagg  ((ccaagghh√√aaggssaallaaVVllIICCaa
nn''xxııss''mmuunnddMMbbUUgg))  CCaaååbbCCŒŒaayy  mmaann®®BBHH®®KKUUbbvvrrvviiCCÇÇaa  llII√√--‰‰mm  nniigg®®BBHH®®KKUUssggÙÙssttƒƒaa
CCYYnn--NNaatt  CCaa®®KKUUssUU®®tt  ..  eennAAeeBBllbbMMeeBBjjCCaaPPiikk≈≈¨ëehhIIyy  eellaakkkk**VVnn®®bbLLggccUUll
eerroonnssaallaaVVllIICCaann''xxııss''CCaabb''ddUUcccciitt††®®VVff~~aa  ..  kkaarrssiikkßßaaccMMnnYYnn77qq~~SSeennAAssaallaaVVllII
CCaann''xxııss''  eeFFII√√[[eellaakkeeccHHddwwggpp¬¬ËËvveellaakk  pp¬¬ËËvvFFmm··  llµµmmee®®bbIIkkaarrVVnneeddaayyeeBBjjbbrriibbUUNN··
kk~~¨g̈gpp¬¬ËËvv®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..  eellaakkCCaassiissßßssMMNNbb''mmYYyyrrUUbb  ´́nn®®BBHH®®KKUUssggÙÙssttƒƒaaCCYYnn
--NNaatt  EEddlleellaakk®®ssLLaajj''CCaaggeeKK  eeddaayyPPiikk≈≈¨ËEhhmm--eeccoovvCCaabbBB√√CCiitt  QQ¬¬aass´́vv
rrhh&&ssrrhhYYnn  eeccHHKKYYrrssmmeeTTAAttaammzzaann:CCaammnnuussßßddUUccKK~~aa  ..  lluuHHKKMMrrbb''qq~~SSTTII77  eellaakkVVnn
®®bbLLggyykkssJJÔÔaabb&&®®ttDDIIbb¬¬ËËmmssaallaaVVllIICCaann''xxııss''CCaabb''eellxx66  xxaaggPPaassaaVVllIIEEdd
llssmm&&yyeennaaHH  EExxµµrreeyyIIggkkMMBBuuggrraabb''GGaannNNaass''  ..

eennAAeeBBll®®bbLLggeeccjjBBIIssaallaaVVllIIeehhIIyy  kk~~¨g̈gqq~~SS11992277  kkaalleeNNaaHHeellaakk
eerr""ss¥¥ËËmm  CCaattiiVVrrSSgg  eeFFII√√CCaaeerr""ssIIuuddgg''eexxtt††kkMMBBtt  VVnnBBwwggeellIIeellaakkeemmKKNNvvtt††GGggssuurrPPII
eehhAAkkeennƒƒaa  ®®ssuukkkkMMBBgg''®®ttaacc  [[CCYYyyrrkkeellaakkssggÙÙmmYYyyGGgg  EEddllmmaannssJJÔÔaabb&&®®tt
ssaallaaVVllIICCaann''xxııss''  kk~~¨g̈gkkaalleennaaHHeellaakk®®KKUUeemmKKNNvvtt††kkeennƒƒaanniimmnn††mmkk‰‰vvtt††ååNNˆâa
eellaamm®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  mmkkBBwwgg®®BBHH®®KKUUssggÙÙssttƒƒaa  CCYYnn--NNaatt  ssUUmmnniimmnn††eellaakkmmYYyyGGgg
EEddllmmaannssJJÔÔaabb&&®®ttDDIIbb¬¬ËËmmssaallaaVVllIICCaann''xxııss''  eeTTAAbbee®®ggoonnGGkkßßrrssaa®®ss††EExxµµrreennAA
eexxtt††kkMMBBtt  eeddaayyeehhttuueellaakkeerr""ssIIuuddgg''  eerr""ss¥¥ËËmm  eexxtt††kkMMBBttbbeeggII˚t̊tGGggkkaarrssiikkßßaaGGkkßßrr
ssaa®®ss††EExxµµrr[[mmaannrreebboobb®®ttwwmm®®ttUUvveeLLIIgg  ..

kkaalleennaaHH®®BBHH®®KKUUssggÙÙssttƒƒaa  VVnnccaatt''eellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  [[eeTTAAbbee®®ggoonn
GGkkßßrrssaa®®ss††CCaattii‰‰eexxtt††kkMMBBtt  yykkvvtt††®®kkSSggddUUgg®®ssuukkbbnnÊÊaayymmaass  nniiggvvtt††kkeennƒƒaa®®ssuukk
kkMMBBgg''®®ttaaccCCaammCCŒŒmmNNÎÎll  ..  ®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  VVnneeTTAAeennAAbbee®®ggoonnGGkkßßrrssaa
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®®ss††CCaattiikk~~¨g̈geexxtt††kkMMBBttGGss''66qq~~SS  KKWWttSSggBBIIqq~~SS11992277ddll''11993322  eeTTIIbb®®ttLLbb''mmkkeennAAPP~~MM
eeBBjjvviijj  rrYYccVVnn®®bbLLggCCaabb''CCaassaa®®ss††aaccaarr¥¥eennAAssaallaaVVllIICCaann''xxııss''kk~~¨g̈gqq~~SSeennaaHH
‰‰gg  ..

ee®®kkAABBIIeemm""aaggbbee®®ggoonnssiissßß  eellaakkGGaacc¥¥aarrEEttggnniimmnn††eeTTAAeeTTssnnaaCCaajjwwkkjjyy  ..
eeTTssnn__kkEEnn¬¬ggNNaakk**ddUUcckkEEnn¬¬ggNNaaEEddrr  eellaakkee®®ccIInnEEttyykkBBuuTTÏÏPPaassiittffaa  vviirriieeyynn  TTuu
kk≈≈rreeccœœttii  eehhIIyynniigg  GGtt††aa  hhii  GGtt††eennaa  nnaaeeffaa mmkkGGFFiibb∫∫aayyBBnn¥¥ll''eellIIkkååTTaahhrrNN__
eeddIImm∫∫II[[BBuuTTÏÏbbrriiss&&TTggaayyss††aabb''VVnn  ..

❑                          ❑

❑
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lk≈N:x¬HEdlKYrdwg
eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  mmaannsseemm¬¬ggFFMM®®kkGGYYnn  mmaannTTwwkkddmmKKYYrr[[ccgg''ss††aabb''

eehhIIyyss††aabb''eeTToott,,  mmaanneevvaahhaaeekk∫∫aaHHkk∫∫aayyrrGGiilleeTTAAmmuuxxCCaaddrraabb  BBMMuummaannxxÇÇÁÁnnJJkk¥¥ddEEdd
ll@@  ssUUmm∫∫IIEEttmmYYyymm""aatt''kk**KKµµaannEEddrr  ..  bb""uuEEnn††eellaakkBBMMuussUUvvBBUUEEkkxxaaggssrreessrreessoovveePPAAeeTT
ee®®JJHHssmm∫∫ËËrrNN__JJkk¥¥eeBBccnn__nniiggrrvvll''bbee®®ggoonneeTTssnnaaeeBBkk  ..

ccMMEENNkkddMMeeNNIIrreeTTssnnaaeeccjjEEbbbbddUUcc®®KKUUrrbbss''eellaakkeebbHHbbiitt  KKWWsseemm††cc®®BBHH
ssggÙÙrraaCC  CCYYnn--NNaatt  ((ttaamm®®bbssaassnn__rrbbss''eellaakk  QQwwmm--ssflfluumm))  ..  ®®ttgg''eennHHVVnn
eesscckkII††ffaa  eellaakk®®KKUU®®BBHHVVLLaatt''eeXXaassnnaannaaKK  EEhhmm--eeccoovv  mmaannllkk≈≈NN:mmiinnxxuussBBII
sseemm††cc®®BBHHssggÙÙrraaCCbb""uunnµµaanneeTT  ..

ccMMeeJJHHeePP∆∆øøvvBBnnWW¬¬eellaakkTTTTYYlleeddaayyrraakk''TTaakk''  ≤≤tteerrIIssmmuuxxffaaGG~~kkmmaannGG~~kk®®kkGGII√√eeTT  ..
CCnnNNaaEEddllVVnn®®VV®®ss&&yyCCaammYYyyeellaakkmm††ggeehhIIyy  CCnneennaaHHrrEEnnggccgg''®®VV®®ss&&yy
mm††ggeeTToott  eeddIImm∫∫IIss††aabb''eellaakkGGFFiibb∫∫aayyEEjjkkEEvvkk  GGMMBBII®®TTwwssII††®®BBHHBBuuTTÏÏEEddllddwwkknnSSsstt√√
eellaakk[[ddll''ee®®ttIIyy´́nnssuuPPmmggll  ..

rrII‰‰kkaarrbbee®®ggoonnssiissßßvviijj  BBUUEEkkBBnn¥¥ll''xxaaggeeccHHeeFFII√√[[ssiissßßccUUllcciitt††eerroonnNNaass''
ssUUmm∫∫IIEEttssaa®®ss††aaccaarr¥¥eennAAssaallaaVVllIICCaann''xxııss''  kk**mmiinnGGaaccGGtt''®®TTSSssrreessIIrreellaakkVV
nnEEddrr  ..

ssiissßßrrbbss''eellaakk®®ssLLaajj''eellaakk®®KKbb''@@KK~~aa  ee®®JJHHCCaassaa®®ss††aaccaarr¥¥mmiinn®®bbkkaann''
FFmm··GGKKttii  ..  eebbIIeeXXIIjjssiissßßNNaaxxiiÇÇlleerroonnssUU®®tt  eellaakkEEttggeeJJllccMMeeJJHHssiissßß
eennaaHHeeddaayysseemm¬¬ggff~~mm@@  ––

--  ccUUrreellaakkxxMMeerroonneeLLIIgg  !!  kkMMuubbEENN††ttbbeeNN††aayyee®®JJHHeeyyIIggCCaaeePPTTEEddllGG~~kkppgg
eeKKeeKKaarrBBrraabb''GGaann  eeKKeeppII∆∆TTaann˘̆˘̆˘̆  EEmm""““eeyyIIggeennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''bbrreeTTss  ®®BBHH
BBuuTTÏÏssaassnnaa®®ttUUvvccuuHHGGnn''ffyyCCaallMMddaabb''  GGkkßßrrssaa®®ss††eeyyIIggeessIIÊÊrrssaabbssUUnn¥¥eeTTAAeehhIIyy
KKYYrreeyyIIgg®®bbwwggEE®®bbggkkMMuuxx¬¬aacceennOOyyhhtt''  eeddIImm∫∫IIee®®ssaacc®®ssgg''mmaattuuPPUUmmii[[rrYYccBBIIxxMM∆∆¨k̈kJJÇÇHHVVrrSS
gg  kkMMuueePP¬¬ccxx¬¬ÁÁnn[[eessaaHHffaa  eeyyIIggCCaaGG~~kkbbYYssrrss''eeddaayyssaarr®®bbCCaaCCnncciiJJççwwmm  ®®ttUUvvEEttmmaann
ccMMeeNNHHvviiCCÇÇaaee®®CCAA®®CCHH  eeTTIIbbeeFFII√√[[GG~~kkcciiJJççwwmmeeyyIIggmmaannssTTÏÏaa®®CCHHff¬¬aa  ..  ccuuHHeebbIIeeyyIIggll©©gg''
eexx¬¬AA  eettIIddwwkknnSSeeKKeemm††cceekkIItt  ??  eettIInnrrNNaaeeKKeeKKaarrBBrraabb''GGaanneeyyIIgg  ??  bbJJ˙ȧaeennHHssUUmmeellaa
kkKKiittBBiiccaarrNNaaeemmIIll[[EEmmnnEETTnn  bbMMNNaacc''eeyyIIggeeccaall®®ssuukkeeccaallEE®®ssccmm˚åarr  EEmm""““
bbggbbÌÌËËnnmmkkeerroonneennAATTIIeennHH..  eettIIeeyyIIggmmkkeeddIImm∫∫IIGGII√√  ??  eeyyIIggssuuTTÏÏEEttkkUUnnGG~~kk®®kkddUUccKK~~aa††®®ttUUvv
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CCYYyyKK~~aaeeLLIIgg  kkMMuueeFF√√ss®®bbEEhhss[[eessaaHH  ®®bbyy&&tt~~eeKKeemmIIllggaayyNN±±aa  xxMM∆∆¨K̈KµµaannGGII√√CCYYyyeellaa
kkeeTT  mmaannEEttccMMeeNNHHvviiCCÇÇaadd**ss††ÁÁcceessII††ggbb""uueeNNˆâaHH  ..  eellaakk  !!  kkaarrEEddllxxMM∆∆¨n̈niiyyaayyeennHHmmiinn
EEmmnnCCaakkaarree®®bboonn®®bbeeddAAeeTT  KKWWCCaakkaarrrrMMllwwkkKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  kk~~¨g̈gffaann:CCaakkUUnnGG~~kkEE®®ss
nniiggGG~~kkbbYYssddUUccKK~~aa  eeyyIIgg®®ttUUvvEEttEENNnnSSKK~~aaeeddIImm∫∫IIEEss√√ggrrkkssuuPPmmggll[[®®bbeeTTsseeyyIIgg
EEddllVVnnVVtt''bbgg''ee®®ccIInnqq~~SSmmkkeehhIIyy˘̆˘̆˘̆..

JJkk¥¥ddaass''eettOOnnrrbbss''eellaakk®®KKUUVVLLaatt''eeXXaassnnaaKK  EEhhmm--eeccoovv  eeFFII√√[[ssiissßß
ssaallaaVVllIICCaann''xxııss''®®ssLLaajj''®®KKUU  eehhIIyyxxiittxxMMeerroonnssUU®®tt≤≤tthhflflaanneeFF√√ss®®bbEEhhss
eessaaHHeeLLIIyy  ..  mmiinn®®ttwwmmEEtt®®ssLLaajj''  xxMMeerroonnbb""uueeNNˆâaHHeeTT  EEffmmTTSSggmmaannkkaarrQQWWccaabb''
nnwwggBBYYkkGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggxx¬¬SSggeeLLIIgg@@CCaallMMddaabb''  eeFFII√√[[mmCCŒŒddΩΩaannGG~~kkeess~~hhaaCCaattiieekkaatt
ssrreessIIrrssiissßßssaallaaVVllIICCaann''xxııss''®®KKbb''@@KK~~aa  ..

kk~~¨g̈geeBBlleennaaHHeehhIIyy  EEddlleeFFII√√[[kkiittii††nnaammrrbbss''eellaakk®®KKUU®®BBHHVVLLaatt''EEhhmm--eeccoovv
®®kkGGUUbb®®KKbb''TTiissTTII  ..  ®®ssuukkNNaaPPUUmmiiNNaaeexxtt††NNaa  kk**ccgg''nniimmnn††eellaakkeeTTAAssMMEEddggFFmm··
eeTTssnnaaEEddrr  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyeellaakkmmaanneeBBllssMMrraakkttiiccNNaass''  ..

❑                             ❑

❑
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kkffaaTTIIbbII

skmµPaBedIm∫ICatisasna
lluuHHccbb''kkiiccççssiikkßßaaeehhIIyy  eellaakkVVnneeTTAAeeFFII√√CCaa®®KKUUbbee®®ggoonnGGkkßßrrssaa®®ss††CCaattiieennAA

vvtt††®®kkSSddUUgg  bbee®®ggoonn®®BBHHssggÙÙssMMrraabb''eeFFII√√®®KKUU  tteeTTAA  ®®bbkkbbeeTTAAeeddaayyeeCCaaKKCC&&yyCCaaTTIIbbMM--
ppuutt  ..  

ee®®kkAABBIIeeBBllbbee®®ggoonn  eellaakkeeqq¬¬øøttssiikkßßaaxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTToott  eeddIImm∫∫IIeeQQaaggccaabb''yykk
eesscckkII††BBiittmmkkTTUUnnµµaannxx¬¬ÁÁnnnniiggssiissßßaannuussiissßß  ®®BBmmCCaammYYyyGGeennII¬¬eeddaayyååVVsskk  ååVV
ssiikkaaEEddll®®ttUUvvkkaarrccgg''eeccHHccgg''ddwwgg  ..

eennAAeeBBlleellaakkeeTTssnnaammaatt''TTeeTTeellIIkkddMMbbUUgg  mmiinnssUUvvmmaannGG~~kkss††aabb''ee®®ccIInnbb""uunnµµaann
eeTT  ee®®JJHHEExxµµrrCCaann''eeddIImmTTmm¬¬aabb''EEtteeTTssnn__ttaammssaa®®ss††aass¬¬wwkkrrwwtt  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyccaass''@@xx¬¬HH
®®bbkkaann''ffaa  ««FFmm··ssmm&&yyffIIµµeeKKmmiinneeccHHss††aabb''eeTT»»  ..  eehhttuukkaarrNN__TTSSggeennHHBBMMuuVVnneeFFII√√[[
eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  ®®BBYYyyVVrrmm∏∏llMMVVkkcciitt††GGII√√eeTT  eeddaayyeellaakkQQ¬¬aass´́vvkk~~¨g̈g
kkaarrBBnn¥¥ll''mmuunnddMMbbUUggvvaaEEttggmmaann®®bbttiikkmmµµddUUeecc~~HHeehhIIyy  eebbIIeeyyIIggmmiinnttssflflUUeeTT  mmuuxxCCaammiinn
VVnnssMMeerrccbbMMNNggeeLLIIyy  ..  ccaabb''ttSSggBBIIeeBBlleennaaHHmmkk  ®®BBHHGGaaccaarr¥¥EEttggeeFFII√√eesscckkII††ss~~ii
TTÏÏss~~aallccMMeeJJHHccaass''@@NNaaEEddllmmiinnssUUvvccUUllcciitt††ss††aabb''eellaakkssEEmm††ggFFmm··mmaatt''TTeeTT  CCaa
ggGG~~kkppggTTSSggBBYYgg  ..  mmiinnyyUUrrbb""uunnµµaannGG~~kkTTSSggeennaaHHkk**ss††aabb''VVnn  ggaayyyyll''  EEffmmTTSSgg
sseemm¬¬ggBBiieerraaHHppgg  eehhIIyy®®ssLLaajj''eellaakkhhYYssnniiyyaayy  ccgg''[[EEtteellaakkGGaaccaarr¥¥ssMM--
EEddggFFmm··eeTTssnnaarraall''́́ ff©©ssIIllnniiggbbuuNN¥¥TTaann  ..  eennAAqq~~SSeennaaHHeehhIIyyEEddll®®BBHHssggÙÙ
EExxµµrreeyyIIgg  ccaabb''EE®®bbssUU®®ttmmnn††BBIIPPaassaaVVllIImmkkCCaaPPaassaaEExxµµrr  ..  kkaaEE®®bbmmkk[[ss††aabb''VVnn
eennHH  eeFFII√√[[GG~~kkKKiittmmiinnddll''eeCCrrttµµHHttiiHHeeddoollddll''®®BBHHssggÙÙEEddllxxiittxxMMEE®®bbyy""aaggssMMeebbIImm
rrhhUUttddll''mmaannbb††wwggpp††ll''eeTTAAccUUllttuullaakkaarrEEffmmeeTToott  ..

bb""uuEEnn††eesscckkII††ttssflflUU®®bbwwggEE®®bbggeeFFII√√kkaarr  eeddIImm∫∫II[[ssaassnnaaVVnnrruuggeerrOOggmmaann®®bbeeyyaaCC
nn__ddll''mmhhaaCCnn  eeddaayymmiinnttbbtteeTTAAttaammGGMMeeBBIIJJllll©©gg''eexx¬¬AA  kkiiccççkkaarreennaaHHkk**VVnnssMMeerrcc
eeCCaaKKCC&&yyCCaassƒƒaaBBrr  rrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..

mmkkddll''PP~~MMeeBBjj  eellaajjGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  VVnnTTTTYYllffaann:CCaaGGaaccaarr¥¥ssaallaa
VVllIICCaann''xxııss''  ((ssaa®®ss††aaccaarr¥¥))  mmaannkkMḾ́ rr®®bbccSSEExx5500eerrooll  llµµmmnnwwgg®®TT®®TTgg''CCIIvvPPaaBB[[
ssMMeerrcceeTTAAeekkIItt  ..

eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  mmaannssaammNNsskkii††CCaa®®BBHHVVLLaatt''eeXXaassnnaaKKrrbb
ss''sseemm††cc®®BBHHssggÙÙrraaCC  CCYYnn--NNaatt  kkaalleellaakkeennAACCaa®®BBHHBBuuTTÏÏeeXXaassaaccaarr¥¥  mmuuxxggaarr
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ffIIµµeennHHBBMMuuGGaaccTTaajjkkmm¬¬SSggcciitt††eess~~hhaaCCaattiirrbbss''eellaakk[[eePP¬¬ccVVnneeLLIIyy  ..  eellaakkrrwwgg
rrwwttEEttxxMMeerroonn  xxMMGGaanneessoovveePPAAEExxµµrrbbrreeTTssEEddllssMMxxaann''@@ssII††GGMMBBIIeerrOOggssaassnnaa  nneeyyaa
VVyy  eessddΩΩkkiiccçç  GGkkßßrrssaa®®ss††  TTssßßnnvviiCCÇÇaa®®KKbb''TTiivvaarraa®®ttII  ≤≤ttbbIIbbeeNN††aayy[[eeBBlleevv--
llaakknn¬¬ggppuutteeddaayyBBMMiiVVnneeFFII√√GGII√√CCaa®®bbeeyyaaCCnn__eeTT  ..  ee®®kkAABBIIkkaarrssiikkßßaabbee®®ggoonnssiissßß
eeTTssnnaa  BBnn¥¥ll''EExxµµrrll©©iittll©©gg''  ®®BBHHVVLLaatt''eeXXaassnnaaKK  EEhhmm--eeccoovv  eeqq¬¬øøtteeBBlleeTTAA
®®VV®®ss&&yyTTaakk''TTggnnwwggvvrrCCnnFFMM@@EEddlleess~~hhaammaattuuPPUUmmiiCCaaee®®ccIInneeTToott  ddUUccCCaaeellaakkVV""cc
SSWWnn,,  ssWWgg--gg""uukkffaajj'',,  CCMMuu--mmYYgg,,  nnYYnn--ddYYgg  nniiggsswwuumm--vvaa""  ..ll..  eeddIImm∫∫IIrriiHHrrkkmmeeFF¥¥aaVVyy
rrMMeeddaaHHCCaattii[[rrYYccBBIIxxMM∆∆¨V̈VrrSSgg  ..

eevvllaa´́ff©©mmYYyy  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  VVnneeTTAACCYYbb®®BBHHVVLLaatt''  EEhhmm--eeccoovv  eehhII
yy®®bbeeKKnnddMMNNwwgg  ––

--  eellaakk®®KKUU®®BBHHVVLLaatt''bbMMNNggeeyyIIggCCiittVVnnssMMeerrcceehhIIyy  !!
--  BBrr  !!  CCiittVVnnssMMeerrccGGIIeellaakk  ??
®®BBHHVVLLaatt''  EEhhmm--eeccoovv  eeccaaTTssMMNNYYrreeddaayyeeggOOggqq©©ll''  ..
eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''jjjjwwmmbbnnii††ccrrYYccbbnn¬¬WWvvaaccaa  ––
--  kkrruuNNaammççaass''  ssBB√√́́ ff©©eennHH  ddUUccCCaaeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥ddwwgg®®ssaabb''eehhIIyy  TTaahhaanneeCCII

gg®®kkhhmmnniiggeeCCIIggeexxµµAAmmiinn®®ttUUvvKK~~aaeeTT  eeddaayyssaarrVVrrSSggeeccHHEEttccaakk''rruukk[[EEbbkkssaammKKII  ..
≤≤LLËËvveennHHVVrrSSggVVnnccaatt''[[xxMM∆∆¨k̈krruuNNaa  nniimmnn††®®BBHHssggÙÙeeTTssnnaaBBnn¥¥ll''BBYYkkTTaahhaannTTSSgg
nnuu±±HH,,  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[TTaass''KK~~aaeeTToott  ..  kk~~¨g̈geeBBlleennHH  xxMM∆∆¨k̈krruuNNaassUUmmnniimmnn††eellaakkGGaaccaarr¥¥eehhII--
yy  ..

--  yyWW  !!  eemm""cckk**eellaakkmmiinnnniimmnn††eellaakkGGaaccaarr¥¥  VV""gg--xxaatt,,  ssUU--hhaayy  ppgg  ??
--  kkrruuNNaa  xxMM∆∆¨n̈niimmnn††EEttTTSSggGGss''GGgghh~~wwgg  mmiinn[[ssll''eeTT  EEtteeFFII√√yy""aaggNNaakkMMuu[[BBYYkk

vvaaddwwgg……ssggßß&&yy  EE®®kkggeeTTAAeeTTssnnaa……BBnn¥¥ll''eeTToott  ..
--  BBrr  kkaarreennHHmmiinnffII√√eeTTccMMeeJJHHrrUUbbGGaattµµaaPPaaBB  EEttGGaattµµaa®®BBYYyyEE®®kkggEExxµµrreeyyIIggxx¬¬HHccgg''

VVnnbbuuNN¥¥sskkii††BBIIVVrrSSgg  eehhIIyyyykkkkaarrNN__eeTTAA[[VVrrSSggvviijj  !!
--  kkrruuNNaavvaaBBiitteehhIIyy  EEtteeyyIIggmmiinn®®ttUUvvxx¬¬aacceeTT  ..  eeyyIIgg®®ttUUvvxxMMBBuuHHJJrr®®KKbb''ååbb--

ssKK  eeTTIIbbbbMMNNggrrbbss''eeyyIIggVVnnssMMeerrcc  ..
--  BBrr®®ttUUvveehhIIyyeellaakk  !!  GGaattµµaammiinnEEddllnnwwkkxx¬¬aaccddll''ee®®KKaaHHff~~aakk''GGII√√ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnneeTT  KKWW

xx¬¬aaccEEbbkkkkaarrssmm©©aatt''rrbbss''®®kkuummbbddiivvtt††nn__eeyyIIgg  !!  GGaattµµaammiinnEEmmnnCCaaGG~~kknneeyyaaVVyyddUUcc
eellaakkeeTT  KKWWCCaaGG~~kkbbYYss  ®®KKaann''EEtteeTTssnnaaBBnn¥¥ll''BBuuTTÏÏbbrriiss&&TT[[ssaall''  [[ddwwgg  [[yyll''
[[GGnnuuvvtt††ttaamm®®BBHHssmmıı¨T̈TÏÏeeTTeettII  !!  eebbIIss¬¬aabb''eeddIImm∫∫IICCaattii  ssaassnnaa  GGaattµµaakk**mmiinnttUUcccciitt††EEddrr
eeFFII√√eemm††""ccvvaassnnaammnnuussßßvvaa®®ttUUvvTTTTYYllddUUeecc~~HH  !!
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--  ®®ttUUvveehhIIyyeellaakk®®KKUUmmççaass''  kkaarrBBiittEEddlleeyyIIgg®®ttUUvvnniiyyaayyeennaaHH  eeyyIIgg®®ttUUvvEEttnnii
yyaayy[[®®bbCCaarraa®®ss††ddwwgg  ..  eellggFFmm··nniiyymmEEGGbbGGbb  mmuuxxCCaarraa®®ss††lliiccllgg''ddEEddll  ..
xxMM∆∆¨k̈krruuNNaassuuxxcciitt††bbUUCCaaCCIIvviittCCUUnnCCaattii  ssaassnnaa  GGss''eehhIIyy  BBMMuummaannxx¬¬aaccss¬¬aabb''eeTT  !!
ee®®JJHHeeyyIIggeekkIIttmmkkrrEEmmggss¬¬aabb''eeTTAAvviijjCCaaFFmmµµttaa  ..  xxMM∆∆¨k̈krruuNNaaKKiittssMMuuff√√aayybbggMMllaassiinn
eehhIIyy  !!

--  kkMMuu®®bbjjaabb''GGeeJJIIÇÇjjeeBBkkeellaakk  !!
--  xxMM∆∆¨k̈krruuNNaammaannkkaarree®®ccIInneeTToottEEddll®®ttUUvveeFFII√√  !!  ccSS´́ff©©ee®®kkaayy  ccSSCCEECCkk[[yyUUrrbbnnii††

cc  ..
--  BBrrGGeeJJIIÇÇjjccuuHHeellaakk  ssUUmm[[VVnnssuuxx  !!
eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''kk**®®kkaabbbbggMMllaa®®BBHHGGaaccaarr¥¥  vviilleeTTAAllMMeennAAvviijj®®bbkkbbeeddaayy

TTwwkkcciitt††rrIIkkrraayyCCaaGGeennkk  ..
®®kkuummEExxµµrrGG~~kkPP∆∆aakk''rrllwwkk  eeccHHEEtteeddIIrreeXXaassnnaabbJJçç¨ḦHbbJJççËËllrraa®®ss††  ®®BBHHssggÙÙ  ®®KKbb''

nniiKKmmCCnnbbTT[[mmaannkkaarrQQWWccaabb''eeLLIIgg  ..  eellaakkVV""cc--QQWWnn  mmaannnnaammll∫∫IIxxÊÊ&&rrxxÊÊaarreeddaa--
yyeeFFII√√CCaaccaagghh√√aaggssaarrBBtt··mmaann  ««nnKKrrvvtt††»»  mmaannGG~~kkGGaannssuuTTÏÏCCaaGG~~kk®®ssLLaajj''CCaattiiBBiitt
®®VVkkdd  ..  ®®bbCCaarraa®®ss††nniigg®®BBHHssggÙÙ  VVnnKKSS®®TTssaarrBBtt··mmaanneennHHyy""aaggeeBBjjTTMMhhwwgg  ..

ccMMEENNkkxxaagg®®BBHHssggÙÙ  EEddllxxMMttssflflUUyy""aaggssii√√ttss√√aajjmmiinnxx¬¬aaccss¬¬aabb''eeddIImm∫∫IImmaattuuPPUU
mmiirrss''eennaaHHKKWW  eellaakkGGaaccaarr¥¥VV""gg--xxaatt''  ssaa®®ss††aaccaarr¥¥PPaassaassMM®®ss˚˚wwtt,,  eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥
ssUUrr--hhaayy ®®kkuummCCMMnnMMuu®®BBHH´́®®ttbbiiddkk,,  eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  eexxoovv--CCMMuu KKgg''eennAAvvtt††llgg˚åa,,  ®®BBHH
ggaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv ssaa®®ss††aaccaarr¥¥PPaassaaVVllII  nniiggssaammNNssiissßßeennAAssaallaaVVllII
CCaann''xxııss''CCaaee®®ccIInnGGggeeTToottCCYYyyppgg  ..  ®®BBHHssggÙÙTTSSggGGggGGss''eennHHeehhIIyy  EEddlleeFFII√√[[
TTaahhaannEExxµµrrPP∆∆aakk''rrllwwkk  EEllggeeQQ¬¬aaHHTTaass''EETTggKK~~aaeeddaayyxxuussbbTT  ..  ®®kkuummTTaahhaannVVrrSS
ggkkaaccssaahhaavvNNaass''  mmiinnssaall''cc∫∫aabb''TTmm¬¬aabb''GGII√√eessaaHH  ..  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIggssÌÌbb''eexxIIıımm
mmiinn[[kkUUnneeTT  ..  ddUUeecc~~HHeehhIIyy  VVnnCCaaGG~~kk®®ssuukkEE®®ssccmm˚åarrhhaammmmiinn[[kkUUnneeFFII√√TTaahhaann
ee®®JJHHxx¬¬aacceeKKssÌÌbb''  rrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©  ..  ®®kkuummTTaahhaannTTSSggeennaaHH  ccUUlleeTTAAddll''PPUUmmiiNNaa
PPUUmmiieennaaHHmmuuxxCCaahhiinneehhaacc®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††mmiinnxxaann  ..  eennHHCCaanneeyyaaVVyybbMMEEbbkkbbMMVVkk''
eeddIImm∫∫II®®ttYYtt®®ttaarrbbss''eeccaarr´́®®BBVVrrSSgg  ..

KK˘̆ss˘̆11994400  ..
kkggTT&&BBCCbb""uunnkk**ccUUllmmkkddll''  ((ssUUmmeemmIIllKKuukknneeyyaaVVyyrrbbss''eellaakk  bbflfluuNNˆĉcnnÊÊ--

mm""uull  eebbIIccgg''®®CCaabbcc∫∫aass''))  eeddIImm∫∫IIvvaayykkMMccaatt''ss®®ttUUvvrrbbss''xx¬¬ÁÁnnKKWWVVrrSSgg  GGaaeemmrriikkSSgg  GGgg''
eeKK¬¬ss  eennAAkk~~¨g̈g≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSggmmUUll  ..  eeBBlleennaaHHkkggTT&&BBVVrrSSgg  mmaannkkmm¬¬SSggeexxßßaayyNNaa
ss''eeTTAAeehhIIyy  ..  EExxµµrreeyyIIggeeXXIIjjddUUeecc~~HH  kk**ccUUlleeTTAATTaakk''TTggnnwwggCCbb""uunn  eeddIImm∫∫II[[eeKKCCYYyy
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BBYYkkCCbb""uunnkk**yyll''®®BBmmttaammeesscckkII††eessII~~rrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  EEddllCCaaGG~~kkttMMNNaa
gg®®kkuummbbddiivvtt††nn__  ..

eennAAeeBBlleeTTssnnaamm††gg@@  ®®BBHHGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  VVnneellIIkkyykkBBuuTTÏÏPPaassiittxxMMxxaa
nn''@@  EEddllTTaakk''TTggnnwwggCCIIvvPPaaBB®®bbCCaarraa®®ss††  eeddIImm∫∫II[[®®CCaabbcc∫∫aass''  VVnnddwwggcc∫∫aass''nnUUvveeKKaa
llbbMMNNgg´́nn®®BBHHbbrrmm®®KKUUrrbbss''eeyyIIgg  ..  BBuuTTÏÏPPaassiittTTSSggeennaaHHKKWW  ––

‹‹ kkMMuueeFFII√√mmnnuussßß[[cceeggÌÌøøtteellaakk  ..
‹‹ ®®ttUUvvKKiittbbccçç¨b̈b∫∫nn~~[[VVnnssuuxxCCaammuunn  ee®®JJHHffaaeebbIIVVnnssuuxxkk~~¨g̈gbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eehhIIyy  GG

nnaaKKttmmuuxxCCaaVVnnssuuxxeeTToott  ..
‹‹ ®®ttUUvvxxMMeeFFII√√kkaarr  kkMMuueeddkkppßßggssMMNNaagg  ..
‹‹ kknn¬¬ggeesscckkII††TTuukk≈≈VVnn  ee®®JJHHBB¥¥aayyaammxxÇÇaabb''xxÇÇÁÁnn  ..
‹‹ mmaannEEttxx¬¬ÁÁnneeyyIIggeeTT  EEddllCCaaTTIIBBMMnnwwggVVnn  ..
‹‹ bbuuKKllmmiinnKKbb∫∫IIeessBBKKbb''nnUUvvmmiitt††dd**llaammkkTTSSggLLaayyeeLLIIyy    mmiinnKKbb∫∫IIeessBBKKbb''

nnUUvvbbuurrssdd**TTaabbeeffaakkTTSSggLLaayyeeLLIIyy        KKbb∫∫IIeessBBKKbb''EEttnnwwggkkll¥¥aammiitt††TTSSgg
LLaayy  KKbb∫∫IIeessBBKKbb''nnUUvvbbuurrssdd**åått††mmTTSSggLLaayy  ((110000KKaaffaa))  ..

‹‹ mmnnuussßß≤≤tt®®VVCC∆∆aa  rrEEmmggEENNnnSSnnUUvvccMMEENNkkEEddllmmiinnKKYYrrEENNnnSS    rrEEmmggddwwkknnSS
[[®®bbkkbbkk~~¨g̈gccMMEENNkkEEddllmmiinnCCaaFFuurr: CCaammnnuussßßKKWWeeKKEENNnnSS      ……®®bbeeddAA[[VVnn
llÌÌeeddaayyllMMVVkk  kkaalleebbIIeeKKnniiyyaayyllÌÌ@@    kk**®®ssaabb''EEtt®®cceeLLaattxxwwgg,,  mmnnuussßß
eennaaHHmmiinneeccHHddwwggvviinn&&yycc∫∫aabb''GGII√√eeLLIIyy,,  kkiirriiyyaammiinnCCYYbb®®bbTTHH  ……mmiinneeXXIIjjnnUUvvmmnnuu
ssßßddUUcceennaaHH  CCaakkaarrllÌÌ  ((110000KKaaffaa))  ..

‹‹ bbuuKKll  mmiinnKKYYrrGGaa®®ss&&yyGG~~kkdd´́TTcciiJJççwwmmCCIIvviitteeLLIIyy  ..
BBuuTTÏÏPPaassiittTTSSggGGss''eennHH  eellaakkccgg''[[®®bbCCaarraa®®ss††mmaanneessrrIIPPaaBB  eeddaayyBBwwggEEppÌÌkk

eellIIxx~~gg‰‰ggCCaammUUllddΩΩaann,,  kkMMuueeppII∆∆vvaassnnaaeeTTAAeellIIeess††cc  EEddllCCaammnnuussßßeeXXaarreeXXAAssbb∫∫aa
yyeePP¬¬ccCCaattii  eennaaHHmmiinnllÌÌeeTT ..  ee®®kkAABBIIeellIIkkBBuuTTÏÏPPaassiitt  eellaakkGGaaccaarr¥¥VVnnTTaajjååTTaa--
hhrrNN__llÌÌ@@BBII®®bbeeTTssnnaannaa  EEddlleeKKeeccHHkkssaaggCCaattii[[VVnnrruuggeerrOOgg®®KKbb''vviiss&&yy  ..  mmii
nn®®ttwwmmEEttbbNN††¨ḦHssµµaarrttII[[EExxµµrree®®kkaakkQQrr®®bbyyuuTTÏÏyykk‰‰kkrraaCC¥¥BBIIVVrrSSggeennaaHHeeTT  eellaakk
VVnnbbNN††¨ḦHssµµaarrttIIkkUUnnEExxµµrr[[®®ssLLaajj''kkaarrssiikkßßaa  [[yyll''tt´́mm¬¬́́ nnvviiCCÇÇaaEEffmmeeTToottppgg  ..

mmhhaavviissßßmmkkaallkk**ccUUllmmkkddll''̆̆ ˘̆˘̆
®®BBHHGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  VVnnnniimmnn††eeTTAAvvtt††kkMMeeNNIItt  eeddIImm∫∫IIssYYrrssuuxxTTuukkeejjaammjjaa

ttii  nniiggPPiikk≈≈¨s̈saammeeNNrr‰‰eeTToottEEddllrraabb''GGaannKK~~aa  ..  eennAAeeBBllyybb''eeLLIIgg  mmaannccaass''@@®®ssII
®®bbuuss  nniiggPPiikk≈≈¨s̈saammeeNNrrVVnnmmkkeeccaammeerraamm  eeddIImm∫∫II[[eellaakkGGFFiibb∫∫aayyFFmm··……eerrOOggrraa""vv
eeppßßgg@@[[ss††aabb''  ..  mmuunnddMMbbUUgg    eellaakkeellIIkkeerrOOggGGII√√eeppßßgg@@EEddllmmaann®®bbeeyyaaCCnn__    eeTTIIbb
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eellaakkmmaanneeffrrddIIkkaammYYyy@@  ––
--  ®®bbeeTTsseeyyIIggmmiinnddwwggeeBBllNNaa  rrYYccBBIIxxMM∆∆¨V̈VrrSSggeeTT  ..  VVrrSSggmmkk®®ttYYtt®®ttaa®®ssuukk

eeyyIIgg  hhiinneehhaacc®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††GGss''  KKµµaannGGII√√ccMMeerrIInnrruuggeerrOOggeessaaHH,,  ddUUcceeyyIIggrraall''KK~~aaeeXXII
jj®®ssaabb''eehhIIyy  GGaattµµaaeeFFII√√bbuuNN¥¥rraall''́́ ff©©  bbYYggssYYggssMMuu[[EExxµµrrVVnn‰‰kkrraaCC¥¥mmkkvviijj  eeddIImm∫∫II
kkMMuu[[bbrreeTTssCCiiHHCCaann''eeyyIIggtteeTTAAeeTToott  ..

xxNN:eennaaHHeellaakkttaamm~~aakk''eeJJlleeLLIIgg  ––
--  kkrruuNNaammççaass''kk**KKiittddUUcceellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥EEddrr  EEttmmiinnddwwggeeFFII√√eemm""ccVVnnQQ~~HHBBYYkkVV

rrSSggeeTT  ..
ccMMNNuucceennHHVVnneeFFII√√[[TTwwkk®®BBHHTT&&yy®®BBHHGGaaccaarr¥¥rrIIkkrraayyeeBBkk´́®®kk  ..  eellaakkkk**ttbbeeddaa

yysseemm¬¬gg®®kkGGYYnn®®BBmmTTSSggjjjjwwmmppgg  ––
--  BBrrCCaakkaarrggaayyeeTT  eellaakkrraaeebbIIeeyyIIggccgg''VVnn‰‰kkrraaCC¥¥  ee®®JJHH®®BBHHssmmµµaassmmıı¨T̈TÏÏ

®®TTgg''bbgg˙ȧajjpp¬¬ËËvv[[eeyyIIggeeddIIrr  eehhIIyyffaa  ««eesscckkII††ssaammKKII  nnSSmmkknnUUvveesscckkII††ssuuxx®®KKbb''
yy""aagg»»  ..

EEttkkaallNNaaeeyyIIgg®®ssuuHH®®ssYYllKK~~aa  eeyyIIggnnwwggGGaacceeFFII√√GGII√√@@eekkIIttmmiinnxxaann  ..  GGaattµµaass
ggÙÙwwmmffaa  eebbII®®bbCCaarraa®®ss††eeyyIIgg®®ssuuHH®®ssYYllKK~~aa  mmuuxxCCaaQQ~~HHVVrrSSggeeBBllqqaabb''@@eennHHmmiinnxxaa
nn  ..  EEtteebbIIEExxµµrreeyyIIggmmiinn®®ssbbKK~~aaeeTT  eeyyIIggBBMMuuGGaaccddeeNNII††mmyykkeessrrIIPPaaBBeennaaHHmmkkvviijj
VVnneeLLIIyy  ..    GGaattµµaammiinneeBBjjcciitt††nnwwggGG~~kkxx¬¬HH  EEddlleeKKyykk®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  eeddIImm∫∫IIbbMM
PP^n̂n††mmttii®®bbCCaarraa®®ss††  eehhIIyyeeVVkk®®bbCCaarraa®®ss††CCaaddaacc''xxaatt  ..  eellaakkttaa  !!  eellaakkTTSSggGGss''
eeXXIIjj®®ssaabb''eehhIIyy  ®®bbeeTTsseeyyIIggmmaannGG~~kkbbnn¬¬MMxx¬¬ÁÁnn  eekkggyykkkkMḾ́ rrBBIIssaassnnaasseemm∫∫IImm
NNaass''  ..

--  kkrruuNNaammççaass''  BBiitteehhIIyykkaarreennHH  !!
kkaarrssnnÊÊnnaaGGMMBBIIeerrOOggssaassnnaanneeyyaaVVyy  nniiggGGMMBBIIkkaarrEENNnnSS[[®®bbCCaaCCnneeccHH®®bb

kkbbkkaarrggaarrcciiJJççwwmmCCIIvviitt  ®®ssbbttaammKKnn¬¬gg®®BBHHssmmıı¨T̈TÏÏ  VVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAArrhhUUttJJkk''kkNN††aa--
llGGaa®®FFaa®®tteeTTIIbbQQbb''  ..

eeBBllnniimmnn††eeTTAA®®ssuukkmm††gg@@  ®®BBHHGGaaccaarr¥¥EEttggnniimmnn††®®KKbb''ppÊÊHHbbggbbÌÌËËnnNNaaEEddll®®kkII®®kk
CCaaggeeKK  ..  eellaakkeeBBjjcciitt††®®VV®®ss&&yyCCaammYYyyCCnnCCMMBBUUkkeennaaHH  kk**ddUUccCCaaeellaakkeeBBjjcciitt††
nnwwggPPUUmmiikkMMeeNNIItt……®®BBHHssmmıı¨T̈TÏÏEEddrr  ..

❑                           ❑

❑
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kkffaaTTIIbbYYnn

®BHVLat' Ehm-ecov
®tUvVraMgcab'pßwk

®®BBHHGGaaTTiitt¥¥CCiittGGss††ggttrrlltt''rrssIIµµeeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆
sseemm¬¬gg´́rryyMM®®KKllYYcc  BBIIeellIIccuuggKKKKIIrrmmkkbb""HH®®tteeccookkbbuurrIICCnn  [[®®sseeggHH®®sseeggaacc

eexx¬¬aaccppßßaa  eessIIÊÊrrTTbb''CClleenn®®ttBBMMuuVVnn  ..
qq~~SS11994422  CCaaqq~~SSEEddll®®bbeeTTsseeyyIIgg®®ttUUvvVVtt''bbgg''GG~~kkeess~~hhaaCCaattiimmaattuuPPUUmmiiGGss''

CCaaee®®ccIInn  ..
®®BBwwttii††kkaarrNN__sskklleellaakk  VVnnttwwggEEttggCCaallMMddaabb''  ..
ssÂÂggaammeellaakkeellIIkkTTII22kk**ppÊÊ¨ḦHeeLLIIgg  ..
ssƒƒaannkkaarrNN__kk~~¨g̈g®®bbeeTTssEExxµµrr  mmaannssPPaaBBttwwggEEttggeessIIÊÊrrEEkkEEllggrrYYcc  ee®®JJHH®®bbCCaa

CCnnEExxµµrreeyyIIgghhaakk''ddUUccCCaallgg''llkk''  eeddaayymmiinnddwwggffaa  ®®bbeeTTssGGjjeennAAee®®kkaammGGMMNNaacc
rrbbss''VVrrSSggeeTT  ..  EEtteebbIIddwwggvviijj  kk**®®KKaann''EEtt®®ttwwmmddwwggeessIIÊÊrr  mmiinnhhflflaanneeFFII√√sskkmmµµPPaaBBGGII√√
eeLLIIyy  ..  eettIIeeddaayyssaarrGGII√√  ??  CCnnCCaattiiEExxµµrrEEddllVVrrSSggccaabb''xx¬¬ÁÁnn  KKµµaannvvrrCCnn……eess††ccNNaa
eeTTAAssMMuuttvvaa""[[rrYYccxx¬¬ÁÁnnmmkkvviijjeeTT  ..  eeKKEEbbrrCCaaCCMMrruujj[[bbrreeTTssssmm¬¬aabb''eeccaalleeTTAAvviijj ..
eemm""¬¬aaHHeehhIIyy,,  GG~~kkmmaannccMMeeNNHHttiiccrrEEmmggxx¬¬aaccss¬¬aabb''CCaaFFmmµµttaa  kkaarrPP&&yyxx¬¬aacckk**eekkIIttmmaann
eeLLIIgg  ..

EEttEExxµµrrQQaammGGggrrvvtt††  FF¬¬aabb''eeFFII√√CCaammhhaaGGMMNNaaccmmYYyynnwwggeeKKEEddrr  kk**ee®®kkaakkQQrrTTaa--
jj´́ddbbggbbÌÌËËnnQQaammxx¬¬ÁÁnn[[ttssflflUU®®bbyyuuTTÏÏeeLLIIgg  ..

®®kkuummbbddiivvtt††nn__VVnnttssflflUUeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBrrbbss''xx¬¬ÁÁnnyy""aaggmmmmaajjwwkk  eeddIImm∫∫II[[TTaann''ssƒƒaann
kkaarrNN__sskklleellaakkEEddllkkMMBBuuggcc∫∫SSggKK~~aa  ..  eeBBlleennaaHH®®BBHHggaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  EEttgg
nniimmnn††eeTTAAGGbb''rrMMEExxµµrr®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarrCCaajjwwkkjjyy  eeddIImm∫∫IIssMMuukkaarrååbbttƒƒmm∏∏BBII®®bbCCaarraa®®ss††  ®®KK
bb''mmeeFF¥¥aaVVyynniigg®®KKbb''ssmm∏∏aarr: ..

ccMMEENNkk®®bbCCaarraa®®ss††nniigg®®BBHHssggÙÙ  VVnnKKSS®®TT®®kkuummbbddiivvtt††nn__  ttSSggpp¬¬ËËvvcciitt††pp¬¬ËËvvkkaayy
≤≤ttssggßß&&yyeeLLIIyy  ..

EEppnnkkaarrssmm©©aatt''rrbbss''EExxµµrrbbddiivvtt††nn__  VVnnddwwggddll''®®kkssYYggeessIIuubbGGeegg˚t̊t´́nnBBYYkkbbrreeTT
ss  ..  kkaarreennHHddwwggeeddaayyssaarrTTaahhaannEExxµµrreeyyIIggEEddlleennAA®®ssLLaajj''VVrrSSgg  eehhIIyyyykk
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kkaarrNN__eeTTAA[[VVrrSSggeeddIImm∫∫IIxx¬¬ÁÁnnVVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii†† ((11)) ..
ttaammeessoovveePPAAKKuukknneeyyaaVVyyrrbbss''eellaakkbbflfluuNNˆ-̂-ccnnÊÊmm""uull  EEddllCCaassmmaaCCiikkmm~~aa

kk''́́ ddssMMxxaann''́́ nn®®kkuummbbddiivvtt††nn__  VVnnssrreessrryy""aaggcc∫∫aass''llaass''ffaa  eeddaayyBBYYkkTTaahhaann
EExxµµrrEEddllVVnnmmkkTTaakk''TTggCCaammYYyyeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  nniiggeellaakk  nnYYnn--DDYYgg
eennaaHH,,  mmaannTTaahhaannxx¬¬HHEEddll®®ssLLaajj''VVrrSSggdduuHHEEss¬¬kk~~¨g̈gxxYYrrdduuHHmmiinn®®CCHHeennaaHH,,  vvaannSSeerrOOgg
ssmm¬¬aabb''eennHHeeTTAA®®VVbb''VVrrSSgg  ffaaeellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  nniiggeellaakk  nnYYnn--DDYYgg  CCaaeemm
ddwwkknnSSBBYYkkTTaahhaannEExxµµrr[[bbHHeeVVrr®®bbqqSSggnnwwggVVrrSSgg  ..  TTaahhaannEExxµµrrccMMnnYYnn1155nnaakk''  ®®ttUUvv
ccaabb''ss©©aatt''@@eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[EEbbkkkkaarrNN__  ..

eennAA´́ff©©1177  kkkk˚d̊daa  11994422  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjccaagghh√√aaggKKiijjVVrrSSggmm~~aakk''  nniiggeellxxaa
FFiikkaarrEExxµµrrBBIIrrnnaakk''eeTToott  mmaannkkaann''ssMMNNMMuulliixxiittmmYYyyddMMuuppgg,,  VVnneeTTAACCYYbbeellaakk  GGwwuugg--GGIIuu
nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  ®®BBmmTTSSggeellaakk  TTaa--ssaann rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggmmhhaa´́ppÊÊnniiggFFmmµµkkaarr
nniiggmmÂÂnnII††‰‰eeTToott  ..  ®®KKaaeennaaHH  eellaakk  TTaa--ssaann  VVnnbbJJÇÇaaeellaakk  CCMMuu--mmYYgg  ((kkaalleeNNaaHH
eeFFII√√CCaaeellxxaaFFiikkaarree®®kkaammbbggaabb''eellaakk))  [[eeTTAAnniimmnn††eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  mmkk
..  eellaakk  CCMMuu--mmYYgg  nnwwkk®®bbEEhhllCCaammaannkkaarrFFMMeehhIIyy  kk~~¨g̈geerrOOggssmm©©aatt''CCaammYYyyKK~~aa  EEttccaa
bb''eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  eeTTAAnnwwggrraallddaallddll''GGaattµµaaGGjjmmiinnxxaann,,  bb""uuEEnn††BBMMuuTTaann''
ddwwggcc∫∫aass''CCaaeerrOOggGGII√√EEddrr  ??  eeddaayyBBMMuuhhflflaannssYYrreeKK  ..

eellaakk  CCMMuu--mmYYgg  kk**eeTTAAvvtt††ååNNˆâaeellaamm  nniimmnn††eellaakk®®KKUU  EEhhmm--eeccoovv  eellaakkkk**VVnn
nniimmnn††CCaammYYyyKK~~aaCCaabbnnÊÊaann''  ..  ttaammpp¬¬ËËvv,,  eellaakk**VVnnssYYrreellaakk  CCMMuu--mmYYgg  BBIIddMMeeNNIIrrEEddll
eellaakkrrddΩΩmmÂÂnnII††[[mmkknniimmnn††eennHH  ..  eellaakk  CCMMuu--mmYYgg  kk**TTUUlleellaakkttaammddMMeeNNIIrrEEddllVVnn
eeXXIIjj  EEttBBMMuuddwwggCCaaeerrOOggGGII√√  ..  eellaakkmmaanneeffrrddIIkkaaffaa  ––  eebbIIvvaassYYrrBBIIeerrOOggeeyyIIgg  eeyyIIggeeqqII¬¬
yy®®bbEEkkkkffaa    EEttBBMMuuVVnnddwwggeeTTAA  !!  rrYYcceellaakkmmaanneeffrrddIIkkaattmmkkeeTToottffaa  eellaakkssWWgg--
gg""uukkffaajj''VVnnpp††SSffaa  eebbIIVVrrSSggvvaaddwwggeerrOOgg  ®®ttUUvv[[®®bbjjaabb''rrtt''ccUUlleeTTAA‰‰mmnnIIÊÊrrkkggGGaavvuuFF
hhttƒƒCCbb""uunnCCaa®®bbjjaabb''  eeTTIIbbrrYYccxx¬¬ÁÁnn  !!  eeyyaabbll''TTSSggBBIIrrnnaakk''yyll''ffaa  cc∫∫aass''CCaaVVrrSSggvvaa
ddwwggeerrOOggssmm©©aatt''eehhIIyy,,  bb""uuEEnn††BBMMuuVVnnKKiittddll''eerrOOggGGII√√eeTT  nnwwkkffaa®®bbEEhhllCCaavvaa®®KKaann''EEtt
eehhAAssYYrrssiinnEEttbb""uueeNNˆâaHHeeTTyy""aaggeemmIIll  ??

lluuHHeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  eeTTAAddll''  ®®ssaabb''EEtteellaakk  TTaa--ssaann ee®®bbII[[bbMM
eerrIIeeTTAATTiijjxxaa11  GGaavv11  mmkkeehhIIyy  bbgg≈≈MMeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  [[pp¬¬aass''ss∫∫gg''ccII--
BBrrBBIIxx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyeess¬¬øøkkJJkk''eexxaaGGaavvPP¬¬aammrrYYccVVrrSSggvvaannSSeeTTAAttaammrrffyynn††vvaaVVtt''eeTTAAEEttmm††gg

------------------------
((11))  mmaannccaass''@@xx¬¬HHVVnnnniiyyaayyffaa  GGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  EEddll®®ttUUvvVVrrSSggccaabb''eennHH    mmkkBBIIeess††ccssIIhhnnuuxxßßwwbb[[

VVrrSSggccaabb'' eeTTIIbbVVnnCCaaBBYYkkvvaaddwwgg  .. eess††ccssIIhhnnuu  xx¬¬aacc®®kkuummbbddiivvtt††nn__rrMMllaayyrraaCCbbll¬¬gg˚e̊eccaall  eeTTIIbbeeFFII√√ddUUeecc~~HH ..
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rrkkEEttrrtt''eeTTAA®®VVbb''GG~~kkNNaakk**mmiinnTTaann''  ..  KKiitteeTTAABBYYkkeeKKccaabb''eellaakkppßßwwkkTTSSgg≤≤ttCCMMnnMMuu
eessaaHH  ..

eellaakk  CCMMuu--mmYYgg  kkaann''EEttPP&&yyxx¬¬SSggffaa  GGjjcc∫∫aass''CCaaVVrrSSggvvaaccaabb''xx¬¬ÁÁnneeTToottCCaaBBMMuuxxaann
..  lluuHHddll''eeBBlleeccjjBBIIeeFFII√√kkaarr  kk**eeTTAACCMMrraabbeellaakk  ssWWgg--gg""uukkffaajj''  ttaammddMMeeNNIIrr  ..
eellaakkkk**®®VVbb''ffaa  [[®®bbyy&&tt~~xx¬¬ÁÁnn[[EEmmnnEETTnn  VVrrSSgg®®VVkkddCCaaccaabb''eeyyIIggeehhIIyy  ..

eerrOOggccaabb''eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  kk**eeppIIÌÌlleeqqaaeeLLaaeeLLIIgg  kk~~¨g̈gbbNN††aaBBYYkk
eellaakkssggÙÙCCaanniissßßiitt´́nnssaallaaVVllIICCaann''xxııss''  nniiggvvtt††nnaannaakk~~¨g̈g®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  EEddll
ee®®ccIInnEEttCCaammiitt††PP&&kkii††nniiggCCaassiissßßrrbbss''eellaakk  ..

kk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  eellaakk  nnYYnn--DDYYgg  kk**®®ttUUvvKKiijjVVrrSSggeeTTAAccaabb''‰‰ppÊÊHHEEddrr  ..  
eennAAeeBBllEEddllVVrrSSggccaabb''ppßßwwkk  eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  mmaannkkaarrQQWWccaabb''

≤≤ttååbbmmaa  eeFFII√√[[TTwwkkeenn®®ttaaeellaakkhhUUrreeddaayymmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn  ..  eellaakknnwwkkttUUcccciitt††nnwwggEExxµµrrKK~~aa
‰‰gg  EEddlleeFFII√√FFMMeehhIIyymmiinnCCYYyyQQWWqqÌÌaallkkaarrJJrrkkiittii††yyss®®BBHHssggÙÙ,,  EEbbrrCCaabbeeNN††aayy
[[CCnnbbrreeTTss  jjSSjjIIttaammGGMMeeBBIIcciitt††rrbbss''eeKK  ..  eellaakkKKµµaannnnwwkkxx¬¬aaccffaa    VVrrSSggeeFFII√√TTaa--
rruuNNkkmmµµGGII√√eeTT  EEtteellaakknnwwkkss††aayyKKMMeerraaggkkaarrNN__  EEddllnnwwggCCiittVVnnssMMeerrccppllpp††ll''
eeTTAA[[®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  EEddllrrss''kk~~¨g̈gGGnn¬¬gg''TTuukk≈≈ee®®kkaamm®®kkjjSSbbiissaaccVVrrSSgg  nniiggeess††cc
yygg''XX~~ggCCaaee®®ccIInnqq~~SSmmkkeehhIIyy ..

eennAAkk~~¨g̈gTTIIXXMMuuXXSSgg  eellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  GGgg¨ÿyssmm¬¬wwggttaammrrnnÏÏttUUccmmYYyy  eemmII
lleeTTAAeemmXXaaEEddllmmaannddMMuuBBBBkkrrssaatt''ee®®KKOOnn@@  ee®®bboobbddUUccCCaaddMMuuTTuukk≈≈ppuusseeccjjBBII®®kkeeGGAA
eebbHHddUUgg´́nn®®bbCCaaCCnnrrYYmmCCaattii  ..  ®®BBHHGGaaccaarr¥¥eeJJllEEttmm~~aakk''‰‰gg  TTSSggTTwwkkEEPP~~kkss®®ssaakk''  ––

--  {{  !!  ®®bbeeTTssGGjjeeGGIIyy  !!  eettIIkkaallNNaaeeTTAAnnwwggVVnn‰‰kkrraaCC¥¥  ssmm∫∫ËËrrssbb∫∫aayy
ddUUccssmm&&yymmhhaannKKrrvviijj  !!  eebbIImmÂÂnnII††FFMM@@ssuuTTÏÏsswwggllkk''kk∫∫aallyy""aaggddaacc''́́ ff¬¬  [[VVrrSSgg
eeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆..

--  eettIÍ́ ff©©NNaa  eeTTIIbbEExxµµrreeyyIIggee®®kkaakkBBIIeeddkk  ??  eeTTIIbbEExxµµrrssaall''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggCCaammnnuussßß
ddUUccssaassnn__dd´́TT  !!

--  {{  !!  ®®bbiiyymmiitt††  !!  EEddllrrYYmmeeffII¬¬mm  ssflflUUbb††ËËrrCCIIvviitt≤≤ttss††aayy®®sseeNNaaHH  eeddIImm∫∫IIssflflUU®®KKllaa
ss''xx¬¬ÁÁnn  [[rrYYccBBIInnwwmmGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggEEssss  !!  mmiitt††mmiinnddwwggCCaa®®BBYYyyyy""aaggNNaaeeTT  !!
ee®®JJHHxx¬¬aaccEEbbkkkkaarrNN__  ((EEppnnkkaarrssmm©©aatt''))  rrbbss''eeyyIIgg  !!  mmiitt††eeGGIIyy  eeTTaaHHbbIIGGaaeeccaarrGGbb
llkkßßNN__TTSSggeennaaHH  yykkGGaavvuuFFmmkkBBuuHH®®TTUUggrrUUggyykkeeffII¬¬mmxxMM∆∆¨k̈k**eeddaayy  xxMM∆∆¨m̈miinneeqqII¬¬yy®®VVbb''nnUUvv
kkaarrNN__BBiittTTSSggeennaaHHeeLLIIyy  !!    xxMM∆∆¨m̈miinnssuuxxcciitt††[[®®bbeeTTssxxMM∆∆¨s̈s¬¬aabb''CCaaddaacc''xxaatt    eehhIIyyxxMM∆∆¨¨
mmiinnssuuxxcciitt††rrss''eeddaayyeeXXIIjj®®bbeeTTssxxMM∆∆¨k̈kJJÇÇHHeeKKEEddrr  ..

{{mmiitt††rrYYmmssaassnnaa  !!  xxMM∆∆¨s̈sUUmmbbYYggssYYggddll''KKuuNNbbuuNN¥¥®®BBHHrrttnn®®tt&&yy  nniiggvviiJJÔÔaaNN
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kk≈≈nnÏḮ́ nnvvIIrrbbuurrssEExxµµrr  EEddllmmaanneellaakk®®kkLLaaeehhaammKKgg''CCaaeeddIImm  CCYYyyKKSSJJrr[[kkaarrttssflflUU
rrbbss''eeyyIIggVVnnssee®®mmcceeCCaaKKCC&&yykkMMuubbIIxxaann  eeddIImm∫∫II[[kkUUnneeccAArrbbss''eeyyIIgg  ssaall''nnUUvvssii
TTiiÏÏ  eessrrIIPPaaBB  yyuuttii††FFmm··  ssuuPPmmggll  ddUUccGGaarr¥¥®®bbeeTTssnnaannaa˘̆˘̆˘̆..

TTMMnnYYjjdd**eessaakkeessAAeennHH  VVnneehhIIrrccUUlleeTTAAkk~~¨g̈geebbHHddUUggEExxµµrrGG~~kkeess~~hhaaCCaattii  [[rrwwgg
rrwwttEEttkk¬¬aahhaanneeLLIIggCCaaeeTT√√PPaaKK  ..  eesscckkII††TTuukk≈≈llMMVVkkrrbbss''eellaakk  EEddllVVrrSSggVVnneeFFII√√
TTaarruuNNkkmmµµyy""aagg´́®®BB´́ppßß  eeddIImm∫∫IIssYYrrcceemmII¬¬yyeennaaHH  mmaannvviissaallPPaaBBmmiinnGGaaccBBNN··nnaa
VVnneeLLIIyy  ..

rrII‰‰eellaakk  nnYYnn--DDYYgg  eeFFII√√kkaarreennAA®®kkuummCCMMnnMMuuEE®®bb®®BBHH´́®®ttbbiiddkk  kk**®®ttUUvvTTTTYYllGGMMeeBBIIyygg''
XX~~gg  ddUUcc®®BBHHGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  EEddrr  EEttvvIIrrbbuurrssTTSSggBBIIrrrrUUbbeennHH  VVnnrrkkßßaaTTuukkkkiittii††--
yyssEExxµµrreeyyIIggrrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©  ..

❑                             ❑

❑
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kkffaaTTII®®VVMM

mhaVtukmµ´f©20 kk̊da 1942
ddMMNNwwggVVrrSSggccaabb''ppßßwwkkeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  VVnneeFFII√√[[ssaammNNssiissßß

eennAAssaallaaVVllIICCaann''xxııss''  rrMMeeCCIIbbrrMMCCYYllyy""aaggxx¬¬SSgg  eehhIIyyppßßaayyeeTTAA®®KKbb''vvtt††GGaarraammnniigg
eexxtt††ee®®kkAAeeddIImm∫∫IIrrYYmm®®bbCCMMuuKK~~aa  eeFFII√√VVttuukkmmµµttvvaa""[[VVrrSSggeeddaaHHEEllggeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm
eeccoovv  nniiggeellaakk  nnYYnn--DDYYgg  BBIITTIIXXMMuuXXSSggmmkkvviijj  ..

mmhhaaVVttuukkmmµµeennHH  bbMMrruuggeeFFII√√eennAA´́ff©©TTII1188  kkkk˚d̊daa  EEtt®®ttUUvvGGaakk''xxaanneeTTAAvviijj  eeddaayyeennAA
vvtt††llgg˚åaCCaabb''rrvvll''eeFFII√√bbuuNN¥¥ccMMeerrIInn®®BBHHCCnnµµvvssßßaa®®BBHHFFmmµµlliixxiitt  llII√√--‰‰mm  CCaaccaagghh√√aagg
ssaallaaVVllIICCaann''xxııss''  kk~~¨g̈g{{kkaassEEddlleellaakkeeLLIIggssmmNNss&&kkii††TTIICCaa®®BBHHFFmmµµlliixxiitt
..  BBiiFFIIbbuuNN¥¥eennHHVVnnbbeeggII˙ẏyeennAA´́ff©©TTII1199  kkkk˚d̊daa  ..

eeBBlleennaaHH  eellaakk  ssWWgg--gg""uukkffaajj''  VVnneePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAABBYYnn‰‰kkaarriiyyaall&&yykkggGGaa
vvuuFFhhttƒƒCCbb""uunn  eeddIImm∫∫IIeeKKccxx¬¬ÁÁnn[[ppuuttBBIIkkNN††aabb''́́ ddVVrrSSggEEssss  kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNggddwwkk
nnSS®®kkuummbbddiivvtt††nn__kk~~¨g̈gkkaarrrrMMeeddaaHHCCaattii[[VVnnssee®®mmcc  ..

kkaarrTTaakk''TTggrrvvaaggeellaakk  ssWWgg--gg""uukkffaajj''  nniiggeemmddwwkknnSSxxaaggVVttuukkmmµµ  VVnn®®bb®®BBwwtt††
eeTTAAyy""aaggsskkmmµµ  eeddaayymmaanneellaakk  bbflfluuNNˆ-̂-ccnnÊÊmm""uull  CCaaGG~~kknnSSJJkk¥¥  eeTTAACC®®mmaabbeellaakk
VV""cc--QQWWnn  EEddllCCaabbuurrssmm~~aakk''mmaanncciitt††rrwwggddUUccffµµ  ..

rraa®®ttIÍ́ ff©©TTII1199kkkk˚d̊daa  eemmddwwkknnSSBBYYkkVVttuukkrrVVnneerroobbccMMkk∫∫ÁÁnneeddaayy®®kkuumm@@  ttaammkkmmµµ
vviiFFIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaaee®®sscc  ..

´́ff©©TTII2200  kkkk˚d̊daa  kk**ccUUllmmkkddll''̆̆ ˘̆˘̆
®®bbCCaarraa®®ss††nniigg®®BBHHssggÙÙEExxµµrr  eennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ´́ddkkaann''ddggbbddaa  eeddIIrrssMMeeddAAeeTTAA

vviimmaanneeTTssaaPPiiVVllVVrrSSgg  eennAAxxaagglliiccvvtt††PP~~MM  ((TTIIssII††kkaarrrrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggEEppnnkkaarrssBB√√
´́ff©©))  ®®bbkkbbeeddaayyTTwwkkmmuuxxGGgg''GGaacckk¬¬aahhaannnniiggxxwwggppgg  ..  eennAAxxaaggeellIIppÊÊSSggbbddaaeennaaHH
mmaannccaarriikkJJkk¥¥eess¬¬aakkffaa  ««eeyyIIggxxMM∆∆¨s̈sUUmm[[eeddaaHHEEllggeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  nnii
ggeellaakk  nnYYnn--DDYYgg  mmkkvviijj»»  ..

BBYYkkVVttuukkrr  VVnneeTTAAddll''kkaarriiyyaall&&yyeeTTssaaPPiiVVllVVrrSSggyy""aaggkkuuHHkkrr  eeddaayyccMM
rruuHHeeddaayyBBNN··eellOOggppgg  eeFFII√√[[TTiiddΩΩPPaaBBeennHHKKYYrrKKyyKKnn''≤≤ttKKNNnnaa  ..

eennAAmmuuxxBBYYkkVVttuukkrrrraabb''mmWWuunnnnaakk''  eeKK®®kkeeLLkkeeXXIIjjeellaakk  VV""cc--QQWWnn  QQrryy""aagg
ssgg˙ȧa  KKµµaann®®BBWWeerraammxx¬¬aaccBBYYkkVVrrSSggyygg''XX~~ggeeFFII√√VVbbGGII√√eeLLIIyy  ..    mmuunnddMMbbUUggeellaakkVV""cc--
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QQWWnnVVnnrraa""yyrraa""bb''®®VVbb''VVrrSSggBBIIeehhttuukkaarrNN__eeppßßgg@@  nniiggssMMuuCCYYbbeeTTssaaPPiiVVllVVrrSS
gg  EEttVVrrSSgg[[ccUUllBBIIrrbbIInnaakk''bb""uueeNNˆâaHH  ..  ®®kkuummVVttuukkrrmmiinn®®BBmmee®®JJHHxx¬¬aaccBBYYkkvvaaccaabb''
eeTToott  ..  eeBBlleennaaHHeeddaayymmnnuussßß®®ccaallccuuHH®®ccaalleeLLIIgg  eeFFII√√[[eellaakkVV""cc--QQWWnn®®CCuu--
llxx¬¬ÁÁnnccUUllkk~~¨g̈grrbbggkkaarriiyyaall&&yyrrbbss''bbrreeTTss  eehhIIyyVVrrSSggkk**bbiiTTTT√√aarr  rrYYccvvaannSSeemmVV
ttuukkrrttaammpp¬¬ËËvvee®®kkaayyVVtt''eeTTAA  ..

eeXXIIjjVVrrSSggccaabb''eellaakkVV""cc--QQWWnnddUUeecc~~HH  ®®kkuummVVttuukkrr®®TTSSmmiinnVVnn  kk**bbHHKKiillvvaa
yyKKiijjVVrrSSgg  yyYYnnEEbbkkkk∫∫aallhhUUrrQQaammeeLLIIgg  ..  ®®BBHHssggÙÙeeddjjccaabb''VVrrSSggnnwwggddgg
qq&&®®tt  ee®®JJHHEEttxxwwggeeKKeeFFII√√VVbbssaa®®ss††aaccaarr¥¥rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  ccMMEENNkk®®KKhhssƒƒee®®bbIIddMMuuffµµ  ddMM--
bbggnniiggkkUUnnttwwggCCaaGGaavvuuFFEEddrr  ..

kkaarrbbHHeeVVrrvvaayyddUUeecc~~HH  eeFFII√√[[xxUUccKKMMeerraaggkkaarrGGss''rrllIIgg  EEddlleellaakkssWWgg--gg""uukkffaa
jj''VVnnTTaakk''TTgg[[CCbb""uunnCCYYyyeeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__  eebbII®®bbssiinnNNaaeeTTssaaPPiiVVllVVrrSSggmmiinn
eeddaaHHEEllggvvIIrrCCnnTTSSggBBIIrreeTT  ((ssUUmmGGaannKKuukknneeyyaaVVyyrrbbss''eellaakk  bb""uuNNˆ-̂-ccnnÊÊmm""uull))

eeBBllkkMMBBuuggvvaayy®®bbLLËËkkKK~~aaeennaaHH  BBYYkkVVrrSSggVVnnffttrrUUbbVVttuukkrr  eeddIImm∫∫II®®ssYYlleeddIIrr
ccaabb''  ..  ®®BBHHPPiikk≈≈¨ ̈ VV""gg--xxaatt''  nniigg®®BBHHGGaaccaarr¥¥  GGflfluukk--CCaa,,  eellaakkbb""uuNNˆ-̂-ccnnÊÊmm""uull,,  eellaakk
CCMMuu--mmYYgg,,  PPiikk≈≈¨F̈FmmµµVVll  eexxoovv--CCMMuu  ..ll..  VVnnrrtt''eeKKccxx¬¬ÁÁnnyy""aaggrrhh&&ss  ..  CCnnNNaayyWWtt
ddMMeeNNIIrrkk**®®ttUUvvBBYYkkVVrrSSggccaabb''ddaakk''KKuukkGGss''  ..

®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNN  VV""gg--xxaatt''  eeKKccxx¬¬ÁÁnnrrYYcc  eehhIIyyEEbbrrCCaanniimmnn††eeTTAA[[VVrrSSggccaabb''
eeddaayycciitt††kk¬¬aahhaannCCaaTTIIbbMMppuutt  ..  eellaakkbb""uuNNˆ-̂-ccnnÊÊmm""uullkk**®®ttUUvvVVrrSSggccaabb''EEddrr  ..

rrII‰‰®®BBHHGGaaccaarr¥¥  GGflfluukk--CCaa  nniiggPPiikk≈≈¨F̈FmmµµVVll  eexxoovv--CCMMuu  VVnnnniimmnn††eePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''
®®bbeeTTsseessoommTTSSggTTwwkkEEPP~~kk  ..  ((®®BBHHGGaaccaarr¥¥  GGflfluukk--CCaa  KKgg''eennAA®®ssuukkeessoommrrhhUUttmmkk
ddll''ssBB√√́́ ff©©))  ..

ccMMEENNkkeellaakk  CCMMuu--mmYYgg  kk**VVnneeKKccxx¬¬ÁÁnneeTTAAVVtt''ddMMbbggEEddrr  ..
EExxµµrrGG~~kkeess~~hhaaCCaattii  TTSSgg®®BBHHssggÙÙ  TTSSgg®®KKhhssƒƒ  EEddllccaabb''VVnn  eeKKddaakk''kk~~¨g̈gTTII

XXMMuuXXSSgg  rrYYccbbJJÇÇËËnneeTTAAKKuukkFFMMPP~~MMeeBBjjTTuukkkkaatt''eeTTaass  ..
ccMMEENNkkeess††ccssIIhhnnuu  KKµµaannKKiittbbJJ˙ȧa®®bbeeTTssCCaattiieeTT  KKWWKKiittEEttssbb∫∫aayynnwwgg®®ssII

jjII  rrSSEErrkk  eeBBjjccnnÊÊqqaayyaa  BBMMuuCCYYyyQQWWqqÌÌaallBBYYkkVVttuukkrreessaaHH  EEddllCCaaccUUll´́ddnnwwggVVrrSS
ggeeCCrr®®BBHHssggÙÙffaa  ««GGaa®®tteeggaallbbYYssbbMMpp¬¬aajjVVyy»» eeTTAAvviijj  eehhIIyyEEffmmTTSSgghhaamm
mmiinn[[ssiissßßssaallaaVVllIICCaann''xxııss''ee®®bbIIqq&&®®ttddggEEddkkeeTToottppgg ..  ((eellaakkttaamm~~aakk''mmaann
®®bbssaassnn__ffaa  eess††ccssuurraa®®mmiittVVnnddwwkk®®VVkk''ssuuTTÏÏnniiggmmaasseeTTAAssUUkkVVrrSSggee®®ccIInnNNaa
ss''  eeddIImm∫∫II[[kkUUnnxx¬¬ÁÁnnVVnneessaayyrraaCC¥¥  ..  VVrrSSggkk**yyll''®®BBmmeehhIIyyddaakk''xxssnn¥¥aakkMMuu[[
ssIIhhnnuueePP¬¬ccVVrrSSgg  ..  ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaaeess††ccssIIhhnnuunnwwkkKKuuNNVVrrSSggmmiinneePP¬¬cc  ..
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VVttuukkmmµµeennHHBBMMuuVVnnssMMeerrccddUUcceeKKaallbbMMNNggeeTT  KKWWhhaakk''ddUUccCCaa®®KKaann''EEtteeFFII√√[[CCaa
kkaarrssaakkll∫∫gg  [[EExxµµrrTTUUeeTTAAddwwggxx¬¬ÁÁnnbb""uueeNNˆâaHH  ..

ee®®kkaayymmkkGG~~kkeeTTaassnneeyyaaVVyy  kk**®®ttUUvvVVrrSSggbbJJÇÇËËnneeTTAA´́®®BBnnKKrrttaammkkVV""ll''
eeddIImm∫∫IIkkaatt''eeTTaass  ..

❑                                 ❑

❑



EEhhmm--eeccoovv  vvIIrrbbuurrssCCaattii                                                                                                                      2233

kkffaaTTII®®VVMMmmYYyy

karkat'eTas®bharCIvit
nnaavvaaEE®®sskkllaakkMMBBgg''EEppPPMM~~eeBBjjbbIIvvUUmm  kk**TTmm¬¬aakk''kknnÊÊ¨ÿyeehhIIyyeeFFII√√ddMMeeNNIIrree®®KKOOnn@@

eeTTAA  ..
eennAAeellIInnaavvaa  eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv,,  eellaakkVV""cc--QQWWnn,,  eellaakk  nnYYnn--DDYYgg

nniiggGG~~kkeeTTaass‰‰eeTTootteeCCIIggCCaabb''®®ccvvaakk''  ssmm¬¬wwggeemmIIllkkMMBBUUllvvtt††ååNNˆâaeellaamm  ssEEmm††gg
nnUUvveesscckkII††GGaaeellaaHHGGaall&&yymmaattuuPPUUmmii  mmiinnccgg''XX¬¬aattqq©©aayyeeTT  eellaakkss††aayyxxaannVVnnrrss''
eennAACCaammYYyyCCnnrrYYmmQQaammCCaaTTIIeess~~hhaa  !!  ss††aayyxxaanneeXXIIjjmmuuxxååVVsskkååVVssiikkaa  EEdd
llEEttggBBiiee®®KKaaHHKK~~aaGGMMBBIIbbJJ˙ȧaCCaattii--ssaassnnaa  ..  eellaakkGGaaccaarr¥¥kkMMsstt''eellIIkk´́ddTTSSggBBIIrr
®®bbNNmmeehhIIyyeeJJllxxßßwwbb@@  ––

--  xxMM∆∆¨m̈mççaass''ssUUmmff√√aayy®®BBHHbbggMMllaaeehhIIyy  mmiinnddwwgg´́ff©©NNaaVVnnCCYYbbvviijjeeTT  !!  ssUUmm
®®BBHHVVrrmmIICCYYyyEEffrrkkßßaaTTUUll®®BBHHbbggMMppgg  TTUUllbbggMMccgg''rrss''tteeTTAAeeTTootteeddIImm∫∫IIee®®ssaacc®®ss
gg''®®bbeeTTss  EEddlllliiccllgg''ee®®ccIInnqq~~SSmmkkeehhIIyyNNaass''̆̆ ˘̆˘̆..

{{kkEEnn¬¬ggdd**mmeennaarrmm¥¥  !!  EEddllFF¬¬aabb''pp††ll''nnUUvvvviiCCÇÇaanniiggeesscckkII††ssuuxx®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  !!  xxMM∆∆¨¨
mmiinneePP¬¬ccGG~~kkeeTT  !!  eeTTaaHHbbIIGGaaeeccaarr´́®®BBssmm¬¬aabb''xxMM∆∆¨ ̈ kk**vviiJJÔÔaaNNkk≈≈nnÏÏxxMM∆∆¨ëehhIIrrmmkkeennAATTIIeennHHvviijj
EEddrr  ..  ssUUmmGG~~kkGGPP&&yyeeTTaassddll''xxMM∆∆¨ ̈ EEddllmmiinnVVnnccUUllllaaddll''kkEEnn¬¬gg  ee®®JJHHxxMM∆∆¨C̈Caa
mmnnuussßßmmaanneeTTaass  mmiinnGGaaccmmaanneessrrIIPPaaBBeeFFII√√eeGGII√√eekkIIttttaammcciitt††ccgg''  !!  EEttxxMM∆∆¨m̈miinnttUUcccciitt††
eeLLIIyy  nnUUvveeTTaasskkMMhhuussEEddllVVrrSSggvvaaeeccaaTT  eeddaayyssaarrxxMM∆∆¨®̈®ssLLaajj''CCaattii--ssaassnnaa
xxMM∆∆¨s̈s¬¬aabb''kk**ss¬¬aabb''ccuuHH[[EEttCCaattii  !!  ssaassnnaarrss''̆̆ ˘̆˘̆..

kkVV""ll''eebbIIkkmmkkddll''mmuuxxvvSSgg  jj¨S̈Sggcciinn††aaeellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  nniiggmmiitt††
PPkkii††‰‰eeTToott[[eekk††AAeeqqHHqqYYllhhYYss®®bbmmaaNN,,  eellaakkssııbb''eexxııIImmBBYYkkeess††ccEEddllkkaacceeXXaarr
eeXXAA  ssmm¬¬aabb''mmnnuussßßKKµµaannBBiiccaarrNNaa  rrkkyyuuttii††FFmm··  KKµµaannKKiitt®®bbCCaarraa®®ss††®®kkII®®kk  eell˙ṁmll˙ȧa
mm  EEddllBBYYkkbbrreeTTssssgg˚t̊t''ssgg˚˚iinn  mmaanncciinn  yyYYnn  VVrrSSggCCaaeeddIImm  ..  eemmIIllccuuHHvvSSgg®®VV
ssaaTTrrbbss''eeKKmmaannrrssIIµµPPWW¬¬rrnnÊÊaall  GGss''lluuyyCCaattiirraabb''rryyllaann  !!  ccMMEENNkkllMMeennAA®®bbCCaa
rraa®®ss††  rrkkEEttss¬¬wwkkVVMMggmmiinnCCiittTTwwkkeePP¬¬øøggnniiggkkMMeeddAAppgg  !!  eeKKTTuukkxx¬¬ÁÁnneeKKCCaaGG~~kk®®KKbb''®®KKgg
®®bbCCaarraa®®ss††  ..  EEttttaammBBiittBBYYkkeeKKCCaabbkkßß´́nn®®bbCCaarraa®®ss††eeTTIIbb®®ttwwmm®®ttUUvv  eeTTIIbbssmmnnwwggss
kkmmµµPPaaBBEEddlleeKKVVnn®®bb®®BBwwtt††  ..  kkaarrQQWWcciitt††  kkaarrPP∆∆aakk''rrllwwkkrrbbss''eellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm
eeccoovv  mmaannttSSggBBIIeellaakkeennAACCaassiissßßssaallaaVVllIICCaann''xxııss''eemm""¬¬HH  ..  eellaakkCCaaeemmbbddiivvtt††
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nn__dd**åått††mmmm~~aakk''EEddlleeyyIIggkk®®mmnnwwggVVnnCCYYbb ..
bbnnii††ccee®®kkaayymmkk  nnaavvaaccMMVVMMggddwwkkGG~~kkeeTTaasseennHH  kk**mmkkddll''mmuuxxssaallaaVVllIICCaann''

xxııss''  EEddllCCaaTTIIbbNN††¨ḦHvviiCCÇÇaarrbbss''eellaakk  ..  eellaakkssmm¬¬wwggkkMMBBUUllssaallaaeeddaayyccuukkEENN
nn{{rraa  eehhIIyybbeeggII˚t̊tsseemm¬¬ggttaammxx¥¥ll''eeTTAAssiissßßkkMMsstt''  ––

--  {{ssiissßßCCaaTTIIeess~~hhaaeeGGIIyy  !!  eettIIGG~~kkVVnn®®KKUUNNaabbee®®ggoonnGG~~kkeeTToott  !!  eebbIIxxMM∆∆¨®̈®ttUUvv
bbrreeTTsseeKKddwwkkeeTTAA®®bbhhaarrCCIIvviittddUUeecc~~HH  !!  xxMM∆∆¨m̈miinnccgg''XX¬¬aattGG~~kkeeTT  !!  GG~~kkCCaassiissßß®®bbkkbb
eeddaayyFFmm··  eeccHH®®ssLLaajj''vviiCCÇÇaaddUUcccciitt††®®KKUUbb""gg®®VVff~~aa  !!  ´́ff©©eennHHxxMM∆∆¨ẌX¬¬aattBBIIGG~~kkeehhIIyy  !!  ccUUrr
GG~~kkxxMMssiikkßßaaCCaammYYyy®®KKUUffIIµµ[[EEmmnnEETTnn  eebbIIGG~~kkBBiittCCaa®®ssLLaajj''EExxµµrrEEmmnn  !!  ccUUrrGG~~kkxxMMrrkkßßaa
kkiittii††yyss  ssaassnnaa  eeyyIIggkkMMuu[[ssaabbssUUnn¥¥NNaa±±  !!  xxMM∆∆¨K̈KµµaannGGII√√eeppII∆∆mmkkGG~~kkee®®kkAABBIIbbNN††SSmmYY--
yymm""aatt''eennHHeeTT  KKWWeebbIIGG~~kk®®ssLLaajj''xxMM∆∆¨ ̈ TTuukkxxMM∆∆¨C̈Caa®®KKUU®®ttUUvvxxMMeerroonn  eehhIIyyrrMMeeddaaHH®®bbeeTTss[[
VVnn‰‰kkrraaCC¥¥eeLLIIgg  ..

CCeeyyaassaallaaVVllII  !!  xxMM∆∆¨l̈laaeehhIIyy  llaaTTSSggmmiinnVVnneeXXIIjjmmuuxxGG~~kkrraall''KK~~aa  llaa
eehhIIyykkEEnn¬¬ggFF¬¬aabb''eerroonn  FF¬¬aabb''CCMMnnMMuuKK~~aa  !!  llaaeehhIIyymmaattuuPPUUmmiiCCaaTTIIeess~~hhaaeessIIµµeeddaayyCCIIvviitt  !!
llaaeehhIIyyeejjaammjjaattii  EEddllFF¬¬aabb''®®ssLLaajj''rraabb''GGaannKK~~aa≤≤ttmmaannhhµµgg˘̆˘̆˘̆  llaaeehhIIyyTTII
®®kkuuggkkMMsstt''EEddll®®ttUUvveeKKssgg˚t̊t''ssgg˚˚iinn  !!  llaaeehhIIyy®®bbiiyymmii®®ttEEddllKKiitt®®bbeeyyaaCCnn__
CCaattii  !!  xxMM∆∆¨l̈laaTTSSggGGaall&&yynniiggQQWWcciitt††CCaaTTIIbbMMppuutt  !!

ccMMEENNkkeellaakk  nnYYnn--DDYYgg  nniiggeellaakk  VV""cc--QQWWnn  kk**mmaannddMMuuTTuukk≈≈ddUUccCCaaeellaakk®®KKUU
EEhhmm--eeccoovv  EEddrr  ..  eellaakkVV""cc--QQWWnnkkII††  eellaakk  nnYYnn--DDYYggkkII††  eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥EEhhmm
eeccoovvkkII††  nniiggGG~~kk‰‰eeTToottkkII††  KKµµaannss††aayy®®sseeNNaaHHCCIIvviitteeTT  EEttssaakkss††aayyxxaannVVnnbbnn††
sskkmmµµPPaaBB  eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHCCaattii[[rrYYccBBIInnwwmmEEddkkGGaaNNaanniiKKmmnniiyymmVVrrSSgg[[rrYYccssiinn  ..
kkaarrKKiittEEvvggqq©©aayynnUUvvbbJJ˙ȧaCCaattiiTTSSggeennHHeehhIIyy  EEddlleeFFII√√[[CClleenn®®ttvvIIrrbbuurrssEExxµµrreeyyII
gghhUUrreeddaayymmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn  ..  eellaakkTTSSggeennHHBBMMuuVVnnssnnÊÊnnaaKK~~aaeennAAttaammsseemm¬¬ggeeTT  KKWW®®KKaa
nn''EEttssnnÊÊnnaattaammEExxßßEEPP~~kkbb""uueeNNˆâaHH  ..

ddMMeeNNIIrrnnaavvaaeeTTAAmmuuxxCCaanniiccçç  ≤≤ttKKiittddll''mmnnuussßßEEddllmmaannTTuukk≈≈eeTTaasshhYYss®®BBMMEEdd
nneessaaHHeeLLIIyy  ..  eeTTssPPaaBBddggTTeenn¬¬BBIIPP~~MMeeBBjjeeTTAA´́®®BBnnKKrrmmaannssPPaaBBee®®kkoomm®®kkMMssmm©©MM
eess©©øømmQQwwgg  hhaakk''ddUUccCCaaQQrreeKKaarrBBvvIIrrbbuurrssEEddllVVrrSSggddwwkkeeTTAAkkaatt''eeTTaassnnaa®®kkuugg
´́®®BBnnKKrrkk~~¨g̈geeBBllxxaaggmmuuxxeennHH  ..  ssPPaaBBss©©bb''ss©©aatt''eennHH  rrwwggrrwwttEEttTTaajj®®BBllwwggvvIIrrCCnn
eeyyIIgg[[rrMMeePPIIbb≤≤ttååbbmmaa  ..

eennAAeeBBllEEddllnnaavvaaeebbIIkkhhYYss®®BBMM®®bbTTll''EEddnnEExxµµrr  eellaakknnYYnn--QQYYgg  VVnnbbnnWW¬¬ss
eemm¬¬ggeeTTAAkkaann''eellaakkGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovveeddaayyjj&&rr@@  ––

--  ®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNN  eeyyIIggXX¬¬aattBBIImmaattuuPPUUmmiieeyyIIggeehhIIyy  !!  
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--  eeGGIIeellaakk  !!  eennHHCCaakkaarrFFmmµµttaarrbbss''eeyyIIggeeTT˘̆˘̆˘̆  ssUUmmkkMMuueeTTaammnnssßßGGII  !!
--  BBiittEEmmnneehhIIyy  !!  EEtt®®BBllwwggxxMM∆∆¨v̈vaammiinn®®BBmmddaacc''GGaall&&yyBBIIEExxµµrreeyyIIggeessaaHH  !!
--  eeGGII  !!  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨k̈k**yyaa""ggeennaaHHEEddrr  !!  xxMM∆∆¨m̈miinnGGaaccbbMMeePP¬¬ccCCaattiieeyyIIggVVnneeTT  eeTTaaHHbbIIVVrrSSgg

ssmm¬¬aabb''eeccaallkk**eeddaayy  xxMM∆∆¨m̈miinnKKiittEEddrr  KKWWxx¬¬aaccEEtt®®bbeeTTsseeyyIIggBBMMuuVVnneessrrIIPPaaBBbb""uu--
eeNN̂̂aaHH  ..

eellaakk  nnYYnn--DDYYgg  eeqqII¬¬yy  ––
--  mmiinnGGIIeeTT  EExxµµrreeyyIIggPP∆∆aakk''rrllwwkkxx¬¬HHeehhIIyy®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNN  !!
kkMMBBuuggssnnÊÊnnaaKK~~aaCCaabb''mmaatt''  ®®ssaabb''EEttss&&kkii††22VVrrSSggeeddIIrrmmkkCCiitteehhIIyyEE®®sskk  ––
--  QQbb''CCEECCkkKK~~aaeeTTAA  !!  eerroobbccMMxx¬¬ÁÁnneeLLIIggddll''EEpp≤≤LLËËvveehhIIyy  !!
GG~~kkeeTTaassTTSSggGGss''kk**eeFFII√√ttaammVVrrSSggeennaaHH  ..
ddll''́́ ®®BBnnKKrr  rrffyynn††®®TTuuggmmYYyyVVnnmmkkddwwkkGG~~kkeeTTaass  yykkeeTTAAddaakk''kk~~¨g̈gKKuukkFFMM  ..

GGMMeeBBIIyygg''XX~~ggeennAAKKuukk´́®®BBnnKKrr  kk**ddUUccCCaaeennAAKKuukkFFMMPP~~MMeeBBjjEEddrr  ..
BBYYkkGG~~kkccUUllffIIµµ  EEttggTTTTYYllff~~SSxx¬¬SSggBBIIGG~~kkeeTTaass´́ddeeqqIItteessIIÊÊrr®®KKbb''KK~~aa  ..  GGMMeeBBII®®VV

ssccaakkmmnnuussßßFFmm··eennHHeekkIItteeddaayyssaarrBBYYkkVVrrSSggvvaabbeeggII˚t̊teeLLIIgg  kkMMuu[[GG~~kkeeTTaass®®ttUUvv
nnwwggGG~~kkeeTTaass  KKWWCCaanneeyyaaVVyybbMMEEbbkkbbMMVVkk''  eeddIImm∫∫II®®ssYYll®®ttYYtt®®ttaaeeTTAAeeTToott  ..  EExxµµrr
GG~~kkeeTTaassxx¬¬HHeeddaayyVVrrSSggkkaann''eeCCIIgg  xx¬¬ÁÁnnkk**eeLLIIgg´́dd  vvaayyeeFFII√√VVbbCCaattii‰‰ggKKµµaannKKiittmmuuxx
KKiittee®®kkaayyGGII√√eessaaHH  ..  eeBBllccUUlleeTTAAddll''  eellaakk  nnYYnn--DDYYgg  VVnn®®ttUUvveemmtt®®mmYYttKKuukk
´́®®BBnnKKrrvvaayyFFaakk''rrhhUUttssnn¬¬bb''VVtt''ssµµaarrttII  EEllggddwwggxx¬¬ÁÁnneennAAccMMeeJJHHGG~~kkeeTTaassCCaaee®®ccIInn
ee®®JJHHEEtteellaakkeeqqII¬¬yyffaa  ««kk∫∫tt''VVrrSSgg»»  GGMMeeBBIIeennHHeeFFII√√[[kkll¥¥aaNNmmiitt††eellaakkGGaaNNiitt
eessIIÊÊrreePP¬¬ccssµµaarrttII  ..  GGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  eeXXIIjjmmiitt††xx¬¬ÁÁnnTTTTYYllTTNNÎÎkkmmµµdd**ssaahhaavvddUU
eecc~~HH  eellaakkVVrrmm∏∏kk~~¨g̈gcciitt††xx¬¬HHEEddrr  eeddaayyxx¬¬aaccTTTTYYllrrgg√√aann''GG®®bbiiyyBBIICCnnTTuuyy··ss  ddUUcc
eellaakk  nnYYnn--DDYYgg  ..  EEttxxNN:eennaaHHeellaakknnwwkkeeXXIIjj  ««eennHHCCaakkaarrFFmmµµttaarrbbss''GG~~kkeeTTaa
sseeTT  !!  eennHHeehhIIyyCCaassƒƒaannnnrrkkeellaakkiiyy  !!  GGjjmmiinn®®ttUUvvrruujjrraaeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆»»  bbnnÊÊaabb''BBIIBBYYkk
yyYYnnvvaaeeFFII√√VVbb  eellaakkGGaarr¥¥  nnYYnn--DDYYgg  GGss''cciitt††eehhIIyy  CCnnGG®®bbiiyyeennaaHHkk**mmkkeehhAAGGaa
ccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  eeTTAAssYYrrmm††gg  ..  eellaakkGGaaccaarr¥¥kk**ccUUlleeTTAACCiittttaammTTmm¬¬aabb''eeKKnniiyymmGGnnuu
vvtt††eennaaHH  eeddaayymmiinnhhflflaanneeggIIbbeemmIIllmmuuxxeeKKppgg  ..  eemm®®ttYYtt®®ttaakk**eeVVHHssMMddIITTSSggkkMMeerraall
eeTTAAkkaann''GGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  ––

--  ccuuHHGGaaee®®TTIIkkeennaaHHmmaanneerrOOggGGIIEEddrr  ??
eellaakkGGaaccaarr¥¥kk**eeqqII¬¬yyeeTTAAvvaavviijj  ––
--  ®®bbVVTT®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNNmmççaass''  !!  xxMM∆∆¨V̈VTT®®ttUUvvVVrrSSggccaabb''CCaammYYyyKK~~aa  eeddaayyssgg

ggßß&&yyffaaxxMM∆∆¨k̈k∫∫tt''VVrrSSgg,,  EEttttaammBBiittVVrrSSggeeKKnniimmnn††xxMM∆∆¨ ̈     [[eeddIIrreeTTssnnaaBBnn¥¥ll''GG~~kk®®ssuukk
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TTaahhaannkkMMuu[[TTaass''KK~~aa  ..  lluuHHeeXXIIjjBBYYkkTTSSggeennaaHHccUUllcciitt††xxMM∆∆¨V̈VTTee®®ccIInn  VVrrSSggPP&&yyxx¬¬aacc
xxMM∆∆¨b̈bMMbbHHbbMMeeVVrr  eeKKkk**ccaabb''xxMM∆∆¨V̈VTTmmkk  !!

--  eeGGIImmiinnGGIIeeTTGGaa‰‰ggrrYYccxx¬¬ÁÁnn  !!  eeTTAAkkEEnn¬¬ggvviijjccuuHH  !!
ccaabb''ttSSggBBIIccUUllmmkkeennAAkk~~¨g̈gKKuukk´́®®BBnnKKrr  eellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  mmiinnEEddll

ee®®bbIIGGaakkaabb∫∫kkiirriiyyaa®®cceeLLIIsseebbIIsseeTT,,  eellaakkEEttggnniiyyaayyEENNnnSSGGbb''rrMMGG~~kkeeTTaassEExxµµrr
®®ssLLaajj''GG~~kkeeTTaassEExxµµrr  kkMMuu[[eePP¬¬ccCCaattiixx¬¬ÁÁnn  ..  mmiinn®®ttwwmmEEttEExxµµrreeyyIIggeeTTEEddll®®ssLLaa
jj''eellaakkGGaaccaarr¥¥  ssUUmm∫∫IIEEttBBYYkkCCaabb''BBnnÏÏFFnnaaKKaarrCCaammYYyykk**®®ssLLaajj''eeKKaarrBBddll''eellaakk
CCaaeerrOOyy@@EEddrr  ..  kkiirriiyyaassuuPPaaBBrraabbssaa  ssMMddIIBBiieerraaHH  cciitt††llÌÌmmiinneeccHHQQ~~aanniiHHCCnnNNaammYY
yyddUUcceellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  EEttggVVnnTTTTYYllnnUUvveesscckkII††GGaaNNiittGGaassUUrrBBIIGG~~kkppgg
CCaanniiccçç  ..  eeKKVVnnddaakk''eellaakkTTSSggBBIIrreennAAeellIIGGaaKKaarrCCaann''TTII44  bbnnÊÊbb''eellxx33  ..  KKuukkeennAA
´́®®BBnnKKrrmmaannssPPaaBBssÌÌaattssÌÌMMFFMMTTUUllaayyCCaaggKKuukkeennAAPP~~MMeeBBjjee®®ccIInn  eehhIIyyssMMeellookkbbMM
JJkk''eessaattkk**eellIIPP~~MMeeBBjjEEddrr  ..  eettIIbbJJ˙ȧaeennHHmmkkBBIIGGII√√  eebbIIeeyyIIggTTSSggBBIIrrkkJJÇÇHHVVrrSSggddUUcc
KK~~aa  ??

kkaarrCCMMnnMMuuGG~~kkeeTTaassEExxµµrreeyyIIggBBIIrrbbIIddggeeTTAAeehhIIyy  eennAAEEttmmiinnTTaann''ssMMeerrccffaayy""aagg
NNaaeessaaHH  ..  eeXXIIjjEEtt®®BBHHGGaaccaarr¥¥  VV""gg--xxaatt''  mmYYyy®®ttUUvvrrYYccvviillmmkkPP~~MMeeBBjjvviijj  ..

««ccMMEENNkkGGss''eellaakk‰‰eeTToottkkMMBBuuggnniiÂÂnnÊÊaaKKggff©©aass  CCJJÇÇwwggKKiittffaa  eettIIvvaassnnaaGGjj
nnwwggFF¬¬aakk''ddll''NNaa±±  !!  EEttssIIÌÌkk**ssIIÌÌeeTTAAccuuHH  ee®®JJHHCCIIvviittGGjj@@VVnnbbUUCCaaCCUUnnCCaattiiee®®sscceeTTAA
eehhIIyy»»  kkaarreebb††CC∆∆aacciitt††EEbbbbeennHHeehhIIyy  EEddlleeFFII√√[[vvIIrrbbuurrssTTSSggeennaaHHKKµµaannttkk''ss¬¬¨ẗtGGII√√
eessaaHH  ..  rrhhUUttmmkkddll''mmaannGGss''eellaakkxx¬¬HH  EE®®sskkeeCCrr[[ss&&kkii††®®VVMMVVrrSSggffaa  ––

--  ««BBYYkkGGaaEErr""ggccgg''eeFFII√√GGIIGGjjkk**eeFFII√√eeTTAAccuuHH  !!  GGaaeeccaarrllYYcc®®bbeeTTssGGjj  !!  GGjjeexxIIıımm
rrss''  ee®®kkaammkkaarrCCiiHHCCaann''rrbbss''GGaa‰‰ggNNaass''GGaahhnnÊÊyyMMuu  !!  GGaakkMMssaakk  !!  ssmm¬¬aabb''GGjjeeTTAA»»

´́ff©©kkaatt''eeTTaasskk**mmkkddll''  !!
ee®®kkaayyBBIICCMMnnMMuuCCMMrrHHssee®®mmcceesscckkII††mmkk  eellaakkss&&kkii††®®VVMMccaagghh√√aaggttuullaakkaarrsswwkkVV

nnkkaann''ssMMNNMMuueerrOOgg  eeccjjmmkkQQrreennAAccMMeeJJHHmmuuxxGG~~kkeeTTaassEExxµµrryy""aaggkk¬¬aahhaann  eeddaayy
mmaannEExxµµrreeyyIIggmm~~aakk''CCaaGG~~kkbbkkEE®®bbPPaassaaGGmmppgg  ..  CCaabbzzmmeeKKeehhAAeeQQµµaaHHeellaakkVV""cc
QQWWnn  ..  eellaakkVV""cc--QQWWnn  ee®®kkaakkQQrryy""aaggssgg˙ȧarrrrYYcceeqqII¬¬yy  ––

--  VVTT  !!
--  GG~~kk‰‰gg®®ttUUvvmmaanneeTTaass®®bbhhaarrCCIIvviittbbgg''  !!  ‰‰eellaakkEEhhmm--eeccoovv  kk**mmaanneeTTaass

®®bbhhaarrCCIIvviittEEddrr  !!  eellaakk  nnYYnn--DDYYgg  kk**mmaanneeTTaass®®bbhhaarrCCIIvviittEEddrr  !!  ccMMEENNkkeellaakk
bb""uuNNˆ-̂-ccnnÊÊmm""uull  mmaanneeTTaassKKuukk55qq~~SS  nniiggnniirreeTTssmmiinn[[ccUUll®®ssuukk1155qq~~SSeeTToott  ..ll..

kk~~¨g̈gccMMeeNNaammGG~~kkeeTTaassttSSggeennHHmmaannEEtteellaakkbb""uuNNˆ-̂-ccnnÊÊmm""uullmm~~aakk''eeTTEEddllPP&&yy



EEhhmm--eeccoovv  vvIIrrbbuurrssCCaattii                                                                                                                      2277

xx¬¬HH  ee®®JJHHeellaakkmmaannvv&&yyeekkµµggCCaaggeeKK  ..  ccMMEENNkkeellaakkVV""cc--QQWWnn,,  GGaaccaarr¥¥EEhhmm--
eeccoovv,,  GGaaccaarr¥¥nnYYnn--DDYYgg  eennAAmmaannssµµaarrttIIrrwwggbbwwuuggddEEddll  ..  eellaakkTTSSggbbII®®VVNNjjjjwwmm
eeddaayykkaarrQQWWccaabb''≤≤ttååbbmmaa  ccMMeeJJHHkkaarrkkaatt''eeTTaassdd**llaammkkeennHH  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkeellaakk
ss&&kkii††®®VVMMeennaaHH  kk**eeJJllmmkkkkaann''GG~~kkeeTTaass®®bbhhaarrCCIIvviittbbgg''  ––

--  eeyyIIggnnwwggbbJJççËËnnssMMNNMMuueerrOOggGG~~kk‰‰gg  eeTTAAssMMuussMMrraalleeTTaassBBIIeellaakkåått††mmeess
nniiyy  eebb""ttSSgg  ®®bbmmuuxxrrddΩΩaaPPiiVVllVVrrSSgg  eeddIImm∫∫II[[eellaakkGGnnuuee®®KKaaHHeeTTaassxx¬¬HHddll''GG~~kkrraa
ll''KK~~aa  ..

sseemm¬¬ggrrbbss''eellaakkss&&kkii††®®VVMMccbb''eeddaayyeess©©øømmss©©aatt''  KKµµaannææGG~~kkeeTTaassEExxµµrrNNaa
mm~~aakk''  EEff¬¬ggnnUUvvGGMMNNrrKKuuNNeessaaHHeeLLIIyy  ..  eellaakkss&&kkii††®®VVMMkkMMNNaacceennaaHHkk**bbJJÇÇaa[[PP~~aakk''
ggaarrKKuukk  nnSSGG~~kkeeTTaassvviillmmkkaann''TTIIXXMMuuXXSSgg  ..

rrvvaagg22EExxee®®kkaayy  eellaakkGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  mmaanncciitt††GGaaNNiittGGaassUUrreellaakkbb""uu--
NNˆ-̂-ccnnÊÊmm""uullnniiggmmiitt††‰‰eeTToottNNaass''  eeddaayy®®ttUUvveeKKbbJJÇÇËËnneeTTAA[[eennAAKKuukk‰‰eekkaaHH®®ttLLaa
cc  ..  ‰‰eellaakkTTSSggbbIImmiinnTTaann''bbJJÇÇËËnneeTTAAPP¬¬aamm@@eeTT  ee®®JJHHrrgg''ccSSeesscckkII††ssMMeerrcccciitt††BBIIåått††
mmeessnniiyy  eebb""ttSSgg  ssiinn  ..

❑                           ❑

❑

ddrraabbNNaaEExxµµrrEEllggmmaannKKMMnniittkkii††ccEExxµµrr
ddrraabbeennaaHHCCaattiieeyyIIggnnwwggVVnnrruuggeerrOOggmmiinnxxaann  ..
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kkffaaTTII®®VVMMBBIIrr

®BHGacar¥Ehm-ecov
mrN:k~¨gKukekaH®tLac

kkaarrrrss''eennAAkk~~¨g̈gBBnnÏÏnnaaKKaarrmmYYyyqq~~SS  ee®®bboobbddUUcceeyyIIggrrss''eennAAxxaaggee®®kkAAmmYYyysstt--
vvttßß  ..  eellaakkGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  ccaabb''ttSSggBBIIVVrrSSggppßßwwkkmmkk  eellaakkmmiinnEEddllTTTTYYll
TTaannGGaahhaarrll©©aacceeTT  ..  vvIIrrCCnneennHHmmiinn®®ttwwmmEEttmmiinnBBiissaarrGGaahhaarrll©©aaccbb""uueeNNˆâaHHeeTT
KKWWeellaakkrrkkßßaassiill®®VVMMbbIICCaabb''CCaanniiccççppgg  ..

TTwwkkEEPP~~kkrrbbss''eellaakkGGaaccaarr¥¥  EEttFF¬¬aakk''eessIIÊÊrrrraall''TTiivvaarraa®®ttII  eeddaayyeeXXIIjjmmnnuussßßeeTTaa
ssTTSSggnnuu±±HH  ®®ttUUvveeKKeeFFII√√VVbbCCaaggsstt√√ttiirrccœœaanneeTTAAeeTToott  ..  eeBBlleennaaHHeehhIIyyEEddll®®BBHHGGaa
ccaarr¥¥  yykkKKuukkCCaassaallaaeerroonn  ssII††BBIIssggmmssaa®®ss††  ..  mmhhaabbuurrsseennHHnnwwkkKKiittffaa  ««kk~~¨g̈g
eellaakkssnnii~~vvaasseeyyIIggeennHH  KKµµaannsstt√√NNaaGGaa®®kkkk''CCaaggmmnnuussßßeeyyIIggeeTT  !!  mmYYyy´́ff©©@@
eeXXIIjjEEttkkaabb''ccaakk''  TTaatt''--FFaakk''--ddaakk''eexx~~aaHHvvaayyddMM  ®®bbhhaarrCCIIvviittKK~~aaeeddaayy≤≤tt®®ttaa®®bbNNII
GGII√√eeLLIIyy  ..  eemmIIllccuuHH  !!  GG~~kkFFMMeeFFII√√VVbbGG~~kkttUUcc  !!  eess††cchhuuttQQaammrraa®®ss††  ssmm¬¬aabb''rraa®®ss††
ttaammTTMMeennIIggcciitt††rrbbss''eeKK  ..

®®bbeeTTssttUUccttaacc®®ttUUvvmmhhaaGGMMNNaaccbb¬¬nn''®®ttYYtt®®ttaa  !!  GG~~kkEE®®ssccmm˚åarreeFFII√√kkaarrBBII®®BBllwwmm
TTll''®®BBllbb''  KKµµaannVVnnrrbbss''GGII√√qq©©aajj''ee®®kkAABBIIVVyynniigg®®bbhhuukkmmYYyyxx~~bb''eeLLIIyy..  ‰‰eess††cc
mmÂÂnnII††FFMM@@  nnaayyTTuunn  eeddkk®®ssNNuukkssIIuussuuTTÏÏEEttmm˙˙ËËbbqq©©aajj''@@  !!  mmaannEEttssƒƒaannssYYKK··rrbbss''
mmnnuussßß  ??  KKµµaanneeTT®®BBHHeeGGIIyy  !!  mmaannEEttssƒƒaannnnrrkkGGBB√√mmggllEEttmmYYyybb""uueeNNˆâaHH  !!  kkaarrBBiitt
ssggmmmmnnuussßßccMMeerrIInnEEttGGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··  GGmmnnuussßßFFmm··  hhuuttQQaammKK~~aa≤≤ttQQbb''QQrr
eessaaHHttSSggBBIIEEppnnddIIeennHHeekkIItteeLLIIgg  !!

{{bbggbbÌÌËËnnrrYYmmCCaattiieeGGIIyy  !!  ccUUrrPP∆∆aakk''ssµµaarrttIIeeLLIIgg  eeTTIIbbeeyyIIggkkMMccaatt''BBYYkkVVrrSSgg  ……BBYYkk
GGPPiiCCnn[[vviinnaassssaabbssUUnn¥¥VVnn  !!

rraa®®ss††eennHHeehhIIyyEEddllddwwggTTuukk≈≈FFuurr:rraa®®ss††BBiitt®®VVkkdd  kkMMuueeccHHEEtteeCCOOssMMddIIeeVVkk®®VV--
ss''rrbbss''eeKKnnuu±±HH  mmiinnssmmCCaaBBuuTTÏÏbbrriiss&&TTeeLLIIyy  ®®BBHHGGggyykkxx¬¬ÁÁnneeyyIIggCCaarrMMBBwwgg  yykkGG~~
kkdd´́TTCCaaBBwwgg  mmiinnEEmmnnCCaavviiFFIIeeTTAAkkaann''eesscckkII††ssuuxxeeTT˘̆˘̆˘̆  eeyyIIggnnwwggnnSSxx¬¬ÁÁnneeyyIIgg[[FF¬¬aakk''
ccuuHHkk~~¨g̈gTTaassPPaaBBeeKKmmiinnxxaann  ..
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kk~~¨g̈gvvaallvvdd††ssggßßaarrdd**FFMMeeFFggeennHH  KKµµaannGGII√√®®bbeessIIrrCCaaggkkaarreeFFII√√xx¬¬ÁÁnneeyyIIggmm~~aakk''@@  [[mmaa
nneessrrIIPPaaBBssmm∫∫ËËrrssbb∫∫aayyeennaaHHeeLLIIyy  ccMMEENNkkxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨ ̈ @@eerrIIbb®®mmHHmmiinnrrYYcceeTTttaammpp¬¬ËËvv
kkaayyEEttttaammpp¬¬ËËvvcciitt††vviijjxxMM∆∆¨Q̈Q~~HHCCnnkkMMNNaaccQQ¬¬aannJJnneennHHeehhIIyyssUUmmbbggbbÌÌËËnnbbnn††kkiiccçç
kkaarreennHHkkMMuubbIIrruujjrraa[[eessaaHH  eeTTIIbbeeyyIIggVVnnssuuxx  eebbIIeeyyIIggxx¬¬aacc……mmiinn®®ssuuHH®®ssYYllKK~~aakkaarr
®®bbyyuuTTÏÏrrbbss''eeyyIIggmmuuxxCCaammiinnQQ~~HHyy""aaggddaacc''xxaatt  ..  CCIIvviitteeyyIIggrrss''KKµµaanneessrrII  eettIIeeyyII
ggrrss''eeffaakkTTaabbddUUccsstt√√ttiirrccœœaann  ??  xxMMeeTTAAeennOOyymmuunn®®ssNNuukkee®®kkaayy  !!»»  ..  eellaakkKKiitt
mmiinneeccHHccbb''mmiinneeccHHeehhIIyy  ccMMeeJJHHeesscckkII††TTuukk≈≈rrbbss''®®bbCCaarraa®®ss††ss¬¬ËËtt®®ttgg''  ..

rrMMllggCCaaee®®ccIInnEExxmmkk  eeTTIIbbeeXXIIjjlliixxiittrrbbss''eellaakkeebb""ttSSgg  ®®bbmmuuxxrrddΩΩaaPPiiVVll
VVrrSSggeeppII∆∆mmkkccaagghh√√aaggttuullaakkaarr  GGnnuuJJÔÔaatt[[eellaakkTTSSggbbIInnaakk''  eennAA®®ttwwmmCCaabb''KKuukkGGss''
mmYYyyCCIIvviitt  eehhIIyyeeFFII√√kkaarrCCaaTTmm©©nn''ppgg  ..  ffII√√eebbIIkkaarrssMMeerrcceeTTaassyy""aaggeennHHkk**eeddaayy  eellaa
kkTTSSggbbIIBBMMuussbb∫∫aayycciitt††nnwwggGGMMeeBBIIeennHHeeTT  ..  eellaakkmmiinnccgg''rrss''TTTTYYllee®®KKaaHHff~~aakk''EEbbbb
eennHHtteeTTAAeeTTootteeLLIIyy˘̆˘̆˘̆  eellaakkccgg''ssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn[[eehhIIyyEEttmm††ggeeTTAA  !!  EEtteellaakkccgg''
eeXXIIjjvvaassnnaa®®bbeeTTssnnwwggeeTTAAEEbbbbNNaa  !!

EExxmmiiffuunnaa11994433  eellaakkVV""cc--QQWWnn,,  eellaakknnYYnn--DDYYgg  nniigg®®BBHHGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoo
vv  ®®ttUUvvVVrrSSggbbJJÇÇËËnnBBIIKKuukkFFMḾ́ ®®BBnnKKrreeTTAAKKuukkFFMM‰‰eekkaaHH®®ttLLaacc  ..  eeKKddaakk''eellaakkTTSSgg33
eennAAKKuukkeellxx44  EEddllCCaakkEEnn¬¬ggeeTTaassåå®®kkiiddΩΩGGss''mmYYyyCCIIvviitt  ..  TTIIeennHHhhaammmmiinn[[GG~~kk
ee®®kkAAccUUllssYYrrssuuxxTTuukk≈≈eeTT  ..  GG~~kkeeTTaass®®ttUUvveeFFII√√kkaarr®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  EEddllVVrrSSggvvaatt®®mmUUvv
[[eeFFII√√  ..  

eekkaaHH®®ttLLaacc  mmaannvviissaallPPaaBBdd**FFMMeeFFgg  ssiiƒƒttkk~~¨g̈gkkNN††aallssmmuu®®TT  ..  mmaannppÊÊHHrraa
bb''JJnn''xx~~gg  ssgg''ttaammmmaatt''ssmmuu®®TT˘̆˘̆˘̆  ´́®®BB®®bbwwkkßßaa®®KKbbeellIIPP~~MM  KKYYrr[[sseegg√√KK  ..  ddIImmaannCCIIrr
CCaattiillÌÌNNaass''  ..  eeKK[[GG~~kkeeTTaassddSSddMMNNSS®®KKbb''mmuuxx  ..  CCnnEEddllmmaanncciitt††®®ssaallEEttgg
yyMMnnwwkk®®ssuukkkkMMeeNNIItteessIIÊÊrrrraall''́́ ff©©  ..  GG~~kkeeTTaass®®ttUUvvbbgg≈≈MM[[eeFFII√√kkaarrCCaaggsstt√√JJhhnn:

mmaannCCnnxx¬¬HH  rrss''eennAAeellIIeekkaaHH®®ttLLaaccVVnnEEttBBIIrrbbIÍ́ ff©©kk**QQWWss¬¬aabb''eeTTAA  ..
eennAArrddUUvvrrggaarrmm††gg@@  GG~~kkeeTTaassmmaanneesscckkII††TTuukk≈≈eevvTTnnaassMMeebbIImmNNaass''  eeddaayyxx¬¬ÁÁnn

KKµµaannGGII√√kkaarrJJrr[[VVtt''®®ttCCaakk''VVnneeTT  ..
®®BBHHGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  nniiggeellaakk  nnYYnn--DDYYgg  EEddllmmiinnssUUvvmmaannssuuxxPPaaBB®®ssaa

bb''ppgg  kk**mmaannCCmm©©WWCCaajjwwkkjjyy  ..  eellaakkrrss''eennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''  ddiikk--yyuukk  VVnnrrvvaagg66EExx
®®ssaabb''EEttmmaannCCmm©©WWmmYYllmmkkrruukkrraannkkaayyCCaaTTmm©©nn''  ..  CCmm©©WWkkaann''EEttddaabbNNaass''eeTTAAeehhIIyy
eellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  kk**bbnnWW¬¬vvaaccaaeeTTAAkkaann''GGaaccaarr¥¥  nnYYnn--DDYYgg  CCaakkUUnnssiissßß  ––

--  GGaaccaarr¥¥  DDYYgg  ??
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--  mmaannkkaarrGGII®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNN  !!˘̆˘̆˘̆
--  GGaakkaarreerraaKKxxMM∆∆¨ ̈ ®®bbEEhhllmmiinnCCaaeeTTGGaaccaarr¥¥eeGGIIyy  xxMM∆∆¨s̈s††aayyNNaass''  ss††aayyeeddaayy

mmiinnVVnnvviilleeTTAACCYYbbmmuuxx®®bbCCaarraa®®ss††eeyyIIggvviijj  !!  xxMM∆∆¨m̈muuxxCCaaeeccaallqqÌÌwwggeennAAeekkaaHH®®ttLLaacc
eennHHCCaammiinnxxaann  ssUUmmGGaaccaarr¥¥‰‰ggttSSggssµµaarrttII[[EEmmnnEETTnn  eebbIIxxMM∆∆¨s̈s¬¬aabb''eeTTAA  !!  kkMMuuttkk''ss¬¬¨ẗt[[
eessaaHH  eeFFII√√eemm""ccssgg≈≈aarrmmnnuussßß  rrEEmmggss¬¬aabb''eeTTAACCaaFFmmµµttaa  ..

--  ®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNN  !!  ssUUmmkkMMuuTTaann''GGss''ssggÙÙwwmmeeBBkk  mmuuxxEEttnnwwggCCaavviijjeeTT˘̆˘̆˘̆  ®®KKUU
eeBBTT¥¥eeKKkkMMBBuuggBB¥¥aaVVlleeyyIIggrraall''́́ ff©©  !!

--  eeKKBB¥¥aaVVlleeyyIIggEEmmnn  EEtteeKKeeFFII√√eessaaHHnnwwggxxaann  eeyyIIggeeXXIIjj®®ssaabb''eehhIIyymmaa
nnff~~SSGGII[[eeyyIIggppwwkk  !!  eerraaKKmmYYlleennAATTIIeennHHmmiinnEEmmnn®®ssYYlleemmIIllddUUcceennAA®®ssuukkeeyyIIggeeTT
KKWW9900%%®®ttUUvvss¬¬aabb''̆̆ ˘̆˘̆  xxMM∆∆¨r̈raall''́́ ff©©eeddkkccSSEEttss¬¬aabb''bb""uueeNNˆâaHH  ..  EEtteeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaakk**eeddaa
yy  ssMMuueeFFII√√cciitt††®®BBeeggIIyykkMMuueekkIIttTTuukk≈≈GGIIccMMeeJJHHrrUUbbxxMM∆∆¨m̈mYYyy˘̆˘̆˘̆..

--  eeyyIIggBBIIrrnnaakk''KKWWCCIIvviittEEttmmYYyy˘̆˘̆˘̆  eebbII®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNNss¬¬aabb''  xxMM∆∆¨k̈k**ss¬¬aabb''EEddrr  !!  ..
--  vvaaBBiitteehhIIyyGGaaccaarr¥¥  DDYYgg  eeyyIIggVVnnbbMMeerrIICCaattiirrYYmmKK~~aa  CCaabb''KKuukkkk**rrYYmmKK~~aaeeTToott  ..
®®BBHHGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  eeJJllmmkkddll''®®ttwwmmeeNNHHkk**GGYYll  eeddIIrrrrkkhhaarrmmaatt''nnii--

yyaayytteeTTAAeeTToottBBMMuueekkIItt  kk**TTaajjkkEEnnßßggCCUUttTTwwkkEEPP~~kk  EEddllkkMMBBuuggrreemmoolleeccjjBBIIrrnnÏÏEEPP~~
kkdd**xxUUgg  kkaatt''ttaammffııaall''®®CCIIvv®®CCYYjj´́nnrrddΩΩbbuurrssGGPP&&BB√√  ..  rrII‰‰eellaakk  nnYYnn--DDYYgg  ffII√√eebbIIxx¬¬ÁÁnn
eellaakkmmaannCCmm©©WWEEddrrkk**eeddaayy  eellaakkeennAAEEffTTSSbbMMeerrII®®KKUUrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ≤≤tthhflflaanneeddIIrreeccaalleeTTAA
NNaaeeLLIIyy  ..

--  ®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNN  kkMMuuKKiittee®®ccIInneeBBkk  !!
ssMMddIIeellaakk  nnYYnn--DDYYgg  eeccjjTTSSggrrGGaakk''rrGGYYllddUUcckkUUnneekkµµgg®®ttUUvveeKKvvaayyddMM  ..  eellaakk

mmaannååTTaannvvaaccaabbnn††eeTTAAeeTToott  ––
--  eebbIIssgg≈≈aarreeyyIIggmmiinnGGss''  mmiinnss¬¬aabb''eeTT  !!  eeyyIIggnnwwggrrss''eennAA  eehhIIyyVVnnvviilleeTTAA

®®ssuukkEEffmmeeTToott  ..
--  eeGGIIxxMM∆∆¨s̈s††aabb''VVnneehhIIyy  !!  EEttBBIIyybb''mmiijjeennHHssuubbiinn††nniimmiitt††®®VVbb''xxMM∆∆¨f̈faa  ««ssgg≈≈aarreeccoo

vv‰‰gg®®ttUUvvGGss''eeBBlleennHHeehhIIyy  !!»»  GGaaccaarr¥¥DDYYgg  !!
--  mmiinnEEmmnneeTT®®BBHHKKuuNN  !!  KKWWBBiittCCaakkaarr®®sseemmII®®ss´́mmrrbbss''®®BBHHKKuuNN˘̆˘̆˘̆  ssMMuu[[®®BBHH

eettCC®®BBHHKKuuNNssmm©©MMssMMrraakkkkMMuu[[nniiyyaayyee®®ccIInneeBBkk  nnSSEEttGGss''kkmm¬¬SSgg≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__
eeTT˘̆˘̆˘̆..

--  GGaaccaarr¥¥  DDYYgg  eettIIeellaakkVV""cc--QQWWnn  VVnnddwwggffaaxxMM∆∆¨Q̈QWW……eeTT  ??
--  eellaakkffIImmiinnddwwgg  !!  BBIImmßßiillmmiijjeellaakkVVnnmmkkssYYrrssuuxxTTuukk≈≈EEddrr    bb""uuEEnn††®®BBHHeettCC  
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®®BBHHKKuuNNssnn¬¬bb''mmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn  !!  ..
--  ccuuHHbbÌÌËËnn  bbflfluuNNˆĉcnnÊÊ--mm""uull  ??
--  bbÌÌËËnnmm""uullmmiinnTTaann''mmkkeeTT  ®®KKaann''EEtteeppII∆∆ff~~SSmmkknnwwggeeKK[[eeyyIIggffaammkkmmiinnTTaann''rrYYcc  ..
--  xxMM∆∆¨c̈cgg''eeXXIIjjmmiitt††eeyyIIggTTSSggGGss''NNaass''  mmuunnnnwwggllaaeellaakkeennHHeeTTAA˘̆˘̆˘̆
sseemm¬¬ggeennHHrrwwggrrwwttEEtteeFFII√√[[eebbHHddUUggGGaaccaarr¥¥  nnYYnn--DDYYgg  jjaabb''jj&&rr  PP&&yy®®BBYYyy  ccMM--

eeJJHHeellaakk®®KKUUCCaaTTIIeeKKaarrBB  EEttmmYYyykk~~¨g̈geellaakkEEddllkk®®mmnnwwggrrkkVVnn  ..  CClleenn®®tt
eellaakkhhUUrr≤≤ttddwwggxx¬¬ÁÁnn  ..  eellaakk®®KKUU  EEhhmm--eeccoovv  TTaajj´́ddeellaakk  nnYYnn--DDYYgg  mmkkddaakk''
eellIIeeddIImm®®TTUUggddUUccCCaannwwkkxx¬¬SSggNNaass''  ..

eennAA‰‰eellIIeemmXX  pprrllaann''®®KKhhwwmmkkaann''EEttrreenniiƒƒnneeLLIIgg@@  hhaakk''ddUUccCCaaccgg''TTaajj®®BB
llwwggGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  [[ppuuttBBIIddIIeekkaaHH®®ttLLaaccmmYYyyrrMMeeBBcc  ..  eemmXXggggwwttss¬¬¨b̈b  xx¥¥
ll''KKYYccddMMuuBBBBkkEExxµµrreeddrrddaass  ..

bbnnii††ccee®®kkaayymmkk  ®®BBHHvvrruuNNkk**bbggÌÌ¨r̈rddUUcceeKKccaakk''TTwwkkBBIIkkÌÌmm  EEddlleeFFII√√[[GG~~kkCCmm©©WWrrggaarr
eessIIÊÊrr®®TTSSmmiinnVVnn  ..

rrMMeeBBcceennaaHHeellaakkbbflfluuNNˆĉcnnÊÊ--mm""uullkk**ccUUllmmkkddll''  eeXXIIjjeellaakkGGaaccaarr¥¥TTSSggBBIIrr
jj&&rrddUUcckkUUnnsstt√√ddUUeecc~~HH  eellaakkmmaanncciitt††rrMMeePPIIbb≤≤ttååbbmmaa  eessIIÊÊrrEEttrrkkJJkk¥¥nniiyyaayymmiinn
rrYYcc  ..  TTSSggbbIInnaakk''mmaannmmuuxxeeCCaakkeeddaayyTTwwkkEEPP~~kkTTSSggmmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn  ..

--  eellaakk®®KKUU  !!  VVnn®®ssYYllxx¬¬ÁÁnnxx¬¬HH……eeTT  ??
--  mmiinnGGIIeeTTbbÌÌËËnnmm""uull  ..
eellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  ®®bbwwggjjjjwwmmTTSSggTTwwkkEEPP~~kk  EEbbrrmmuuxxeeTTAAkkaann''eellaakkbbflfluu

NNˆĉcnnÊÊ--mm""uull  rrYYccbbnn¬¬WWvvaaffaa  ––
--  kkMMuu®®BBYYyyGGIIbbÌÌËËnn  !!  rrUUbbxxMM∆∆¨s̈s¬¬aabb''ccuuHHmmiinnss††aayyeeTT  xxMM∆∆¨s̈s††aayyEEttxxaannVVnneeTTAAeeXXIIjjvvaa

ssnnaa®®bbeeTTsseeyyIIggbb""uueeNNˆâaHH  ..  ssUUmmkkMMuueePP¬¬cckkaarrbbddiivvtt††nn__rrbbss''eeyyIIggNN±±aa  !!  eeyyIIgg®®ttUUvv
EEtteeFFII√√[[VVnnssMMeerrcckkMMuueeVVHHbbgg''eeccaall  !!

--  VVTTeellaakk®®KKUU  !!  ddrraannNNaaxxMM∆∆¨ëennAArrss''nnwwggeeFFII√√ttaammbbNN††SSeellaakk®®KKUUrrhhUUttVVnnssMM
eerrcceeTTIIbbQQbb''  ..

--  eellaakkmm""uull‰‰ggeeccHHEEttVVnnssuuxxssbb∫∫aayyeeTT……ssBB√√́́ ff©©  ??
--  VVnnssuuxxssbb∫∫aayyeeTT  !!
--  eellaakkmm""uull‰‰ggllµµmmvviilleeTTAAvviijjccuuHH  EE®®kkggeeKKeeFFII√√eeTTaass  eeyyIIggTTSSggBBIIrree®®ttkkGGrr

NNaass''  EEddllllbbmmkkssYYrrCCmm©©WWxxMM∆∆¨d̈dUUeecc~~HH  !!
--  VVTTmmiinnGGIIeeTT  !!  xxMM∆∆¨c̈cgg''mmkkEEffTTSSNNaass''  EEtteeFFII√√eeTTAABBMMuueekkIItt  !!
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--  kkMMuuKKiittEEvvggqq©©aayyeeBBkk  eennAATTIIeennHHmmiinnEEmmnnppÊÊHHeeyyIIggeeTT  eeyyIIggVVnnCCYYbbmmuuxxKK~~aabb""uu--
eeNNˆâaHH  KKWWCCaassMMNNaaggFFMMeehhIIyyEEmmnneeTTDDYYgg  ??

--  ®®ttUUvveehhIIyy  !!  TTIIeennHHCCaassƒƒaannnnrrkk  mmiinnEEmmnnCCaammnnIIÊÊrreeBBTT¥¥eeTT  ..
kkaarrssnnÊÊnnaaKK~~aaeeppßßgg@@VVnn®®BB®®BBwwtt††eeTTAAGGss''rryy:CCiittmmYYyyeemm""aagg  eeTTIIbbeellaakkbbflfluuNNˆˆ

ccnnÊÊ--mm""uullvviill®®ttLLbb''eeTTAAkkEEnn¬¬ggvviijj  ..
mmYYyy´́ff©©kknn¬¬ggmmkk  eess††ccmmccçç¨r̈raaCCkk**mmkkpp††aacc''ssgg≈≈aarreellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv

eeccaalleellaakk  nnYYnn--DDYYgg  [[eennAAEEtt‰‰gg®®ttmmgg''®®tteemmaacckkNN††aalleekkaaHH®®ttLLaacc  ..  mmhhaa
bbuurrssrrddΩΩeennHHVVnnTTTTYYllmmrrNN:kk~~¨g̈gCCnnµµaayyuu4455qq~~SS  kk**ee®®JJHHEEtt®®ssLLaajj''CCaattiimmaattuuPPUUmmii
mmiinn®®BBmmrrss''eennAAee®®kkaammGGaaNNaanniiKKmmnniiyymmVVrrSSggEEssss  ..

BBIIrr´́ff©©ee®®kkaayymmkk  eellaakkbbflfluuNNˆĉcnnÊÊ--mm""uull  VVnnmmkkssYYrreeTToott  ®®ssaabb''EEttVVtt''eellaa
kk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  eeXXIIjjEEtteellaakk  nnYYnn--DDYYgg  kkMMBBuuggssMMrraann††eeddaayyGGss''ssggÙÙwwmm

--  bbÌÌËËnnmm""uull  !!  eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥eeyyIIggss¬¬aabb''eeTTAAeehhIIyy  !!
--  eellaakkss¬¬aabb''BBIIeeffIIµµrrNNaa  ??  mmaannpp††SSGGII√√xx¬¬HHeeTT  ??
--  eellaakkss¬¬aabb''BBIIrr´́ff©©eehhIIyy  !!  ss¬¬aabb''eennAAeellIIeePP¬¬AArrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ !!  mmuunnnnwwggss¬¬aabb''eellaakkVV

nnnniiyyaayyffaa  ««ssUUmmGGaaccaarr¥¥‰‰gg®®VVbb''mmiitt††TTSSggLLaayyffaa  xxMM∆∆¨m̈miinnrrss''eeTT»»  kkaarrkkssaaggTTwwkk
ddIIeeFFII√√EEttmm~~aakk''‰‰gg  BBMMuuVVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yyCCaaddaacc''xxaatt,,  ®®ttUUvvrrYYmmKK~~aa®®KKbb''CCaann''ff~~aakk''[[VVnn
ee®®ccIInn  eehhIIyyeeccHHEEtteeFFII√√tteeTTAAeeTToott  !!  ccUUrrGGss''eellaakkxxMMkkssaaggCCMMnnYYssrrUUbbxxMM∆∆¨ẗteeTTAAeeTToott
ccuuHH  ..  xxMM∆∆¨B̈BrrEEddnnddIImm~~aakk''‰‰ggmmiinnrrYYcceeTT˘̆˘̆˘̆  EEppnnddIIeeyyIIggTTSSggGGss''KK~~aa˘̆˘̆˘̆  xxMM∆∆¨m̈miinnxx¬¬aacceesscckkII††
ss¬¬aabb''eeTT  EEttxxMM∆∆¨ëennAAnnwwkkss††aayy®®ttgg''mmiinnVVnneeXXIIjj®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaVVnn‰‰kkrraaCC¥¥mm""¥¥aagg
bb""uueeNNˆâaHH  ..  ssUUmmeellaakkeennAA[[VVnnssuuxxkkMMuubbIIxxaann˘̆˘̆˘̆  eebbIIccgg''[[®®bbeeTTsseeyyIIggVVnnssuuxx
®®ttUUvveerrooccMMCCaassaaFFaarrNNrrddΩΩ  kkMMuueePP¬¬ccNN±±aa  !!  xxMM∆∆¨l̈laaeehhIIyyeellaakk˘̆˘̆˘̆»»  ..

bbNN††SSdd**mmaannxx¬¬wwmmssaarreennHH  eeFFII√√[[eellaakkbbflfluuNNˆĉcnnÊÊ--mm""uullkktt''®®ttaaTTuukkkk~~¨g̈geebbHHddUUgg
rrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©  ..  eellaakkVVnneeTTAAeerroobbccMMpp~~ËËrr[[vvIIrrbbuurrsseeyyIIggyy""aaggssmmrrmm¥¥eeTToott
ppgg  ..

mmiitt††GG~~kkGGaannCCaaTTIIeemm®®ttII  !!  ®®BBHHGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovvVVnnss¬¬aabb''eennAAeekkaaHH®®ttLLaacckk**
BBiittEEmmnneehhIIyy  EEtt®®BBllwwggrrbbss''eellaakkeehhaaHHeehhIIrrmmkkssNNÏÏiittkk~~¨g̈gxxYYrrkk∫∫aallkkUUnnEExxµµrr
GG~~kkeess~~hhaaCCaattii®®KKbb''@@kkaall  ..  eeddaayyssaarrvvIIrrPPaaBBrrbbss''eellaakkeennHHeehhIIyy  EEddlljj¨S̈Sgg
EExxµµrreeyyIIgg[[nnSSKK~~aaeeFFII√√nneeyyaaVVyy  eeddjjVVrrSSggxxÊÊaatteeccjjBBIImmaattuuPPUUmmiieeyyIIgg  rrhhUUttddll''
VVnnrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩ  ..

eeyyIIggTTSSggGGss''KK~~aa      ssUUmmeeKKaarrBBvviiJJÔÔaaNNkk≈≈nnÏÏrrbbss''eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv
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rrddΩΩbbuurrssEExxµµrr  nniiggkkll¥¥aaNNmmiitt††eellaakklluuHHddll''́́ ff©©ss¬¬aabb''  ..

GG~~kkeerroobbeerroogg

Kg'-sm∏ar

❑                         ❑

❑

BBiiFFIITTTTYYllGGddiiΩΩFFaattuuGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv

eennAA´́ff©©TTII44  kkkk˚d̊daa  11997722  KKWWCCaa´́ff©©®®bbvvttii††ssaa®®ss††ffIIµµmmYYyy  EEddllrrddΩΩaaPPiiVVllVVnnnnSS®®BBHH

GGddiiΩΩFFaattuu®®BBHHGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  BBIIeekkaaHH®®ttLLaaccmmkkeeFFII√√bbuuNN¥¥eennAA®®bbeeTTsseeyyIIggvviijj  ee®®kkaa

mmGGFFiibbttIIPPaaBB´́nnsseemm††ccssggÙÙTTSSggBBIIrrKKNN::  nniiggeellaakk®®bbFFaannaaFFiibbeettIIllnn''--nnll''  ®®BBmmTTSS

ggCCnnrrYYmmQQaammCCaaee®®ccIInnppgg  ..

FFaattuuvvIIrrbbuurrsseennHH  VVnnttmm˚l̊l''TTuukkeennAAvvtt††ååNNˆâaeellaammssBB√√́́ ff©©  ..
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bbEEnnƒƒmmBBiieessss

®BHGacar¥ Ehm-ecov
««eekkIItt»»  ssaaCCaaffIµ

‹‹‹‹‹‹  GG~~kkttssflflUUEExxµµrrmmYYyyrrUUbb    kk~~¨g̈gccMMeeNNaammGG~~kkttssflflUUCCaaee®®ccIInneeTToott    EEddllVVnnbbUUCCaa
CCIIvviitt  kk~~¨g̈gkkaarr®®bbyyuuTTÏÏbb††ËËrrpp††aacc''®®bbqqSSggnnwwggkkaarrCCiiHHCCaann''ssgg˚t̊t''ssgg˚˚iinn  rrbbss''GGaaNNaanniiKKmm
nniiyymmVVrrSSgg  eehhIIyyEEddll®®ttUUvv®®bbvvttii††ssaa®®ss††CCaattii  VVnnbbMMeePP¬¬cceeccaallkk~~¨s̈smm&&yyrraaCCaannii
yymm  VVnnTTTTYYllkkiittii††yyssrrss''eeLLIIggvviijj  ..  KKWWqqÌÌwwggrrbbss''eellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  EEdd
lleeKKVVnnbbMMbbrrbbgg''TTuukkeeccaalleennAAbbrreeTTss®®ssuukkyyYYnn  bbNN††aall[[eeBBlleevvllaassIIuubbMMpp¬¬aa
jjbbMMVVtt''PPss††¨ẗtaaggyy""aaggggaayybbMMppuuttnnUUvvvvIIrrPPaaBBmmYYyy  eeTTIIbbEEttnnwwgg®®ttUUvvddwwkknnSSttaammyynn††--
eehhaaHH  vviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''TTwwkkddIIEEddllVVnnpp††ll''kkMMeeNNIIttddll''eellaakk  eehhIIyyeellaakkVV
nnbbgg˙˙ËËrrQQaammeeddIImm∫∫IIttbbss~~ggKKuuNNvviijj  ..

kkaallBBII®®BBwwkk´́ff©©GGggaarrmmßßiillmmiijj  ((´́ff©©TTII44kkkk˚d̊daa11997722))  BBiiFFIIbbuuNN¥¥ttaamm®®bb´́BBNNII
ssaassnnaa  VVnnccaatt''EEccggeeLLIIggyy""aaggååLLaarriikk  eeddIImm∫∫IIpp††ll''kkiittii††yyssddll''kkaarrttssflflUU  EEddll
eellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  VVnnbbUUCCaaCCIIvviittCCUUnnCCaattii  ..    BBiiFFIIbbuuNN¥¥eennHHVVnneeFFII√√[[cciitt††
EExxµµrrrrMMeePPIIbb  VVnnGG®®ggnn''mmnnssiikkaarr[[nnwwkkeeTTAAddll''ssMMEErrkkQQWWccaabb''  EEddllEExxµµrrVVnnTTTTYYll
ddll''TTwwkkEEPP~~kknniiggddMMNNkk''QQaamm  EEddllGG~~kkeess~~hhaaCCaattiiEExxµµrrVVnnss®®mmkk''eeddaayyssaarr®®ss
LLaajj''CCaattii  xxMMkkaarrJJrrCCaattiiyy""aaggmmaannHH  [[VVnnKKgg''vvggßß  ccMMeejjHHkkaarrCCiiHHCCaann''rrbbss''BBYYkkGGaa
NNaanniiKKmmnniiyymm  EEddllBBMMuujjeejjIItt´́ddnnwwggssmm¬¬aabb''bbMMpp¬¬aajjbbMMVVtt''®®kkuummbbJJÔÔvvnn††eeyyIIgg  ..

eellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  VVnnss¬¬aabb''eeccaallqqÌÌwwggeennAAkk~~¨g̈gKKuukk‰‰eekkaaHH®®ttLLaacc  EEdd
llCCaammNNÎÎllddaakk''TTNNÎÎkkmmµµ  eeFFII√√[[TTaarruuNNkkmmµµddll''BBYYkkbbHHeeVVrreennAA≤≤NNÎÎËËcciinnEEddllhhflflaa
nnttssflflUU®®bbqqSSggnnwwggGGMMNNaaccpp††aacc''kkaarrrrbbss''GGaaNNaanniiKKmmnniiyymmVVrrSSgg  ..  ee®®kkAABBIIeeQQµµaaHH
eellaakk  EEhhmm--eeccoovv  eeKKGGaacceerroobbrraabb''rraayyeeQQµµaaHHGG~~kkttssflflUUEExxµµrrdd**ee®®ccIInneeTToott  EEddllVVnn
TTTTYYllrrggee®®KKaaHHss¬¬aabb''VVtt''bbgg''CCIIvviitteeddaayyssaarrss~~aa´́ddVVrrSSggmmaann  ®®kkLLaaeehhaammKKgg'',,  GGaa
ccaarr¥¥ss√√aa,,  eeJJkkMMeeVVrr  CCaaeeddIImm  nniiggkkaarrXXuubbXXiittkk∫∫tt''CCaattiirrbbss''EExxµµrrxx¬¬HH  EEddllVVnnllkk''
xx¬¬ÁÁnnbb††ËËrrpp††aacc''ppaabb''cciitt††eeccAAhh√√aayybbrreeTTss  ..

kk~~¨g̈gssmm&&yyrraaCCnniiyymmsskkii††PPUUmmii  GG~~kkkkaann''GGMMNNaaccEEttPP&&yy®®BBYYyyVVrrmm∏∏ccMMeeJJHHKKMMnniitt
bbddiivvtt††nn__  ..  eehhttuueennHHCCIIvv®®bbvvttii††́́ nnGG~~kkttssflflUUeeddIImm∫∫IICCaattii    mmaannkkaarr®®bbqqSSggnnwwggBBYYkkGGaaNNaa
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nniiKKmmnniiyymmCCaaeeddIImm  VVnn®®ttUUvveeKKbbMMeePP¬¬cceeccaallbbMMpp¬¬aajjss~~aa´́ddbbMMVVtt''PPss††¨ẗtaagg  eehhIIyyxxMM
bbMMbb""nnTTMMBB&&rr®®bbvvttii††ssaa®®ss††[[eellIIkkddMMeekkIIggvvNNˆ:̂ EEddllVVnnTTTTYYllbbuuBB√√ssiiTTiiÏÏkk~~¨g̈gkkaarrCCiiHHCCaa
nn''  ®®bbvv&&JJççBBIICCiittkkII††qq©©aayykkII††  eellII®®bbCCaarraa®®ss††EEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  eehhttuueennHHeeTToott  GGkkßßrrssiill∫∫__
CCaattiieeyyIIgg  EEddllVVnnbbMMeePP¬¬cceeccaallssUUnn¥¥ssuuggnnUUvvddMMNNkk''QQaamm´́nnGG~~kkEEddllVVnnbbUUCCaa
CCIIvviittCCUUnnCCaattii  KKYYrrEEttbbMMppuusseerrOOggbbddiivvttii††nn__rrbbss''GG~~kkeess~~hhaaCCaattii  [[VVnnBBiiss††aarreeLLIIgg
vviijj  ..

kk~~¨g̈gkkaall::eeTTss::dd**llMMVVkk  EEddllEExxµµrreeyyIIgg®®ttUUvvBB®®ggwwggmmnnssiikkaarrCCaattii[[kkaann''EEtt
VVnnrrwwggbbwwuuggCCaaGGttiimmrrmmaa  eeddIImm∫∫IIGGaayyuuCCIIvviittCCaattii  eehhIIyyEEddllEExxµµrreeyyIIggkkMMBBuuggeellIIkkddMMeekkII
ggKKMMnniittbbddiivvtt††nn__eess~~hhaaCCaattiieennaaHH  kk**KKYYrrEEtteeyyIIggeeccHHrrYYbbrrYYmmKK~~aa  ……mmYYyyeeccHHEEcckkpp¬¬ËËvvKK~~aa
eeddIIrr  ttaammllTTiiÏÏ®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥yy""aaggcc∫∫aass''llaass''mmYYyy  ((  La vraie démocratie est

de savoir se diviser ))  ..  eebbIIBBMMuuddUUeecc~~aaHHeeTT  kkaarrbbMMppuussmmnnssiikkaarrCCaattii  ®®KKaann''EEttbb--
eeNN††aayy[[®®bbvvttii††ssaa®®ss††ffIIµµeessIIccccMMGGkk  eeddIImm∫∫IIbbeeggII˚t̊tååNNÎÎkkmmµµddll''eeyyIIggEEffmmeeTToottbb""uu
eeNNˆâaHHeeTT  ..  eehhIIyyKKMMnniittrrbbss''eellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  EEddlleeTTIIbbnnwwgg  ««rrss''»»
eeLLIIggvviijjeennHHkkII††  kk**nnwwgg®®ttUUvvssaabbssUUnn¥¥eeTTAAvviijjmmiinnxxaann  ..

nKrFM
eeccjj´́ff©©TTII55  kkkk˚d̊daa  11997722  

❑

GGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv
eellaakkbbflfluuNNˆĉcnnÊÊ--mm""uull  VVnneeFFII√√ssmm∏∏aassnn__kk~~¨g̈gTTUUrrTTssßßnn__EExxµµrr´́ff©©TTII77  EExxeennHH    GGMMBBII

GGddiiΩΩFFaattuueellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  EEddlleellaakkVVnneeTTAAKKaass''yykkmmkkBBIIeekkaaHH®®ttLLaa
cc  eeddIImm∫∫IIyykkmmkkeeFFII√√bbuuNN¥¥CCaapp¬¬ËËvvkkaarreennAA´́ff©©mmuuxx  ..  eellaakkBBnn¥¥ll''[[eeyyIIggrraall''KK~~aaKKiitt
eeXXIIjjffaa  eeTTaaHHeellaakkss¬¬aabb''eeTTAACCaagg3300qq~~SSeehhIIyy  KKgg''EEttCCaattiimmiinneePP¬¬ccKKuuNNeellaakk
GGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  EEddlleellaakkVVnneeFFII√√ccMMeeJJHHCCaattii  ..  ttaammeellaakkbbflfluuNNˆĉcnnÊÊ--mm""uull
eehhIIyyttaammeeyyIIggVVnnddwwggææxx¬¬HH@@mmkk  eellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovvcc∫∫aass''CCaaGG~~kkPP∆∆aakk''rrÆÆ
kkTTIImmYYyyccMMeeJJHHvvaassnnaaCCaattiiEEmmnn  ..  eeyyIIggCCaaBBllrrddΩΩssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrmmaanncciitt††CCaaEExxµµrr
TTSSggGGss''KK~~aa  KKYYrrccSS[[cc∫∫aass''nnUUvvJJkk¥¥eellaakkbbflfluuNNˆĉcnnÊÊ--mm""uull  EEddlleellaakkVVnnrrMMllwwkkffaa
®®ssuukkNNaakk**eeddaayy  eeKKEEttggmmaannmmnnuussßßCCaaKKMMrrUU        EEddll®®ttUUvvyykkqqaayyaall&&kk≈≈NN__mmkkTTuukk
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ppÊÊHH  CCaaee®®KKOOggsskk˚åarrbbUUCCaa  ..
eennAA®®ssuukkkkii¬¬ggeeKKTTuukk  KKnnIIÏÏ  CCaammnnuussßßTTII11  EEddllBBllrrddΩΩeeKKmmaannrrUUbbTTuukkCCaavvttƒƒ¨s̈skk˚åa

rrbbUUCCaa®®KKbb''@@KK~~aa  eeKKyykknnaarrIImm~~aakk''KKWWnnaagg  ssaannddaakk  EEddllrraa®®ss††eennAA®®ssuukkVVrrSSgg  eeKKTTTTYY
llssaall''CCaa®®BBHHmmYYyyrrUUbbEEddrr  ((  Sainte Jeann D'Arc ))  eennAA®®ssuukk‰‰eeTToottkk**mmaannmmnnuu--
ssßßEEddllss¬¬aabb''eeTTAAyyUUrreehhIIyy  EEddllrrddΩΩeeKKmmiinneePP¬¬ccssggKKuuNNeeLLIIyy  ..

EEtteeyyIIggKKYYrrkktt''ssMMKKaall''ffaa  mmnnuussßßEEddlleeKKKKYYrreeKKaarrBB  KKWWee®®ccIInnEEttmmnnuussßßss¬¬aabb''
yyUUrreeTTAAeehhIIyy@@ EEddllKKµµaannnnrrNNaaGGaacc  ®®bbEEkkkkVVnnffaammiinnEEmmnnCCaaGG~~kkeess~~hhaaCCaattii
eeLLIIyy  ..

eess††ccssIIhhnnuuVVnneebbIIkkqqaakkmmuunneeKK[[eeKKeeKKaarrBBTTSSggGGss''  eeyyIIggVVnneeXXIIjjeehhIIyy
ffaa  kkaarreeKKaarrBBeennHHVVnneeFFII√√eeTTAAkk~~¨g̈gkkaarrbbgg≈≈iittbbgg≈≈MM  eehhIIyyEEddlleess††cceennHHeeddIIrrxxuusspp¬¬ËËvv
yykkss®®ttUUvveeFFII√√CCaammiitt††  yykkmmiitt††eeFFII√√CCaass®®ttUUvv  eeyyIIggrraall''KK~~aammiinn®®ttwwmmEEttEEllggeeKKaarrBB
eeyyIIggVVnnTTSSggkkaatt''eeTTaasseess††cceennHH  ffaaCCaaeess††cckk∫∫tt''CCaattii  ®®ttUUvvmmaanneeTTaass®®bbhhaarr
CCIIvviittppgg  ..

s≥ s≥
®®ssgg''eeccjjBBIIddaarrBBtt··mmaannsseeÂÂggaaHHCCaattii

´́ff©©TTII1100  kkkk˚d̊daa  11997722

GGttƒƒbbTTTTSSggBBIIrrxxaaggeellIIeennHHss[[eeXXIIjjffaa  ®®BBHHGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  mmiinnEEmmnnCCaa
mmnnuussßßFFmmµµttaaeeTT  KKWWeellaakkBBiittCCaaVVnnbbMMeeBBjjmmhhaaBBlliikkmmµµdd**®®bbeessIIrr  CCUUnnCCaattii  ssaass
nnaa  dd**≤≤tt®®bbEEkkkkVVnneeLLIIyy  ..  eeyyIIggmmaannkkaarreessaakkss††aayyNNaass''  eeddaayymmiinnVVnnccuuHH
GGttƒƒbbTTssMMxxaann''@@´́nnssaarrBBtt··mmaanndd´́TTeeTToott  ee®®JJHHkkMMuu[[®®kkaass''eeBBkk  ..
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®®bbkkaassnnIIyybb&&®®tt  rrddΩΩbbuurrssCCaatt ii

VVnneeXXIIjj    eesscckkII††ssMMeerrccrrbbss''KKNN::rrddΩΩmmÂÂnnII††    ssmm&&yy®®bbCCMMuu
nnaa´́ff©©TTII  2222  mmIInnaa  KK˘̆ss˘̆  11997722    ssII††BBIIkkaarrTTTTYYllssaall''    nniiggkkaarr
eeppÊÊrrFFaattuueellaakkGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  mmkkBBIIeekkaaHH®®ttLLaacc,,

VVnneeXXIIjj    eesscckkII††ssMMeerrccrrbbss''KKNN::rrddΩΩmmÂÂnnII††    ssmm&&yy®®bbCCMMuu
nnaa´́ff©©TTII  1144  kkkk˚d̊daa  KK˘̆ss˘̆  11997722            ttmm˚l̊l''tteemmII˚g̊gzzaann::eellaakk
GGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  CCaarrddΩΩbbuurrssCCaattii  kk~~¨g̈gbbccœœaammrrNN::,,

®®bbFFaannaaFFiibbttII  ´́nn  ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr
®®bbkkaassffaa  ::

VVnnTTTTYYllssaall''nnUUvvGGMMeeBBIIllÌÌTTSSggLLaayy  rrbbss''eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥
EEhhmm--eeccoovv      EEddllVVnneeFFII√√CCUUnn®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrr      KKWWsskkmmµµPPaaBBmmuuHHmmuutt
GGgg''GGaacc  kkaallBBIIrrvvaagg  KK˘̆ss˘̆  11994422        eeddIImm∫∫IIddaass''ssttiikkUUnnEExxµµrr[[
®®bbqqSSgg  nniiggeerrIIbb®®mmHHeeccjjBBIInnwwmmGGaaNNaanniiKKmmnniiyymmbbrreeTTss  ..

®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrr  ssUUmmttmm˚l̊l''eellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv  TTuukkCCaa
rrddΩΩbbuurrssCCaattii  nniiggCCaaKKMMrrUUdd**åått††mm  ssMMrraabb''kkuullbbuutt††EExxµµrrTTUUeeTTAA  ..

eeFFII√√eennAAPP~~MMeeBBjj,,  ´́ff©©TTII  2200  kkkk˚d̊daa  KK˘̆ss˘̆  11997722

eessnnaa®®bbmmuuxx  llnn''--nnll''
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®®sseeNNaaHHGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv
nniiBBnnÏÏeeddaayyssiissßß  eeBBAA--ssuuTTIIÏÏ

««  CCUUnnddll''GG~~kkeess~~hhaaCCaattiiEExxµµrr®®KKbb''rrUUbb  »»

eeppII††mm        sseemm¬¬ggkkVV""ll''TTUUnn  !!  TTUUnn  !!˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆

11--  ssEE®®mmkknnaavvaallaakkMMBBgg''EEpp eeTTAAmmuuxx≤≤ttEEbbrrddwwkknnSSCCnnEExxµµrrGG~~kkeess~~hhaaCCaattii
EEssnnccuukkQQaammNNaass''    {{rraacceeggÌÌøøtt    llaaGGss''eeppAAjjaattii      XX¬¬aattTTSSggssaassnnaa  ..

22--  mmuuxxKKYYrrsseegg√√KKee®®kkaammeemmXXbbNN··®®VVkk''              ´́ddCCaabb''®®ccvvaa""kk''eeCCIIgg®®bbwwggTTFFaakk''EEssnn
eevvTTnnaa            xxMMppççgg''GGJJççllII®®ssddIIeeLLIIggffaa          [[CCaattiieexxmmrraa          nnSSKK~~aaPP∆∆aakk''eeLLIIgg  ..

bbnnÊÊrr--  {{  !!  ssMMddIIccuuggee®®kkaayyddeegg˙ȧayyeehhAAEExxµµrr                        ssUUmmCCYYyyEEkkEE®®bbCCaattii[[eeffII˚g̊g
eeFFII√√eemm††ccrrUUbbeellaakkVVnnCCaa®®CCuulleeCCIIgg                  TTuukk[[rrUUbbeeyyIIggeessaakkss††aayy®®KKbb''KK~~aa  ..

33--  EEhhmm--eeccoovv  kkMMsstt''®®JJtt''rrUUbbVVtt''eeTTAA          EEtteekkrr††ii__eeQQµµaaHHeennAArrnnWWÊÊ®®kkeeGGAAeeBBjjeellaakkaa
rrddΩΩbbuurrss´́nnCCaattiieexxmmrraa                                                            bbUUCCaakkaayyaaCCUUnn®®bbeeTTssCCaattii  ..

ccee®®mmooggeennHHmmiitt††ssiill∫∫kkrrNNaakk**GGaaccyykkeeTTAAee®®ccooggVVnnEEddrr
[[EEttrrkkßßaaeeQQµµaaHHGG~~kkEEttgg

❑
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{{!!  eekkaaHH®®ttLLaacc
bbTTeePP¬¬gg--TTMMnnuukkee®®ccoogg                                                      ee®®ccooggeeddaayy

yy""gg''--QQaagg                                                            ssMMeennoogg--ÚÚTTIIÏÏ

eeppII††mm--  {{  !!  TTwwkkddIÍ́ ®®BB®®BBwwkkßßaannaaeekkaaHH®®ttLLaacc      xxMM∆∆¨s̈sUUmmeeppII∆∆®®BBHHGGddiiΩΩFFaattuueellaakk®®KKUUGGaaccaarr¥¥
EEhhmm--eeccoovv  nniiggEExxµµrreess~~hhaaCCaattii‰‰eeTToottppgg˘̆˘̆˘̆

11--  {{  !!  eekkaaHH®®ttLLaacc        KKYYrr[[xx¬¬aacc      eehhIIyyrrnnÏÏtt''        EEddllVVnnrrMMlltt''      vviiJJÔÔaaNNkk≈≈nnÏÏ
GGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv        ccaarrwwkkeeddaayyQQaamm          eellIIEEppnnddII          EE®®sskkhhflflaarrkkeeJJççøøvv
xxMMGGMMJJvvnnaavv        eehhAArrkkkkUUnnEExxµµrr        GG~~kkbbddiivvtt††nn__  ..

22--  eekkaaHH®®ttLLaacceeGGIIyy          xxMM∆∆¨æ̈æeehhIIyy@@ssccççaa        kkaarrJJrrssaassnnaabbnn††kkaarrNN__lluuHH®®ttaa
eeCCaaKKCC&&yy        TTwwkkcciitt††kkUUnnEExxµµrrnnaassmm&&yy          ssaaFFaarrNNrrddΩΩ          mmiinnEEddllPP¬¬SSggPP¬¬aatt''
eePP¬¬ccbbuuBB√√bbuurrssåått††mmGGttIItteeLLIIyy  ..

GGMMeeNNaayyBBIIeellaakkyy""gg''--QQaagg  GG~~kknniiBBnnÏÏbbTTeePP¬¬ggnniiggTTMMnnuukkee®®ccoogg
bbddiivvtt††nn__dd**ll∫∫IIll∫∫aajj  kk~~¨g̈gssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr




