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vacaG`keVHBumı

eeddaayyssaarr®®BBwwttii††kkaarrNN__EExxµµrrkkMMBBuuggqq¬¬ggccUUllmmkkddll''ddMMNNaakk''kkaarr
yy""aaggssMMxxaann''́́ nn®®bbvvttii††ssaaÂÂss††CCaattii    KKWWbbJJ˙̇aaeerroobbccMMkkaarrkkaatt''eeTTaassEExxµµrr
®®kkhhmm  ssaarrBBtt··mmaann  ««GGggrrbbUUrrII»»  mmaannkkiittii††yysseellIIkkyykk‰‰kkssaarrdd**
GGssççaarr¥¥mmYYyyrrbbss''GG~~kk®®ssIIKKIImm--FFIIGGflflUUyy  eehhAAyyaayyeeTToogg  EEddllmmaann
ccMMNNggeeCCIIggffaa  ––  ««GGggkkaarrCCaannrrNNaa??»»  mmkkccuuHHppßßaayyssaarrCCaaffIIµµmm††gg
eeTToott  ((eellIIkkTTII33))  ..  

‰‰kkssaarreennHHFF¬¬aabb''VVnnTTTTYYllnnUUvvkkaarreekkaattssrreessIIrr    BBIIssMMNNaakk''
mmiitt††GG~~kkGGaannnniiggCCnnrrYYmmCCaattiiyy""aaggee®®ccIInnrrYYccmmkkeehhIIyy  ..  vvttƒƒ¨̈bbMMNNgg
rrbbss''''eeyyIIgg  KKWWssMMrraabb''CCYYyyCCaaCCMMnnYYyyssµµaarrttII  ddll''mmiitt††GG~~kkGGaannnniiggCCnn
rrYYmmCCaattii  eeddIImm∫∫IICCaakkaarree®®kkIInnrrMMllwwkkGGMMBBIIXXaattkkmmµµdd**mmhhaaeeXXaarreeXXAAmmYYyy
EEddll®®kkSSggssaavvttaaCCaattiieeyyIIggVVnnkktt''®®ttaaTTuukkCCaanniiccççrrhhUUtteeTTAA .

eeyyIIggssUUmmCCMMrraabbmmiitt††GG~~kkGGaannnniiggbbggbbÌÌËËnnrrYYmmCCaattiiffaa    bbnnÊÊaabb''BBIIccgg
®®kkgg‰‰kkssaarreennHH  GG~~kk®®ssIIKKIImm--FFIIGGflflUUyy  eehhAAyyaayyeeTToogg      EEddllssBB√√
´́ff©©kkMMBBuuggss~~aakk''eennAA‰‰®®bbeeTTssVVrrSSgg  VVnnCCYYbb®®bbTTHHnnwwggkkaarrllMMVVkkkk~~̈̈gg
CCIIvvPPaaBBrrss''eennAA®®bbccSS´́ff©©yy""aaggxx¬¬SSgg  eeddaayyGG~~kk®®ssII®®ttUUvvpp¬¬aass''bb††ËËrrGGss&&--
yyddΩΩaannCCaajjwwkkjjaabb''  eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggkkaarrttaammBB¥¥aaVVTTBBIIssMMNNaakk''
PP~~aakk''yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††  ..  eessoovveePPAA‰‰kkssaarrTTSSgg33kk∫∫aallrrbbss''GG~~kk®®ssII
eeTTootteessaatt  kk**VVnn®®ttUUvveeKKhhaammllkk''TTUUTTSSgg®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaappggEEddrr  ..
eennHHeehhIIyyqqaakkCCIIvviittdd**ee®®KKaatt®®KKaatt´́nnEExxµµrrGG~~kkCCaattiinniiyymm  ..

««GGggrrbbUUrrII»»
sseemm¬¬ggEExxµµrreennAAbbrreeTTss



GGaarrmm∏∏kkffaa

eehhttuuGGII√√VVnnCCaaxxMM∆∆̈̈ccgg®®kkggkkMMrrgg‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaaÂÂss††    ««  GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??  »»
xxMM∆∆̈̈yyll''eeXXIIjjffaa  ––

‹‹  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrmmaattuuPPUUmmiikkmmıı̈̈CCaa  !!
‹‹  eeddIImm∫∫IIkkssaaggssnnii††PPaaBBmmaattuuPPUUmmiikkmmıı̈̈CCaa  !!
eeyyIIgg®®ttUUvv®®bbmmUUll®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr[[rrYYbbrrYYmmssaammKKIIKK~~aaBBiitt@@  eessµµaaHH®®ttgg''ccMMeeJJHH

KK~~aaBBiitt@@  [[VVnnssiiÌÌttllµµÁÁttCCaaFF¬¬̈̈ggmmYYyy  ..
eeddIImm∫∫IIssaammKKIIKK~~aayy""aaggeennHHVVnn  lluuHH®®ttaaEEtteeyyIIggeeccHHBBnn¥¥ll''[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr

yyll''[[VVnncc∫∫aass''  ffaaeettIIssaassnn__NNaaCCaass®®ttUUvvccMMeeJJHHCCaattiiEExxµµrr  ??  CCaaBBiieessss®®bbCCaa
BBllrrddΩΩEExxµµrr®®ttUUvvEEttssaall''  ®®ttUUvvEEttddwwgg  ffaaeettIIGGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??

CCaaccSSVVcc''  ®®ttUUvvyyll''[[cc∫∫aass''CCaaggeennHHeeTTAAeeTToott  GGMMBBIIllkk≈≈NN:´́nnssÂÂggaammBBiitt@@
kk~~̈̈gg®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ee®®JJHHssÂÂggaammeennHHeebbIIeeyyIIgg®®kkeeLLkkeemmIIllEEttmmYYyyEEPP¬¬tteeTTAA  eeyyIIgg
eeXXIIjjffaaCCaassÂÂggaammrrvvaaggEExxµµrrnniiggEExxµµrr  ..  bb""uuEEnn††eebbIIeeyyIIggssiikkßßaaGGMMBBIInneeyyaaVVyyvvaattTTII
QQ¬¬aannJJnnrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  eeyyIIggnnwwggyyll''VVnnyy""aaggggaayyffaa  ssÂÂggaammeennHHCCaa
ssÂÂggaammrrvvaaggyyYYnnhhaaNNUUyynnwwggEExxµµrr  EEddllmmaanncciinneebb""kkSSggssflfl̃̃uu®®KKllMMuuCCaammYYyyppgg  ..

kkllll∫∫iicceellbbTTwwkkddIIkkmmıı¨̈CCaaeennHH  yyYYnnhhaaNNUUyynniiggcciinneebb""kkSSggVVnneerroobbccMMKKMMeerraa
ggkkaarrCCaaddMMNNaakk''@@KKWW  ––

TTII11--  eellbbyykkkkmmıı̈̈CCaattaammrryy:kkmm¬¬SSggeeyyaaFFaaQQ¬¬aannJJnn
TTII22--  bbgg˚̊bb''PP~~aakk''ggaarryyYYnn  ««  CCaaBBiieessssbbUUddUUyyFF¬¬aakk''vviinn&&yymmiinneeKKaarrBBllkk≈≈&&NN  EEdd

ll®®ttUUvveennAA®®ssuukkEExxµµrrrrhhUUtt  »»  kk~~̈̈ggCCYYrrrrbbbbPP~~MMeeBBjj    eeddIImm∫∫IIggaayykkMMeeTTcckkmm¬¬SSggCCaattiinniiyymm
EExxµµrr  ..

TTII33--  llYYccbbgg˚̊bb''nniiKKmmyyYYnnkk~~̈̈gg®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  eeddaayyllYYccbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaaEExxµµrr  eeddIImm∫∫II
QQ¬¬aannJJnnttaammrryy:ssnn¬¬wwkkeeqq~~aatt  ..

TTII44--  vvaakkMMBBuuggbbeeggII̊̊ttEExxµµrrffIIµµ  nnSSyykkmmkkCCMMnnYYssEExxµµrreeyyIIgg  ..
TTII55--  vvaammaannbbeeggII̊̊tt®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg  ddaakk''eeQQµµaaHHCCaaGGaaff··kkMMVVMMggKKWW  ««  bbEEggÌÌkk

bbddiivvtt††nn__  »»  ..
TTII66--  ccMMEENNkk‰‰cciinneebb""kkSSggvviijj  vvaaee®®bbIIkkllll∫∫iiccCCaabbÂÂJJççaass''CCaabbeeNN††aayy  nnrr--

NNaakk**ddwwggEEddrrffaa  cciinneebb""kkSSggkkMMBBuuggEEttååbbttƒƒmm∏∏eess††ccssIIhhnnuu  ««  KKWWvvaaee®®bbIIssÂÂggaamm®®ttCCaa
kk''  »»  EEttvvaaEEbbrrCCaapp††ll''GGaavvuuFF[[EExxµµrr®®kkhhmm  ««  KKWWvvaaee®®bbIIssÂÂggaammeekk††AA  »»  ..

mmUUlleehhttuueennHH  eeTTIIbbxxMM∆∆̈̈xxMM®®ssaavv®®CCaavvGGss''rryy:CCaagg1133qq~~SS  xxMM∆∆̈̈rrkkVVnn‰‰kkssaarrCCaaPPss††̈̈
ttaagg  mmaannllkk≈≈NN:dd**®®ttwwmm®®ttUUvvBBiitt®®VVkkddeennHHmmiinnxx√√HHeeLLIIyy  ..  xxMM∆∆̈̈BB¥¥aayyaammssrreessrrkk~~̈̈gg
rryy::eeBBllCCaagg®®VVMMbbIIqq~~SSeeTTIIbbccbb''  xxMM∆∆̈̈kk**ssMMeerrccddaakk''ccMMNNggeeCCIIgg  ««  GGggkkaarrCCaannrrNNaa??  »»  



kk®®mmgg‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaaÂÂss††eennHHCCaaeerrOOggBBiitt  ..  ddUUeecc~~HHxxMM∆∆̈̈ssUUmmGGMMJJvvnnaavvddll''bbggbbÌÌËËnnEExxµµrr
rrYYmmQQaamm  ssUUmmGGaann‰‰kkssaarreennHH  ..  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrrrYYmmQQaammmmuuxxEEttnnwwggssaall''ffaa  ssaassnn__
NNaaCCaaeeccaarrccUUllmmkkbb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ..  CCaaBBiieessss  bbggbbÌÌËËnnnnwwgg®®CCaabb
GGMMBBIIllkk≈≈NN:´́nnssÂÂggaammBBiitt@@  EEddlleekkIItteeLLIIggeennAAkk~~¨̈gg®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaCCaaTTIIeess~~hhaa
rrbbss''eeyyIIgg  ..

VV""rrIIss__,,  ´́ff©©TTII11    ttuullaa      11999933  
GG~~kk®®ssII  KKIImm--FFIIGGflflUUyy

KMnMu®sI†Exµr
´́ff©©rrHHeekk††AAEEhhgg ggggiittmm~~aakk''‰‰gg kkNN††aallvvaallFFMM
ssMMbbkkee®®kkAAeessIIcc QQaammkk~~¨g̈gEE®®sskkyyMM        kkNN††aallvvaallFFMM

yyMMkk~~¨g̈geessIIccee®®kkAA  ..
mmYYyynnwwkkddll''bbII†† EEddlleeccaarrGG®®bbIIyy__            xxaaggeeCCIIggccaabb''eeTTAA
mmYYyynnwwkkddll''kkUUnn            mmaassss©©ÁÁnneeqqaammeeqqÌÌAA          xxaaggtt∫∫ËËggllYYcceeTTAA

yyUUrrEExxqq~~SSeehhIIyy  ..
{{!!EEssnnsseegg√√KK                bbII††kkUUnnEEkkvvEEPP~~kk                      ssmm¬¬aajj''xxMM∆∆¨ëeGGIIyy
eettII®®JJtt''CCYYbbvviijj                ……mmiinnCCYYbbeeLLIIyy                  EExxµµrrTTuukk≈≈≤≤tteessII∫∫yy

TTuukk≈≈eeGGIIyyTTuukk≈≈ggMM..
EEff©©rrHHeekk††AAEEhhgg                    ggggiittmm~~aakk''‰‰gg                    kkNN††aallvvaallFFMM
ssMMbbkkee®®kkAAeessIIcc                eebbHHddUUggTTYYjjyyMM                EExxµµrreebboommKKMMnnMMuu

yyMMkk~~¨g̈geessIIccee®®kkAA  ..⁄⁄        
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esckI†epI†m
KKYYrr[[ccEEmm¬¬kkNNaass''  !!

®®bbeeTTssEExxµµrrkkMMBBuuggEEttVVnnssuuxxeekkßßmmkkßßaann††̆̆ ˘̆˘̆    ®®ssaabb''EEttmmaann®®BBwwttii††kkaarrNN__dd**mmhhaa  
cc´́®®ggmmYYyyppÊÊ¨̈HHeeLLIIgg  ..  eennAA´́ff©©1177eemmssaa11997755,,  ®®bbeeTTssEExxµµrrkk¬¬aayyeeTTAACCaallaannmmrr--
NN:PP¬¬aamm  ..  EExxµµrrmmYYyy®®kkuummkk¬¬aayyeeTTAAXXaattkkrreellIIssaassnn__xx¬¬ÁÁnnyy""aagg´́®®BB´́ppßß  ..  bb""uuEEnn††
eemmbbJJÇÇaakkaarrKKWW  ««  GGggkkaarrGGnnaammiikk  »»  mmiinnEEmmnnsseemm††ccnn˘̆  ssIIhhnnuu  ……eellaakkeexxoovv--ssMM
ppnneeTT˘̆˘̆˘̆  KKYYrr[[ccEEmm¬¬kkNNaass''  !!  ..  KKUUbbddiibb&&kk≈≈cc∫∫SSggKK~~aakk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggeeBBll55qq~~SS11EExx  ®®ttUUvv
ccaajj''TTSSggGGss''KK~~aa  ..  eemmIIllccuuHH˘̆˘̆˘̆  eellaakkllnn''--nnll''ssMMuuccaajj''  ssµµ&&®®KKcciitt††eeddIIrrccaakkeeccaall
®®ssuukk,,  sseemm††ccssIIhhnnuuEEbbrrCCaaCCaabb''XXMMuuXXSSggeeTTAAvviijj,,  rrII‰‰eexxoovv--ssMMppnn˘̆˘̆˘̆  KKµµaannææeeQQµµaaHH  ..

ssMMnnYYrr      ––  eettIInnrrNNaaCCaaGG~~kkQQ~~HH  ??
cceemmII¬¬yy  ––  KKWW®®kkuummssmm©©aatt''CCaaGG~~kkQQ~~HH˘̆˘̆˘̆  rrYYccvvaallYYccbbnn¬¬MMee®®bbIIeeQQµµaaHH  ««  GGggkkaarr  »»  ..

CCaaddMMbbUUggGGggkkaarrccaatt''kkaarrssmm¬¬aabb''CCaabbnnÊÊaann''  nnUUvvbbJJÔÔvv&&nn††,,  ®®BBHHssggÙÙ  rrYYcceehhIIyyvvaaeellIIkk
bbnn††̈̈bbeeccaarrssiinn  ..  kkaalleeNNaaHHGGggkkaarr®®KKbb''®®KKgg®®bbeeTTssEExxµµrree®®bbIIrrbbbbeeccaarr  KKWWeeyyIIgg
eeXXIIjjeeccaarrkk††aabb''GGMMNNaaccyy""aaggeeBBjjeelljj  bb""uuEEnn††vvaaee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..  EExxµµrr®®kk
hhmmFFuunneennHHeeddIIrrbb¬¬nn''VVjj''ssmm¬¬aabb''EExxµµrreeddaayyeessrrII  ..  vvaaEEkkTT®®mmgg''JJkk¥¥bb¬¬nn''CCaaJJkk¥¥  eessII~~
..  bb""uuEEnn††JJkk¥¥eessII~~eennHHssaahhaavvyygg''XX~~ggCCaaggJJkk¥¥bb¬¬nn''eeTTAAeeTToott  ..  ee®®JJHHrrddΩΩFFmmµµ
nnuuJJÔÔrrbbss''GGggkkaarr  kkaarrJJrreeccaarreeddIIrreessII~~̆̆ ˘̆˘̆  eebbIImmççaass''®®TTBB¥¥mmiinn®®BBmm[[eeccaarr  KKWWmmiinn®®BBmm
[[eeccaarrEExxµµrr®®kkhhmmFFuunneennaaHH  vvaassmm¬¬aabb''eeccaalleeddaayyeessrrII  rrYYcceeccaaTTffaakk∫∫tt''GGggkkaarr  ..
GGggkkaarreeddjj®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrkk~~̈̈ggmmYYyynnKKrr  [[ccaakkeeccjjBBIITTIIllMMeennAA  ®®ttUUvveeccaall®®TTBB¥¥
ssmm∫∫ttii††yy""aaggee®®ccIInn≤≤ttKKNNnnaa  ..  GGggkkaarr´́qq~~rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjnniiggTTII®®kkuuggTTSSggLLaayy  [[
kk¬¬aayyeeTTAACCaaTTII®®kkuuggeexxµµaacc  ..  eeBBlleennaaHHGGggkkaarrEEbbrrCCaabbJJççËËllcciinnbbJJççËËllyyYYnnmmkkkkaann''
®®bbeeTTssEExxµµrr,,  ®®bbmmUUll®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''EExxµµrr,,  bb¬¬nn''ddwwkknnSSeeccjjeeddaayyeessrrII,,  eessss
ssll''bbnnii††ccbbnn††ÁÁccGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[bbMMpp¬¬aajjeeccaall  ..  GGggkkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµddll''rraaÂÂss††
EExxµµrr®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  KKWWeeFFII√√ddUUcceemm††cckk**eeddaayy[[EEttddll''ss¬¬aabb''  rrYYccvvaaccaatt''®®kkuummXXaattkkrr
GGaaff··kkMMVVMMgg  [[eeccjjmmkkssmm¬¬aabb''EExxµµrrCCaaddMMNNaakk''@@  ..  

eemmIIllccuuHH˘̆˘̆˘̆  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIggEEddllmmiinnTTaann''ddll''eevvnnss¬¬aabb''  kkMMBBuuggGGUUssnngg&&ll
rrnnaass''  hhaalleekk††AAhhaalleePP¬¬øøgg  eessIIÊÊrrqqÁÁttvveegg√√gg  QQbb''eeccHHnniiyyaayy  QQbb''eeccHHeessIIcc,,
QQbb''eeccHHyyMM˘̆˘̆˘̆  ®®ssaabb''EEttææGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ddkkGGaavvuuFF  BBII®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmGGttiitteeccaarr
GGss''rrllIIgg  ..  eehhIIyy®®ssaabb''EEtteennAA´́ff©©TTII2200  ttuullaa  11997788      eemm""aagg®®bbEEhhll®®VVMMbbIIyybb''  
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mmaann®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg  ccUUllmmkkvvaayyssmm¬¬aabb''®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmGGttiitteeccaarreennaaHH
ss¬¬aabb''GGss''rrllIIgg  ..  ®®ssaabb''EEttææffaa  ––      mmaann®®kkuummGGaaff··kkMMVVMMggeeccjjmmkkBB&&TTÏÏVVjj''EExxµµrr®®kk--
hhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrr  eeXXIIjjEEtteexxµµaacceeddkkss¬¬aabb''JJsseeBBjj´́®®BB  ..  ®®ssaabb''EEttææffaa  ––  GGgg
kkaarrbbJJÇÇaa[[ccaabb''xx¬¬ÁÁnnkkmmµµaaPPiiVVllCCaann''xxııss''EExxµµrr®®kkhhmm  EEddllmmaannnniinn~~aakkaarrEExxµµrr  ddUUccCCaa
eellaakk  EExxkk--EEbb""nn  eehhAAmmiitt††ssflflUUnniigg®®bbBBnnÏÏ,,  eellaakk  ddaa--hhYYnn  eehhAAmmiitt††vvaa""jj,,    eellaakk  hhflflUU--
nnwwmmnniigg®®bbBBnnÏÏ,,  eellaakkeeBBjj--FFYYkk  eehhAAvv""nn--eevv""ttnniigg®®bbBBnnÏÏ,,  EEkkvv--mmaass,,  kkuuyy--FFYYnn    CCaa
eeddIImm˘̆˘̆˘̆  nnSSeeTTAAbbJJççËËllKKuukkTTYYllEEss¬¬gg  eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµCCaaee®®ccIInnEExx  rrYYccssmm¬¬aabb''eeccaalleennAATTII
eennaaHHGGss''eeTTAA  ..

lluuHHssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrrCCiittGGss''  GG~~kkeennAAssll''rrss''bbnnii††ccbbnn††ÁÁcc  kk**rrtt''
rrVV""tt''rrVV""yyGGss''  ..  eeBBlleennaaHHGGggkkaarrccaatt''EEttggttSSggGGttiittEExxµµrreevvoottmmiijj®®kkuummTTII22  [[
ssmm¬¬aabb''bbMMVVtt''BBUUCCEExxµµrrtteeTTAAeeTToott  ..  vvaaee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmmddEEddll  ®®bbkkaassttSSgg
®®kkuummxx¬¬ÁÁnnCCaattMMNNaaggGGggkkaarrddEEddll  KKWW  ««  ®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmnnIIrrttII  »»  ..

eennAAccuuggEExxFF~~ËËqq~~SS11997788  ®®ssaabb''EEttææffaaGGggkkaarrbbJJÇÇËËnn  ««  eeyyaaFFaa®®ssLLaajj''sseemm††
cc““  »»  ccMMnnYYnnbbYYnnmmWWuunnnnaakk''  [[ccUUllccMMGGnnÊÊaakk''EExxßßee®®ttoommrrbbss''bbUUddUUyy  ..  bbUUddUUyyVVjj''ss--
mm¬¬aabb''eeccaalleexxÊÊccGGss''  ..ll..  nniigg  ..ll..

ddUUeecc~~HHccuuggEExxFF~~ËËqq~~SS11997788  ®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaccMMhhFF¬¬¨̈gg˘̆˘̆˘̆  eexxµµaacceeyyaaFFaammiinneekkoorrkkbb''
mmiinnTTaann''ee®®ssccVVcc''ppgg˘̆˘̆˘̆  eennAA´́ff©©TTII2255  FF~~ËË  11997788  CCaa´́ff©©bbuuNN¥¥NNUUEEGGll˘̆˘̆˘̆    yyYYnnhhaa--
NNUUyybbJJÇÇaa[[bbUUddUUyyeeddIIrreeccjjBBIÍ́ ®®BB      ccUUllmmkklluukklluuyyrraatttt∫∫aattJJsseeBBjjTTII®®kkuugg
EExxµµrr  ..

PPaarrkkiiccççCCaaddMMbbUUgg  vvaaeebbIIkkbbrrLLaanneeddIIrr®®bbmmUUllEExxµµrr®®kkhhmm  EEddllmmaannnniinn~~aakkaarryyYYnn
EEddllCCaaGGttiittEExxµµrreevvoottmmiijj®®kkuummTTII11  nnSSyykkmmkkbbMMJJkk''bbuuNN¥¥ss&&kkii††[[eeLLIIggvviijj  ..

®®kkuummTTII11bbMMJJkk''GGaavvuuFF[[eeLLIIggvviijj  ..  eeddIImm∫∫IIbbEEgg√√ggddaann,,  yyYYnnhhaaNNUUyyVVnnbbJJÇÇaa
[[pp¬¬aass''eeQQµµaaHHbbkkßß  eeQQµµaaHHkkggkkmm¬¬SSggeexxÊÊccxxIIÊÊGGss''̆̆ ˘̆˘̆..  mmaannååTTaahhrrNN__ddUUcctteeTTAA  ––

‹‹  bbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__  ««  GGttiittEExxµµrreevvoottmmiijj»»  EEddllhhUU--CCIImmiijjbbJJÇÇaa[[ssWWgg
gg""uukkmmiijj  bbeeggII̊̊ttBBIÍ́ ff©©2288  mmiiffuunnaa  11995511  rrYYccccaatt''EEttggttSSgg[[eeFFII√√CCaa®®bbFFaannkk~~̈̈ggrrbbbb
eehhgg--ssMMrriinn˘̆˘̆˘̆  yyYYnnhhaaNNUUyybbJJÇÇaa[[EE®®bbeeQQµµaaHHCCaa  ««  bbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı̈̈--
CCaa  »»  rrYYccvvaaccaatt''ttSSggeehhgg--ssMMrriinn  CCaaGGKKeellxxaaFFiikkaarrKKNNkkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmmbbkkßß  ..
eellaakkeehhgg--ssMMrriinneennHH  kkaallBBIIqq~~SS11997700ddll''11997788  CCaavvrreessnniiyy‰‰kkddwwkknnSSkkgg
BBllFFMMeellxx66eennAAPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··  ..  kk~~̈̈ggeeBBllGGflfluunnttaakk''ccUUlleerroobbccMM®®ssuukkEExxµµrr  bbkkßß®®bbCCaa
CCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı̈̈CCaa  EE®®bbeeQQµµaaHHCCaa  ««  KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı̈̈CCaa  »» rrYYccccaatt''ttSSggmmiitt††CCaa
sswwuumm  CCaa®®bbFFaann  ..
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‹‹  kkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFF‰‰kkPPaaBBrrbbss''kkmmıı̈̈CCaa  ««  GGttiittEExxµµrreevvoottmmiijj®®kkuummTTII22  »»
EEddllhhUU--CCIImmiijjbbJJÇÇaa[[ssWWgg--gg""uukkmmiijjbbeeggII̊̊ttBBIÍ́ ff©©TTII1199  ååssPPaa  11995511  rrYYccccaatt''ttSS
ggGGaaccaarr¥¥ssuuxx  eehhAAmmiitt††TTUU--ssaammuutt  CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarreennaaHH˘̆˘̆˘̆  bbccçç̈̈bb∫∫nn~~EE®®bbeeQQµµaaHHCCaa  kkgg
kkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFF®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı̈̈CCaa  ((  kk~~̈̈ggrrbbbbGGggkkaarr  kkggkkmm¬¬SSggeennHHee®®bbII
yyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttII  )),,  rrYYccyyYYnnhhaaNNUUyyEEkk´́qq~~[[kk¬¬aayyeeTTAACCaaeeccaarr  ««  kk~~̈̈ggrrbbbb
GGggkkaarr˘̆˘̆˘̆®®kkuummeennHHeeddIIrreessII~~  --  kk~~¨̈ggrrbbbbyyYYnnhhaaNNUUyyrraatttt∫∫aattlluukklluuyy®®bbeeTTss
kkmmıı̈̈CCaa˘̆˘̆˘̆®®kkuummeennHHeeddIIrrbb¬¬nn''  »»  ..

eeccaarrbb¬¬nn''kk~~¨̈ggrrbbbbyyYYnnhhaaNNUUyylluukklluuyy®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  ssaahhaavvxx¬¬SSggNNaa--
ss''  KKWWssaahhaavvCCaaggssaahhaavveeTTAAeeTToott  eeddaayyvvaaccaabb''ccggrraaÂÂss††EExxµµrr  rrYYccGGaarrkkbbnnii††ccmm††gg@@
rrkkmmaasseeBB®®CC˘̆˘̆˘̆  eeTTaaHHmmaann[[kk**ss¬¬aabb''  eeTTaaHHKKµµaann[[kk**ss¬¬aabb''̆̆ ˘̆˘̆  KKWWss¬¬aabb''yy""aaggEEssnneevvTT
nnaaCCaaTTIIbbMMppuutt  ..  ««  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆̈̈ppÊÊaall''EEddllccaakkeeccjjeeccaallmmaattuuPPUUmmiikkmmıı̈̈CCaa  KKWWbbNN††aallmmkkBBII
®®kkuummeeccaarr  CCaakkUUnneeccAAyyYYnnhhaaNNUUyyccUUllmmkkbb¬¬nn''vvaayyeeFFII√√VVbb  ccMMnnYYnnbbYYnneellIIkkmmkkeehhII
yy  ..ll..  »»  ..  

eemmIIllccuuHHbbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIggeeGGIIyy!!˘̆˘̆˘̆  GGggkkaarrkkII††  yyYYnnhhaaNNUUyykkII††  vvaaccUUllmmkklluukk
lluuyyrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ..  vvaaeellIIkkbbnn††̈̈bbEEtt®®kkuummEExxµµrrCCaaGGttiittEExxµµrreevvoottmmiijj  rrYYcc
bbJJÇÇaa[[®®ttYYtt®®ttaa®®bbeeTTssEExxµµrrttaammrreebboobbeeccaarr  ..  KKYYrr[[ccEEmm¬¬kkNNaass''@@!!˘̆˘̆˘̆  eemmIIllccuuHH!!
eebbII®®bbCCaaBBllrrddΩΩrrbbss''®®bbeeTTssnnaannaakk~~¨̈ggBBiiPPBBeellaakk®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHss¬¬aabb''˘̆˘̆˘̆  ®®TTBB¥¥ss--
mm∫∫ttii††rrbbss''eeKK®®ttUUvvvviinnaasshhiinneehhaaccEEttkk~~¨̈ggeeBBllmmaannssÂÂggaammbb""uueeNNˆ̂aaHH˘̆˘̆˘̆  ppÊÊ¨̈yyeeTTAA
vviijjeennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr®®ttUUvvrrtt''eeccaall®®ssuukk  ®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHss¬¬aabb''CCaa
ee®®ccIInnllaannnnaakk''  CCaaBBiieessssGG~~kkeeccHHddwwgg  ..

ccMMEENNkk‰‰®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††  eeXXIIjjEEtteeccaarrccUUllmmkkbb¬¬nn''ddwwkknnSSeeccjj˘̆˘̆˘̆  eennAAeessss
ssll''bbnnii††bbnn††ÁÁcc  vvaavvaayybbMMpp¬¬aajjeeccaalleexxÊÊcc˘̆˘̆˘̆  mmiinnEEmmnnkk~~¨̈ggeeBBllkkMMBBuuggeeFFII√√ssÂÂggaammeeTT
KKWWeennAAkk~~¨̈ggeeBBllEEddllGGggkkaarrnniiggyyYYnnhhaaNNUUyyTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHmmhhaaeellaatteepp¬¬aaHHeeTTAA
vviijj  ..

xxMM∆∆̈̈CCaaEExxµµrrdd**ss¬¬ËËtt®®ttgg'',,  xxMM∆∆̈̈CCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaa,,  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvvTTTTYYllTTaarruuNNkkmmµµppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn
nniiggVVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk  nnUUvv®®KKbb''@@ååbbkkrrNN__dd**cc´́®®ggååbb®®TTBBmmiinnTTMMnnggTTSSggeennaaHH
eebboommCCaabb''CCaanniiccççkkbb''yy""aaggee®®CCAA  kk~~¨̈ggeebbHHddUUgg´́nnkkaarrQQWWccuukkccaabb''eessaakkssee®®ggggBBIIkkaarr
®®JJtt''®®VVss''®®KKYYssaarr,,  BBIIkkaarrss††aayy®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††,,  BBIIkkaarrss††aayymmaattuuPPUUmmiiCCaaTTIIeess~~hhaa˘̆˘̆˘̆
ddUUeecc~~HHxxMM∆∆̈̈qq©©ll''EEssnnqq©©ll'',,  xxMM∆∆̈̈ccgg''ddwwgg,,  xxMM∆∆̈̈ccgg''ssaall''ffaaeettIIGGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??

eeddaayyssaarrmmUUlleehhttuueennHHeehhIIyy  eeTTIIbbxxMM∆∆¨̈xxMM®®ssaavv®®CCaavv,,  xxMM∆∆¨̈rrkkeeXXIIjjPPss††¨̈ttaaggCCaa
ååTTaahhrrNN__mmiinnxx√√HHeeLLIIyy      ®®BBmmTTSSggmmaann‰‰kkssaarrxx¬¬HH@@    eebbIIkkbbgg˙̇aajj[[eeXXIIjjnnUUvvmmuuxx  
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mmaatt''rrbbss''GGggkkaarr  ..
‹‹‹‹  eemmIIllccuuHH!!  kk~~̈̈ggrrbbbbrrbbss''GGggkkaarr,,  cciinnbbJJÇÇËËnn®®kkssYYggssmm©©aatt''  GG~~kkCCMMnnaajjkkaarr

eeyyaaFFaa  GG~~kkbbeeccççkkeeTTss  GG~~kk‰‰kkeeTTssccMMnnYYnn88,,334411nnaakk''  ccUUllmmkkkkaann''®®ssuukkEExxµµrr  eeddII
mm∫∫II[[CCYYyyeeFFII√√kkaarrGGggkkaarr  ..  ååTTaahhrrNN__GGggkkaarrssmm¬¬aabb''eevvCCÇÇbbNNiiÎÎttCCaattiiEExxµµrr,,  ssmm¬¬aabb''
®®bbFFaanneerraaggcc®®kkCCaattiiEExxµµrr  ˘̆˘̆˘̆EEbbrrCCaabbeeJJççjjcciinnmmkkCCMMnnYYssTTSSggGGss''  ..  mm""¥¥aaggmmYYyyvviijj
eeTToott  cciinnnnSSeess~~øøttrrbbss''eemm""AA--eessTTuugg  EEddlleeffII√√TTaarruuNNkkmmµµ®®bbCCaaBBllrrddΩΩcciinnCCMMnnaann''
bbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··  ((11996666--6688))  yykkmmkk[[GGggkkaarrGGnnuuvvtt††eeFFII√√TTaarrNNkkmmµµeellIIEExxµµrr  ..  ccii
nnVVnnbbJJÇÇËËnnLLaannkkaamm""∆∆̈̈ ¨̈ggBBNN··́́ bbttggccaass''CCaaee®®ccIInnee®®KKOOgg  ccUUllmmkkkkaann''®®bbeeTTss  EExxµµrr
rrYYcc®®bbmmUUll®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††EExxµµrrddaakk''LLaanneennaaHH  ddwwkknnSSyykkeeTTAAbbJJççËËllkkVV""ll''FFMM@@  rrbbss''vvaa
EEddllQQbb''ssMMccttee®®ttoobb®®ttaaeennAAkkMMBBgg''EEppkkMMBBgg''eessaamm  ..  KKYYrr[[ccEEmm¬¬kkNNaass''  eeTTAAeeTToott
bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrKKYYrrEEttddwwgg  !!    kkaalleeNNaaHH  eellIIkkEEllggEEttkkVV""ll''eehhaaHHrrbbss''  cciinn
kkVV""ll''eehhaaHHrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  GGaaccmmkkccuuHHccttQQbb''ee®®ttoobb®®ttaa  eennAAccMMNNtt
GGaakkaassyyaannddΩΩaanneeJJFFiicciinnttuugg  yy""aaggeeTToottTTaatt''mmiinnEEddllddaacc''  ..  kkVV""ll''cciinnTTII11ddwwkk
mm˙̇ËËbbccMMNNIImmkkpp††ll''[[bbuuKKlliikkrrbbss''vvaa˘̆˘̆˘̆  kkVV""ll''eehhaaHHTTII22  eeqq¬¬øøtteeBBlleennaaHHddwwkk®®TTBB¥¥
ssmm∫∫ttii††EExxµµrreeTTAAkkaann''®®bbeeTTssrrbbss''vvaa  ..  kkVV""ll''eehhaaHHTTII33  ´́ff©©eessAArr__́́ ff©©GGaaTTiitt¥¥  vvaaddwwkk
nnSSbbuuKKlliikkrrbbss''vvaa  EEddllkkMMBBuuggCCYYyyeeFFII√√kkaarr[[GGggkkaarreennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrreennaaHH  eeddIIrreell
ggllMMEEhhkkaayyeeTTAA®®bbeeTTsseennHH……®®bbeeTTsseennaaHHyy""aaggssbb∫∫aayy  ..

ccMMEENNkk‰‰®®kkuummEExxµµrrGGaayy""ggyyYYnn  ddUUccCCaabb""uull--BBtt,,  eehhgg--ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnn,,
CCaa--ssIIuummCCaaeeddIImm  vvaaKKiittEEttBBIIssmm¬¬aabb''̆̆ ˘̆˘̆  vvaaKKiittEEttBBIIkkMMeeTTccbbggbbÌÌËËnnCCaattiiEExxµµrrrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  [[
rrtt''eeccaall®®ssuukk  TTuukkTTwwkkddII[[eeccAAhh√√aayyrrbbss''vvaa  ..ll..  

®®kkeeLLkkeemmIIlleellaakkeexxoovv--ssMMppnn,,  eellaakkssWWnn--eessnnvviijj  CCaammnnuussßßeeccaall
eemmßßøøttKKµµaannssmmttƒƒPPaaBBGGII√√TTSSggGGss''˘̆˘̆˘̆..  eemmIIllccuuHH!!  ssUUmm∫∫IIEEttGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ccaabb''xx¬¬ÁÁnn
kkmmµµaaPPiiVVllCCaann''xxııss''EExxµµrr®®kkhhmmbbkkßßrrbbss''eellaakk,,  ccaabb''KKNNrrddΩΩmmÂÂnnII††,,  sshhkkaarrIIrrbb
ss''eellaakksswwggTTSSggGGss''bb®®JJççkkKKuukkTTYYllEEss¬¬gg˘̆˘̆˘̆  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµyy""aagg
FF©©nn''  rrYYcceeTTIIbbssmm¬¬aabb''eeccaall˘̆˘̆˘̆  eellaakkTTSSggBBIIrrnnaakk''ddUUccCCaaeessaaHHGGeeggIIyyKKµµaannyyll''  KKµµaann
ddwwggGGII√√TTSSggGGss''  ..ll..  nniigg  ..ll..

❑                            ❑

❑
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CMBUkTI1

‹‹  eehhttuuddUUcceemm††ccVVnnCCaaVVrrSSggccUUllååbbttƒƒmm∏∏kkaarrJJrrEExxµµrr  ??
‹‹  yyYYnnvvaattTTIIyykknnKKrrccaamm  !!
‹‹  yyYYnnvvaattTTIIyykkTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  !!
‹‹  ®®bbyy&&tt~~kkMMBBbb''EEttGGuugg  !!

kkaarrEEddlleeyyIIggeellIIkkyykkeerrOOggBBIIGGttiittkkaalldd**QQWWccuukkccaabb''CCUUrrcctt''xx¬¬HH@@  mmkkBBNN··--
nnaarrllwwkk®®ttYYss@@  KKWWeeddIImm∫∫IIbbMMPP¬¬WWkkaarrvviivvtt††nn__́́ nn®®bbvvttii††ssaaÂÂss††®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaeeyyIIgg  eeddIImm∫∫II
®®KKaann''CCaaBBnn¬¬WWddll''ssttiissmm∫∫CCJJÔÔ::bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrrrYYmmQQaamm®®KKbb''@@rrUUbb  eeddIImm∫∫IIrrMMllwwkkbbgg˙̇aajj
nnUUvveemmeerroonnxx¬¬HH@@EEddll®®bbvvttii††ssaaÂÂss††VVnnFF¬¬aabb''ssaall''  ®®BBmmTTSSggmmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__CCaa
ee®®ccIInneellIIkkrrYYccmmkkeehhIIyy  ..  ååTTaahhrrNN__EEddllmmaannllkk≈≈NN:®®ttwwmm®®ttUUvveennaaHH  mmiinnxx√√HH
eeLLIIyy  ..

yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaXXaattkkrrssmm¬¬aabb''bbMMVVtt''BBUUCCEExxµµrr,,  CCaass®®ttUUvvssYYrrBBUUCC´́nn®®bbCCaaCCnn
EExxµµrr  mmiinnEEmmnnEEttbbccçç̈̈bb∫∫nn~~eennHHeeTT  KKWWttSSggBBII330000qq~~SSeemm""¬¬HH  ..  yyYYnnhhaaNNUUyymmaanneeddIImmkkMM
eeNNIItteennAAttuuggkkwwgg  kk~~̈̈ggssttvvttßßTTII1100  ..  TTII®®kkuuggFFMMKKWWhhaaNNUUyy  ..  VVrrSSggeehhAACCaattiiyyYYnn
CCMMnnaann''eennaaHHffaa  ––  ttuuggKKIInn&&rr  ((  Tonkinois ))  ..  rrbbrrrrkkssIIuurrbbss''yyYYnnttuuggkkwwgg  KKWWeeddIIrrQQ¬¬aann
JJnn®®bbeeTTssCCiittxxaagg˘̆˘̆˘̆  eeFFII√√eeccaarrbb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''eeKKmmkkcciiJJççwwmmCCIIvviitt  nniiggvvaattTTII
BB®®ggIIkkTTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn˘̆˘̆˘̆..

eemmIIllccuuHH!!  kk~~̈̈ggssttvvttßßTTII1144  yyYYnnQQ¬¬aannJJnnccUUllmmkkttSSggTTIIllMMeennAAkk~~̈̈ggeexxtt††xxaa
ggeeCCIIgg´́nnnnKKrrccMMVV""  KKWWkk~~̈̈ggeexxtt††kk√√aannbbiijj,,  kk√√aagg®®TTII  nniiggTTUUeerr""nn  ssBB√√́́ ff©©eehhAAddaaNNaagg  ..
BBIIssttvvttßßTTII1155ddll''TTII1177  yyYYnnttuuggkkwwggccUUllrraatttt∫∫aattyy""aagg´́®®BB´́ppßßkk~~¨̈gg®®bbeeTTssccaamm
ssmm¬¬aabb''bbMMVVtt''BBUUCCccaamm  ddUUeecc~~HHnnKKrrccMMVV""TTSSggmmUUll  ®®ttUUvvyyYYnnvvaattTTIIeellbbyykkTTSSggGGss''
BBIIeeCCIIggrrhhUUttddll''tt∫∫ËËgg  ..  nnKKrrccMMVV""kk**®®ttUUvvrrllaayyVVtt''eeQQµµaaHHBBIIEEppnnTTIIBBiiPPBBeellaakk
kk~~̈̈ggqq~~SS11669966  ..

eehhttuuddUUcceemm††ccVVnnCCaaVVrrSSggccUUllååbbttƒƒmm∏∏kkaarrJJrrEExxµµrr??
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yyYYnnttuuggkkwwggEE®®bbeeQQµµaaHHnnKKrrccMMVV""eennHHCCaa  ««GGNNˆ̂aamm»»  EEddllmmaannrraaCCFFaannIIeeQQµµaaHH
««eehh√√»»  ..

yyYYnnttuuggkkwwggvvaattTTIIccUUlllluukklluuyynnKKrrccMMVV""  mmiinnTTaann''VVnneerroobbccMMTTIIllMMeennAAVVnn®®ssYY
llbbYYllppgg˘̆˘̆˘̆vvaaccaabb''eeppII††mmrruullssMMrruukkvvaattTTIIccUUllmmkkTTwwkkddIIkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammCCaabbnn††@@  BBIIee®®JJHH
vvaaddwwggffaa  CCaaddIITTMMnnaabb®®bbkkbbeeddaayyCCIIrrCCaattii®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  ssmm∫∫ËËrrNN__eeddaayyFFnnFFaann
kkssiikkmmµµ  ®®ssUUvv  ®®ttII  nniiggbbEEnn¬¬®®KKbb''mmuuxx  CCaattMMbbnn''kkMMBBgg''EEppssmmuu®®TT˘̆˘̆˘̆..

eennAAccuuggssttvvttßßTTII1177  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammmmaannEEttbbYYnnmmWWuunn®®KKYYssaarreeTT  KKWW
®®bbEEhhllCCaa22EEssnnnnaakk''bb""uueeNNˆ̂aaHH  rrss''eennAAeellIÍ́ ppÊÊddIITTMMhhMM6677,,770000KKIILLËËEEmm""®®tt®®kkLLaa  ..

eennAAqq~~SS11665511  eess††ccEExxµµrreeQQ¬¬aaHHKK~~aaBBIIeerrOOggddeeNNII††mmbbll¬¬gg˚̊rraaCC¥¥  ..  eess††ccEExxµµrrdd**qqÁÁtt
mm≈≈aaggeennaaHH  kk**rrtt''eeTTAAssMMuuCCMMnnYYyyBBIIeess††ccyyYYnneeQQµµaaHH  eegg√√øøgg--vvUUgg  ..  eess††ccyyYYnneennHHkk**eeqq¬¬øøtt
{{kkaassvvaayykkMMeeTTcceess††ccEExxµµrr  QQ¬¬aannJJnnrrMMeellaaPPccUUllmmkkttSSggTTIIllMMeennAA  kk~~¨̈ggGGaaNNaa--
eexxtt††EEbb""kkxxaaggeekkIItt´́nnTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  kk~~̈̈ggeexxtt††®®BBHHssYYKK··aa  nniiggeexxtt††®®BBHHccgg√√aa  ..

kk~~¨̈ggqq~~SS11669966  GGaaNNaaeexxtt††´́®®BBnnKKrr®®ttUUvvFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨̈ggkkNN††aabb''´́ddyyYYnneeTToott  ..
lluuHHmmkkddll''eeddIImmssttvvttßßTTII1188  yyYYnnttuuggkkwwggvvaattTTIImmkkddll''TTeenn¬¬eemmKKgg  rrYYccrruullssMMrruukk
yykkeexxtt††JJmm  nniiggeexxtt††®®kkmmYYnnss  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11773311  vvaarruullssMMrruukkyykkeexxtt††eemm--ss  nniigg
eexxtt††LL¨̈ggeehhaa  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11775577  vvaavvaattTTIIyykkeexxtt††ppßßaarrEEddkk  nniiggeexxtt††mmaatt''®®CCUUkk  ..
ddUUeecc~~HHGGaaNNaaeexxtt††kk~~¨̈ggkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammTTSSggmmUUll  ®®ttUUvvrreebbHHmm††ggmmYYyy@@FF¬¬aakk''eeTTAAkk~~¨̈ggkkNN††aa
bb''´́ddyyYYnnCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''lluuHH®®ttaaEEttCCiittGGss''kk~~¨̈ggqq~~SS11776655˘̆˘̆˘̆..  eennAAssll''eexxtt††®®BBHH®®ttJJMM
gg,,  eexxtt††®®TTSSgg  nniiggeexxtt††ee®®CCaayyTTwwkkeexxµµAA  ..  CCiitt110000qq~~SSee®®kkaayymmkk  eexxtt††TTSSggbbIIeennHHkk**
FF¬¬aakk''kk~~̈̈ggkkNN††aabb''́́ ddyyYYnnddaacc''ee®®sscceennAAqq~~SS11884400  ..

kk~~̈̈ggrryy:ssÂÂggaammyyYYnnrraatttt∫∫aattlluukklluuyyvvaattTTIIkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammeennHH  yyYYnneeFFII√√TTaarruu--
kkmmµµEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammssaahhaavvCCaaggssaahhaavv  ddUUccCCaakkaallBBIIqq~~SS11881155ddll''11882200  yyYYnn
eekkNNÎÎEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm®®bbmmUUllnnSSyykkeeTTAAbbgg≈≈MM[[eeFFII√√kkaarryy""aaggFF©©nn''  TTSSgg´́ff©©TTSSggyybb''
TTSSggeekk††AATTSSggeePP¬¬øøgg  [[CCIIkkEE®®BBkkmmYYyymmaannbbeeNN††aayy5533KK˘̆mm˘̆  TTTTwwgg3300EEmm""®®tt  CCMMeerrAA
22˘̆6600EEmm""®®tt  ccaabb''BBIIeexxtt††mmaatt''®®CCUUkkeeccjjeeTTAAkkaann''mmaatt''ssmmuu®®TTxxaaggeeCCIIggTTII®®kkuuggJJmm  eeddII
mm∫∫IIeeFFII√√CCaaxx&&NNÎÎ®®BBMMssIImmaaEEbbggEEcckkrrvvaaggkkmmıı̈̈CCaakkNN††aallnniiggkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..

EE®®BBkkCCIIkkeennaaHHeeQQµµaaHH  ««  EE®®BBkkvviijjeett  »»  ..  eeBBllkkMMBBuuggCCIIkkEE®®BBkkeennaaHH  eebbIImmaann
EExxµµrrNNaaeeFFII√√kkaarrEEllggeekkIItt  yyYYnnccaabb''EExxµµrrGGPP&&BB√√TTSSggeennaaHH  mm††gg33nnaakk''[[CCIIkkrreeNN††AAxx¬¬ÁÁnn
‰‰gg  rrYYccccuuHHGGgg̈̈yykk~~̈̈ggrreeNN††AAkkbb''xx¬¬ÁÁnnbbnnßßll''EEttkk∫∫aall  eeFFII√√CCaammuummeeCCIIgg®®kkaannssMMrraabb''ddSS
EEtt[[GGuugg  ..  eePPII¬¬ggeennHHeekk††AAxx¬¬SSggNNaass''  bbNN††aall[[EExxµµrrrrggee®®KKaaHHxxMMeerrIIbbMMrrHHeerrkk∫∫aalleeFFII√√
[[kkMMBBbb''EEtt  ..  ddUUeecc~~HHeeTTIIbbmmaannJJkk¥¥mmYYyyXX¬¬aaCCaaGGnnuussßßaavvrrIIyy__dd**CCUUrrcctt''      rrhhUUttTTll''ssBB√√  
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´́ff©©eennHHffaa  ––  ««  ccUUrrkkMMuueePP¬¬cc˘̆˘̆˘̆  ®®bbyy&&tt~~kkMMBBuubbEEttGGuugg  !!  »»  ..
ccuuggqq~~SS11882200  eeBBllCCIIkkEE®®BBkkvviijjeettrrYYcc  yyYYnnkk**ddaakk''eexx~~aaHHeeCCIIggEExxµµrrCCaaGG~~kkCCIIkkEE®®BB

kkTTSSggGGss''ssiiƒƒtteennAAkkNN††aallEE®®BBkk  EEddllmmaannCCMMeerrAA22˘̆6600EEmm""®®tt  rrYYccvvaaTTmm¬¬aayyTTMMnnbb''
TTwwkkssmmuu®®TT[[hhUUrrccUUllEE®®BBkkvviijjeetteennaaHH  ..  GGnniiccççaabbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIggEEddllCCaabb''ccMMNN
gg®®ttUUvvllgg''TTwwkkss¬¬aabb''TTSSggGGss''  ..ll..  nniigg  ..ll..  yyYYnnvvaattTTIIyykknnKKrrccMMVV""kkII††  yykk
kkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammkkII††  ˘̆˘̆˘̆vvaavvaatteeTTAAddll''eexxtt††NNaa  TTIIkkEEnn¬¬ggNNaa  vvaakk**EE®®bbeeQQµµaaHHCCaayyYYnnPP¬¬aamm
EEddrr  ..

eehhttuuEEddllbbNN††aall[[yyYYnnvvaattTTIIeellbbkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammVVnneeddaayyggaayyyy""aaggeennHH
mmkkBBII  ––  

TTII11--  rraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammmmaannkkaarreeFF√√ss®®bbEEhhss  BBIIee®®JJHHEExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''  TTnn''
PP¬¬nn''  ssuuPPaaBB  mmaanncciitt††ssbb∫∫¨̈rrss  mmaanneemmtt††aaFFmm··  eeFFII√√bbuuNN¥¥ddaakk''TTaann˘̆˘̆˘̆  mmaanneeBBllxx¬¬HH
eeXXIIjjyyYYnn®®kkrreehhmmrrhhaamm  eeddIIrrssMMuuTTaannKKµµaannTTIIllMMeennAA  EExxµµrrEEttggEEttddaakk''TTaann  CCYYyyTTMMnnuu
kkbbMMrruuggååbbttƒƒmm∏∏[[ssgg''xxÊÊmmeennAAEEkk∫∫rr@@xx¬¬ÁÁnn  ..  ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijjssaassnn__yyYYnneennHH    CCaassaassnn__
GGkktt††JJÔÔËË,,  kkMMNNaacc,,  eeffaakkTTaabb,,  ®®kkLLiicc®®kkLL¨̈cc,,  LLËËLLaa  CCaaeeccaarrllYYccttSSggBBIICCII  ss¬¬wwkk´́®®KK
eemmÊÊssCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆  jj¨̈SSgg[[EExxµµrrFFuujj®®TTaann''kk**nnSS®®KKYYssaarrffyyccaakkeeccjjeeVVHHbbgg''eeccaall
kkEEnn¬¬ggeennaaHH  eeTTAAkkaann''TTIIkkEEnn¬¬ggeeppßßggvviijj  ee®®JJHHTTwwkkddIIeennAATTUUllMMTTUUllaayy  ..

TTII22--  kkMMhhuussdd**FF©©nn''CCaaggeeKK  KKWWeess††cceekkIIttvviivvaaTTcc∫∫SSggKK~~aaddeeNNII††mmrraaCCbbll¬¬gg˚̊  ..  eess††
cc‰‰eeNNHHrrtt''eeTTAABBwwggyyYYnn  eess††cc‰‰eeNNaaHHrrtt''eeTTAABBwwggeessoomm  ..  kkaalleeNNaaHH®®bbeeTTss
kkmmıı¨̈CCaaeeyyIIggmmaannllkk≈≈NN::ddUUccCCaaEEddkk®®TTnnaabb''ttUUccmmYYyy  eettIIGGaacc®®TT®®TTgg''TTbb''TTll''nnwwgg
jjjjÁÁrrFFMM@@ddll''eeTTAA22EEddrr……eeTT  ??  BBIIee®®JJHHmm≈≈aaggCCaayyYYnn  !!  mm≈≈aaggeeTToottCCaaeessoomm  !!  ..

BBIIee®®JJHHEEttmmUUlleehhttuueennHHeehhIIyy    VVnnCCaakk~~̈̈ggrrCCÇÇkkaalleess††ccGGggddYYgg      BBIIqq~~SS11884455
ddll''11885599  eeBBll®®BBHHGGggeeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥  ®®TTgg''eeQQ√√ggyyll''ffaa  ddll''eeBBllppuuttBBII
®®BBHHGGggeeTTAA  ®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaammuuxxCCaa®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHeeddaayyssaarryyYYnnnniiggeessoomm  BBuuHHddIIEExxµµrr
EEcckkKK~~aammiinnxxaann  ..

kkaalleeNNaaHH  eeddaayyssaarrsseemm††ccmmIIss  (( Miche ))  CCaaeemmKKNN::´́nnssaassnnaakkaattUU
lliikk  CCaaGG~~kkCCYYyyxx~~HHEExx~~ggnniiggååbbttƒƒmm∏∏̆̆ ˘̆˘̆  ®®BBHHVVTTGGggddYYggkk**ssMMeerrcceessII~~ssMMuueeddaayyssmm©©aatt''
[[®®bbeeTTssVVrrSSggCCYYyyTTMMnnuukkbbMMrruuggkkaarrJJrr  ..  

kk~~¨̈ggEExxvviicciiœœkkaa11885533  ®®BBHHGGggVVnnbbJJÇÇËËnnGG~~kkmmaannbbNN††aass&&kkii††xxaaggssaassnnaakkaattUU--
lliikk22nnaakk''KKWW  eellaakkkkuuyy--ddWWmm""uuggeettrr""UU  nniiggeellaakkEEbb""nn  eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAACCYYbbkkuuggssflfluullVV
rrSSgg®®bbccSS®®kkuuggsswwgg˙̇bbUUrrII  ssMMuuCCYYyybbJJÇÇËËnnssaarrlliixxiittrrbbss''®®BBHHGGgg  CCaaPPaassaaVVrrSSggssrr--
eessrreeddaayysseemm††ccmmIIss  eeTTAAff√√aayyeess††ccNNaabb""UUeeLLGGuuggTTII33´́nn®®bbeeTTssVVrrSSgg  ..
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GGss''rryy:eeBBllBBIIrrqq~~SS  KKWWrrhhUUttddll''qq~~SS11885555  eeTTIIbb®®BBHHeeccAANNaabb""UUeeLLGGuuggTTII33ccaatt''
eellaakk  ddWWmm""uuggTTIIjjII  EEddllCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††TTTTYYlleebbsskkkkmmµµeennAA®®bbeeTTsseessoommnniigg®®bbeeTTss
cciinn  [[eerroobbccaatt''EEccggeeFFII√√ssnniiÏÏssJJÔÔaassmmıı&&nnÏÏPPaaBBnniiggJJNNiiCCÇÇkkmmµµCCaammYYyy®®BBHHGGggddYYgg  ..
®®BBHHVVTTnneerraatt††mm  EEddllCCaa®®BBHHrraaCCbbuu®®ttrrbbss''®®BBHHGGggddYYgg  yyaaggeeccjjmmkkBBIIVVggkkkk
rrYYcceeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥bbnn††kk~~̈̈ggqq~~SS11885599  ..

´́ff©©TTII1111ssIIhhaa11886633  kk**mmaannkkaarrccuuHHhhttƒƒeellxxaa®®BBmmee®®BBooggKK~~aarrvvaaggVVrrSSggnniigg
EExxµµrr  ««  GGnnuuJJÔÔaatt[[VVrrSSggccUUllmmkkCCYYyykkaarrJJrrååbbttƒƒmm∏∏TTMMnnuukkbbMMrruugg  »»  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIeeBBll
eennaaHHmmkk˘̆˘̆˘̆  rreebboobbeerroobbccMM®®ssuukkeeTTssttaammEEbbbbssmm&&yyTTMMeennIIbb  VVnn®®ttUUvv®®BBHHVVTTnneerraa--
tt††mm  TTTTYYllyykkmmkkGGnnuuvvtt††TTSSgg®®ssuugg  ..

ddUUeecc~~HH  ccaabb''ttSSggBBIIVVrrSSggccUUllmmkkCCYYyykkaarrJJrrååbbttƒƒmm∏∏TTMMnnuukkbbMMrruugg  BBIIqq~~SS11886633
ddll''qq~~SS11995533  kk~~̈̈ggrryy:eeBBll9900qq~~SS  nnSSmmkk[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrnniigg®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaannUUvv
ssNN††aabb''FF~~aabb''  rreebboobbeerroobbrryy  ssMMbbUUrrssbb∫∫aayy  rruuggeerrOOgg  nniiggssnnii††PPaaBB  ««  KKWWddUUccCCaa
ÂÂhh√√SSggTTiiBB√√mmYYyy  TTbb''yyYYnnnniiggeessoomm  ppÌÌaakkrraatttt∫∫aattlluukklluuyy®®bbeeTTssEExxµµrr  »»  ..

kkaarrrrYYmmrrss''CCaammYYyyKK~~aa  rrvvaaggVVrrSSggnniiggEExxµµrr  kk~~̈̈ggrryy:eeBBll9900qq~~SSeennHH  mmiinnmmaannåå--
bb∫∫ttii††eehhttuuGGII√√eekkIItteeLLIIggCCaaFFMMddMMuueeTT  ..  kk~~̈̈gg®®bbvvttii††ssaaÂÂss††  eeKKGGaacckkkk''®®ttaaCCaabb''CCaanniiccççffaa
CCaammiitt††dd**llÌÌeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ..

❑                            ❑

❑
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CMBUkTI2

‹‹  yyYYnnccaabb''eeppII††mmrruukkrraann®®bbeeTTssCCiittxxaagg  !!

‹‹  hhUU--CCIImmiijjbbeeggII̊̊ttbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  !!

‹‹  yyYYnnbbeeggII̊̊ttBBYYkkeevvoottmmiijj  nniiggbbeeggII̊̊ttEExxµµrreevvoottmmiijj  !!

‹‹  ssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvbbJJççbb''ssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinn  !!

‹‹  yyYYnnccgg''BBuuHH®®bbeeTTssEExxµµrrCCaaBBIIrrccMMEENNkk  !!

‹‹  yyYYnnhhaaNNUUyybbeeggII̊̊tteevvoottkkuugg  !!

yyYYnnccaabb''eeppII††mmvvaayylluukk®®bbeeTTssCCiittxxaagg

VVrrSSgg®®KKbb''®®KKgg≤≤NNÎÎËËcciinn  ddUUccCCaaÂÂhh√√SSggTTiiBB√√TTbb''yyYYnn  mmiinn[[eeddIIrrQQ¬¬aannJJnn®®bbeeTT
ssCCiittxxaaggGGss''rryy:eeBBll6655qq~~SS  ..

®®ssaabb''EEtteennAAqq~~SS11992255˘̆˘̆˘̆  mmaannyyYYnnmm~~aakk''eeQQµµaaHH  eegg√√øøgg--GGaayyKKYYkk  EE®®bbeeQQµµaaHHCCaa
hhUU--CCIImmiijj  ccaabb''eeppII††mmbbeeggII̊̊tt  ««bbddiivvtt††nn__eevvoottNNaamm»»  ..  lluuHHddll''qq~~SS11992299,,  hhUU--CCIImmii
jjkk**́́ qq~~®®bbDDiitt[[eeTTAACCaa  ««  bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††eevvoottNNaamm  »»  ..

hhUU--CCIImmiijjdduuHHKKMMnniitteellaaPPllnn''  ccgg''vvaaTTTTIIyykkTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm,,  kkmmıı̈̈CCaakkNN††aa
ll  nniiggllaavv  ..  KKWWeeddaayyssaarrmmUUlleehhttuueennHHeehhIIyy  eeTTIIbbvvaabbeeggII̊̊tt  ««  bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††
≤≤NNÎÎËËcciinn  »»  eennAA´́ff©©TTII33  kkuumm∏∏: qq~~SS11993300  ..

eeddIImm∫∫IIssMMrraallbbnnÊÊ̈̈kkrrbbss''vvaa  vvaa®®ttUUvvEEttjj¨̈HHjjgg''[[EExxµµrrEEbbkkVVkk''KK~~aa  rrYYcceehhIIyyxxIIçḉ́ dd
EExxµµrrcc∫∫SSggCCaammYYyyEExxµµrr  ..

ddUUeecc~~HH  kk~~̈̈ggqq~~SS11993355˘̆˘̆˘̆  hhUU--CCIImmiijjssMMuuCCYYbbeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..  vvaanniiyyaayy
TTnn''PP¬¬nn''bbbbYYlleellaakk,,  ssMMuueellaakkrrYYbbrrYYmmeeFFII√√kkaarrCCaammYYyyyyYYnn  eeddIImm∫∫IIbbeeggII̊̊ttccllnnaattssflflUUrrMM--
eeddaaHH≤≤NNÎÎËËcciinnBBIInnwwmmVVrrSSgg  ..  eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''CCaaEExxµµrree®®kkaamm,,  eellaakkssaall''cc∫∫aa
ss''nnUUvvkkllll∫∫iicc®®kkLLiicc®®kkLL¨̈cckk**®®kkxx√√kk''rrbbss''yyYYnn      EEddllEEttggEEttmmaannCCaabbÂÂJJççaass''CCaa



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                    1100

bbeeNN††aayy˘̆˘̆˘̆˘̆..  eeBBlleennaaHHeellaakkeeqqII¬¬yyyy""aaggxxII¬¬ffaa  eerrOOggyyYYnn®®ttUUvvyyYYnneeddaaHH®®ssaayyeeddaa
yyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggccuuHH˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkkeerrOOggEExxµµrr®®ttUUvvTTuukk[[EExxµµrreeddaaHH®®ssaayyeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg˘̆˘̆˘̆..

eennAA´́ff©©TTII99  mmiinnaa  qq~~SS11994455,,  CCbb""uunnccUUlllluukklluuyyååbbTTII√√bb≤≤NNÎÎËËcciinnmmYYyyrryy: ..
hhUU--CCIImmiijjeeqq¬¬øøttyykk{{kkaassdd**llÌÌeennHH  ®®bbkkaasseevvoottNNaamm‰‰kkrraaCC¥¥eennAAEExxkkJJÔÔaa  qq~~SS1199
4455˘̆˘̆˘̆  rrYYccbbeeggII̊̊tt  ««  rrNNssiirrßßeevvoottNNaamm‰‰kkrraaCC¥¥ssmmıı&&nnÏÏPPaaBB  »»  eehhAAkkaatt''ffaa  ««  eevvoottmmii
jj  »» ..

hhUU--CCIImmiijjccaabb''eeppII††mmbbeeJJççjjsskkmmµµPPaaBBCCaallMMddaabb''llMMeeddaayy  eeKKaallbbMMNNggTTII11
mmaanneerroobbccMMee®®KKaaggkkaarrNN__TTuukkCCaaee®®sscc  ..  eebbIIeeBBllNNaaVVrrSSgg®®ttUUvvccaajj''  ®®ttUUvvffyyeecc
jjBBII≤≤NNÎÎËËcciinn  yyYYnn®®ttUUvvEEttvvaattTTIIyykkTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm[[VVnnPP¬¬aammCCaaeellIIkkTTII22˘̆˘̆˘̆..

ddUUeecc~~HHccaabb''BBIIqq~~SS11994455,,  yyYYnnhhaaNNUUyyjj¨̈HHjjgg''xxIIçḉ́ ddyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  [[eellaattss
mm¬¬aabb''kkMMccaayyrraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  CCaaBBiieessssBBYYkkGG~~kkeeccHHddwwgg  jj¨̈SSgg[[xx¬¬aacc  kk**nnSS®®KKYY
ssaarrrrtt''eeccaall®®ssuukkeeccaallTTwwkkddIITTuukk[[vvaa  ..  vvaaee®®bbIIssÂÂggaammeekk††AA  ..    hhUU--CCIImmiijj´́llllkk
QQaannmmYYyyCCMMhhaannmm††gg@@  kkMMeeTTccEExxµµrrmmYYyyEEpp~~kkmm††gg@@  ttaammKKMMeerraaggkkaarrNN__rrbbss''vvaa
EEddllmmaann®®JJggTTuukkmmkkCCaaee®®sscc  ..  

eemmIIllccuuHH  !!  eennAA®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaakkNN††aall  yyYYnnccaatt''kkaarree®®bbIIssÂÂggaamm®®ttCCaakk''̆̆ ˘̆˘̆  ddUU--
eecc~~HHkk~~̈̈ggEExxkkJJÔÔaaqq~~SS11994455ddEEddll  hhUU--CCIImmiijjEEbbrrCCaabbJJÇÇËËnn  ««bbUUddUUyy»»  ccUUllmmkkkkaann''
®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  eeddaayyyykkeellssffaa    yyYYnnssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllmmkkCCYYyyEExxµµrreeddjjVVrrSSgg  ..
bbUUddUUyyccaabb''ttSSggmmUUllddΩΩaanneennAAeexxtt††nnaannaaddUUccCCaa  mmNNÊÊllKKIIrrII,,  rrttnnKKIIrrII,,  eekkaaHHkkuugg,,  eessoomm--
rraabb,,  VVtt''ddMMbbgg  nniiggttMMbbnn''nniirrttIITTiiss  ..  kkaalleeNNaaHHbbUUddUUyyssiiƒƒtteennAAkk~~¨̈gg´́®®BBee®®CCAA
vvaaccaabb''eeppII††mmTTaakk''TTgg®®kkuummeeccaarr´́®®BB,,  TTaakk''TTggrraaÂÂss††EExxµµrr®®kk@@eennAAttaammCCnnbbTT  nniiggTTII®®bbCCMMuu
CCnn´́®®BBPP~~MMqq©©aayyddaacc''®®ssyyaall  ..  vvaanniiyyaayyTTnn''PP¬¬nn''EEppÌÌmmEEll˙̇mm  ..  vvaaxxMMeeXXaassnnaakkuu--
hhkkffaa  bbUUddUUyyssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllmmkkss¬¬aabb''CCaammYYyyEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIvvaayyeeddjjVVrrSSgg  ..

vvaa´́lleeFFII√√kkaarr®®ssbb@@CCaammYYyy®®kkuummEExxµµrr≤≤ssßßrr::  EEddllkkMMBBuugg®®bbqqSSggttTTll''ccMMeeJJHH
VVrrSSgg  eeddIImm∫∫IITTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥CCUUnn®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ..

eeqq¬¬øøtteeBBlleennaaHHvvaabbJJÇÇËËnnccaarrkkiiccççrrbbss''vvaa®®KKbb''FFuunnccUUllkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ..  ®®kkuu
mmccaarrkkiiccççeennaaHHxxMMeerroonnssUU®®tt  [[ssaall''®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayyPPUUmmiiyyuuTTÏÏssaaÂÂss††  ..  ssaall''cc∫∫aa
ss''EEppnnTTIÍ́ ®®BB®®BBwwkkßßaakk~~̈̈gg®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  EEpp~~kkcciitt††ssaaÂÂss††  vvaaxxMMeerroonnssUU®®tt[[ssaall''ccrriitt
cciitt††KKMMnniitt  nniiggccMMNNuucceexxßßaayyrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ccaabb''ttSSggBBIIGG~~kk®®ssuukk´́®®BBPP~~MM  GG~~kk
EE®®ssccMMkkaarrCCnnbbTT  eemmTTaahhaann  nnaammWWuunnEExxµµrr  rrhhUUttddll''nnaammWWuunnkk~~̈̈ggvvSSgg  ..ll..  vvaaxxMMddkk
®®ssgg''kkaarrBBiieessaaFFnn__nnaannaa  ..  vvaattSSggxx¬¬ÁÁnnllÌÌNNaass''  ssUUmm∫∫IIEEttCCIIss¬¬wwkk´́®®KK  eemmÊÊssrrbbss''
EExxµµrr  kk**vvaammiinnbb""HHJJll''eeLLIIyy  ..
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eennAAeeBBlleennaaHHhhUU--CCIImmiijjeeqq¬¬qq¬¬aarrkkeemmddwwkknnSSEExxµµrr  ®®ssaabb''EEttvvaaddwwggffaa  eennAA´́ff©©TTII1166//
1100//4455  VVrrSSggccaabb''xx¬¬ÁÁnneellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  nnSSyykkeeTTAAddaakk''KKuukkeennAAEExx®®ttBB&&rreeTT¥¥rr
((Poitier))  ®®ssuukkVVrrSSgg  ..  hhUU--CCIImmiijjkk**ssMMrrSSggee®®CCIIsseerrIIssVVnnyyYYnnmm~~aakk''eeQQµµaaHH  eegg√√øøgg
vvaa""nn''eemmoonn  eehhAAGGaaccaarr¥¥eemmoonn  EEddllbbYYssCCaaeellaakkssggÙÙEExxµµrr  VVnneerroonnssUU®®ttrreebboobb
rrbbbb  TTMMeennoommTTMMllaabb''EExxµµrryy""aaggee®®CCAA®®CCHH  GGaaccllYYccbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaaEExxµµrr  ..  ddUUeecc~~HHhhUU--CCIImmiijj
ssMMeerrccddaakk''eeQQµµaaHHyyYYnneennaaHHffaa  ««  ssWWgg--gg""uukkmmiijj  »» rrYYccppßßaayyPPrrbbEEnnƒƒmmffaa  CCaabbÌÌËËnn®®bbuu
ssbbeeggII̊̊ttrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..

eennAAEExxeemmssaaqq~~SS11995500  hhUU--CCIImmiijjccaatt''bbJJÇÇËËnn[[GGaaccaarr¥¥eemmoonn  EE®®bbeeQQµµaaHHCCaassWW
gg--gg""uukkmmiijj  ..  vvaaccaatt''EEttggttSSggCCaaee®®ssccCCaa®®bbFFaannrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrttssflflUU  TTTTYYllbbnnÊÊ̈̈kk
CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  »»  [[ccUUllkkaann''®®bbeeTTssEExxµµrr  ccaabb''́́ ddrrYYbbrrYYmmCCaammYYyyGGaaccaarr¥¥ssuuxx  EE®®bb
eeQQµµaaHHCCaaTTUU--ssaammuutt ((  EEddllhhUU--CCIImmiijjccaatt''EEttggttSSggCCaa®®bbFFaannrrNN::ssiirrßßCCaattii‰‰kk
PPaaBBrrYYcceehhIIyy  ))  ..  ddUUeecc~~HHssWWgg--gg""uukkmmiijjnniiggTTUU--ssaammuuttccaabb''eeppII††mmGGnnuuvvtt††eeXX¬¬aaggXX¬¬aa  ««
bbMMEEbbkkbbMMVVkk''eeddIImm∫∫II®®KKbb''®®KKgg»»  ..  vvaaccaabb''eeppII††mmjj¨̈HHjjgg''BBnn¥¥ll''®®kkuummeeccaarr´́®®BB,,  rraaÂÂss††EExxµµrr
EEddll®®kkll©©gg''eennAAttaammCCnnbbTT,,  ®®bbCCaaCCnn´́®®BBPP~~MMddaacc''®®ssyyaall  ttaammccMMNNuucceexxßßaayynnaa
nnaa  CCaaBBiieessssvvaaEEvvkkEEjjkknnUUvveerrOOggvvNNˆ̂: jj¨̈SSgg[[ggaakkeerreeccjjBBII®®kkuummEExxµµrr≤≤ssßßrr:,,  [[
ggaakkeerrQQbb''eeKKaarrBBrrddΩΩaaPPiiVVllrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  CCMMrruujj[[EExxµµrrEEbbkkVVkk''KK~~aa  rrYYccbbgg˚̊bbeeggII̊̊ttCCaa
ssÂÂggaammeeFFII√√[[EExxµµrrcc∫∫SSggKK~~aa  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  EExxµµrrFFuunneennaaHHyyll''®®ccLLMMyy""aaggFF©©nn''ffaa
sswwgg--gg""uukkmmiijjCCaabbÌÌËËnnbbeeggII̊̊ttrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''̆̆ ˘̆˘̆  ®®bbeessIIrrNNaass''@@  !!  ..

lluuHHhhUU--CCIImmiijjTTTTYYlleesscckkII††rraayykkaarrNN__BBIIssWWgg--gg""uukkmmiijjddwwggffaa  rraaÂÂss††EExxµµrrff~~aa
kk''TTaabbFF¬¬aakk''ccUUllkk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''rrbbss''vvaaeehhIIyy  hhUU--CCIImmiijjkk**ccaabb''eebbIIkkGGgg®®bbCCMMuubbkkßßkkuummµµ¨̈yy
nniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnCCaaeellIIkkTTII22  ccaabb''ttSSggBBIÍ́ ff©©TTII1111//22//5511  ddll''́́ ff©©TTII1199//22//5511  ..  TTIIbbJJçç
bb''kk**bbMMEEbbkkbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnCCaabbkkßßssaaxxaabbIIKKWW  ––  yyYYnn,,  EExxµµrr,,  llaavvddaacc''@@BBIIKK~~aa  ..

--  xxaaggyyYYnn,,  GGgg®®bbCCMMuussMMeerrccddaakk''eeQQµµaaHHPP¬¬aammKKWW  ««  bbkkßßBBllkkrreevvoottNNaamm  »»  EEdd
llkk¬¬aayymmkkCCaa  ««bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††eevvoottNNaamm»»  kk~~̈̈ggbbccçç̈̈bb∫∫nn~~eennHH  ..  

‹‹  ccMMEENNkkxxaaggEExxµµrr  vvaabbeeggII̊̊tt  ––
kk))--  kkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFFbbddiivvtt††nn__‰‰kkPPaaBBrrbbss''kkmmıı¨̈CCaa  EEddllccaabb''bbddiissnniiÏÏ

eeLLIIggkkaallBBIÍ́ ff©©TTII1199//66//5511  EEddllhhUU--CCIImmiijjccaatt''ttSSggTTUU--ssaammuuttCCaaeemmbbJJÇÇaakkaarr  ..
qq~~SS11996633  TTUU--ssaammuutt®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''̆̆ ˘̆˘̆  hhUU--CCIImmiijjccaatt''ttSSggssaaLL¨̈tt--ssrr  ……bb""uull--BBtt
yy""aaggssmm©©aatt''bbMMppuutt  [[eeLLIIggeeFFII√√CCaaeemmTT&&BBCCMMnnYYss  ..

ccaabb''BBIIqq~~SS11997700ddll''11997755  kkggTT&&BBeennHHEE®®bbeeQQµµaaHHffaa  ««  kkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuu
FFeess~~hhaaCCaattiikkmmıı̈̈CCaa  »»        EEddllmmaannGGnnuu®®bbFFaanneemmbbJJÇÇaakkaarrCCaann''xxııss''      KKWW®®bbBBnnÏÏrrbbss''  
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bb""uull--BBtteeQQµµaaHH  eexxoovv--bb""uuNNˆ̂aarrII  ..  kk~~̈̈ggrrbbbbrrbbss''GGggkkaarr  kkggkkmm¬¬SSggeennHHbbnn¬¬MMee®®bbIIyyII--
eehhaaEExxµµrr®®kkhhmm  ««  ®®kkuummnniirrttII  »»  ..  kk~~̈̈ggrrbbbbEExxµµrrGGaayy""ggyyYYnn˘̆˘̆˘̆  ®®kkuummeehhggssMMrriinn--hhflfluu
nnEEssnnEE®®bbeeQQµµaaHHCCaa  ««kkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFFbbddiivvtt††nn__kkmmıı̈̈CCaa»» ..

xx))--  ««  bbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__EExxµµrr  »»  ccaabb''bbddiissnnIIÏÏeeLLIIggeennAA´́ff©©TTII2288//66//5511  EEdd
kkhhUU--CCIImmiijjccaatt''ttSSggssWWgg--gg""uukkmmiijjCCaa®®bbFFaann  ..

kk~~̈̈ggrrbbbbrrbbss''GGggkkaarr  BBIIqq~~SS11997766ddll''qq~~SS11997788  GGggkkaarrccaatt''EEttggttSSggssmmaaCCii
kkrrbbss''bbkkßßeennHH  [[eeFFII√√CCaa®®bbFFaannsshhkkrrNN__,,  CCaaKKNN:ttMMbbnn'',,  CCaattMMNNaaggrraaÂÂss††  ..
kkaalleeNNaaHHEExxµµrrssaall''®®ttwwmmEEttKKNN:ttMMbbnn''bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  lluuHHmmkkddll''rrbbbbEExxµµrrGGaayy""gg
yyYYnn˘̆˘̆˘̆  bbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__EExxµµrr  EE®®bbeeQQµµaaHHCCaa  ««  bbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı¨̈CCaa  »»..
yyYYhhaaNNUUyyccaatt''ttSSggeehhgg--ssMMrriinn  CCaaGGKKeellxxaaKKNNkkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmmbbkkßß  ..  ccMM--
EENNkk‰‰mmiitt††@@ddUUccCCaa  hhflfluunn--EEssnn,,  CCaa--sswwuumm,,  CCaa--ssuuTTÏÏ  CCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆  yyYYnnhhaaNNUUyyccaatt''
EEttggttSSggCCaassmmaaCCiikkkkaarriiyyaall&&yynneeyyaaVVyymmCCŒŒwwmmbbkkßß  ..  bbccçç¨̈bb∫∫nn~~eennHH  ««  bbkkßß
®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı̈̈CCaa  »»  EE®®bbeeQQµµaaHHffaa  ««  bbkkßß®®bbCCaaCCnnkkmmıı̈̈CCaa  »» EEddllmmaannCCaa--
sswwuummCCaa®®bbFFaann  ..

eennHHCCaa®®bbvvttii††EExxµµrrGGaayy""ggyyYYnn  EEddllEExxµµrreeyyIIggEEttggEEtteehhAAffaa  ««  EExxµµrreevvoottmmiijj  »»
ttSSggBBIIEExxmmiiffuunnaa11995511eennaaHHmmkk  ..

eennAA´́ff©©TTII2222//33//5555  eeTTIIbbbbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__llaavveekkIItteeLLIIgg  ..  eeTTaaHHbbIIbbeeggII̊̊tt
bbkkßßssaaxxaabbIIddaacc''eeddaayyEELLkkBBIIKK~~aayy""aaggeennHHkk**eeddaayy  kk**eennAAEEttmmaann®®bbPPBBrrYYmmEEttmmYYyy
KKWWbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnddEEddll  ..  mmaannnn&&yyffaa  ––  bbkkßßEExxµµrr  llaavv  ®®ttUUvvEEtteeKKaarrBBeeFFII√√
ttaammbbJJÇÇaarrbbss''hhUU--CCIImmiijjddEEddll  ..  ddMMNNaakk''kkaarrCCaaddMMbbUUggrrbbss''bbkkßßssaaxxaaTTSSggbbIIKKWW
®®ttUUvvEEttkkMMeeTTccsskkii††PPUUmmii  nniiggcc®®kkBBttii††  ..  kk~~̈̈ggEExxmmiinnaaqq~~SS11995522  hhUU--CCIImmiijjddwwggffaaeellaakk
ssWWgg--gg""uukkffaajj''vviill®®ttLLbb''mmkkBBII®®bbeeTTssVVrrSSggvviijjeehhIIyy  rrYYcceellaakkrrtt''ccUUll´́®®BBccaa
bb''́́ ddrrYYbbrrYYmmCCaammYYyy®®kkuummEExxµµrr≤≤ssßßrr: eeddIImm∫∫IIkkMMeeTTcceeddjjVVrrSSggtteeTTAAeeTToott  ..

hhUU--CCIImmiijjeeqq¬¬qq¬¬aaccaatt''EEccggbbJJÇÇËËnnttMMNNaaggbbYYnnnnaakk''  KKWWEExxµµrr22nnaakk''  yyYYnn22nnaakk''  eeTTAA
kkaann''PPUUmmiiGGUUrrssµµaacc''  ssMMuuCCYYbbeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''GGnnuuJJÔÔaatt[[EEttEExxµµrr22nnaakk''ccUUllCCYYbbCCaammYYyyeellaakk  ..  eeBBll
eennaaHHEExxµµrrttMMNNaaggrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  eessII~~rrssMMuuttaammssMMeeNNIIrrbbss''hhUU--CCIImmiijjddUUcctteeTTAA  ––

xx11--  ssMMuubbJJÇÇËËnnbbUUddUUyybbEEnnƒƒmmccUUllkkaann''®®ssuukkEExxµµrr  eeddIImm∫∫IICCYYyycc∫∫SSggeeddjjVVrrSSgg[[
eeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrr  ..

xx22--  ssMMuu[[EExxµµrrCCYYyypp††ll''eess∫∫øøggGGaahhaarr  ddll''bbUUddUUyyeennAA®®ssuukkyyYYnn  ..
xx33--  ssMMuussiiTTiiÏÏ[[bbUUddUUyyeeddIIrr®®ttYYtt®®ttaaccuuHHeeLLIIggttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnneeddaa  
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yyeessrrII  ..
eeBBlleennaaHHeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''bbddiieessFFssMMeeNNIIeennHH  ®®BBmmTTSSggeeqq¬¬øøtt{{kkaass

eennaaHH  xxMMBBnn¥¥ll''EExxµµrreevvoottmmiijjTTSSgg22nnaakk''  [[yyll''nnUUvvKKMMeerraaggkkaarrNN__dd**®®kkxx√√kk''rrbbss''yyYYnn
hhaaNNUUyy  EEddllvvaaeeccHHee®®bbIIkkllll∫∫iicc  mmaannCCaabbÂÂJJççaass''mmaannCCaabbeeNN††aayyCCaanniiccçç˘̆˘̆˘̆  ccUUrr
kkMMuuTTuukkcciitt††[[eessaaHH  ..  eellaakkbbJJÇÇaakk''ffaa  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrssuuPPaaBBss©©bb''eess©©øømm  ss¬¬ËËttbbUUtt
ssuuccrriitt  ®®ssLLaajj''eessrrIIPPaaBB  9900%%kkaann''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..  eeyyIIggmmiinnGGaacceellaatt
kkeeÂÂJJÇÇaallddUUccPP~~MMeePPII¬¬gg  ee®®bbIIFFmm··eekk††AAddUUccyyYYnnddUUccyyYYnneevvoottmmiijjVVnneeLLIIyy  ..  ddIIFFII¬¬®®bbeeTT--
ssEExxµµrreeyyIIggmmaannCCIIrrCCaattiillÌÌFFMMTTUUllaayyNNaass''  ssMMrraabb''bbeeggII̊̊nnppll  ..  eeyyIIggeeFFII√√EE®®ssEEtt
mm††ggmmYYyyqq~~SS  rrYYcceeyyIIggssMMrraakk55--66EExxyy""aagg®®ssYYll  ..  ccMMEENNkk´́®®BBeeQQIIdd**mmaanntt´́mm¬¬  mmaa
nnddll''eeTTAA  7733%%  ´́nnddIIFFII¬¬TTSSggGGss''  ..  TTeenn¬¬ssaabb  TTeenn¬¬eemmKKgg  pp††ll''®®ttIIVVnn®®KKbb''®®KKaann''  ..
®®kkeeLLkkeemmIIlleeTTAAtt∫∫ËËggdd**mmaanntt´́mm¬¬vviijj  eeyyIIggmmaannyy""aaggee®®ccIInn˘̆˘̆˘̆..ll..

ddUUeecc~~HHeeyyIIgg®®KKaann''EEttrrYYbbrrYYmmKK~~aabbMMVVtt''QQµµÁÁjjkkNN††aall  bbMMVVtt''ssMMNNUUkkssUUkkVV""nn''
eeyyIIggGGaacceeddaaHH®®ssaayybbJJ˙̇aaCCIIvvPPaaBBkkssiikkrrEExxµµrrVVnnyy""aaggggaayy  ..ll..  nniigg  ..ll..
EExxµµrrTTSSgg22nnaakk''eennaaHHvviill®®ttLLbb''eeTTAACCYYbbvvaa  ..  hhUU--CCIImmiijjeeccjjbbJJÇÇaa[[eeKKssmm¬¬aabb''GG~~kk
TTSSggBBIIrreennaaHHeeccaall  eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggkkMMuu[[EEbbkkkkaarrNN__rrbbss''vvaa  ..  ssÂÂggaamm5577´́ff©©ppÊÊ¨̈HH
eeLLIIggyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaeennAAeeDDoonneebboonnPPUU  ..  kkggTT&&BBVVrrSSggnniiggbbUUddUUyyBB&&TTÏÏvvaayyKK~~aayy""aaggss√√iitt
KKWWssIIuussaacc''hhuuttQQaammKK~~aa  ..    TTiinn~~aannuubb∫∫vvttii††VVrrSSggmmYYyyeeQQµµaaHH HISTORAMA VVnnppßßaa--
yyffaa  eennAAeeBBlleennaaHHkkggTT&&BBVVrrSSggmmaannss¬¬aabb''nniiggVVtt''xx¬¬ÁÁnnccMMnnYYnnCCaapp¬¬ËËvvkkaarr  ®®VVMMmmWWuunn®®VVMM
BBIIrrJJnn''®®VVMMbbYYnnrryyeekkAAssiibb®®VVMMbbIInnaakk''  ((5577,,999988nnaakk''))  ..  eeTTIIbbBBiiPPBBeellaakkeebbIIkkssnnii~~--
ssiiTTmmYYyyeennAA®®kkuugghhßßWWEENNvv  ccaabb''BBIIEExxeemmssaaqq~~SS11995544  eeddIImm∫∫IIccrrccaabbJJççbb''ssÂÂggaammeennAA
ee®®CCaayyååbbTTII√√bb≤≤NNÎÎËËcciinn  ..

ddUUeecc~~HHssnnii~~ssiiTTeennHHVVnnssMMeerrcceennAA´́ff©©TTII2200//77//5544  ®®ttUUvvbbJJççbb''ssÂÂggaammeennAAeellII
ee®®CCaayyååbbTT√√IIbb≤≤NNÎÎËËcciinn      EEffmmTTSSggyyll''®®BBmm[[®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa,,  yyYYnn,,  llaavv‰‰kkrraaCC¥¥
bbJJÇÇaakk''bbEEnnƒƒmmeeTToottffaa  TT&&BBbbrreeTTssTTSSggGGss''®®ttUUvvddkkffyyeeccjj[[GGss''BBII®®bbeeTTssTTSS
ggbbIIeennaaHHCCaaddaacc''xxaatt  ..

bb""uuEEnn††GGPP&&BB√√EExxµµrreeyyIIgg˘̆˘̆˘̆  eeyyIIgg®®ttUUvvVVtt''bbgg''TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammCCaaeellIIkkTTII22  ..  ®®ttUUvv
VVtt''bbgg''®®bbCCaaCCnnccMMnnYYnn44llaannnnaakk'',,  ®®ttUUvvllHHbbgg''vvtt††ccMMnnYYnn555566  EEddllmmaann®®BBHHssggÙÙ
CCaaCCaattiiEExxµµrr  kkaann''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaayy""aaggxxÇÇaabb''xxÇÇÁÁnnccMMnnYYnn22mmWWuunn55JJnn''GGgg  ..  ((  eerrOOggEExxµµrr
eeyyIIgg®®ttUUvvVVtt''bbgg''TTwwkkddIIkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammeennHH,,  VVrrSSggddUUccCCaaKKµµaannkkMMhhuusseeTT  ee®®JJHHkkaall
eeNNaaHH  eebbIIVVrrSSgg®®bbKKll''TTwwkkddIIkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm[[EExxµµrr  eeKKGGaaccssµµaannVVnnffaa  mmuuxxCCaaddUUcc
ss√√aaVVnnEEpp¬¬ddUUggeehhIIyy  !!  ))  ..  KKYYrr[[ss††aayyNNaass''̆̆ ˘̆˘̆    TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammssiiƒƒtteennAAee®®kkaamm
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GGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggGGss''rryy:eeBBllccMMnnYYnn9900qq~~SS  ..  rraaCCkkaarrEExxµµrreessaaHHGGeeggIIyy  KKµµaann
KKMMeerraaggkkaarrrrMMeeddaaHHTTaall''EEtteessaaHH  !!  ..  ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijj  yyYYnnmmaannEEppnnkkaarree®®KKaaggTTuukkCCaa
ee®®ssccttSSggBBIIqq~~SS11994455  eeddIImm∫∫II®®KKbb''®®KKggnnKKrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  ..  eemmIIllccuuHH  !!  VVrrSSgg®®bb--
KKll''TTwwkkddIIkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm[[vvaaPP¬¬aamm˘̆˘̆˘̆  vvaammaannkkggTT&&BBEEddllmmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__dd**®®KKbb''®®KKaa
nn''̆̆ ˘̆˘̆  vvaammaannnnaammWWuunneeccHHddwwggee®®CCAA®®CCHH˘̆˘̆˘̆  vvaammaannGG~~kkbbeeccççkkeeTTssdd**®®ttwwmm®®ttUUvv  nnSSyykkmmkk
ddaakk''®®KKbb''@@®®kkssYYgg,,  ®®KKbb''@@EEpp~~kkPP¬¬aamm@@  ..ll..

VVrrSSggVVnn®®bbKKll''‰‰kkrraaCC¥¥[[®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaattSSggBBIÍ́ ff©©TTII99vviicciiœœkkaa11995533  ..  yyYYnn
eevvoottmmiijjccgg''BBuuHH®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaCCaaBBIIrr˘̆˘̆˘̆  ddUUeecc~~HHeeqq¬¬øøtteeBBllEEddllbbUUddUUyyttSSggmmUUllddΩΩaann
eennAAJJsseeBBjj®®ssuukkEExxµµrryy""aaggeennHH  vvaaEEbbrrCCaabbJJÇÇaa[[bbUUddUUyyllYYccvvaayykkMMeeTTcckkggeexxmmrr
PPUUmmiinnÊÊeennAA®®ssuukk´́bb""lliinn,,  ®®kkeeccHH,,  EE®®sseeCCss,,  vvWWuunn´́ss  CCaaeeddIImm  kk~~̈̈ggEExxeemmssaaqq~~SS11995544  ..
eeBBlleennaaHHkkggTT&&BBCCaattiieeyyIIggvvaayyttbbeeTTAAvviijj  bbNN††aayy[[bbUUddUUyy®®ttUUvvss¬¬aabb''ttaayyeehhaagg
eeccaalleexxµµaaccJJsseeBBjj´́®®BB  ..  

eemmIIllccuuHHbbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeGGIIyy  !!    kkggTT&&BBEExxµµrreeyyIIggmmiinnEEmmnnGGnn''‰‰NNaa  !!  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS
11995544,,  bbUUddUUyymmaannkkmm¬¬SSggTT&&BBnniiggmmaannGGaavvuuFFdd**xx¬¬SSggkk¬¬aa,,  vvaaGGaaccddeeNNII††mmyykkCC&&yyCCMMnnHH
BBIIVVrrSSggeennAAeeddoonneebboonnPPUU  kk**bb""uuEEnn††vvaa®®ttUUvvbbrraaCC&&yyKKYYrr[[GGaamm""aass''eennAAccMMeeJJHHmmuuxxkkggeexxmm
rrPPUUmmiinnÊÊ  ..  lluuHH®®ttUUvvbbrraaCC&&yyyy""aaggeennHH  eeTTIIbbvvaayyll''ffaa  eebbIIee®®bbIIEEttGGaavvuuFFnniiggkkmm¬¬SSggVVyy
eeFFII√√ssÂÂggaammCCaammYYyyEExxµµrr  vvaammiinnGGaaccyykkCC&&yyCCMMnnHHBBIIEExxµµrrVVnneeLLIIyy  ..  ee®®JJHH®®bbCCaaCCnn
EExxµµrrrrwwggbbwwuuggss√√iittss√√aajjBBUUEEkkGGtt''®®TTSSnnUUvvkkaarrllMMVVkk®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  ..  eemmIIllccuuHHEExxµµrrmm~~aakk''
GGaaccTTbb''TTll''nnwwggyyYYnn55nnaakk''VVnnyy""aaggggaayy  ..  bbnn††ssÂÂggaammtteeTTAAeeTToottmmiinneekkIItteeTT
®®ttUUvvEEttddkkffyyrrkkååVVyykklleeppßßgg  ..  yyYYnnssaall''ccrriittnniiggccMMNNuucceexxßßaayyrrbbss''eemm
ddwwkknnSS®®bbeeTTssEExxµµrr  KKWWccUUllcciitt††ssIIuueeCCaarr,,  ccUUllcciitt††[[eeKKbbeeJJÇÇaarr,,  [[eeKKbbeeJJIIççccbbeeJJIIççrr
rreeNNbbrreeNNIIbb˘̆˘̆˘̆  ‰‰ggPPrrGGjjkk**PPrreeTTAAccuuHH  [[EEtt®®ttUUvvcciitt††GGjj  !!  [[EEttGGjjll∫∫IIeeQQµµaaHH
((eeLLIIggbbuuNN¥¥ss&&kkii††))  mmaann®®bbeeyyaaCCnn__ddll''®®KKYYssaarrGGjj  ..ll..  ddUUeecc~~HHyyYYnnhhaaNNUUyy
®®ttUUvvEEttbbEEnnƒƒmmGGaavvuuFFcciitt††ssaaÂÂss††  nniiggkkllll∫∫iiccEEffmmeeTToott  rrYYcceehhIIyyvvaakk**ccaabb''eeppII††mmGGnnuu
vvtt††eeXX¬¬aaggXX¬¬aa  ««  bbMMEEbbkkbbMMVVkk''eeddIImm∫∫II®®KKbb''®®KKgg  »»  ..

yyYYnneevvoottmmiijjkkMMBBuuggss¬¬nn''eess¬¬aarrkkååVVyykkll  ®®ssaabb''EEttvvaaddwwggffaassnnii~~ssiiTTeennAATTII
®®kkuugghhßßWWEENNvvssMMeerrccbbJJŒŒbb''ssÂÂggaammeennAAååbbTTII√√bb≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  {{kkaassllÌÌmmkkddll''yy""aa
ggeennHH,,  eennAA´́ff©©TTII66//88//5544,,  yyYYnnhhaaNNUUyyeeccjjbbJJÇÇaa[[eeccjjBBIÍ́ ®®BBttMMeerroobbCCYYrreeLLIIggLLaa
nnTTSSggmmuuxxjjjjwwmm  rrYYcceellIIkk´́ddbbkk''rrvviicc@@  ««ssMMuullaabbggbbÌÌËËnnEExxµµrr»»  vviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''
®®bbeeTTsseevvoottNNaammvviijj  ..  vvaaEE®®sskkeehhflflaarrkkeeÂÂJJÇÇøøvvssbb∫∫aayyrrIIkkrraayy  jjjjwwmmmmaannnn&&--
yyCCaaggEExxµµrrmmççaass''®®ssuukkeeTTAAeeTToott  ..
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ccaabb''ttSSggBBIIEExxkkJJÔÔaa11995544rrhhUUttbbnn††bbnnÊÊaabb''mmkk  bbUUddUUyyllbbllYYccccUUllmmkkkkaann''®®bb
eeTTssEExxµµrr  ..  vvaaeeddIIrreeffIIµµrreeCCIIggss©©aatt''ee®®ccoobb  ..  ppÊÊ̈̈yyeeTTAAvviijj  eennAA´́ff©©TTII66//88//5544  bbUUddUUyy®®ttUU
vvddkkffyyeeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrr  ®®ssaabb''EEttbbUUddUUyyttMMeerroobbCCYYrrKK~~aaeeLLIIggLLaann  yy""aaggKK®®KKwwkkKK--
ee®®KKgg  eeFFII√√[[eeppIIÌÌllddll''BBiiPPBBeellaakknniigg®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  ..  eennHHCCaakkllll∫∫iiccffiiıınnEEPP~~kkdd**
®®bbssbb''GGssççaarr¥¥  ..  vvaabbgg˙̇aajj[[eeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kkCCaakk''EEss††ggffaa  eeBBllVVrrSSggffyyeeccjj
BBII®®bbeeTTssEExxµµrr  bbUUddUUyykk**ddkkffyyeeccjjEEddrr  ..  ddUUeecc~~HHEExxµµrrEEddllmmiinnVVnnBBiiccaarrNNaa  kk**
yyll''®®ccLLMMyy""aaggFF©©nn''ffaa  ––  bbUUddUUyyssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllmmkkss¬¬aabb''CCYYyyEExxµµrrEEmmnn  ee®®JJHHbbggbbÌÌËË
nnEExxµµrreeyyIIggssµµaannyyll''ttaammEEttkkaarreemmIIlleeXXIIjjbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

KKWWbbuuBB√√eehhttuuEEddllVVnneerroobbrraabb''mmkkeennHHeehhIIyy  VVnnCCaaEExxµµrrGGaayy""ggyyYYnneehhgg--
ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnn,,  CCaa--sswwuummssnnii~~ddΩΩaannffaa  yyYYnnccUUllmmkkCCYYyyEExxµµrrCCaaeellIIkkTTII11  ..

ccMMEENNkkyyYYnneevvoottmmiijjEEddllVVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yydd**FFMMeeFFgg  nnUUvvEEppnnkkaarrTTII11eennHH
eehhIIyy  ddUUeecc~~HHvvaaGGaacceellbbTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  EEddllCCaaEEppnnkkaarrTTII22rrbbss''vvaaVVnnyy""aagg
ggaayy  ..  eennaa‰‰kkmmıı¨̈CCaakkNN††aall‰‰eeNNHHvviijj  vvaabbeeggII̊̊ttVVnnCCaaEExxßßrryy:bbgg˚̊bb''TTuukkCCaaee®®ss
cc  mmaannssmmaaCCiikkEExxµµrreevvoottmmiijjTTSSggGGss''ccMMnnYYnn®®VVMMJJnn''nnaakk''  pp††ËËrrpp††aacc''yy""aaggssÌÌiittrrmmYYtt
bbMMeerrIIvvaa  ..  eeBBllbbUUddUUyyddkkTT&&BBeeccjjBBII®®bbeeTTssEExxµµrr  vvaassMMrrSSggee®®CCIIsseerrIIsskk~~̈̈ggccMMeeNNaamm
ssmmaaCCiikkTTSSggeennaaHHccMMnnYYnnmmYYyyJJnn''nnaakk''  nnSSyykkeeTTAACCaammYYyy  ..  ccMMEENNkkbbYYnnJJnn''nnaakk''
eeTToott  vvaa[[rrMMssaayyCCYYrrssmm©©MMkk~~̈̈ggTTIIggggiitt  ssMMrraabb''TTuukkeeFFII√√EExxßßrryy:rrgg''ccSS{{kkaassllÌÌvviill®®tt
LLbb''mmkkvviijj  ..  KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''ccUUllssMMuussaarrPPaaBBbbMMeerrIIrraaCCkkaarrEExxµµrreeTT  ..  ccMMEENNkk‰‰
®®kkuummEExxµµrr≤≤ssßßrr:˘̆˘̆˘̆  ccaabb''ttSSggBBII®®ssuukkEExxµµrrVVnn‰‰kkrraaCC¥¥  kk**ssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllmmkkssMMuussaarrPPaa
BBrrYYbbrrYYmmbbMMeerrIICCaattiiTTSSggGGss''  ..

kk~~̈̈ggrryy:eeBBll99qq~~SSEEddllbbUUddUUyyttSSggmmUUllddΩΩaanneennAAkk~~¨̈gg®®ssuukkEExxµµrr  yyYYnnhhaaNNUUyy
CCaaeevvoottmmiijjxxMMeerroonnssUU®®ttssaall''®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayyPPUUmmiiyyuuTTÏÏssaaÂÂss††´́®®BB®®BBwwkkßßaaeennAAkk~~¨̈gg
®®ssuukkEExxµµrr  ..  ssaall''TTIIkkEEnn¬¬ggtt∫∫ËËggmmaanntt´́mm¬¬  CCaaBBiieessssvvaaeeqq¬¬øøttddwwkknnSSGGaavvuuFFccUUllyykk
mmkkkkbb''llaakk''TTuukkkk~~̈̈gg´́®®BB®®ssuukkEExxµµrryy""aaggee®®ccIInn  ..  ååTTaahhrrNN__eennAAPPUUmmiissMMLLËËtteexxtt††VVtt''
ddMMbbgg  mmaannbbIIrryyeeddIImm  ..  eemmFFMM@@BBIIrrnnaakk''  EEddllEEffrrkkßßaaGGaavvuuFFTTSSggeennaaHHeeQQµµaaHH  mmUUll--
ssmm∫∫iitt††  eehhAAttaaEEbb""tt  nniiggrrss''--jjwwmm  eehhAAttaaeekkAA  ..

yyYYnnVVnn®®ttYYtt®®ttaa®®bbeeTTssbbIIKKWW  ttuuggkkwwgg,,  GGNNˆ̂aamm  nniiggkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..  vvaahhflflaannrrMM
eellaaPPcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii,,  rrMMeellaaPPssiiTTiiÏÏmmnnuussßß,,  vvaahhflflaanneeccjjcc∫∫aabb''[[EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammccMM
nnYYnn44llaannnnaakk''kkaann''kkaattyyYYnn  ..  kkaalleeNNaaHH®®BBHHssggÙÙkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeeFFII√√VVttuukkmmµµyy""aagg
xx¬¬SSggkk¬¬aa  ®®bbqqSSggnnwwggGGMMeeBBIÍ́ ®®BB´́ppßßrrMMeellaaPPssiiTTiiÏÏmmnnuussßßeennHH  ..

eeddIImm∫∫IIbbMMVVtt''ddaann®®bbvvttii††ssaaÂÂss††nniiggPPUUmmiissaaÂÂss††rrbbss''EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm        yyYYnnVVnn  



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                  1166

pp¬¬aass''eeQQµµaaHHPPUUmmii  XXMMuu  ®®ssuukk  nniiggeexxtt††eexxÊÊccxxIIÊÊGGss''  rrYYccvvaaEEffmmTTSSggpp¬¬aass''eeQQµµaaHHnnKKrrTTSSgg
bbIIeennaaHHeeTTAACCaa  ««eevvoottNNaamm»»  eeTToottppgg  ..  vvaaVVnnBBuuHHCCaaBBIIrr  eeddaayyyykkEExxßßbbnnÊÊaatt''®®ssbb
TTII1177  CCaa®®BBMM®®bbTTll''  KKWWeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggCCaakkuummµµ¨̈yynniiss††  ccaatt''EEttggttSSgghhUU--
CCIImmiijjCCaa®®bbFFaann  nniiggeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggCCaaeessrrIIccaatt''ttSSggeegg""aa--DDiinneeyyoomm  CCaa®®bbFFaa
nnaaFFiibbttII  ..

eeKKGGaacc®®bbddUUcckkaarrGGnnuuvvtt††nn__EEppnnkkaarrrrbbss''yyYYnnrreebboobbeennHH  eeTTAAnnwwggkkaarree®®CCIIsseerrII--
ss®®ttIIrr""ss''  EEddlleennAArrss''®®ssss''llÌÌkk~~̈̈gg®®kkLLmmYYyy,,  ®®ttIIrr""ss''ss¬¬aabb''ssÌÌ̈̈yy  KKWWBBYYkkyyYYnnBBuukk
rrllYYyyeessrrIInniiyymm  BBYYkkeeccaarr´́®®BBxxaaggtt∫∫ËËggeennAAkk~~¨̈gg®®kkLLmmYYyyeeppßßggeeTToottCCaaee®®sscc
eeddIImm∫∫IIggaayyGGnnuuvvtt††EEppnnkkaarrTTII22CCaabbnnÊÊaann''  ..

eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggkkMMuu[[xxuusscc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  EEddllmmaannEEccggkk~~¨̈ggssnniiÏÏssJJÔÔaa´́nnssnnii~~
ssiiTTeennAA®®kkuugghhßßWWEENNvvEExxkkkk˚̊ddaaqq~~SS11995544  EEddllyyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottmmiijj  VVnnccuuHH
hhttƒƒeellxxaaTTTTYYllyyll''®®BBmmCCaammYYyy  ssnn¥¥aaffaaQQbb''eeddIIrrQQ¬¬aannJJnn®®bbeeTTssCCiittxxaagg
eennaaHH˘̆˘̆˘̆  ddUUeecc~~HHkk~~̈̈ggqq~~SS11995588,,  yyYYnnhhaaNNUUyy´́qq~~®®bbDDiittCCaaeevvoottkkuuggvviijj  rrYYccccaatt''EEttggttSS
gg  ««  eegg√√øøgg--hhflflUUffUU  »»  CCaa®®bbFFaann  ..  bb""uuEEnn††®®ttUUvvEEttss††aabb''  ®®ttUUvvEEtteeKKaarrBBttaammbbJJÇÇaahhUU--CCIImmii
jjddEEddll  ..  ««  eevvoottkkuuggkkMMBBuuggeeqq¬¬qq¬¬aarrkkeellss  !!  »»  ..

kk~~¨̈ggqq~~SS11996633,,  eeqq¬¬øøtteeBBllEEddllbbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrrrrjjII¨̈rr´́jj""rrtt''ccUUll´́®®BB,,  eeqq¬¬øøtteeBBll
EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuTTaatt''eeccaallCCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSggeennAA´́ff©©TTII1100vviicciiœœkkaa11996633  {{kkaass
llÌÌmmkkddll''yy""aaggeennHH  yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaGGttiitteevvoottmmiijj  nniiggCCaabbccçç¨̈bb∫∫nn~~eevvoottkkuugg
kk**ccaabb''eeppII††mmGGnnuuvvtt††KKMMeerraaggkkaarrTTII22PP¬¬aamm  ..  vvaaccaabb''eeppII††mmTTaakk''TTggsseemm††ccssIIhhnnuu  rrYYccvvaa
bbJJÇÇËËnnbbUUddUUyyvviill®®ttLLbb''ccUUllmmkkkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa,,  ccaabb''eeppII††mmttSSggmmUUllddΩΩaannTT&&BB
kkEEnn¬¬ggccaass''ddEEddlleeLLIIggvviijj  ..  vvaayykkeellssssMMuuddIIttSSggmmUUllddΩΩaannTT&&BB  eeddIImm∫∫IIkkMMeeTTcc
GGaaeemmrriikkSSggrrMMeeddaaHHTTwwkkddIIeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  eennHHeehhIIyyCCaaxx¬¬aaccaass''ccUUllmmkkkkaann''
ssiilleennAAvvtt††ddEEddllvviijj  ..  vvaabbiiuunn®®bbssbb''eeFFII√√ÚÚkkTTnn''PP¬¬nn''  ssUUkkVV""nn''nnaammWWuunnEExxµµrrEEddllTTTTYY
llxxuuss®®ttUUvvkk~~̈̈ggvvSSgg  rrhhUUttddll''®®KKYYssaarrrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ..ll..

kk~~¨̈ggqq~~SS11996655  eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggVVnnTTTTYYllGGnn††rraaKKmmnn__BBIIkkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSgg
®®KKbb''@@EEpp~~kkmmaannccMMnnYYnn22EEssnnnnaakk''  ..  eeqq¬¬øøtt{{kkaasseennaaHHyyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottkkuuggkk**
bbJJÇÇËËnnbbUUddUUyymmkkkkaann''®®bbeeTTssEExxµµrrEEddrr  eeddIImm∫∫II[[mmaannccMMnnYYnneessIIµµKK~~aa  ..  vvaayykkeellssdd
EEddll@@ffaa  ––  ««  ssMMuuddIIss~~aakk''eennAAeeddIImm∫∫IIkkMMeeTTcckkggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggrrMMeeddaaHHTTwwkkddIIeevvoottNNaamm
xxaaggtt∫∫ËËgg  »»  ..

eeqq¬¬øøtteeBBlleennaaHH  vvaabbJJÇÇËËnn®®kkuummcciitt††ssaaÂÂss††  ccUUllmmkk®®bbeeTTssEExxµµrryy""aaggee®®ccIInn  ..
®®kkuummeennHHccaabb''eeppII††mmeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBTTaakk''TTggrrwwttccMMNNggmmiitt††PPaaBB      rrvvaaggssmmaaCCiikkbbkkßß®®bb--  
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CCaaCCnnbbddiivvtt††nn__EExxµµrr  KKWWBBYYkkGGttiittEExxµµrreevvoottmmiijj  EEddllhhUU--CCIImmiijjbbJJÇÇaa[[ssWWgg--gg""uukkmmiijj
bbeeggII˚̊ttBBIIqq~~SS11995511  rrYYccbbgg˚̊bb''llaakk''xx¬¬ÁÁnnTTuukkkk~~¨̈gg®®ssuukkmmaannccMMnnYYnn44JJnn''nnaakk''eennaaHHeeLLIIgg
vviijj  ..  CCaaBBiieessssvvaaccaabb''eeppII††mmBB®®ggwwggBB®®ggIIkkkkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFFbbddiivvtt††nn__‰‰kkPPaaBB
rrbbss''kkmmıı̈̈CCaa  ((GGttiittEExxµµrreevvoottmmiijj))  [[rrwwggmmSS  ..  vvaassMMrrSSggCCMMeerrIIssEEttyyuuvvCCnnEExxµµrrEEddll
®®KKYYssaarr®®ttUUvvrrggee®®KKaaHH  bbNN††aallmmkkBBIIGGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··NNaammYYyy  BBIIss~~aa´́ddnnaammWWuunnrraaCCkkaarr
CCiiHHCCaann''  rrYYccvvaajj¨̈HHjjgg''ccaakk''ccuuccttaammccMMNNuucceexxßßaayynnaannaaeennaaHH[[dduuHHcciitt††®®ttUUvvEEttssgg
sswwkk˘̆˘̆˘̆  rrYYcceeTTIIbbvvaabbJJççËËllkk~~̈̈ggGGggPPaaBBeeyyaaFFaa  ..ll..

❑                               ❑

❑
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CMBUkTI3
‹‹  eehhttuuddUUcceemm††ccVVnnmmaann®®BBwwttii††kkaarrNN__1188mmiinnaa11997700  ??  
‹‹  kkaarrbbeeggII̊̊ttrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii  !!
‹‹  sseemm††ccssIIhhnnuurrtt''eeccaall®®ssuukk  !!
‹‹  eellaakkllnn''--nnll''ccaatt''ttMMNNaaggeeTTAACCYYbbsseemm††ccssIIhhnnuu  !!

eellaakkllnn''--nnll''CCaarrddΩΩmmÂÂnnII††nniiggCCaannaayyGGKKeemmbbJJÇÇaakkaarrkkggTT&&BBCCaattii  ..  ttMMEENNgg  
eennHH  eellaakkFF¬¬aabb''kkaann''kkaabb''rrhhUUttmmkkddll''qq~~SS11996677  ..  ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11996699  eellaakkssMMuu
ddkkxx¬¬ÁÁnnffyyeeccjjBBIImmuuxxddMMEENNggTTSSggGGss''  KKWWeellaakkmmaannbbMMNNggff√√aayysseemm††ccssIIhhnnuu
cceeJJççjjffII√√®®BBHHhhttƒƒccuuHH  ..  mm""¥¥aaggeeTTootteellaakkkkMMBBuuggmmaannkkgg√√ll''  eeddaayyssaarrmmrrNNPPaaBB
ffIIµµ@@rrbbss''eellaakk®®ssIIeexxgg  EEddllCCaaPPrriiyyaadd**kkMMsstt''kk®®mmrrbbss''eellaakk  ..

eeBBlleennaaHH  sseemm††ccssIIhhnnuukkMMBBuuggbbÂÂgg˚̊aabbBBYYkkeeqq√√ggppgg  BBYYkkss††SSppgg  jj¨̈SSgg[[eessddΩΩ
kkiiccççccuuHHdduunnddaabb  bbEEnnƒƒmmeellII≤≤TTiiÏÏBBllssÂÂggaammeennAA®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  kkMMBBuuggCCHHmmkkeellII
CCaayy""aaggxx¬¬SSgg  nniiggbbJJ˙̇aallMMnnwwggnneeyyaaVVyy  llMMnnwwggmmeennaaKKmmvviiCCÇÇaa  ®®ttUUvveeccaaTTyy""aaggFF©©nn''kk~~̈̈
gg®®bbeeTTssEExxµµrr  ..    mmUUlleehhttuueennHH˘̆˘̆˘̆  kk~~̈̈ggqq~~SS11996699  sseemm††cc®®TTgg''TTTTYYllssaall''bbrraaCC&&
yy´́nnnneeyyaaVVyyxxaaggEEpp~~kkeessddΩΩkkiiccçç  nniiggkkMMhhuussEEddllyyll''®®BBmm[[eevvoottkkuuggttSSggmmUU
llddΩΩaannbbUUddUUyykk~~̈̈ggTTwwkkddIIEExxµµrr  ..    eennAAeeBBlleennaaHH  vvaakkMMBBuuggbbJJÇÇËËnnbbUUddUUyy  bbJJÇÇËËnnGGaavvuuFFccUU--
llmmkkee®®ccIInneeLLIIgg@@ddUUccTTwwkkVVkk''TTMMnnbb''  ((  kkaalleeNNaaHHeevvoottkkuuggkkaann''kkaabb''TTwwkkddIIEExxµµrrGGss''
ccMMnnYYnnBBIIrrPPaaKKbbII  22//33  eeTTAAeehhIIyy  ))  ..  vvaaeeqq¬¬øøttBB®®ggwwggBB®®ggIIkkkkggkkmm¬¬SSggGGttiittEExxµµrreevvoott--
mmiijjeeLLIIggvviijj  ..ll..

ddUUeecc~~HHEExxssIIhhaa11996699˘̆˘̆˘̆  sseemm††cc®®TTgg''eebbIIkkssmmaaCCBBiieessssmmYYyy  rrYYccssMMeerrccccaatt''
ttSSggeellaakkllnn''--nnll''  CCaaeemmddwwkknnSS  ««  rrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattii  »»  ..  kkaalleeNNaaHH
mmrrttkkkkmmıı¨̈CCaa  EEddlleeJJrreeBBjjeeTTAAeeddaayyvviibbttii††  kk**®®ttUUvvFF¬¬aakk''eeTTAAeellIIssµµaaeellaakkllnn''--
nnll''TTSSgg®®ssuugg  ..

eehhttuuddUUcceemm††ccVVnnmmaann®®BBwwttii††kkaarrNN__1188mmiinnaa11997700  ??
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eellaakkxx√√ll''EEssnnxx√√ll''ee®®JJHHeellaakkyyll''ffaa  ––
‹‹  eebbIIGGaaeemmrriikkSSggddkkffyyeeccjjBBIIyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eettIIrraaCCkkaarrEExxµµrreeddjjbbUUddUUyy[[

ffyyeeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrrrreebboobbddUUcceemm††cceeTTAA  ??  eeFFII√√kkaarrccrrccaa®®VVbb''vvaa[[ddkkffyyeeccjj  ??
vvaacc∫∫aass''CCaaeeqqII¬¬yyffaa  eeTT  !!  ..  eeyyIIggee®®bbIIGGaavvuuFF  ??  kkggeexxmmrrPPUUmmiinnÊÊmmaannEEtt22mmWWuunn77JJnn''
nnaakk''  ??  ..

eebbIIssiinnCCaa®®bbeeTTsseevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggrrYYmmKK~~aaCCaammYYyyeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggvviijj
®®bbeeTTsseennHHnnwwggkk¬¬aayyeeTTAACCaa®®bbeeTTssmmYYyyyy""aaggmmSSxxaaggEEpp~~kkssÂÂggaamm  ee®®JJHHrrbbrrrrkk
ssIIuurrbbss''vvaaKKWWeeFFII√√ssÂÂggaamm  ..  vvaaeeFFII√√ssÂÂggaammbbnn††@@CCaammYYyybbrreeTTss  nniiggCCaammYYyyBBYYkkyyYYnn
KK~~aavvaaKKµµaann®®ssaakk®®ssaann††  ..  tteeTTAAGGnnaaKKtt  vvaammuuxxCCaaeeqq¬¬øøttbbnn††ssÂÂggaamm  eeddIImm∫∫IIBB®®ggIIkkTTwwkk
ddIIrrbbss''vvaabbEEnnƒƒmmeeTToott  ..

ee®®JJHH®®bbeeTTsseevvoottNNaammmmaannTTMMhhMM®®kkLLaa´́ppÊÊccMMnnYYnn333300,,000000KKmm22  KKWWFFMMCCaagg
®®ssuukkEExxµµrrCCiittddll''eeTTAA22ddgg  ..  mmaannccmm©©aayyBBIIxxaaggeeCCIIggeeTTAAxxaaggtt∫∫ËËgg  ®®bbEEvvgg22,,000000
KK˘̆mm˘̆  ..  kk~~¨̈ggqq~~SS11996699  eevvoottNNaammTTSSggBBIIrrmmaann®®bbCCaaCCnnccMMnnYYnn3388llaannnnaakk''  ((  2200
llaannnnaakk''eennAAxxaaggeeCCIIgg  nniigg1188llaannnnaakk''eennAAxxaaggtt∫∫ËËgg  ))  ..  ®®bbeeTTsseevvoottNNaammssMM--
bbUUrreeTTAAeeddaayy´́®®BBPP~~MM≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__®®KKbbddNN††bb''  ..  8800%%´́nn´́ppÊÊ®®kkLLaaTTSSggmmUUll  ((226600,,
000000KKmm22))˘̆˘̆˘̆  eennAAssll''EEtt2200%%  KKWW6666,,000000KKmm22bb""uueeNNˆ̂aaHH  EEddllCCaaddIIGGaaccrrss''eennAA
VVnn  ..  ssƒƒaannPPaaBB®®bbCCaaCCnnyyYYnnmmaannccMMnnYYnn  660000nnaakk''kk~~̈̈gg´́ppÊÊddII11KKmm22  ..

®®bbCCaaCCnneevvoottNNaammmmaannyy""aaggee®®ccIInn  eennAAeellIÍ́ ppÊÊddIIdd**cceeggÌÌøøttccggÌÌll''EEbbbbeennHH  nnwwgg
GGaaccbbNN††aall[[eeTTAACCaaTTmm©©nn''mmYYyydd**FF©©nn''≤≤ttKKNNnnaaddll''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  EEddllmmaann®®BBMM
®®bbTTll''CCaabb''KK~~aa  ee®®JJHHeeyyIIggmmiinnGGaaccbbwwTTVVMMgg®®BBMM®®bbTTll''®®bbeeTTssTTSSggBBIIrr  EEddllKKµµaann
rrVVMMggFFmmµµCCaattiiCCYYyykkaarrJJrr[[mmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBBVVnneeTT  ..  ssBB√√́́ ff©©eennHH  yyYYnneeccHHEEttvvaatt
TTII  ccUUllmmkkttSSggeennAAeellIIddIIEExxµµrrEEddllTTMMeennrrCCaahhUUrrEEhhrr  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11996699  yyYYnnccUUllmmkk
ttSSggTTIIllMMeennAAttaammcc∫∫aabb''mmaannccMMnnYYnn5500mmWWuunnnnaakk''  kk~~¨̈ggccMMeeNNaammEExxµµrrEEddllCCaammççaass''TTwwkkddII
ccMMnnYYnn77llaannnnaakk''  ..eebbIIssBB√√́́ ff©©bbUUddUUyynniiggrraaÂÂss††yyYYnnkkMMBBuuggllbbllYYccccUUllbbnn††mmkkeeTToott
eennaaHH  ddUUeecc~~HHEExxµµrreeyyIIggBBiiVVkkssnnii~~ddΩΩaannNNaass''ccMMeeJJHHppllvviiVVkkEEpp~~kkxxaaggeessddΩΩkkiiccçç  nnii
ggnneeyyaaVVyy  EEddll®®bbeeTTssEExxµµrrnnwwgg®®ttUUvvTTTTYYllrrggee®®KKaaHHeennAAeeBBllGGnnaaKKttxxaaggmmuuxx
CCaaBBiieessssGGNNiikkCCnnCCaattiiyyYYnnmmaannccMMNNggxxaaggpp¬¬ËËvvcciitt††  nniiggnneeyyaaVVyyCCaammYYyy
mmaattuu®®bbeeTTsseeddIImmrrbbss''vvaaCCaanniiccçç  ..

eellaakkyyll''eeTToottffaa  ––  kkaarrrrYYmmKK~~aaeeLLIIggvviijj´́nn®®bbeeTTssyyYYnn  CCaammhhnn††rraayy≤≤tt
GGII√√®®bbEEkkkkVVnn  ccMMeeJJHHPP&&BB√√vvaassnnaa´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  ..  ssÂÂggaammmmuuxxEEttnnwwggppÊÊ¨̈HHrrvvaagg
EExxµµrrnniiggyyYYnn  mmiinnggaayyeeccoossvvaaggppuutteeLLIIyy  ..
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eellaakkllnn''--nnll''hhflflaannGGHHGGaaggTTTTYYllssaall''ffaa  CCnnCCaattiiyyYYnneeddaayymmaannssÂÂggaa
mmCCaabb''@@mmkkddUUeecc~~HH  jj¨̈SSgg[[vvaammaannccrriittrrwwggbbwwuugg  eeccHHGGtt''FFµµtt''nnUUvvkkaarrllMMVVkk®®KKbb''EEbbbb
yy""aagg  ..  rrII‰‰xxaaggeeyyaaFFaa  vvaammaannzzaammBBlldd**xx¬¬SSggBBUUEEkk  mmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__dd**®®ttwwmm®®ttUUvvkk~~¨̈
ggPP~~kk''eePPII¬¬ggssÂÂggaamm  EEffmmTTSSggmmaannKKuuNNssmm∫∫ttii††xxaaggpp¬¬ËËvvbbJJÔÔaa  TTSSggxxaaggpp¬¬ËËvvkkllll∫∫iicc
..  ddUUeecc~~HHbbJJÇÇaakk''[[eeXXIIjjffaa    yyYYnneeTTAAGGnnaaKKtt  EEpp~~kkeeyyaaFFaaGGaaccBBUUEEkkkk~~̈̈ggccMMeeNNaamm
®®bbCCaaCCaattiiTTSSggLLaayyeennAAee®®CCaayy≤≤NNÎÎËËcciinn  nniiggeennAAkk~~̈̈ggGGaassIIuuGGeeKK~~yy__CCaammiinnxxaann  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11997700  bbUUddUUyymmaannccMMnnYYnn22EEssnnnnaakk''  ttSSggmmUUllddΩΩaannJJsseeBBjj´́®®BB´́nn®®bb
eeTTssEExxµµrr  ..  ccMMEENNkkkkggeexxmmrrPPUUmmiinnÊÊvviijj  mmaannEEtt22mmWWuunn77JJnn''nnaakk''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  KKWWmmaann
ccMMnnYYnnttiiccCCaaggyyYYnnbbUUddUUyyddll''eeTTAACCaagg77ddgg  !!  ..  eennHHmmiinnnniiyyaayyddll''ccMMnnYYnnnniiggKKuuNN
PPaaBB´́nnGGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎppgg  ..

eellaakkllnn''--nnll''yyll''ddUUeecc~~HH  mmaannkkaarr®®BBYYyyVVrrmm∏∏yy""aaggxx¬¬SSgg  ..  sseemm††ccssIIhhnnuu
EEbbrrCCaarrtt''eeccaallttMMEENNgg,,  rrtt''eeccaallmmaattuuPPUUmmii,,  rrtt''eeccaallrraaÂÂss††EExxµµrr  yykkrrYYccxx¬¬ÁÁnn  eehhIIyy
TTmm¬¬aakk''GGMMEErrkkeennHHeeTTAAeellIIeellaakkeeTTAAvviijj  ..  eellaakkllnn''--nnll''KKµµaannKKMMnniittkk∫∫tt''sseemm††ccssII
hhnnuueeTT  bb""uuEEnn††eellaakk®®ttUUvvEEttTTTTYYllffµµVVkk''eennHHeeddaayyss√√&&yy®®bbvvttii††  eeTTIIbbCCMMrruujj[[mmaann®®BBwwttii††
kkaarrNN__1188mmiinnaa11997700  eevvllaaeemm""aagg11rreessoolleennHHeeLLIIgg  ..

bb""uuEEnn††KKYYrr[[ss††aayyNNaass''  kkaalleennaaHHee®®bboobbddUUccCCaaeeyyIIggeeFF√√ss®®bbEEhhss  bbeeNN††aa--
yy[[TTwwkkCCMMnnnn''CCnn''lliiccddll''ddMMbbUUllppÊÊHHeeTTAAeehhIIyy  eeTTIIbb®®bbeevv®®bbvvaarrkkTTIICCMMrrkk  kk**kk¬¬aayyeeTTAA
CCaalliiccllgg''vviinnaassGGnn††rraayyddll''PPaaBBGGss''ssggÙÙwwmmrrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..  mm""¥¥aaggvviijj
eeTToott˘̆˘̆˘̆  EExxµµrreeyyIIggGGPP&&BB√√NNaass''̆̆ ˘̆˘̆  eemmIIllccuuHHeellaakkllnn''--nnll''eeLLIIggCCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩ®®KKbb''
®®KKggssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  mmiinnVVnnbbMMeerrII®®bbeeTTss[[VVnneeBBjjeelljjeeTT  ee®®JJHHeellaakkmmaa
nneerraaKKaaJJFFFF©©nn''ddaabbNNaass''eeTTAAeehhIIyy  ..  eeBBlleennaaHH  eellaakkddUUccCCaaGG~~kkkkaann''GGMMNNaacc
‰‰eeTToott@@EEddrr  eellaakkmmaannKKuuNNssmm∫∫ttii††nniiggKKuuNNvviibbttii††KKYYrr[[kktt''ssmmaall''  ..  nnrrNNaa
ccgg''eeccaaTTeellaakkffaaddUUcceemm††cc  kk**eellaakkKKµµaanneeqqII¬¬yyttbbeeTT  ..  eellaakkbbnnßßll''TTuukkkkiittii††yyss
rrbbss''eellaakkeeppII∆∆kk~~¨̈gg´́ddrraaÂÂss††EExxµµrr  EEddlleeccHHKKiittBBiiccaarrNNaa  eeccHHee®®bboobbeeFFoobb[[eeqqII¬¬yy
CCMMnnYYssccuuHH  ..

´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700kknn¬¬ggppuutteeTTAAeeBBllNNaa  eellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxllnn''--nnll''CCYYbb
eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  eellaakkEEttggEEtteeJJllddMMGGUUjjffaa  ––  ««  KKYYrr[[ss††aayyNNaass''@@  mmiinn
KKYYrr[[mmaann®®BBwwttii††kkaarrNN__eeddaayy´́ccddnn¥¥yy""aaggeennHHeeTT  nnSS[[eellaakkCCaabb''eeQQµµaaHHkk~~¨̈gg®®bbvvttii††
ssaaÂÂss††  ffaaeellaakkCCaaGG~~kkddeeNNII††mmGGMMNNaaccBBIIsseemm††ccssIIhhnnuu  »»  ..  ttSSggBBIIeeddIImmTTIImmkk
eellaakkeeKKaarrBBnniiggeessµµaaHH®®ttgg''ccMMeeJJHHsseemm††ccGGss''BBIIddYYggcciitt††  eellaakkKKµµaannnnwwkknnaakk∫∫tt''……dd
eeNNII††mmGGMMNNaaccBBII®®BBHHGGggTTaall''EEtteessaaHH  ..  
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ccuuHHeebbII®®BBHHGGggrrtt''eeccaallttMMEENNgg  rrtt''eeccaallkkUUnn@@eeTTAAeehhIIyy  eettII[[eeFFII√√ddUUcceemm††cceeTTAA  ??  ddUU--
eecc~~HHvvaassnnaaCCMMrruujjeeKKccmmiinnppuutt  eellaakk®®ttUUvvEEttppßßggee®®BBggCCaaccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''  ®®ttUUvvEEtt
llHHbbgg''GGII√√@@TTSSggGGss''eeddIImm∫∫IICCaattii  ..

kk~~¨̈ggeeBBllEEddll®®bbeeTTssEExxµµrrkkMMBBuuggqq¬¬ggkkaatt''PP~~kk''ssÂÂggaamm  eellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxll
nn''--nnll''yyll''cc∫∫aass''NNaass''ffaa  KKWWyyYYnnhhaaNNUUyyeeTTAAEEddlleeqq¬¬øøtt{{kkaasseennHH  bbJJÇÇaa[[
bbUUddUUyyvvaayykkMMeeTTccssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ee®®JJHHvvaammaannEEttEEppnnkkaarr®®JJggTTuukkCCaaee®®sscc  ®®ttUUvvEEtt®®kk
´́LLmmuuxx®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  [[eeTTAACCaakkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  ««  mmiinnEEmmnneeFFII√√ssÂÂggaammCCaammYYyy
sseemm††ccssIIhhnnuueeTT!!  »»  ..

ddUUeecc~~HH®®KKbb''@@ssuunnÊÊrrkkffaarrbbss''eellaakk  eellaakkEEttggEEttddaass''eettOOnnrrMMllwwkk®®bbCCaaBBll
rrddΩΩEExxµµrrffaa  eeyyIIgg®®ttUUvv®®bbyy&&tt~~nnUUvvee®®KKaaHHff~~aakk''́́ nnBBYYkkTTmmiiLL  !!  ..  eebbIIeeBBllNNaaBBYYkkvvaaTTTTYYll
CC&&yyCCMMnnHH  vvaannwwggbb††ËËrrmmuuxxkkmmıı̈̈CCaaeeTTAAttaammmmeennaaKKmmvviiCCÇÇaarrbbss''vvaa  ..  vvaannwwggkkssaaggkkmmıı̈̈CCaaffIIµµ
eellIIKKMMnnrreeppHHKKMMnnrrqqÌÌwwgg´́nnrraaÂÂss††EExxµµrrCCaammiinnxxaann  ..  ««  eettIIeeyyaabbll''  JJkk¥¥ddMMbbUUnnµµaannrrbbss''
eellaakk®®ttUUvv……eeTTeennAAeeBBlleennHH  ??  »»  ..

eeddIImm∫∫IIbbJJÇÇaakk''sseemm††ccssIIhhnnuu[[yyll''nnUUvvPP~~kk''eePPII¬¬ggssÂÂggaammdd**BBiitt®®VVkkddkk~~¨̈ggTTwwkkddII
EExxµµrr  EEddllkkMMBBuuggppÊÊ¨̈HHeeLLIIggeennaaHH˘̆˘̆˘̆  ddUUeecc~~HHee®®kkaayy´́ff©©1188mmiinnaa11997700  ®®BBHHmmhhaakkßß®®ttIIyyaa
nnIInniiggrrddΩΩssPPaaEExxµµrr  VVnnccaatt''ttMMNNaagg22rrUUbb  KKWW®®BBHHGGggmmççaass''nneerraatt††mm--kknn††̈̈ll  CCaattMMNNaa
gg®®BBHHrraaCCvvSSgg,,  eellaakkEEyymm--ssMMbbUUrr  CCaattMMNNaaggxxaaggEEpp~~kkrrddΩΩaaPPiiVVll  bbJJÇÇËËnneeTTAAKKaall''
sseemm††ccssIIhhnnuueennAATTII®®kkuuggVV""rrIIss__  KKWWssUUmmsseemm††ccssMMNNaakk''eennAA®®bbeeTTssVVrrSSggssMMrraakk
®®BBHHkkaayyKKgg''eennAAeess©©øømmssiinnccuuHH  TTMMrrSSkkUUnn@@eerroobbccMMccaatt''EEccggssƒƒaannkkaarrNN__[[VVnneerroobb
rryy®®ssYYllbbYYllssiinn  ˘̆˘̆˘̆kkUUnn@@nnwwggssUUmmyyaaggsseemm††cc““vviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggPP~~MMeeBB--
jj  kk~~̈̈ggzzaann:CCaa®®BBmmuuxxrrddΩΩddEEddllvviijj  ..

bb""uuEEnn††sseemm††ccssIIhhnnuucceeccss  kk**bbddiieessFFeeccaalleesscckkII††ssMMuueennHHTTSSgg®®ssuugg  eeddaayy

mmiinn®®BBmmCCYYbbttMMNNaaggTTSSgg22rrUUbbeennaaHHeeLLIIyy  rrYYcc®®bbkkaassddMMkkll''TTuukkffaa    rrddΩΩaaPPiiVVllssaaFFaa

rrNNrrddΩΩEExxµµrrnniiggssPPaakk∫∫tt''CCaattii  kk∫∫tt''rraaCCbbll¬¬gg˚̊eeTTAAvviijj  ..

kkaalleeNNaaHHGGttIIttsshhPPaaBBssUUeevvoottff√√aayyeeyyaabbll''  ssMMuukkMMuu[[sseemm††ccyyaaggeeTTAA

kkaann''®®ssuukkcciinneeLLIIyy˘̆˘̆˘̆..  ««  GGttIIttsshhPPaaBBssUUeevvoottKKSS®®TTeellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxllnn''--

nnll''eennAA´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755  »»  ..

❑                                ❑

❑
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CMBUkTI4
‹‹  cciinnnniiggyyYYnnhhaaNNUUyyeebbIIkkkkllll∫∫iicceeVVkksseemm††ccssIIhhnnuu  !!  
‹‹  cciinnnniiggyyYYnneebbIIkkGGgg®®bbCCMMuubbeeggII̊̊ttrrNNssiirrßß®®bbCCaaCCnnTTSSggbbIÍ́ nn

ååbbTTII√√bb≤≤NNÎÎËËcciinn  ((  FUTPI ))  !!
‹‹  cciinn  yyYYnn  nniiggllaavv  KKSS®®TTsseemm††cc  !!
‹‹  sskkmmµµPPaaBBbbUUddUUyyvvaayykkMMeeTTccEExxµµrrllnn''--nnll''  !!

eennAAeevvllaaeemm""aaggmmYYyyrreessooll´́nn´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700        rrddΩΩssPPaaEExxµµrrVVnn®®bbkkaass
TTmm¬¬aakk''sseemm††ccssIIhhnnuueeccjjBBIIttMMEENNgg®®bbmmuuxxrrddΩΩ  eennAAeeBBllEEddllsseemm††cckkMMBBuuggEEttssMM--
NNaakk''eennAA‰‰TTII®®kkuuggmm""UUssËË́́ nnGGttIIttsshhPPaaBBssUUeevvoott  ..

CCUU--eeGGnnLLaayyeellIIkkTTwwkkcciitt††sseemm††ccssIIhhnnuunniiggppSS--yyuuSSggdduuggrrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYgg
kkaarrbbrreeTTsseevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  [[bbeeggII̊̊ttrrNNssiirrßßmmYYyy  EEddlleeKKnnwwgg®®bbkkaassbb--
eeggII̊̊ttnnaaEExxeemmssaammYYyyEExxee®®kkaayymmkkeeTToott  ..  ´́ff©©TTII2255mmiinnaa,,  sseemm††ccssIIhhnnuukk**bbeeggII̊̊tt
rrNNssiirrßßmmYYyyEEddllmmaanneeQQµµaaHHffaa  ––  ««rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı̈̈CCaa»» EEddllmmaanneexxoovv--
ssMMppnn,,  hhflflUU--yynn'',,  hhflflUU--nnwwmm  CCaaGG~~kkKKSS®®TT≤≤ttllkk≈≈&&NN  eeddIImm∫∫II®®bbqqSSggnnwwggrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''
--nnll''  ..

eennAA´́ff©©2255--2266eemmssaa,,  ee®®kkaammkkaarreeppII††mmKKMMnniittrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  nniiggee®®kkaamm
GGFFiibbttIIPPaaBBrrbbss''rrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11cciinnCCUU--eeGGnnLLaayy,,  mmaannkkaarreebbIIkk®®bbCCMMuummYYyyeeTToott  eeddIImm∫∫II
bbeeggII̊̊tt  ««rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiiTTSSgg33´́nnååbbTTII√√bb≤≤NNÎÎËËcciinn»»  EEddllmmaann®®TTgg''ssuuppaannvvggßß
((llaavv)),,  ppSS--yyuuSSggdduugg  ((eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg)),,  eegg√√øøgg--hhflflUUffUU  ((eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg))  CCaa
GG~~kkccUUllrrYYmm®®bbCCMMuu  ..  

eebbIIttaammeesscckkII††®®bbkkaassrrYYmm˘̆˘̆˘̆  TTIIkkEEnn¬¬gg®®bbCCMMuueennHHssiiƒƒtteennAAccMM®®BBMMEEddnn´́nn®®bbeeTTssTTSS
ggbbIIKKWW  cciinn,,  llaavv  nniiggeevvoottNNaamm  ..  EEtteebbIIeeyyaaggttaammeesscckkII††ssmm∏∏aassnn__mmYYyyrrbbss''
®®TTgg''ssuuppaannvvggßß  CCaammYYyyGG~~kkkkaaEEsstt®®ssIICCaattiibb""UULLËËjjmm~~aakk'',,      ®®TTgg''ssuuppaannvvggßßVVnnGGHH
GGaaggffaa  kkaarr®®bbCCMMuueennHHVVnn®®bb®®BBwwtt††eeLLIIggeennAATTIIkkEEnn¬¬ggmmYYyy´́nneexxtt††kkgg''ttuugg®®ssuukkcciinn  ..

cciinnnniiggyyYYnnhhaaNNUUyyeebbIIkkkkllll∫∫iicceeVVkksseemm††ccssIIhhnnuu  !!
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CCaammYYyyKK~~aaeennHH,,  cciinneebb""kkSSggccaatt''eebbsskkCCnnBBiieessss[[eeTTAACCYYbbeellaakkllnn''--nnll''
eennAA‰‰PP~~MMeeBBjjeeddIImm∫∫IIssMMuuccrrccaa  ..  cciinnssMMuu[[eellaakkllnn''--nnll''KKiitt  eehhIIyyssMMeerrccnnUUvvkkiiccçç
ssnn¥¥aa33xx  rrhhUUttddll''ddMMNNaacc''EExxeemmssaa  ..  

kkiiccççssnn¥¥aa33xxeennaaHHKKWW  ––
11--  ssMMuu[[rrddΩΩaaPPiiVVlleellaakkllnn''--nnll''ssMMrrYYllkkaarrddwwkkeess∫∫øøgg  nniiggGGaavvuuFF®®KKbb''yy""aagg

eeTTAA[[eeyyookkkkuuggkkaatt''ttaamm®®ssuukkEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIvvaayysswwkkCCaammYYyyeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg..
22--  yyll''®®BBmm[[yyYYnnxxaaggeeCCIIggddaakk''TT&&BBeennAA®®ssuukkEExxµµrr  ..
33--  yyll''®®BBmmTTTTYYllssaall''bbrriivvaarrcciinn  eehhIIyyssuuxxcciitt††eeFFII√√eeXXaassnnaa[[BBYYkkeennHH

ttaamm®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyy  ..
eebbIIeellaakkllnn''--nnll''TTTTYYllssaall''xxTTSSggbbIIeennHH  eebb""kkSSggnnwwggTTaatt''eeccaallsseemm††cc

ssIIhhnnuu  eehhIIyyTTTTYYllssaall''ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrvviijj ..  EEtteellaakkllnn''--nnll''mmiinn®®BBmm  ..
EEssÌÌkkeeLLIIgg´́ff©©TTII11ååssPPaa11997700  cciinn®®bbkkaassTTTTYYllssaall''sseemm††ccssIIhhnnuu  ..  eemm""AA--
eessTTuugg®®bbkkaassCCaaååLLaarrwwkkffaa  cciinnssµµ&&®®KKcciitt††pp††ll''CCMMnnYYyyCCaaTTwwkk®®VVkk''  ««  ttaammsseemm††cc
®®ttUUvvkkaarr  »»  ®®BBmmTTSSgg®®bbkkaassffaa  ddll''eeBBllNNaasseemm††ccTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHssiinnsswwmmssgg
cciinnvviijj˘̆˘̆˘̆  cciinnmmiinnKKiittkkaarr®®VVkk''eeTT  !!  ..

55´́ff©©ee®®kkaayymmkkeeTToott  eeKKkk**VVnnbbeeggII˚̊ttrrddΩΩaaPPiiVVllmmYYyyEEddllmmaanneeQQµµaaHHffaa  ««
rrddΩΩaaPPiiVVllbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmCCaattiikkmmıı̈̈CCaa »»  EEddllmmaannsseemm††ccEEbb""nn--nnuuttCCaannaayykk,,  eeccAA--
eessggCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††TTTTYYllbbnnÊÊ¨̈kkxxaaggeebbsskkkkmmµµBBiieessss  EEddlleeddIIrrTTaakk''TTgg®®KKbb''bbrreeTT--
ss  BBiieessssBBYYkkbbssççwwmm®®bbeeTTss  ..

cciinnnniiggyyYYnneeyyookkkkuuggCCYYyysseemm††ccssIIhhnnuuddUUeecc~~HHmmiinnTTMMnnggTTaall''EEtteessaaHH  ee®®JJHH
xxMM∆∆̈̈eennAAccSSmmaatt''eennAAeeLLIIyyffaa    kk~~̈̈ggbbkkßßkkuummµµ¨̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  eeKKVVnnEEccggcc∫∫aabb''yy""aagg
cc∫∫aass''llaass''NNaass''ffaa  ddMMNNaakk''kkaarrCCaaddMMbbUUgg®®ttUUvvkkMMeeTTccsskkii††PPUUmmiĭ̆ ˘̆˘̆  ccuuHH≤≤LLËËvveennHHeehh
ttuuddUUcceemm††ccVVnnCCaabbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnEEbbrrCCaaKKSS®®TTsseemm††ccssIIhhnnuu  EEddllCCaasskkii††
PPUUmmiieeTTAAvviijj  ??  ..

ccMMEENNkk‰‰eexxoovv--ssMMppnn  eemmEExxµµrr®®kkhhmmEEddllmmaannnniinn~~aakkaarrEExxµµrr  eehhIIyyEEddllrrtt''
eeccaall®®ssuukkeeddaayyssaarrkkaarreeccaaTT®®bbkkaann''rrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ffaaCCaass®®ttUUvvkk∫∫tt''CCaattii
eennaaHH  EEbbrrCCaass¬¬nn''eess¬¬aaeeqq¬¬qq¬¬aabbbbYYllKK~~aaccuuHHhhttƒƒeellxxaaKKSS®®TTsseemm††ccssIIhhnnuueennAA´́ff©©TTII2266
--33--7700  nnwwggeeKKEEddrr  ..

bbuuBB√√eehhttuuEEddllmmaannCCaabbÂÂJJççaass''bbeeNN††aayy  ddUUccVVnnGGFFiibb∫∫aayymmkkxxaaggeellIIeennHH
kk**ddUUccCCaakkaarrnnSSssSSggCCaaee®®ccIInnJJnn''eettaann  eeTTAAccaakk''ee®®ssaaccdduutt®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaEEttmm††gg  ..
ee®®JJHHppSS--yyuuSSggdduuggVVnnee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnrrgg''ccSS{{kkaasseennHHCCaayyUUrrmmkkeehhIIyy  ..        lluuHH{{kkaass  
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llÌÌmmkkddll''yy""aaggeennHH  vvaabbJJÇÇaa[[bbUUddUUyybbnn¬¬MMee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmm  eennAAeellIIeeddIImm®®TTUUgg
JJkk''rrUUbbsseemm††ccssIIhhnnuu®®KKbb''@@KK~~aa yykkeellsshhkk''eellaattkkeeÂÂJJÇÇaallddUUccPP~~MMeePPII¬¬gg  vvaayy
ssMMrruukkkkMMeeTTccssmm¬¬aabb''EExxµµrrllnn''--nnll''  EEddllCCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaBBiitt@@  ®®BBmmTTSSggEE®®sskk
CCeeyyaasseemm††cc““  !!    ((  kkaalleeNNaaHHsseemm††cc““rrtt''eeccaallkkUUnnEExxµµrr  eeTTAAeeFFII√√CCaa““yyYYnneeyyookkkkuu
ggCCaabbUUddUUyyvviijj ))  ..

xxMM∆∆¨̈xxMM®®ssaavv®®CCaavvrrkkBBtt··mmaannxx¬¬HH@@  EEddllssII††GGMMBBIIkkaarrEEddllbbUUddUUyyVVnneeccjjmmuuxxvvaayy
kkMMeeTTcc®®bbeeTTssEExxµµrrddUUcctteeTTAA  ––

‹‹  kkggBBllFFMMeellxx11 ––  kkggvvrreessnnaaFFMMeellxx101D mmaannbbUUddUUyy22JJnn''nnaakk''ttSSgg
eennAAmmUUllddΩΩaannGGggrrbbUUrrII  ((eexxtt††ttaaEEkkvv))  ..  

‹‹  kkggBBllFFMMeellxx55 ––  kkggvvrreessnnaaFFMMeellxx174-05 nniigg  275 mmaannbbUUddUUyy®®VVMM
JJnn''nnaakk''ttSSggmmUUllddΩΩaanneennAAss~~ÁÁll  ((eexxtt††®®kkeeccHH))  ..

‹‹  kkggBBllFFMMeellxx77 ––  kkggvvrreessnnaaFFMMeellxx141 165 nniigg  209 mmaannbbUUddUUyy
®®VVMMmmYYyyJJnn''BBIIrrrryynnaakk''  ttSSggmmUUllddΩΩaanneennAAeemmmmtt''  ((eexxtt††kkMMBBgg''ccaamm))  ..

‹‹  kkggBBllFFMMeellxx99 ––  kkggvvrreessnnaaFFMMeellxx95C 271 nniigg  272 mmaannbbUUddUUyy66
JJnn''nnaakk''  ttSSggmmUUllddΩΩaanneennAACCbb''  ((eexxtt††kkMMBBgg''ccaamm))  ..

‹‹  kkggTT&&BBeellxx B3 ––  kkggvvrreessnnaaFFMMeellxx24 28 40 65 nniigg  95 mmaannbbUUddUUyy
11mmWWuunn88rryynnaakk''  ttSSggmmUUllddΩΩaanneennAAbbrrEEkkvv  ((eexxtt††rrttnnKKIIrrII))  bbEEnnƒƒmmeellIIGGggPPaaBBeennHH  eennAA
GGmmeessnnaaFFiikkaarr  mmaannbbUUddUUyy11mmWWuunn22JJnn''nnaakk''  ..  ccMMEENNkk‰‰®®kkuummddwwkkCCJJÇÇËËnnPPss††̈̈PPaarr
sswwkkmmaannbbUUddUUyy22mmWWuunn33JJnn''nnaakk''  ..

‹‹  kkggBBllFFMMeellxx550099 ––  ttSSggmmUUllddΩΩaanneennAAEE®®kkkk--ss~~ÁÁll  ((eexxtt††®®kkeeccHH))  yy""aagg
ee®®ccIInnmmiinnddwwggccMMnnYYnnBBiitt®®VVkkdd  ..  bbUUkkrrYYmmTTSSggGGss''mmaann  ––  66mmWWuunn55JJnn''nnaakk''  ((eeddaayy
mmiinnKKiittkkggBBllFFMMeellxx550099))  ..

´́ff©©TTII2277--44--11997700,,  bbUUddUUyyeeccjjmmuuxxeeBBjjTTIIvvaayykkMMeeTTccEExxµµrrCCaaeellIIkkTTII11  eennAA
eeQQIIeexxµµAA  ®®ssuukkeekkaaHHFFMM  ((eexxtt††kkNN††aall))  ..  bbUUddUUyyrruukkrraannccUUllyy""aaggeellOOnn  FF¬¬aayymmkk
ddll''ttaaeexxµµAA  rrhhUUttddll''kk∫∫aallff~~ll''  ..

eennAA´́ff©©TTII1155mmiiffuunnaa11997700,,  bbUUddUUyyeeccjjmmuuxxeeBBjjTTIIvvaayykkMMeeTTccEExxµµrreennAAeexxtt††kkMMBB--
gg''FFMM̆̆ ˘̆˘̆  eeyyIIggeemmIIllBBIIkkVV""ll''eehhaaHH  eeXXIIjjcc∫∫aass''bbUUddUUyyCCaaee®®ccIInnmmWWuunnkk∫∫aall  cc∫∫SSggTTll''  

sskkmmµµPPaaBBbbUUddUUyyvvaayykkMMeeTTccEExxµµrrllnn''--nnll''  !!
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ttYYCCaammYYyykkggTT&&BBCCaattiiEExxµµrr  ..  TTll''ttYYyy""aaggeennHH  bbUUddUUyy®®ttUUvvss¬¬aabb''KKrreellIIKK~~aaCCaaee®®ccIInnJJnn''
kk∫∫aall,,  eeccaalleexxµµaaccJJsseeBBjj´́®®BBddUUeecc~~HH,,  bbUUddUUyy®®ttUUvvbbrraaCC&&yyddkkffyy  ..

eennAA´́ff©©TTII2244kkJJÔÔaa11997711,,  bbUUddUUyyeeccjjmmuuxxeeBBjjTTIIvvaayykkMMeeTTccbbMMpp¬¬aajjTTMMnnbb''TTwwkk  
EE®®BBkkeett~~aatt  ..

eennAA´́ff©©TTII55ååssPPaa11997722,,  bbUUddUUyyeeccjjmmuuxxeeBBjjTTIIvvaayykkMMeeTTccbbMMpp¬¬aajjssııaann®®BBHH
mmuunnIIvvggßß  ..

BBII´́ff©©TTII11ddll''´́ff©©TTII1122kkkk˚̊ddaa  bbUUddUUyyeeccjjmmuuxxeeBBjjTTIIvvaayykkMMeeTTccEExxµµrreennAA®®ssuukk
GGggttaaeessaamm  ((eexxtt††ttaaEEkkvv))  ..

kk~~̈̈ggEExxssIIhhaa,,  bbUUddUUyyeeccjjmmuuxxeeBBjjTTIIvvaayykkMMeeTTccEExxµµrreennAAkkMMBBgg''®®ttEEbbkk  ..
eennAAyybb''́́ ff©©TTII66eeTTAA77ttuullaa  bbUUddUUyyCCaaee®®ccIIJJnn''kk∫∫aalleeccjjmmuuxxeeBBjjTTIIvvaayykkMMeeTTcc

bbMMpp¬¬aajjssııaannee®®CCaayyccgg√√aarr  ..
eennAAyybb''́́ ff©©TTII66eeTTAA77ttuullaa  bbUUddUUyyCCaaee®®ccIIJJnn''kk∫∫aalleeccjjmmuuxxeeBBjjTTIIvvaayykkMMeeTTcc

bbMMpp¬¬aajjssııaannee®®CCaayyccgg√√aarr  ..  eeBBllvvaaddkkffyyeeTTAAvviijj  vvaaeeccaalleexxµµaacceennAAkk~~¨̈ggssmmrr--
PPUUmmii8833kk∫∫aaqqll  nniigg®®ttUUvvkkggTT&&BBCCaattiiEExxµµrrccaabb''VVnn77kk∫∫aall  ..  

eennAA´́ff©©TTII2255  EExxkkuumm∏∏::  qq~~SS11997744  bbUUddUUyyCCaaee®®ccIInnmmWWuunnkk∫∫aalleeccjjmmuuxxeeBBjjTTII  BB&&TTÏÏ
vvaayykkMMeeTTccPPUUmmii®®bbssUUttmmaannccmm©©aayy®®bbmmaaNN22KK˘̆mm˘̆BBIITTII®®kkuuggss√√aayyeerroogg  ..

‹‹‹‹‹‹  KKWWvviibbttii††xxaaggeellIIeennHHeehhIIyy  EEddllEExxµµrrGGaayy""ggyyYYnn®®kkuummeehhgg--ssMMrriinn,,  hhflfluunn
EEssnnCCaaeeddIImm  vvaassnnii~~ddΩΩaannffaa  yyYYnnmmkkCCYYyyEExxµµrrCCaaeellIIkkTTII22  ..

❑                                ❑

❑
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CMBUkTI5
‹‹  yyYYnnjj¨̈HHjjgg''EExxµµrr[[®®bbqqSSggnnwwggrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''  ..

‹‹  eess~~øøttyyYYnnee®®bbIIeeQQµµaaHHsseemm††ccssIIhhnnuueeddIImm∫∫IIee®®CCIIsseerrIIsseeyyaa--  

FFaa  ..

‹‹  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkCCYYyyEExxµµrrllnn''--nnll''BBIIrreellIIkk  ..

‹‹  eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmbbMMEEbbkkCCaa33®®kkuumm  ..

‹‹  eevvoottkkuuggssMMuuvviill®®ttLLbb''eeTTAA®®ssuukkvviijj  ..

‹‹  yyYYnnhhaaNNUUyybbJJÇÇËËnnEExxµµrreevvoottmmiijj33JJnn''nnaakk''    mmkkkkaann''®®ssuukk  

EExxµµrr  ..

yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottkkuuggssaall''ccMMNNuucceexxßßaayyrraaÂÂss††EExxµµrr  EEddllCCaaGG~~kkeeKKaarrBB
®®ssLLaajj''sseemm††cc““,,  vvaabbJJÇÇaa[[GGttiittEExxµµrreevvoottmmiijjee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmm  eeddIIrrbbMMbbHH
bbMMeeVVrrrraaÂÂss††EExxµµrr  ®®bbqqSSggttTTll''nnwwggrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''  eeddaayyvvaayykkeellssffaa  KKSS
®®TTsseemm††cc““  ..  kkaalleeNNaaHHrraaÂÂss††EExxµµrrGG~~kkEE®®ssccMMkkaarrddaacc''®®ssyyaallnniiggGG~~kk®®ssuukk´́®®BB
PP~~MM  xx√√HHkkaarrBBiiccaarrNNaa  kk**ssµµ&&®®KKcciitt††KKSS®®TTGGttiittEExxµµrreevvoottmmiijj,,  ccMMEENNkk‰‰yyuuvvCCnnkk**ssµµ&&®®KK
KKSS®®TTBBYYkkeennHHEEddrr  eeddaayyccUUlleeFFII√√CCaaeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..

ccMMEENNkkrraaÂÂss††EExxµµrrGG~~kkeeccHHddwwgg  CCaaBBiieessssGG~~kkrrddΩΩkkaarrEEddlleeccHH®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaa
kk**yyll''ffaa  ®®bbeeTTssEExxµµrreennAAeeBBlleennHHmmaannee®®KKaaHHff~~aakk''mmkkddll''eehhIIyy  kk**nnSS®®KKYYssaarrrrtt''
eePPoossxx¬¬ÁÁnnccUUllkkaann''TTII®®kkuugg  EEddllmmaannrrddΩΩaaPPiiVVllssaaFFaarrNNrrddΩΩCCaaGG~~kk®®KKbb''®®KKgg  ..

bbJJ˙̇aarraaÂÂss††EExxµµrrrrtt''ccaakkeeccjjBBIITTIIkkEEnn¬¬ggEEddllvvaarrMMeeddaaHHrrYYcceehhIIyy  eennaaHHvvaaee®®ttkkGGrr
NNaass'',,  vvaa®®ttUUvvEEttGGnnuuvvtt††EEppnnkkaarrttwwggrrwwuuggbbEEnnƒƒmm  KKWWkkMMccaayybbEEnnƒƒmm,,  ååbbmmaaddUUccCCaavvaaeerrIIss
®®ttII®®ssss''ddaakk''kkeeJJIIÇÇeeppßßgg  ®®ttIIssÌÌ̈̈yyddaakk''kkeeJJIIÇÇmmYYyyeeppßßggeeTToottCCaaee®®sscc  eeddIImm∫∫IIGGnnuuvvtt††
EEppnnkkaarrTTII22  ..

yyYYnnjj¨̈HHjjgg''EExxµµrr[[®®bbqqSSggnnwwggrrddΩΩaaPPiiVVllllnn''--nnll''
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eeBBlleennaaHHyyYYnnhhaaNNUUyyee®®bbIIGGaavvuuFF22yy""aagg  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''bbMMVVtt''BBUUCCEExxµµrrCCaammççaass''
TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaBBiitt@@  ..  GGaavvuuFFkkmm¬¬SSgg  vvaaee®®bbIIssMMrraabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrrllnn''--nnll''̆̆ ˘̆˘̆  GGaavvuuFFcciitt††
ssaaÂÂss††  vvaaee®®bbIIssMMrraabb''kkMMeeTTccEExxµµrrssIIhhnnuu  ..

eemmIIllccuuHH  !!  ccaabb''ttSSggBBIÍ́ ff©©TTII1188  mmiinnaa  11997700  ppÊÊ̈̈HHeeLLIIggPP¬¬aamm,,  yyYYnnhhaaNNUUyy
bbeeggII̊̊ttccllaaccllxx¬¬SSggeeLLIIgg@@  ..  vvaaee®®bbIIEExxµµrrGGaayy""ggrrbbss''vvaa[[eeTTAAkkaann''PPUUmmiiEExxµµrr  EEddll
eennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  eeddIImm∫∫IIjj¨̈HHjjgg''bbMMbbHHbbMMeeVVrrEExxµµrr  CCMMrruujj[[eeFFII√√VVttuu
kkmmµµKKSS®®TTsseemm††cc““CCaajjwwkkjjaabb''  ..  ååbb∫∫ttii††eehhttuueennHHeekkIItteeLLIIggeeBBllNNaa  xxaagg®®kkssYY
ggssnnii††ssuuxxCCaattiiEEttggEEtthhaammXXaatt''˘̆˘̆˘̆  ddUUeecc~~HHkk¬¬aayyeeTTAACCaaeekkIIttvviivvaaTTrrvvaaggBBYYkkVVttuukkrrnnii
ggGGaaCC∆∆aaFFrr  EEddllbbNN††aall[[mmaannkkaarrvvaayyttbb''ttTTll''KK~~aarrhhUUttddll''rrbbYYssnniiggss¬¬aabb''CCaa
ee®®ccIInn  ..

ddUUccCCaaeennAA´́ff©©TTII2299  mmiinnaa  11997700˘̆˘̆˘̆  eennAAeexxtt††kkMMBBgg''ccaamm,,  eevvoottkkuuggnniiggGGttiittEExxµµrr
eevvoottmmiijjbbbbYYllEExxµµrr≤≤ss¬¬aammnniiggGG~~kk®®ssuukkEExxµµrreellII  ((´́®®BBPP~~MM))  mmaannccMMnnYYnn44mmWWuunnnnaakk''  nnSSKK~~aa
ccUUlleeTTAAkkaann''PPUUmmiinnaannaa  jj¨̈HHjjgg''bbMMbbHHbbMMeeVVrrrraaÂÂss††EExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''  eehhIIyyEEhhrrCCaakk∫∫ÁÁnn
VVttuukkmmµµssMMeeddAAccUUlleeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggkkMMBBgg''ccaamm  eeddaayyyykkeellssffaa  eeTTAAKKSS®®TTsseemm††cc
““  ..  EEtt®®kkuummVVttuukkrrdduuttddMMNNaakk''sseemm††ccssIIhhnnuu  dduuttssaallaaddMMbbUUgg˘̆˘̆˘̆..  eeBBlleennaaHHmmaa
nnttMMNNaaggrraaÂÂss††BBIIrrnnaakk''ssµµ&&®®KKcciitt††TTTTYYllbbnnÊÊ¨̈kkeeccjjeeTTAACCYYbb®®kkuummVVttuukkrr  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√GGnn††
rraaKKmmnn__ssMMrruuHHssMMrrYYll˘̆˘̆˘̆  EEttmmaannXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggssmm¬¬aabb''eellaakkttMMNNaaggrraaÂÂss††TTSSgg
BBIIrreennaaHHeeccaallPP¬¬aammeeTTAA  ..  ®®kkuummVVttuukkrrccUUllBB&&TTÏÏssaallaaeexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  EE®®sskkkkMMeejjIIjj
bbgg≈≈MMtt®®mmUUvv[[eekkNNÎÎLLaann  eeddIImm∫∫IIddwwkknnSS®®kkuummvvaaeeTTAAkkaann''rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  ..  kkMMeejjIIjjVVnn
eehhIIyy  kk∫∫ÁÁnnLLaannkk**eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''rrddΩΩFFaannIIPP¬¬aamm  ..  mmkkddll''PPUUmmiiKKKKII  ccMMeeBBllbbwwTT
ccrraaccrr  ..  PP~~aakk''ggaarryyaammll∫∫aattkk**hhaammXXaatt''  EEttBBYYkkVVttuukkrrdd**ssaahhaavvGGss''eennaaHHmmiinn
®®BBmmss††aabb''  CCaaeehhttuueeFFII√√[[PP~~aakk''ggaarryyaammll∫∫aattVVjj''rrHHeeTTAAeellIIVVttuukkrr  bbNN††aall[[
ss¬¬aabb''nniiggrrbbYYssCCaaee®®ccIInn  ..  eeKKeeXXIIjjeexxµµaaccss¬¬aabb''eennAAnnwwggkkEEnn¬¬ggeekkIItteehhttuuccMMnnYYnn4400
nnaakk''  ..  GG~~kkEEddll®®ttUUvvrrbbYYssFF©©nn''@@  kk**vviill®®ttLLbb''eeTTAAeexxtt††kkMMBBgg''ccaammvviijj  eehhIIyykk**ss¬¬aabb''
eeddaayyrrbbYYssFF©©nn''eennaaHHGGss''6600nnaakk''eeTToott  ..  ®®kkuummVVttuukkrrkk**bbMMEEbbkkCCYYrr  rrYYccvviill®®ttLLbb''
eeTTAAkkaann''llMMeennAAeerroogg@@xx¬¬ÁÁnnvviijj  eeddaayynnSSTTSSggKKMMnnMMuuKKMMuuKKYYnneekk††AA®®kkhhaayyeeTTAACCaammYYyyppgg
eehhIIyyssnn¥¥aannwwggssggsswwkk[[bbggbbÌÌËËnn  mmiitt††PP&&kkii††EEddll®®ttUUvv®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggrrbbss''kkggTT&&BB
CCaattiĭ̆ ˘̆˘̆..

eeqq¬¬øøtt{{kkaasseennaaHH  GGttiittEExxµµrreevvoottmmiijjjj¨̈HHjjgg''bbEEnnƒƒmm  rrYYccssMMrrSSggCCMMeerrIIssVVnnTTaa--
hhaannyy""aaggee®®ccIInn  EEddlldduuHHcciitt††yy""aaggmmuuttffaa  ®®ttUUvvEEttssggsswwkkCCMMnnYYss®®KKYYssaarr  nniiggdd--
eeNNII††mmGGMMNNaaccBBIIllnn''--nnll''yykkmmkkff√√aayysseemm††cc““vviijj  ..
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ddUUeecc~~HHssÂÂggaammkk~~̈̈gg®®bbeeTTssEExxµµrr  EEddllppÊÊ̈̈HHeeLLIIggccaabb''BBIIqq~~SS11997700ddll''ccuuggqq~~SS1199--
7733  KKWWbbUUddUUyyeeTTvvaayykkMMeeTTccEExxµµrr˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††mmttiiEExxµµrrnniiggbbrreeTTssCCaaee®®ccIInnVVnnyyll''®®ccLLMM
eennAAeeBBlleennaaHHffaa  EExxµµrrssIIhhnnuuvvaayykkMMeeTTccEExxµµrrllnn''--nnll''  ..  bb""uuEEnn††eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakk**
eeddaayy  BBYYkkbbUUddUUyyEEddllhhflflaann  ««  yykkVVyymmkkllaabbmmaatt''BBEEBB  »»  eennAAeeBBlleennaaHH
kk**ee®®JJHHEEttmmaannkkaarrEE®®sskkGGMMJJvvnnaavvrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ttaammvviiTT¥¥¨̈BBIIeebb""kkSSggmmkk[[rraa
ÂÂss††EExxµµrree®®kkaakkeeLLIIgg®®bbqqSSggnnwwggBBYYkk  ««GGaakk∫∫tt''EEqq˚̊bbMMeerrIIGGaaeemmrriikkSSgg  »»  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11997700,,  ttaammTTII®®kkuuggnnaannaa´́nn®®bbeeTTssEExxµµrr  mmaanneekkIIttccllaacclldd**EEbb¬¬kk@@  KKWW
kkUUnnssiissßßGGnnuuvviiTT¥¥aall&&yynniiggvviiTT¥¥aall&&yy  bbHHeeVVrreeFFII√√VVttuukkmmµµvvaayyGGaaNNiikkCCnnCCaattiiyyYY  nn
..  ®®BBwwttii††kkaarrNN__EEbb¬¬kk@@TTSSggeennHHmmiinnddwwggeeccjjBBII®®bbPPBBNNaaeeTT  ..  lluuHHmmaanneerrOOggmmiinnTTMM
nnggyy""aaggeennHH  GGaaNNiikkCCnnCCaattiiyyYYnnEEddllmmaannllTTÏÏPPaaBBnniiggmmeeFF¥¥aaVVyy®®KKbb''®®KKaann''  kk**
nnSS®®KKYYssaarreeFFII√√mmaattuuPPUUmmiinniivvtt††nn__eeTTAAkkaann''®®ssuukkyyYYnnvviijj  mmaannccMMnnYYnneennAAeeBBlleennaaHH®®bbmmaa--
NN1100mmWWuunnnnaakk''  ..  eeqq¬¬øøtt{{kkaassdd**llÌÌeennHH  eevvoottkkuuggssMMrrSSggee®®CCIIsseerrIIssyyuuvvCCnnyyYYnn
eekkµµgg@@EEddlleerroonnssUU®®tteeccHHGGkkßßrr  eeccHHPPaassaaEExxµµrree®®CCAA®®CCHH  VVnnCCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''  rrYYcc
bbJJÇÇËËnnbbJJççËËllssaallaaeeyyaaFFaa  ..  lluuHHeerroonneeccHHccbb''yyuuTTÏÏvviiFFIIkkllll∫∫iiccnniiggmmeennaaKKmmvviiCCÇÇaa
kkuummµµ¨̈yynniiss††ee®®ssccVVcc''˘̆˘̆˘̆  vvaabbMMJJkk''ss&&kkii††CCaaGGnnuueessnniiyy®®ttII  ((ss&&kkii††11))  ddll''BBYYkkeennaaHH
eehhIIyykk**EE®®bbddaakk''eeQQµµaaHHCCaaEExxµµrr  rrYYccbbJJÇÇËËnnvviill®®ttLLbb''ccUUllmmkkkkaann''®®bbeeTTssEExxµµrrvviijj
ccaatt''EEttggttSSggCCaaeemmkkaann''kk††aabb''eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmEEddll®®ssLLaajj''sseemm††cc““  KKWWpp¬¬aass''
mmkkCCMMnnYYssbbUUddUUyyEEddllmmiinneeccHHPPaassaaEExxµµrr  ..

®®kkuummss&&kkii††11eennHHee®®ttkkGGrrNNaass''  ee®®JJHHVVnnvviillmmkkssggsswwkkccMMeeJJHHEExxµµrr  EEddll
eeBBllmmuunnmmaannBBYYkkGGaaff··kkMMVVMMggVVnnnnSSeeFFII√√VVttuukkmmµµvvaayy®®KKYYssaarrrrbbss''vvaakkaallBBIIvvaaeennAAeekkµµ--
gg@@  ..  

BBIIrrddΩΩFFaannIIvvaa""ssiiuunneettaann  eellaakk®®bbFFaannaaFFiibbttIIGGaaeemmrriikkSSggnniiccssuunn  EEddllmmiinnssaall''
KKMMnniittxxUUccrrbbss''yyYYnn  VVnneeccjjbbJJÇÇaaee®®bbIIkkggTT&&BByyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  [[ccUUllmmkkeeFFII√√®®bbttii--
bbttii††kkaarreeVVssssMMGGaattkk~~̈̈ggEEddnnddIIEExxµµrrCCMMeerrAA4400KK˘̆mm˘̆  ccaabb''ttSSggBBIÍ́ ff©©TTII3300--44--7700  ddll''
´́ff©©3300--66--7700  ..  {{kkaassllÌÌmmkkddll''yy""aaggeennHH  yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggbbJJÇÇËËnnkkggTT&&BBrrffee®®kkaaHH
kkSSeePPII¬¬ggFFuunnFF©©nn''ccMMnnYYnn22mmWWuunn®®VVMMJJnn''nnaakk''  ccUUllttaammccMMBBuuHHTTaa  ((eexxtt††ss√√aayyeerroogg))  mmkkrraatt
tt∫∫aatt®®ssuukkEExxµµrr,,  vvaayykkMMeeTTccssmm¬¬aabb''EExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''  eeddIImm∫∫IInnwwggssggsswwkk[[CCnnCCaattiivvaa
EEddll®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHeeddaayyssaarrVVttuukkmmµµrrbbss''nniissßßiittEExxµµrreennaaHH  ..  TTMMhhMḾ́ nnkkaarrssggsswwkk
eennHHmmaannkkMMrrwwtteellIIssBBIIVVttuukkmmµµccMMnnYYnn110000ddgg  ..

eemmIIllccuuHH!!  vvaaVVjj''ssmm¬¬aabb''rraaÂÂss††EExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''EEddllmmaannTTIIllMMeennAAttaammbbeeNN††aayy
®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnnyy""aaggeeccjjmmuuxx  yy""aagg®®ssbbcc∫∫aabb''  ..  ®®bbmmUUll®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††®®KKbb''EEbb  
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bbyy""aagg  bb¬¬nn''ddwwkkCCJJÇÇËËnnttaammLLaann  ttaammååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kk®®bbkkbbeeddaayyeeCCaaKKCC&&yy˘̆˘̆˘̆  rrYYccvvaa
dduuttbbMMpp¬¬aajjppÊÊHHEExxµµrreexxÊÊcc  ..ll..

ddUUeecc~~HHbbgg˙̇aajj[[eeXXIIjjffaa  yyYYnnNNaakk**ddUUccCCaayyYYnnNNaa  KKWWCCaass®®ttUUvvssYYrrBBUUCCrrbbss''
EExxµµrreeyyIIggCCaanniiccçç  ..

BBIIrrddΩΩFFaannIIvvaa""ssiiuunneettaann  eellaakk®®bbFFaannaaFFiibbttIInniiccssuunn®®bbkkaassCCaaååLLaarrwwkk  ffaaCCYYyy
ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrmm††ggeeTToott  ..  ddUUeecc~~HHccaabb''bbIÍ́ ff©©77--33--7733  ddll''́́ ff©©1155--88--7733  GGaaeemm
rriikkSSggkk**ddwwkk®®KKaabb''EEbbkkmmkkssaabb®®BBYYsseellII®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaccMMnnYYnn44mmWWuunneettaannkk~~¨̈ggmmYYyyEExx
@@  kk~~̈̈ggeeKKaallbbMMNNggCCYYyybbJJççbb''ssÂÂggaamm[[VVnnqqaabb''  ..

bb""uuEEnn††ppÊÊ̈̈yyeeTTAAvviijj  ddUUccvvaayyTTwwkkbbeeggIIÌÌll®®ttII  KKWWVVnn®®bbeeyyaaCCnn__eeTTAAeevvoottkkuuggTTSSggGGss''
ee®®JJHHbbUUddUUyymmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__yy""aagghhµµtt''cctt''  vvaaGGaacceeKKccccaakkppuuttee®®KKaaHHff~~aakk''VVnnyy""aa
ggggaayy  ..

eemmIIllccuuHH  !!  GGaaeemmrriikkSSggCCYYyyEExxµµrrBBIIrreellIIkk˘̆˘̆˘̆  rraaÂÂss††EExxµµrr®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHss¬¬aabb''GGss''ccMMnnYY
nn´́mm∏∏mmWWuunn  ((220000,,000000))  nnaakk''  ..

rrII‰‰rraaÂÂss††EExxµµrrCCaaee®®ccIInnEEssnnnnaakk''eeTToottEEddlleennAAssll''BBIIss¬¬aabb''  kk**xx√√HHTTIICCMMrrkk  xx√√HHTTII
BBMMnnwwgg  ..  eebbIIrrtt''ccUUlleeTTAAkkaann''TTII®®kkuugg  cc∫∫aass''CCaaddaacc''eeJJHHss¬¬aabb'',,  ee®®JJHHKKµµaannlluuyykkaakk'',,
KKµµaannGGII√√nnwwggbbrriieePPaaKK,,  TTMMnniijjeeLLIIgg´́ff¬¬hhYYsskkMMrrwwtt˘̆˘̆˘̆

GGuujj˘̆˘̆˘̆  eebbIIeeddIIrrddll''®®cckkTT&&llyy""aaggeennHH  eettIIrrtt''eeTTAA®®CCkk‰‰NNaaeeTTAA  ??  ..  ddUUeecc~~HHrraa
ÂÂss††EExxµµrrTTSSggLLaayyeennaaHH  ®®ttUUvvEEttbbgg≈≈MMcciitt††ppßßggee®®BBggrrtt''ccUUll´́®®BB  BBwwggeevvoottkkuugg  BBwwggGGttiitt
EExxµµrreevvoottmmiijj  ..  eeBBlleennaaHHeevvoottkkuugg®®ssgg''yykk®®bbeeyyaaCCnn__  ®®bbkkbbeeddaayyeeCCaaKKCC&&yydd**
FFMMeeFFgg  ..  eevvoottkkuuggnniiggEExxµµrrGGaayy""ggyyYYnnttee®®mmoobbCCYYrrKK~~aaQQrrccSSTTTTYYllrraaÂÂss††EExxµµrrGGPP&&BB√√
TTSSggLLaayyeennaaHH  eeddaayyTTwwkkmmuuxxjjjjwwmmssbb∫∫aayyrrIIkkrraayy  ..  eevvoottkkuuggVVnn´́ddkk**eeqq¬¬øøtt
jj¨̈HHjjgg''bbEEnnƒƒmmeeFFII√√[[rraaÂÂss††EExxµµrrTTSSggGGss''eennaaHHyyll''®®ccLLMM®®BBmmTTSSggmmaannTTIIGGaagg  kk**ttSSgg
dduuHHcciitt††CCaass®®ttUUvvccMMeeJJHHCCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  ®®ttUUvvEEttssggsswwkkccMMeeJJHHssaaFFaarrNNrrddΩΩ  ®®ttUUvv
EEttkkMMeeTTccssaaFFaarrNNrrddΩΩ  ddeeNNII††mmGGMMNNaaccmmkkff√√aayysseemm††cc““vviijj  ..

eeBBlleennaaHHyyuuvvCCnnEExxµµrrkk**ssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllbbMMeerrIIvvaa  KKWWccUUllCCaaeeyyaaFFaayy""aaggee®®ccIInneellII--
ssllbb''  ..

❑



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                  3300

®®kkuummTTII11 ––  kkuummaarrttUUcc@@GGaayyuuBBII99eeTTAA1133qq~~SS  ddaakk''eeQQµµaaHHCCaa®®kkuumm®®ttIIkkJJçç̈̈HH  EEddll
mmaanneemmkkaann''kk††aabb''  KKWWGGttiitteeccaarr´́®®BB……mmnnuussßßyygg''XX~~ggxx√√HHssIIllFFmm··  ..

®®kkuummTTII22 ––  yyuuvvCCnneeBBjjvv&&yy  ss&&µµ®®KKcciitt††kkMMeeTTccEExxµµrrllnn''--nnll''  ddeeNNII††mmGGMMNNaacc
mmkkff√√aayysseemm††cc““  mmaannccMMnnYYnnCCaaggbbYYnnmmWWuunnnnaakk''  ..

®®kkuummTTII33 ––  yyuuvvCCnnEEddllEEff¬¬ggkkaarrNN__eessµµaaHH®®ttgg''®®VVbb''eevvoottkkuugg  ffaaxx¬¬ÁÁnnssµµ&&®®KKcciitt††
kkMMeeTTccsskkii††PPUUmmiinniiggcc®®kkBBttii††  ..  ®®kkuummeennHHmmiinnddwwggccMMnnYYnneeTT  ..  eevvoottkkuuggddwwkknnSSeeTTAAkkaann''TTII
GGaaff··kkMMVVMMgg  ..

eennAAccuuggqq~~SS11997733˘̆˘̆˘̆  KKMMeerraaggkkaarrTTII11rrbbss''vvaaVVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yydd**FFMMeeFFgg  ee®®JJHH
eeyyaaFFaa®®kkuummTTII22GGaaccbbnn††ssÂÂggaammkkMMeeTTccEExxµµrrllnn--nnll''CCMMnnYYssvvaaVVnneehhIIyy  ..  eevvoottkkuu
ggeeFFII√√BBuuttssMMuullaaeeyyaaFFaadd**kkMMsstt''eennaaHH  vviill®®ttLLbb''eeTTAA®®ssuukkvvaavviijj  ..  eeBBllllaaKK~~aaeennaaHH
bbUUddUUyy{{bbeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm  yyMMss®®ssaakk''EEff¬¬ggssMMddIIEEppÌÌmmllÌÌËËkkffaa  ––  ≤≤LLËËvveennHHmmiitt††@@
rrwwgg´́ddrrwwggeeCCIIgg  mmaannmmeeFF¥¥aaVVyy®®KKbb''®®KKaann''  GGaaccTTbb''TTll''ccMMeeJJHHss®®ttUUvveeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg
VVnneehhIIyy˘̆˘̆˘̆  mmiitt††BBMMuuccSSVVcc''BBwwggEEppÌÌkkBBYYkkxxMM∆∆̈̈eeTTootteeTT˘̆˘̆˘̆  BBYYkkxxMM∆∆̈̈llaassiinneehhIIyy  eeddIImm∫∫IIeeccoo
sseevvooggkkMMuu[[EExxµµrrvveegg√√gg  eeccaaTTBBYYkkxxMM∆∆̈̈ffaaccUUllmmkkQQ¬¬aannJJnn  ..  eebbIImmiitt††®®ttUUvvkkaarrGGaavvuuFF  BBYYkk
xxMM∆∆̈̈nnwwggpp††ll''CCUUnn˘̆˘̆˘̆  eebbIIeeTTAAGGnnaaKKttmmiitt††®®ttUUvvkkaarrBBYYkkxxMM∆∆̈̈  BBYYkkxxMM∆∆̈̈nnwwggccUUllmmkkCCYYyyPP¬¬aamm  ..

eeBBlleennaaHHeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmkk**yyMM,,  bbUUddUUyykk**yyMM,,  {{bbKK~~aassMMllaaKK~~aa  ..  EExxµµrrnniiggyyYYnn
yyMMeeccjjTTwwkkEEPP~~kkddUUccKK~~aa  bb""uuEEnn††mmaannnn&&yyxxuussKK~~aa®®ssLLHH  ..

eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmyyMMeeddaayyss††aayyEEbbkkeeccjjBBIImmiitt††dd**mmaannKKuuNN  EEddllxxMMccMMNNaa
yyeeBBllCCYYyybbgg˙̇aatt''ccee®®ggoonnyyuuTTÏÏvviiFFII  ®®BBmmTTSSggpp††ll''GGaavvuuFF[[®®kkuummxx¬¬ÁÁnnyy""aagg®®KKbb''®®KKaann''
rrYYccvviill®®ttLLbb''eeTTAA®®ssuukkvviijj´́ddTTeeTT  ..ll..  

ccMMEENNkkeevvoottkkuugg,,  CCaaBBiieessssbbUUddUUyy,,  vvaayyMMee®®JJHHvvaaee®®ttkkGGrrCCaa´́®®kkEEllgg  nnUUvvmm--
hhaaeeCCaaKKCC&&yy´́nnKKMMeerraaggkkaarrTTII22  EEddllyyYYnnhhaaNNUUyyGGtt''FFµµtt''BB¥¥aayyaammjj¨̈HHjjgg''BBnn¥¥
ll''EExxµµrr  [[yyll''®®ccLLMMEEbbkkVVkk''KK~~aa  kk~~̈̈ggrryy::1100qq~~SSeeTTIIbbVVnnssMMeerrccCCaassƒƒaaBBrreennAAeeBBll
eennHH  ..  ddUUeecc~~HHvvaarruujjkk∫∫aall[[ssmm¬¬aabb''KK~~aassiinnccuuHH  ..  mmuunneeBBlleevvoottkkuuggbbJJÇÇaa[[bbUUddUUyyEEbb
kkeeccjjBBIIeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm,,  hhaaNNUUyyddwwkkCCJJÇÇËËnnEExxµµrrEEkk¬¬ggkk¬¬aayymmYYyy®®kkuumm  CCaaee®®ccIInn
JJnn''nnaakk''  [[ccUUllmmkkkkaann''kk††aabb''eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmCCMMnnYYssvvaa  rrYYccrrYYbbrrYYmmeeFFII√√kkaarrCCaammYYyy
GGttiittEExxµµrreevvoottmmiijjbbnn††ssÂÂggaammtteeTTAAeeTToott˘̆˘̆˘̆..

««  ®®kkuummEExxµµrrEEkk¬¬ggkk¬¬aayyeennHH    KKWW®®kkuummyyuuvvCCnnGGNNiikkCCnnCCaattiiyyYYnn        EEddllVVnneerroonn  

eevvoottkkuuggccaatt''bbMMEEbbkkeeyyaaFFaaCCaabbII®®kkuumm
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ssUU®®tteeccHHee®®CCAA®®CCHH  TTSSggPPaassaaTTSSggGGkkßßrrEExxµµrr  EEddlleeFFII√√mmaattuuPPUUmmiinniivvtt††nn__BBIIqq~~SS11997700--
11997711  eeTTAAkkaann''eevvoottNNaamm  EEddllVVnndduuHHKKMMnniittyy""aaggmmSS  ®®ttUUvvEEttvviill®®ttLLbb''ccUUllmmkk
®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaavviijj  eeddIImm∫∫IIssggsswwkkccMMeeJJHHEExxµµrr  ..  yyuuvvCCnnyyYYnnTTSSggLLaayyeennaaHH  ddaakk''
eeQQµµaaHHxx¬¬ÁÁnnCCaaEExxµµrr  PPrrffaaxx¬¬ÁÁnnCCaaCCaattiiEExxµµrr  »»  ..
((  kkkknn ––  rrhhUUttmmkkTTll''bbccçç̈̈bb∫∫nn~~  BBYYkkeennHHVVnnkk¬¬aayyxx¬¬ÁÁnnCCaaeemmddwwkknnSSssMMxxaann''@@eennAAkk~~̈̈gg
CCYYrrrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllccMMrruuHH  ……kk**nniiggCCYYrrkkggTT&&BBCCaattiiEExxµµrr  ..  BBYYkkeeKKbbgg˚̊[[mmaannGGMMeeBBIIccllaaccll
GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  nniiggKKµµaannvviinn&&yyGGII√√TTSSggGGss''  ..  hhflfluunn--EEssnnmmiinnhhflflaannbb""HHJJll''BBYYkkTTSSgg
GGss''eennHHeeTT  ssUUmm∫∫IIEEtteerraammeeCCIIggkk**mmiinnhhflflaannppgg  ..  eebbIIBBYYkkeennHHpp††ll''eeyyaabbll''GGII√√  hhflfluunn--
eeFFII√√PP¬¬aamm  ddUUcckkUUnn®®bbeeddAAttaammEEbbbbbbTT  ..  BBYYkkeennHHmmaannGGaayyuucceenn¬¬aaHHBBII4400eeTTAA5500qq~~SS ))  ..

eeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennHH˘̆˘̆˘̆  yyYYnnhhaaNNUUyyVVnnbbJJÇÇËËnn®®kkuummEExxµµrreevvoottmmiijj  EEddllyyYYnn
hhaaNNUUyyCCaaeevvoottmmiijjee®®CCIIsseerrIIss  nnSSyykkeeTTAAeerroonneennAAeebb""kkSSggnniiggeennAAhhaaNNUUyy  ttSS
ggBBIImmuunnqq~~SS11995544  ccMMnnYYnn33JJnn''nnaakk''  [[nniivvtt††ccUUllkkmmıı̈̈CCaavviijj  bbnn††ssÂÂggaammCCaammYYyyssaa--
FFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr˘̆˘̆˘̆  KKWW[[mmkkeeFFII√√ssÂÂggaammCCMMnnYYsseevvoottkkuugg  ..  ccMMEENNkkeevvoottkkuuggvviijj  vvaaffyy
eeTTAAssMMrraakk®®cctt''cceegg˚̊HHQQrreemmIIllEExxµµrrssmm¬¬aabb''EExxµµrrKK~~aa‰‰ggyy""aaggvvkk''vvII  ..

ppÊÊ̈̈yyeeTTAAvviijj˘̆˘̆˘̆  ®®kkuummEExxµµrreennHHmmiinnEEddllmmaanncciitt††KKMMnnMMuuccMMeeJJHHEExxµµrr  EEbbrrCCaammaannssttii--
ssmm∫∫CCJJÔÔ:mmuuttee®®CCAAeess~~hhaaCCaattiieeTTAAvviijj  ..  ®®kkuummeennHHeerroonnssUU®®ttppÊÊaall''CCaammYYyycciinn  ppÊÊaa--
ll''CCaammYYyyyyYYnnhhaaNNUUyy˘̆˘̆˘̆  kk**ddwwggKKMMeerraaggkkaarrrrbbss''cciinn--yyYYnn  ssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrr
eeddIImm∫∫IIvvaattTTIIyykkTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaabbJJççËËlleeTTAAkk~~¨̈ggrrbbbbkkuummµµ¨̈yynniiss††  ..  ddUUeecc~~HH®®kkuummEExxµµrreeTTIIbb
mmkkddll''  kk**®®bbqqSSggnnUUvvKKMMeerraaggkkaarrdd**ssaahhaavveennHH  ..  ®®kkuummeennHHnniiyyaayyttvvaa""eeddaayyssmm
eehhttuussmmppllffaa  EExxµµrr®®ttUUvvccrrccaarrvvaaggEExxµµrrnniiggEExxµµrreeddIImm∫∫IIbbJJççbb''ssÂÂggaamm,,  eeddIImm∫∫IIbbJJŒŒbb''
kkaarrbbgg˙̇ËËrrQQaamm  ..  ®®kkuummeennHHbbJJÇÇaakk''ffaa  bbJJ˙̇aaEExxµµrr®®ttUUvvTTuukk[[EExxµµrreeddaaHH®®ssaayy  vvaaggEExxµµrr
nniiggEExxµµrr  ..ll..

kk~~¨̈ggqq~~SS11997733˘̆˘̆˘̆  KKMMeerraaggkkaarrnniiggkkllll∫∫iiccEEddlleevvoottkkuugg®®bbttiibbttii††kkaarreennAAkk~~¨̈gg´́ppÊÊ
®®ssuukkEExxµµrr  VVnnccMMeerrIInnllUUttllaass''eellIIssllbb''BBIIkkaarree®®KKaaggTTuukkeeTTAAeeTToott  ..  ddUUeecc~~HHvvaa®®ttUUvv
EEttEEkkTT®®mmgg''xx¬¬HH@@˘̆˘̆˘̆  ååTTaahhrrNN__ddUUccCCaaKKMMnniitthhUU--CCIImmiijj  vvaaxxMMee®®CCIIsseerrIIssyyuuvvCCnnEExxµµrr
TTSSggEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  TTSSggEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaakkNN††aall  eeddIImm∫∫IIbbJJÇÇËËnneeTTAAeerroonneennAAeebb""kkSSgg  ……
eennAAhhaaNNUUyy  ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11994488  nniiggbbJJÇÇËËnnCCaabbnn††@@  eeddIImm∫∫IIGGbb''rrMMllaaggxxYYrrkk∫∫aall
bbJJççËËllmmeennaaKKmmvviiCCÇÇaarrbbss''vvaa  rrYYccEEkk´́qq~~®®bbDDiitt[[eeTTAACCaaEExxµµrrffIIµµ  mmççaass''TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaffIIµµ  ..

eennAAqq~~SS11997733˘̆˘̆˘̆  yyYYnnhhaaNNUUyyVVnnTTTTYYllllTTÏÏpplldd**KKaabb''®®bbeessIIrr  ccMMeeJJHHssƒƒaa
nnkkaarrNN__®®bbttiibbttii††kkaarr´́ppÊÊkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ..  ddUUeecc~~HHvvaaQQbb''®®ttUUvvkkaarrEExxµµrrCCMMnnaann''hhUU--CCIImmiijj
eeTTootteehhIIyy  ..  vvaapp¬¬aass''bb††ËËrrEEkkTT®®mmgg''PP¬¬aamm  KKWW®®ttUUvvssmm¬¬aabb''EExxµµrrFFuunneennHHeeccaallvviijj  ..
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KKiitteeXXIIjjddUUeecc~~HHeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  vvaaeeccjjbbJJÇÇaakk~~̈̈ggnnaammGGggkkaarr  eeddaayyee®®bbIImmiitt††ssUU--PPwwmm
CCaaeemmddwwkknnSS®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg  eeddIIrrBB&&TTÏÏccaabb''  VVjj''ssmm¬¬aabb''  ®®kkuummEExxµµrrEEddlleeKK
bbJJÇÇËËnnmmkkBBIIeebb""kkSSggnniiggmmkkBBIIhhaaNNUUyy  ®®ttUUvvss¬¬aabb''GGss''CCiittbbIIJJnn''nnaakk''  ««  ddUUcckk~~¨̈gg
®®kkbbxx&&NNÎÎssmmaaCCiikkbbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__EExxµµrr  KKWWEExxµµrreevvoottmmiijjeennAAkkmmıı¨̈CCaakkNN††aall
kk~~̈̈ggqq~~SS11995544,,  yyYYnneevvoottmmiijjee®®CCIIsseerrIIssnnSSyykkeeTTAACCaaggmmYYyy11JJnn''nnaakk''̆̆ ˘̆˘̆  ≤≤LLËËvveennHH
eennAAssll''EEtt5555nnaakk''bb""uueeNNˆ̂aaHH  »»  ..  yyYYnnhhaaNNUUyyGGnnuuvvtt††VVnn®®ttwwmm®®ttUUvvnnUUvvJJkk¥¥mmYYyy
XX¬¬aaffaa  ––  ««  kkaarrssmm¬¬aabb''GG~~kk≤≤tteeTTaass  ®®bbeessIIrrCCaaggkkaarrTTuukkCCIIvviitt[[ss®®ttUUvv »»  ..

vvaabbJJÇÇaa[[yyYYnneerroonnPPaassaaEExxµµrr  GGkkßßrrEExxµµrr  rrYYccEEkk¬¬ggxx¬¬ÁÁnnbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaaEExxµµrr  eeFFII√√CCaammççaass''
TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaffIIµµ®®bbeessIIrrCCaagg  ..  CCaaBBiieessss  bbUUddUUyy®®ttUUvveerroonnssUU®®ttPPaassaaEExxµµrr  GGkkßßrrEExxµµrr
CCaaddaacc''xxaatt˘̆˘̆˘̆  ee®®JJHHffaaeebbIIbbUUddUUyyNNaaFF¬¬aakk''eellxx  ®®ttUUvveennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrrrhhUUtt  ®®ttUUvvbbnn¬¬MM
eeFFII√√CCaaEExxµµrrrrhhUUtt  ..

yyYYnneevvoottkkuuggssMMuullaaEExxµµrr®®kkhhmmeellIIkkeennHH  mmiinnEEmmnneeddIIrreeccjjeeccaall®®ssuukkEExxµµrr
ddUUccCCaayyYYnneevvoottmmiijjssMMuullaaeess††ccssIIhhnnuukkaallBBIIqq~~SS11995544eennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆  KKWWvvaa®®KKaann''EEtt
ffyyeeTTAABBYYnnllaakk''xx¬¬ÁÁnnttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn--llaavv  rrYYcceeccjjbbJJÇÇaaBBIIccmm©©aayy
bbgg≈≈MM[[GGttiittEExxµµrreevvoottmmiijj  ddwwkknnSSeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmEEddll®®ssLLaajj''sseemm††cc““  ccUUll
kkMMeeTTccssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrCCMMnnYYssvvaa  ..  ccMMEENNkkBBYYkkvvaa  vvaassMMrraakk˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††ee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnCCaanniiccçç
KKµµaann®®bbEEhhss  ..  ttSSggBBIIeeBBlleennaaHHmmkk  mmaannEEtt®®kkuummEExxµµrreevvoottmmiijjeeTTEEddllGGaacceeTTAA  CCYYbb
lluutt®®kkaabb  eeddIImm∫∫IITTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIeevvoottkkuuggppÊÊaall''  ..  ddUUeecc~~HH,,  eennAAeeBBllNNaavvaa®®ttUUvveeLLII
ggeeTTAATTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIeemmvvaa  vvaaEEttggEEttPPrreeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmffaa  ««  ®®kkuummvvaa®®ttUUvveeTTAAeerroonnssUU
®®tteennAAGGggkkaarreellII  »»  ..

ssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  ––  ««  JJkk¥¥GGggkkaarr »»  ccaabb''kkMMeeNNIIttttSSggBBIIeeBBlleennaaHHmmkkeehhIIyy  KKWW
ccaabb''BBIIEExxssIIhhaaqq~~SS11997733  !!  ..

KKYYrr[[GGaaeeNNaaccGGFFmm··ddll''eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm  EEddll®®ssLLaajj''sseemm††cc““ccMMnnYYnn
bbYYnnmmWWuunnnnaakk''eennaaHHNNaass''  eeddaayyBBMMuuVVnnddwwggxx¬¬ÁÁnnffaa  ®®kkuummxx¬¬ÁÁnnkkMMBBuuggFF¬¬aakk''ccUUllkk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''
yyYYnneevvoottkkuuggTTaall''EEtteessaaHH  ..    eeBBllææffaa        BBYYkkeemmbbJJÇÇaakkaarrrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTTAAeerroonnssUU®®tt
eennAAGGggkkaarreellII  EEbbrrCCaaee®®ttkkGGrrNNaass''  ee®®JJHH®®KKbb''@@KK~~aayyll''®®ccLLMMyy""aaggFF©©nn''CCaaggFF©©nn''
eeddaayynnwwkkssµµaannEEtteeTTAACCYYbbsseemm††cc““  eeTTAACCYYbbeexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--nnwwmm,,  hhflflUU--yynn''  ..ll..

ee®®JJHHeeyyaaFFaaTTSSggbbYYnnmmWWuunnnnaakk''  PPaaKKee®®ccIInnCCaaGG~~kkEE®®ssccMMkkaarr  GG~~kk®®ssuukk´́®®BBPP~~MM  CCaa
GG~~kkll©©gg''eexx¬¬AA  mmiinnyyll''ssƒƒaannkkaarrNN__  KKµµaannkkaarrBBiieessaaFFnn__nniiggkkaarrBBiiccaarrNNaa,,  eeCCOOEEtt
ttaammJJkk¥¥jj¨̈HHjjgg''rrbbss''yyYYnneevvoottkkuugg  ..  ddUUccmmaannCCaaååTTaahhrrNN__mmYYyy,,  yyaayyeeTToogg
VVnnCCYYbbyyuuvvCCnnmm~~aakk''eeQQµµaaHHrraa""  ..  eennAA´́ff©©TTII2233--11--9933  eevvllaaeemm""aagg11rreessooll    yyuuvvCCnn
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rraa""VVnnrraa""yyrraa""bb''®®VVbb''yyaayyeeTTooggnnUUvvkkllll∫∫iicceevvoottkkuuggddUUcctteeTTAA  ––
kkaallBBIIEExxmmiiffuunnaa11997700,,  eeXXIIjjeevvoottkkuuggccUUllmmkkkkaann''PPUUmmiieeJJFFiivvggßß  eennAAeexxtt††

ss√√aayyeerrooggEEddllkkuummaarrrraa""VVnnrrss''eennAABBIIttUUcc  ..  vvaaeeddIIrrGGuuggGGaatt''JJsseeBBjjPPUUmmii,,  lluuHHeevvoo
ttkkuuggffyyeeccjjppuutt  ®®ssaabb''EEttkkVV""ll''eehhaaHHyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggeehhaaHHmmkkTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkk
VVjj''rrHHbbMMpp¬¬aajjeexxÊÊccxxIIÊÊPPUUmmiieennaaHHeeTTAA  ..  kkVV""ll''eehhaaHHeeccjjppuutt  eevvoottkkuuggkk**ccUUllmmkkvviijj
rrYYccvvaa®®bbmmUUll®®bbCCaaCCnnEExxµµrrTTSSggGGss''[[eeTTAAeennAAkkEEnn¬¬ggmmYYyyEEddllvvaarrMMeeddaaHHVVnnrrYYcceehhIIyy
vvaaeerroobbccMMVVyyTTwwkk[[CCnnrrggee®®KKaaHHbbrriieePPaaKKyy""aaggbbrriibbUUNN··˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††mmiinnyyUUrrbb""uunnµµaanneeTT
®®ssaabb''EEttmmaann®®kkuummGGaaff··kkMMVVMMggccUUllmmkkBB&&TTÏÏVVjj''ssmm¬¬aabb''yy""aaggssaahhaavv  ..  vvaassmm¬¬aabb''
EEttmmnnuussßßccaass''@@  EEttvvaaTTuukkCCIIvviitt[[yyuuvvCCnnnniiggeekkµµggttUUcc@@  ..  lluuHH®®kkuummeennHHeeccjjppuutt
EEbbrrCCaaeeXXIIjjeevvoottkkuuggddEEddllvviill®®ttLLbb''mmkkvviijj  ..  vvaa®®bbmmUUllyyuuvvCCnnnniiggkkuummaarr  nnSS
eeTTAAbbgg˙̇aatt''yyuuTTÏÏvviiFFII  rrYYccbbJJççËËllkk~~̈̈ggkkggeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..  eeBBlleennaaHHkkuummaarrrraa""eeTTIIbbVV
nnGGaayyuu99qq~~SS  ®®ttUUvvVVnneevvoottkkuuggeekkNNÎÎ[[eeTTAAeeFFII√√eeyyaaFFaaCCaammYYyynnwwggeeKKEEddrr  ..  eevvoottkkuugg
bbJJççËËlleeTTAAkk~~̈̈ggkkgg®®ttIIkkJJçç̈̈HH vvaabbMMEEbbkkeekkµµgg@@CCaa®®kkuumm@@  mmaannKK~~aa1155nnaakk''kk~~̈̈ggmmYYyy®®kkuumm  @@
vvaarruujj[[eeddIIrrmmuuxxTT&&BB  ..

´́ff©©mmYYyyeennAAkk~~¨̈ggqq~~SS11997722  ®®kkuummrrbbss''rraa""®®ttUUvvss¬¬aabb''GGss''1144nnaakk''  ssll''EEttrraa""mm~~aakk''
‰‰ggKKtt''  ..  rraa""ttkk''ss¬¬̈̈ttCCaaxx¬¬SSgg  eeTTIIbbddaacc''cciitt††ppßßggee®®BBggrrtt''eeKKcceeccjjTTaall''EEttVVnneennAA
rrss''rrhhUUttTTaall''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..  

rraa""bbJJÇÇaakk''eeTToottffaa  ––  eevvoottkkuuggjj¨̈HHjjgg''BBnn¥¥ll''ffaa  ssÂÂggaammeennHHbbNN††aallmmkkBBII
eellaakkllnn''--nnll''nniiggGGaaeemmrriikkSSggddeeNNII††mmGGMMNNaaccBBIIsseemm††cc““  ..ll..  eeddaayyssaarrmmUU--
lleehhttuueennHH  VVnnCCaaeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmTTSSggeennaaHHdduuHHKKMMnniittyy""aaggmmuuttee®®CCAA  ffaa®®ttUUvvEEttkkMM
eeTTccEExxµµrrllnn''--nnll'',,  kkMMeeTTcccc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg,,  rrMMeeddaaHHEEddnnddIIyykkmmkkff√√aayysseemm††cc““
vviijjEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

ttSSggBBIIbbUUddUUyyddkkffyyeeTTAAllaakk''xx¬¬ÁÁnnyy""aaggeennHHmmkk,,  yyYYnneevvoottkkuuggccaatt''EEccggEEttggttSS
ggKKNN:kkmmµµkkaarrBBiieessss  llbbllYYccccUUllmmkkkkaann''®®ssuukkEExxµµrrBBiinniitt¥¥ssƒƒaannkkaarrNN__sswwkk˘̆˘̆˘̆
ddUUeecc~~HHeebbIIrraaÂÂss††EExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''NNaaPP&&nn††®®ccLLMM  eeddIIrreeTTAAeeXXIIjjvvaaeeddaayy´́ccddnn¥¥  GGggkkaarr
bbJJÇÇaa[[ccaabb''rraaÂÂss††EExxµµrrdd**GGPP&&BB√√eennaaHH  eeddaayyeeccaaTTffaaeeddIIrrxxuussEExxßßee®®ttoomm  ..  vvaavvaayyeeFFII√√
TTaarruuNNkkmmµµyy""aaggssaahhaavv  rrYYcceehhIIyyssmm¬¬aabb''eeccaalleeddIImm∫∫IIbbMMVVtt''PPss††̈̈ttaagg  ..  ®®bbCCaaCCnn
EExxµµrrrrggee®®KKaaHHeeddaayyssaarrGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''ttaammrreebboobbeennHHyy""aaggee®®ccIInn  ..ll..  

❑                           ❑

❑
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CMBUkTI6

‹‹  ®®bbttiikkmmµµeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''ee®®kkaayy®®BBiittii††kkaarrNN__1188mmiinnaa  !!  

‹‹  eellaakkllnn''--nnll''ccaatt''ttSSggeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  CCaannaayykk--

rrddΩΩmmÂÂnnII††  !!

‹‹  ®®bbvvttii††sseegg≈≈bbrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  !!

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''CCaaGG~~kkbbeeggII̊̊ttccllnnaaEExxµµrreessrrII  ..      ddMMNNaakk''kkaallCCaaddMMbbUUgg
´́nnccllnnaaEExxµµrreessrrII  KKWWkkaarrJJrr®®bbCCaaCCnnEExxµµrrPPaaKKttiiccEEddllrrss''eennAArrVV""tt''rrVV""yy≤≤ttTTIIBBww
ggddUUccCCaaEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammCCaaeeddIImm  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11997700  ccllnnaaEExxµµrreessrrIImmaannkkggTT&&BBccMM--
nnYYnn33mmWWuunnnnaakk''  ..    ee®®kkaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©1188mmiinnaa7700,,  eellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''TTTTYYll
BBtt··mmaanndd**cc∫∫aass''kkaarrNN__ffaa  ®®bbeeTTssEExxµµrreekkIIttssÂÂggaamm  KKWWbbUUddUUyyCCaaee®®ccIInnmmWWuunnnnaakk''ee®®bbII
yyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmm    eennAAeellIIeeddIImm®®TTUUggJJkk''rrUUbbeess††ccssIIhhnnuuEE®®sskkCCeeyyaasseemm††cc““  rrYYcc
eellaattvvaayykkMMeeTTccssmm¬¬aabb''EExxµµrrllnn''--nnll''EEddllCCaammççaass''TTwwkkddIIBBiitt@@ ..

®®ssaabb''EEtteennAA´́ff©©2277--44--7700,,  eellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''TTTTYYllBBtt··mmaanncc∫∫aass''kkaarr--
NN__mmkkeeTToottffaa  bbUUddUUyyeeccjjmmuuxxeeBBjjTTIIvvaayykkMMeeTTccssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ..  eennAAeeQQIIeexxµµAAeexxtt††
kkNN††aall  bbUUddUUyyrruukkrraannccUUllyy""aaggeellOOnnFF¬¬aayymmkkddll''ttaaeexxµµAArrhhUUttddll''kk∫∫aallff~~ll''
..ll..  ddUUeecc~~HHeellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''ssMMeerrccCCaabbnnÊÊaann''®®ttUUvvEEttbbJJÇÇËËnnkkggTT&&BBEExxµµrr  eeddIImm∫∫IICCYY
yykkaarrJJrrTTwwkkddII  ..  bbJJÇÇËËnneellIIkkTTIImmYYyyeennAA´́ff©©TTII3300--44--7700  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkeellaakkTTTTYY
llBBtt··mmaannmmkkffaa  eennAA´́ff©©TTII1155--66--7700  bbUUddUUyyCCaaee®®ccIInnmmWWuunnkk∫∫aalleeccjjmmuuxxvvaayykkMMeeTTcc
ssmm¬¬aabb''EExxµµrreennAAeexxtt††kkMMBBgg''FFMM  ..  eeBBlleennaaHHcc∫∫SSggTTll''ttYYnnwwggkkggTT&&BBCCaattiiEExxµµrr  ..  ddUUeecc~~HH
eellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''bbJJÇÇËËnnkkggTT&&BBEExxµµrreeddIImm∫∫IICCYYyykkaarrJJrrTTwwkkddIImm††ggeeTToott  ..  bbJJÇÇËËnn
eellIIkkTTII22eennAA´́ff©©TTII3300--66--7700  ..

bbnnÊÊaabb''mmkkeeTToott,,  eellaakkttaammddaannsseegg˚̊ttddwwggcc∫∫aass''ffaassÂÂggaammkk~~¨̈gg®®ssuukkEExxµµrrKKWW
yyYYnnCCaaeevvoottkkuuggvvaayykkMMeeTTccssmm¬¬aabb''EExxµµrrssaahhaavvCCaaggssaahhaavv                eellaakkQQbb''rraaEErrkk  

®®bbttiikkmmµµeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''ee®®kkaayy®®BBiittii††kkaarrNN__1188mmiinnaa7700
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eellaakkssMMeerrcceeFFII√√BBlliikkmmµµllbb''ccllnnaaEExxµµrreessrrII  rrYYcceellaakk®®bbmmUUllkkggTT&&BBEExxµµrreessrrIITTSS
ggGGss''bbJJÇÇËËnnccUUllkkaann''®®ssuukkEExxµµrrCCaaeellIIkkTTII33eennAA´́ff©©TTII99--99--7700  ®®bbKKll''CCUUnneellaakk
llnn''--nnll''  rrYYccssMMeerrccddaakk''eeQQµµaaHHffaa  ««  EEmm""kkhh√√&&kk  »»  ( MIKE FORCE ) ..

eebbIIeeyyIIggee®®bboobbeeFFoobbeellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''nniiggeellaakkllnn''--nnll''eellaakkTTSSggBBIIrr
eennHHmmaannÚÚkkJJrr®®bbhhaakk''®®bbEEhhllKK~~aa  ..  eellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''CCaammnnuussßßhh~~wwgghh~~rr  mmii
nneeccHHxxwwgg®®cceeLLaatt  eellaakknniiyyaayyttiiccbb""uuEEnn††mmaannnn&&yyTTUUllMMTTUUllaayy  eellaakkmmiinnccMMNNaa
yyeeBBlleellggeessIIcc  eellaakkmmiinnEEddll®®bb®®BBwwtt††GGII√√[[xxUUcc®®bbeeyyaaCCnn__CCaattiieeLLIIyy  ..  kk~~̈̈gg
mmYYyyCCIIvviittrrbbss''eellaakk  eellaakkeeFFII√√BBlliikkmmµµllHHbbgg''kkiiccççkkaarrppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnneeddIImm∫∫IICCaattiiCCaanniiccçç  ..

®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaeeyyIIggCCMMnnaann''eennaaHH  mmaanneellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''xxMMkkaarrJJrrkkssaaggCCaa
ttiiBBIIVVtt´́ddTTeeTTeennAAee®®kkAA®®bbeeTTss  ..  eellaakkTTSSggBBIIrrnnaakk''CCaavvIIrrCCnnEExxµµrr  mmaannssttiissmm∫∫
CCÇÇJJÔÔ:eess~~hhaaCCaattiiBBiitt@@  ..  eellaakkTTSSggBBIIrrnnaakk''KKµµaannKKMMnniittrreevvIIrrvvaayyccgg''ddwwkknnSS®®bbeeTTss
CCaattiinniiggrraaÂÂss††EExxµµrr[[ccuuHHjj""mmeeFFII√√CCaaxxMM∆∆̈̈kkJJÇÇHHbbrreeTTssNNaammYYyyeeTT  !!  ..

KKYYrr[[ss††aayyNNaass''  ®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©TTII1188mmiinnaa7700eekkIItteeLLIIggyyWWtteeBBllNNaass''
eeTTAAeehhIIyy,,  ee®®JJHHeeBBlleennaaHHbbUUddUUyykkaann''kkaabb''TTwwkkddIIEExxµµrrGGss''ccMMnnYYnn22PPaaKK33eeTTAAeehhIIyy  ..
ååTTaahhrrNN__ddUUccCCaaeeyyIIggrrgg''ccSSTTwwkkCCMMnnnn''  eeLLIIgglliiccddMMbbUUllppÊÊHHeeTTAAeehhIIyyeeTTIIbbnnSSKK~~aa®®bb
eevv®®bbvvaarrkkTTIICCMMrrkk  kk**kk¬¬aayyddll''nnUUvveesscckkII††vviinnaasshhiinneehhaaccddll''TTIIssggÙÙwwmmEEttmm††gg  ..

eennAAEExxmmiinnaa11997722,,  eellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxllnn''--nnll''ccaatt''EEttggttSSggeellaakkssWWnn--gg""uu
kkffaajj''CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  ..

eennAAEExxkkJJÔÔaa11997700  eellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''mmaanneebbIIkkGGgg®®bbCCMMuummYYyyeennAATTII®®kkuuggeeJJ
FFiissaatt''  eellaakkxxMMBBnn¥¥ll''rraaÂÂss††EExxµµrreeGGaayyyyll''nnUUvvssÂÂggaamm  EEddllkkMMBBuuggeekkIItteeLLIIggyy""aa
ggssIIuussaacc''hhuuttQQaammKK~~aayy""aaggeennHH  KKWWeeyyIIggcc∫∫SSggCCaammYYyyGGaaTTmmiiLLEEddllCCaayyYYnneevvoott
kkuugg  mmUUlleehhttuueennHHeeTTIIbbeellaakkssMMeerrccllbb''ccllnnaaEExxµµrreessrrII  rrYYcceellaakk®®bbmmUUllkkggTT&&BB
EExxµµrreessrrIITTSSggGGss''nnSSyykkmmkk®®bbKKll''  CCUUnneellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxllnn''--nnll''eeddIImm∫∫IIkkaarr
JJrrTTwwkkddIIEExxµµrrvviijj  ..

eeBBlleennaaHHmmaannssaaÂÂss††aaccaarr¥¥mm~~aakk''  kk~~̈̈ggnnaammrraaÂÂss††EExxµµrreexxtt††eeJJFFiissaatt''  ee®®kkaakkeeLLII
ggssMMuussYYrreellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''ffaa  eehhttuuddUUcceemm††ccVVnnCCaaeellaakkmmiinnQQrreeQQµµaaHHCCaaeebb
kk≈≈CCnn®®bbFFaannaaFFiibbttII  ??

eellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''jjjjwwmm®®BBmmTTSSggeeqqII¬¬yyBBnn¥¥ll''EEvvkkEEjjkkffaa  ––  GG~~kkeess~~hhaa
CCaattiimmiinnEEmmnnmmaannEEtteellaakk®®bbFFaannaaFFiibbttIIeeTT  !!  GG~~kkkkaarrJJrrkkssaaggCCaattiikk**mmiinnEEmmnnmmaann
EEtt®®bbFFaannaaFFiibbttIIEEddrr  !!  KKWW®®ttUUvvmmaanneeyyIIggrraall''KK~~aarrYYbbrrYYmmssaammKKIIyy""aaggeessµµaaHH®®ttgg''GGss''BBII
ddYYggcciitt††        CCYYyyeellaakkeeTTIIbbGGaacckkaarrTTwwkkddIICCaattiissaassnnaaVVnnKKgg''vvgg''̆̆ ˘̆˘̆    ««  ddUUccmmaannJJkk¥¥  
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bbUUrraaNNmmYYyyEEddllVVnnEEccggffaa  GG~~kkmmaannrrkkßßaaxxßßtt''  ddUUccssMMBBtt''BB&&TTÏÏBBIIee®®kkAA  GG~~kk®®VVCC∆∆rrkkßßaa
eexx¬¬AA  ddUUccssMMeeBBAAnnUUvvssMMVV""nn˘̆˘̆˘̆  »»  ..

eellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''bbJJÇÇaakk''bbEEnnƒƒmmffaa  ––  xx¬¬ÁÁnnrrbbss''eellaakknniiggeellaakkeessnnaa®®bb
mmuuxxllnn''--nnll''ddUUccmmnnuussßßEEttmm~~aakk''  ..  eellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxhhflflaanneeFFII√√BBlliikkmmµµ®®KKbb''EEbbbb
yy""aagg  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrTTwwkkddII  CCaattii  ssaassnnaaeennAAkk~~̈̈gg®®bbeeTTss˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkkeellaakk@@ssµµ&&®®KK
cciitt††bbMMeerrIIeennAAee®®kkAA®®bbeeTTss  ..  eennAAqq~~SS11997722,,  yyUUnnhhaaNNUUyybbJJÇÇaabbUUddUUyy[[vvaayykkMMeeTTcc
bbMMpp¬¬aajj®®ssuukkEExxµµrreeddaayyyykkeellss  ffaaccUUllmmkkCCYYyysseemm††ccssIIhhnnuu  ..  ddUUeecc~~HHeellaakk
®®ttUUvvEEtteeFFII√√BBlliikkmmµµ®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  eeddIImm∫∫IICCYYyyeellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxllnn''--nnll''  kkaarrJJrr
CCaattii  TTwwkkddII  nniiggssaassnnaa  ..  

lluuHHeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''EEff¬¬ggccbb''nnUUvvJJkk¥¥eeBBccnn__dd**mmaannxx¬¬wwmmssaarreennHHeehhIIyy  ®®bb
CCaarraaÂÂss††EExxµµrrTTHH´́ddæækkggrrMMBBgg  ssrreessIIrrmmiinnddaacc''BBIImmaatt''  eekkrr††ii__eeQQµµaaHHrrbbss''eellaakkææll∫∫II
ssuuHHssaayy  jj¨̈SSgg[[nnaammWWuunnBBuukkrrllYYyyEEddllGGgg¨̈yyccSSEEtteerrttaammxx¥¥ll''eennAACCMMuuvviijjeellaakk
eessnnaa®®bbmmuuxx  TTaass''cciitt††  mmaanneesscckkII††VVrrmm∏∏  nniigg®®ccEENNnnQQ~~aanniiss  ..

BBYYkkeennHHkk**bbeeggII˚̊ttXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggmmYYyy®®kkuumm[[ttaammssmm¬¬aabb''eellaakk  ..  ´́ff©©mmYYyy
®®kkuummXXaattkkrrllbbBBYYnnEEkk∫∫rrvvSSggxxaaggeekkIIttvvaalleemmrruu  llYYccVVjj''ssmm¬¬aabb''eellaakk  EEtt®®KKaabb''
kkSSeePPII¬¬ggkk**®®CCllYYsseeTTAA®®ttUUvvGGggrrkkßßrrbbss''eellaakkss¬¬aabb''PP¬¬aammeennAAnnwwggkkEEnn¬¬gg  ..  lluuHHeellaakk
®®ttLLbb''mmkkkkaann''TTIIllMMeennAArrbbss''eellaakkvviijj  yybb''''eennaaHHeellaakkGGgg¨̈yybbJJŒŒrrCCgggg''  yykk
´́dd®®TTccgg˚̊aaTTll''PP¬¬WW  ..  eellaakk®®ss´́mmeeXXIIjjeeLLIIggvviijjnnUUvvGGnnuussßßaavvrrIIyy__TTSSggGGss''  EEddll
eellaakkxxMMeeFFII√√BBlliikkmmµµeeddIImm∫∫IIkkmmıı̈̈CCaa‰‰kkrraaCC¥¥  ddUUcckkaallBBIIqq~~SS11994433  eellaakkmmaanneesscckkII††kk¬¬aa
hhaannddwwkknnSS®®BBHHssggÙÙnniiggrraaÂÂss††EExxµµrr  eeFFII√√VVttuukkmmµµeeddjjVVrrSSgg  CCaaeehhttuueeFFII√√[[VVrrSSggrrkk
ccaabb''xx¬¬ÁÁnneellaakk  eellaakkkk**rrtt''eeKKcceeTTAA®®CCkkssMMNNaakk''eennAA‰‰®®bbeeTTssCCbb""uunn  ..

eennAA´́ff©©TTII99--55--11994455  eellaakkVVnnvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaavviijj  ..  ´́ff©©
TTII66--1100--11994455  eess††ccssIIhhnnuuyyll''®®BBmm[[VVrrSSggccaabb''xx¬¬ÁÁnneellaakk  eeTTAAkkaann''eexxtt††BB&&rr
eeTT¥¥rr__́́ nn®®bbeeTTssVVrrSSgg  GGss''rryy:eeBBll66qq~~SS  ..  eennAA´́ff©©TTII2200--1100--11995511  VVrrSSgg®®bb
KKll''eessrrIIPPaaBB[[eellaakk  eellaakkkk**vviill®®ttLLbb''ccUUllmmkkkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaamm††ggeeTToott  ..
mmkkddll''mmaattuuPPUUmmiiPP¬¬aamm      eellaakkbbeeggII̊̊ttssaarrBBtt··mmaannmmYYyyeeQQµµaaHH  «« EExxµµrree®®kkaakk »»    eeddIImm∫∫II  
ddaass''eettOOnnrraaÂÂss††EExxµµrr[[ee®®kkaakkeeLLIIggrrYYbbrrYYmmccggVVcc''KK~~aaeeddjjVVrrSSgg  ..  ee®®kkaayyeennaaHHmmkk
bbnnii††cc  ®®kkuummrraaCCvvSSggXXuubbXXiittCCaammYYyyVVrrSSggbbwwTTkkaaEEsstteennaaHH  rrYYcceeKKbbMMrruuggccaabb''xx¬¬ÁÁnneellaa
kkmm††ggeeTToott  ..  eellaakkddwwggxx¬¬ÁÁnnTTaann''kk**rrtt''eePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''PP~~MMddggEErrkk  eennAA´́ff©©TTII99--33--
11995522  ccUUllrrYYbbrrYYmmCCaammYYyy®®kkuummEExxµµrr≤≤ssßßrr: eeddIImm∫∫IIvvaayykkMMeeTTcceeddjjVVrrSSggTTaammTTaarr
kkmmıı̈̈CCaa‰‰kkrraaCC¥¥  ..
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®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaVVnn‰‰kkrraaCC¥¥bbrriibbUUNN··eennAA´́ff©©TTII99--1111--11995544  eellaakkssWWgg--gg""uukk
ffaajj''eerroobbccMMxx¬¬ÁÁnnccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmkk~~¨̈ggssggmmCCaattiiEEddrr  bb""uuEEnn††eess††ccssIIhhnnuueeCCOOGGaammIIuuGGaaeeffaa
ggCCMMTTaass''mmiinnTTTTYYll  ..

eellaakkjjjjwwmmeeddIIrrccaakkeeccjjBBIIkkmmıı̈̈CCaa  TTuukk[[GGss''eellaakk  ..  eellaakkmmaannvviiccaarrNN--
JJÔÔaaNNKKiittddll''GGnnaaKKtt´́nn®®bbCCaaCCnnEExxµµrrPPaaKKttiicc  EEddllrrss''eennAArrVV""tt''rrVV""yykk~~¨̈gg®®bb--
eeTTsseessoomm  nniiggmmYYyyPPaaKKFFMMeennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm‰‰eeNNaaHH  ddUUcckkUUnnkkMM®®JJ  ..  ddUUeecc~~HHkkaall
eeNNaaHH  CCYYnnkkaalleellaakkssMMNNaakk''eennAAkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  eeddIImm∫∫IIrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyCCYYyykkaarrJJrr
®®bbCCaaCCnnEExxµµrrkkMM®®JJGGss''TTSSggeennaaHH  ..

lluuHHddll''qq~~SS11995588  eeTTIIbbeellaakkccaabb''eeppII††mmbbeeggII̊̊ttccllnnaaEExxµµrreessrrII  BBIIVVtt´́ddTTeeTT
KKµµaannGGII√√CCaaFFnnFFaannTTaall''EEtteessaaHH  ..  eellaakkmmaanneesscckkII††kk¬¬aahhaanneeFFII√√BBlliikkmmµµ®®KKaabb''EEbbbb
yy""aagg  ssMMGGaaggeeTTAAeellIIeesscckkII††eess~~hhaaCCaattiidd**mmuuttEEddlleeccjjBBIIeebbHHddUUggdd**eessµµaaHH®®ttgg''
BBiitt®®VVkkddrrbbss''eellaakkCCaaKKMMrrUUEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

CCaaddMMbbUUggmmaannKK~~aaEEtt114400nnaakk''˘̆˘̆˘̆  bbnn††@@mmkkeellaakkbbeeggII˚̊ttVVnnkkggTT&&BBEExxµµrreessrrIIeennAA
®®bbeeTTss´́ffVVnnCCaaee®®ccIInnrryynnaakk''˘̆˘̆˘̆  lluuHHee®®kkaayymmkkeellaakkyyll''ffaa  ssƒƒaannkkaarrNN__rrvvaa
gg´́ffnniiggEExxµµrr  KKµµaannGGII√√KKYYrr[[®®BBYYyyVVrrmm∏∏eeTT  eellaakkkk**eeccjjbbJJÇÇaa[[eemmkkggTT&&BBEExxµµrreessrrII
eennAA®®bbeeTTss´́ffnnSSkkggTT&&BBTTSSggGGss''  ssMMuuccuuHHccUUllrraaCCkkaarrPP~~MMeeBBjjccuuHH  ..  ccMMEENNkkeellaakk
eellaakkxxMM®®bbwwggBB®®ggwwggBB®®ggIIkkkkggTT&&BBEExxµµrreessrrIIssiiƒƒtteennAAkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  [[VVnnrrwwggbbwwuuggnniigg
ss√√iittss√√aajj  ..  kkaalleeNNaaHH  eeTTaaHHeess††ccssIIhhnnuuEE®®sskkeeCCrr®®bbeeTTccttaammvviiTT¥¥¨̈eeccaaTTffaa
kk∫∫tt''yy""aaggNNaa  kk**eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''mmiinnEEddlleeqqII¬¬yyttbbTTaall''EEtteessaaHH  ..

eennAAeeBBllNNaaEEddllGG~~kkkkaaEEssttssYYrreellaakk  eellaakkeeqqII¬¬yyffaa  ––  GG~~kkeess~~hhaaCCaattii
mmiinnccSSVVcc''GGYYttGGaaggeeTT˘̆˘̆˘̆  eeyyIIggxxMMEEtteeFFII√√kkaarr[[eessµµaaHH®®ttgg''ccMMeeJJHHCCaattii  mmuuxxCCaaEEPP~~kk´́nn
®®bbCCaaCCnnEExxµµrrssmm¬¬wwggeeXXIIjj˘̆˘̆˘̆  eeKKGGaaccyyll'',,  eeKKnnwwggKKSS®®TT,,  eeKKnnwwggeeqqII¬¬yyCCMMnnYYsseeyyIIgg
CCaammiinnxxaann  ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''nnwwkkeerrOOggGGttiittkkaallddll''®®ttwwmmeeNNHH  eellaakkkk**®®KKvvIIkk∫∫aallddMM
GGUUjjffaa  ««{{bbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeGGIIyy  !!  ddMMNNaakk''kkaarryy""aaggeennHHeeTTAAeehhIIyy  ccrriitteennAAddEEddll!!  »»  ..

eemmIIllccuuHHeellIIkkTTII11  eellaakkxxMMttssflflUU®®KKbb''EEbbbbyy""aagg      lluuHH®®ttaaEEttkkmmıı̈̈CCaaVVnn‰‰kkrraaCC¥¥  
dd**bbrriibbUUNN··  ..  eeddaayyssaarrEEttccrriitt®®ccEENNnnnniinnÊÊaaQQ~~aanniissKK~~aa  eeTTIIbbeellaakk®®ttUUvvccaakkeecc--
jjeeccaall®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  rrhhUUttddll''eellaakkbbeeggII̊̊ttVVnnccllnnaaEExxµµrreessrrII  ..

≤≤LLËËvveennHH®®bbeeTTssEExxµµrrkkMMBBuugg®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHyy""aaggFF©©nn''´́®®kkEEllgg  ee®®JJHHKKUUbbddiibbkk≈≈EEdd
ll®®ttUUvvvvaayykkMMeeTTcc®®bbeeTTssEExxµµrr  KKWWyyYYnnhhaaNNUUyyEEddllrrgg''ccSS{{kkaasseennHHyyUUrreehhIIyy
eeddIImm∫∫IIee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmm  eeddaayyyykkeellssffaa  mmkkCCYYyyeess††ccssIIhhnnuu  ..
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{{eeTTvvttaaeeGGIIyy  !!  eeFFII√√yy""aaggddUUcceemm††cceeTTAA  ??  EEtteeddIImm∫∫IICCIIvviittrrbbss''eellaakk  eellaakk®®ttUUvv
EEttccaakkeeccjjBBII®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaamm††ggeeTToottCCaaddaacc''xxaatt  ..

®®BBwwkkEEssÌÌkkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''kk**ccUUlleeTTAACCYYbbeellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxllnn''--nnll''
ssMMuullaaQQbb''eeccjjBBIImmuuxxddMMEENNggnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11  ..  eellaakkbbnnßßll''kkggTT&&BBEExxµµrreess
rrIITTSSggGGss''ccMMnnYYnn33mmWWuunnnnaakk''  EEddlleellaakkxxMMttssflflUUxxMMbbeeggII̊̊ttyy""aaggllMMVVkk  TTuukk[[eennAACCYYyy
®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  eellaakkssMMuupp††SSnniiggBBnn¥¥ll''eellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxffaa  ––  ««  kkggTT&&BBEExxµµrreessrrII
mmaannssttiissmm∫∫CCÇÇJJÔÔ::eess~~hhaaCCaattiiBBiitt@@  KKWWttSSggBBIIkkeekkIItteeLLIIggssµµ&&®®KKcciitt††bbMMeerrIICCaattiimmiinn
EEddllTTaammTTaarr®®VVkk''EExx  mmiinnBBuukkrrllYYyyeeTT  mmaannssaammKKIIyy""aaggrrmmYYtt  ..  ®®kkuummeennHHddUUccsstt√√
xx¬¬aa  bb""uuEEnn††mmiinnEEddllssaall''……ssIIuussaacc''eeTT  !!  ®®ttUUvv®®bbyy&&tt~~kkMMuubbggaabb''[[xx¬¬aaeennHHssIIuussaacc''  !!  ..
CCaaBBiieesssseellaakkFFMM@@CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarr  ®®ttUUvvmmaannyyuuttii††FFmm··  ®®ttUUvvssaall''tt´́mm¬¬®®kkuummeennHH  ..
ee®®JJHH®®kkuummeennHHmmaannÚÚkkJJeeqqIIµµgg  mmiinneeccHHlluutt®®kkaabb  mmiinneeccHHEEGGbbGGbb  mmiinneeccHHbbeeJJIIççcc
bbeeJJIIççeeTT  bb""uuEEnn††EEpp~~kkvvaayysswwkkmmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__yy""aagg®®KKbb''®®KKaann''  ssÊÊaatt''CCMMnnaajj  rrwwggbbwwuu
gg®®BBmmTTSSggssaall''cc∫∫aass''llaass''nnUUvvkkllll∫∫iiccxxµµSSgg  KKWWbbUUddUUyy  ..  ®®kkuummeennHHeeccHHbbMMeeBBjj
kkrrNNIIkkiiccççnniiggPPaarr::kkiiccççyy""aaggeeBBjjeelljj  ddwwggcc∫∫aass''ffaaxx¬¬ÁÁnnCCaaTTaahhaann  ®®ttUUvvEEttkkMMeeTTcc
xxµµSSggeeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrCCaattii  TTwwkkddII  nniiggssaassnnaa  ..

CCaassrruubbeesscckkII††eeTTAA  eebbIIeemmbbJJÇÇaakkaarreeccHHddwwgg  eeKKGGaaccnnwwggTTTTYYllpplldd**KKaabb''®®bb--
eessIIrrVVnn  »»  ..

eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''pp††SSeeppII∆∆ssBB√√®®KKbb''rrYYcceehhIIyy  eellaakkkk**{{bbeellaakkeessnnaa®®bbmmuu--
xxllnn''--nnll''  ssMMuullaaeeTTAAkkaann''®®bbeeTTsseevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  KKWWkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..  eellaakk
ccaakkeeccjjBBII®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ccaakkeeccjjBBIIeellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxllnn''--nnll''  ccaakkeeccjjBBII
kkggTT&&BBEExxµµrreessrrIIrrbbss''eellaakkccMMnnYYnn33mmWWuunnnnaakk''  eeTTAAEEttVVtt´́ddTTeeTTCCaammYYyyGGggrrkkßßrrbb--
ss''eellaakkeeQQµµaaHHffaacc''--eeTTOOgg  eennAAEExxttuullaaqq~~SS11997722  ..

❑                                  ❑

❑
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CMBUkTI7

‹‹  ®®bbttiikkmmµµBBII®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrree®®kkaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__1188mmiinnaa7700  !!  

‹‹  rraaCCkkaarrEExxµµrrmmiinneeGGIIeeBBIInnwwggCCIIvvPPaaBBrraaÂÂss††  !!

‹‹  GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyEEpp~~kkkkggTT&&BB  !!

‹‹  kkaarrssmm¬¬aabb''eellaakkffaacc''--CCaa  !!

‹‹  eellaakkssuuTTÏÏ--bb""UUlliinn®®ttUUvvrrtt''eeccaall®®ssuukk  !!

eennAA´́ff©©TTII1188--33--11997700  eevvllaaeemm""aagg11rreessooll  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr®®KKbb''CCaann''ff~~aakk''
®®KKbb''vvNNˆ̂::  mmaannkkaarrPP∆∆aakk''rrMMeePPIIbbjjaabb''jj&&rrmmYYyyEEPP¬¬tt  ee®®JJHHmmiinnssµµaannTTaall''EEtteessaaHHffaa
®®bbeeTTssEExxµµrrEEbbrreeTTAACCaammaann®®BBwwttii††kkaarrNN__TTmm¬¬aakk''sseemm††ccssIIhhnnuu  BBIIttMMEENNgg®®bbmmuuxxrrddΩΩ
yy""aaggeennHH  ..

bb""uuEEnn††rraaÂÂss††EExxµµrrccUUllcciitt††rrss''eennAAeeddaayyss©©bb''eess©©øømm  mmiinneeccHHkk∫∫tt''  ……rriiHHKKnn''eellaakkFFMM
@@  EEddllCCaaeemmddwwkknnSS®®bbeeTTssCCaattiieeTT  ..  eemm@@ddwwkknnSSccgg''eeFFII√√GGII√√kk**eeFFII√√eeTTAAccuuHH  ee®®JJHH®®bbCCaa
rraaÂÂss††EExxµµrrPPaaKKee®®ccIInnmmiinnyykkcciitt††TTuukkddaakk''xxaaggEEpp~~kknneeyyaaVVyyeeLLIIyy  ..  rraa®®ss††nniiggnnaa
mmWWuunnmmiinnssUUvvmmaannkkaarrTTaakk''TTggCCiittddiittrrvvaaggKK~~aanniiggKK~~aaeeTT  ..

eemmIIllccuuHH  !!  ®®KKYYssaarrNNaammaannkkUUnnBBII1100eeTTAA1144nnaakk''kk**eeddaayy˘̆˘̆˘̆  cciiJJççwwmmxx¬¬ÁÁnn‰‰ggccuuHH  !!
rraaCCkkaarrKKµµaanneeGGIIeeBBIInnwwkknnaaååbbttƒƒmm∏∏GGII√√eeTT  ..  ®®KKYYssaarrNNaaccgg''[[kkUUnneerroonn  nnSSeeTTAAccuuHH˘̆˘̆˘̆  ®®KKYY--
ssaarrNNaannSSkkUUnneeTTAAssIIuuQQ~~ÁÁll  ……nnSSeeTTAAllkk''[[eeFFII√√xxMM∆∆̈̈kkJJÇÇHHeeKK  kk**nnSSeeTTAAccuuHH  ..  eebbIIkkUUnnQQWW
®®KKYYssaarrGG~~kkmmaann®®TTBB¥¥nnSSkkUUnneeTTAArrkkeeBBTT¥¥QQ~~ÁÁlleeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ccMMEENNkk‰‰®®KKYY--
ssaarrGG~~kk®®kkxxßßtt''  cciiJJççwwmmkkUUnnrrss''eeddaayyppßßggee®®BBggssMMNNaaggTTSSggGGss'',,  rraaCCkkaarrKKµµaanneeGGII
eeBBIIeeLLIIyy  ..  ddUUeecc~~HHrraaÂÂss††EExxµµrrEEddllssuuccrriitt  KKiittEEttBBII®®bbkkbbrrbbrrkkssiikkmmµµ  KKWWkkaabb''KKaass''
ddSSdduuHH  eeddIImm∫∫IIrrkkeePPaaKKppllmmkkcciiJJççwwmm®®KKYYssaarrttaammyykkffaakkmmµµEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

mmUUlleehhttuueennHH  eeBBllrraaÂÂss††EExxµµrrTTTTYYllddMMNNwwggffaaeellaakkllnn''--nnll''TTmm¬¬aakk''sseemm††cc
ssIIhhnnuu  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrTTUUTTSSgg®®bbeeTTss    EEddllrrss''eennAAkk~~̈̈ggttMMbbnn''ssaaFFaarrNNrrddΩΩ    mmaann  

®®bbttiikkmmµµBBII®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrree®®kkaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__1188mmiinnaa7700!!
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kkaarreessaakkss††aayysseemm††ccEEttmmYYyyEEPP¬¬ttbb""uueeNNˆ̂aaHH  rrYYcceehhIIyykk**bbMMeePP¬¬cceeTTAA  ..  ®®KKbb''@@KK~~aammaa
nnllMMnnwwggnnwwggnnrr  xxMMkkaabb''KKaass''ddSSdduuHH  xxMMrrss''ssIIuucciiJJççwwmm®®KKYYssaarrvviijjeeTTAA  ..

mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrssaall''eellaakkllnn''--nnll''yy""aaggcc∫∫aass''llaass''  mmaa
nneesscckkII††ssggÙÙwwmmnniiggTTuukkcciitt††eellIIeellaakk  ..

eellaakkCCaavvIIrrCCnndd**ssÌÌaattssÌÌMM,,  eellaakkmmaannssttiissmm∫∫CCJJÔÔ:eess~~hhaaCCaattii,,  eellaakkeessµµaaHH
®®ttgg''ccMMeeJJHHCCaattii,,  eellaakkEEffmmTTSSggKKiittccgg''rrMMeeddaaHHkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammeeTToottppgg..  eellaakkmmiinneeccHH
GGYYttGGaagg  mmiinneeccHHxxwwgg®®cceeLLaatt  eellaakkmmiinnssUUvvVVnneevvaahhaaeeTT  ..

eellaakkmmaanneeddIImmkkMMeeNNIIttBBIIrraaÂÂss††FFmmµµttaa  mmuuxxCCaaeellaakknnSSmmkknnUUvvyyuuttii††FFmm··CCUUnnrraa--
ÂÂss††EExxµµrrCCaammiinnxxaann  ..  bb""uuEEnn††CCaaeerrOOggKKYYrr[[ss††aayyNNaass''  ee®®JJHH®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©1188mmiinnaa
11997700  vvaayyWWtteeBBllNNaass''eeTTAAeehhIIyy,,  yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottkkuuggVVnnkkaann''kkaabb''TTwwkk
ddIIEExxµµrrGGss''22PPaaKK33rrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTTootteeBBlleellaakkllnn''--nnll''eeLLIIggCCaa
eemmddwwkknnSSEExxµµrr  rrUUbbeellaakk®®ttUUvveerraaKKaaJJFFeebbootteebboonnyy""aaggFF©©nn''  mmiinnGGnnuuJJÔÔaatt[[eellaakkbbMM--
eeBBjjkkrrNNiiyykkiiccççVVnnddiittddll''  [[VVnneeBBjjeelljj  bbNN††aall[[®®kkuummnnaammWWuunnBBuukkrrllYY
yyeeqq¬¬øøtt{{kkaassBB&&TTÏÏeellaakkCCMMuuCCiitt  ..  rrII‰‰eellaakkGG~~kkssÌÌaattssÌÌMMmmiinnGGaaccccUUllCCYYbbeellaakkCCMM--
rraabbkkaarrBBiittVVnneeLLIIyy  ..  eebbIIeellaakkGG~~kkNNaahhflflaannccUUllCCYYbbCCMMrraabbkkaarrBBiitt  KKWW®®ttUUvv®®kkuummvvaa
ssmm¬¬aabb''  mmaannååTTaahhrrNN__xx¬¬HH@@ddUUcctteeTTAA  ––

mmaannvvrreessnniiyyeeTTaamm~~aakk''eeQQµµaaHH  ddaajj''--ddUU  CCaattiiEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..  eellaakkCCaaeeccAA
hh√√aayy®®ssuukk®®ttaakkUUvv  eexxtt††®®ttaavviijj  kkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..  eellaakkddwwggnniiggyyll''cc∫∫aass''ffaa  ss
ÂÂggaammkk~~¨̈gg®®ssuukkEExxµµrreeBBlleennHH  KKWWeeddIImmeehhttuubbNN††aallmmkkBBIIyyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottkkuugg
vvaaGGnnuuvvtt††ttaammbbNN††SSeexxµµaacchhUU--CCIImmiijjEEddllffaa  ––  ««  ®®ttUUvvEEttBB¥¥aayyaammyykkTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaa
eeddIImm∫∫IIBB®®ggIIkkbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  »»  ..  ddUUeecc~~HHeellaakkvvrreessnniiyyeeTTaassuuxxcciitt††rrtt''
eeccaallmmuuxxttMMEENNgg  rrtt''eeccaallbbuuNN¥¥ss&&kkii††dd**åått††̈̈ggåått††mm  llHHbbgg''eeccaall®®KKYYssaarr  ssµµ&&®®KK
cciitt††bbUUCCaaCCIIvviitt  eeFFII√√BBlliikkmmµµmmkkCCYYyyrrMMeeddaaHHTTwwkkddIIEExxµµrr  ..  kkaalleeNNaaHHeellaakkeessnnaa®®bbmmuuxx
llnn''--nnll''TTTTYYlleellaakkyy""aaggrrIIkkrraayy  ®®BBmmTTSSggbbMMJJkk''ss&&kkii††ddEEddllCCUUnneellaakkvviijj
EE®®bbeeQQµµaaHHCCaa  ddaajj''--vvDDÛÛnnaa  rrYYccccaatt''EEttggttSSggeellaakkCCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrkkggvvrreessnnaaFFMM  ..
eellaakkddaajj''--vvDDÛÛnnaassµµ&&®®KKcciitt††nnSSTT&&BBeeccjjeeTTAATTbb''TTll''ccMMeeJJHHxxµµSSggCCaanniiccçç  ..  eellaakk
ll∫∫IIeeQQµµaaHHBBIIeerrOOggttttbbccMMeeJJHHxxµµSSgg  TTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHdd**KKaabb''®®bbeessIIrr  ..  kkaalleeNNaaHH
xxµµSSggKKWWyyYYnnhhaaNNUUyyCCaabbUUddUUyyee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..

eekkrr††ii__eeQQµµaaHHeellaakkddaajj''--vvDDÛÛnnaajj¨̈SSgg[[eemmTT&&BBEEddllJJkk''ss&&kkii††eeBBjjeellIIssµµaa  GGgg¨̈
yyEEttkk~~̈̈ggkkaarriiyyaall&&yyccSSeerrttaammxx¥¥ll''  eekkIIttkkII††®®ccEENNnnQQ~~aanniiss  ..
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mmaann´́ff©©mmYYyy,,  kkggTT&&BBrrbbss''eellaakkddaajj''--vvDDÛÛnnaakkMMBBuuggCCaabb''´́ddssÌÌiittvvaayyCCaammYYyy
bbUUddUUyyeennAACCYYrrPP~~MM®®bbssiiTTiiÏÏ  eeBBlleennaaHHkkggTT&&BBCCiittGGss''®®KKaabb''  eellaakkeeFFII√√ddMMeeNNIIrrccUUllkkaann''
rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  eeddIImm∫∫IIssMMuubbEEnnƒƒmm®®KKaabb''rrMMeessvv  ..  ®®ssaabb''EEtteellaakkFFMMTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvxxaagg
ee®®KKOOggssaaÂÂss††aavvuuFF  EEbbrrCCaaTTaarr´́ff¬¬TTwwkkEEttssiinn˘̆˘̆˘̆  mmaannJJkk¥¥ccccaammGGaarraammffaa  TTaarr5500mmWWuunn
eerrooll  ..  eellaakkddaajj''--vvDDÛÛnnaaPP∆∆aakk''sswwggEEttssnn¬¬bb''  ee®®JJHHeellaakkBBMMuuddwwggCCaaeeTTAArrkklluuyydd**
ee®®ccIInneellIIssllbb''eennHHeennAA‰‰NNaa  ..  eellaakkQQrr{{bb´́ddKKiittffaa  KKYYrr[[QQWWcciitt††NNaass''̆̆ ˘̆˘̆
eellaakkxxMMbb††ËËrrCCIIvviittmmkkCCYYyykkmmıı¨̈CCaa  ssuuxxcciitt††llHHbbgg''ccaakkeeccaall®®KKYYssaarr  mmuuxxggaarrnniiggbbuu--
NN¥¥ss&&kkii††BBiitt@@  mmkkJJkk''ss&&kkii††vvrreessnniiyyeeTTaa  EEddlleennAA®®ssuukkEExxµµrrCCaass&&kkii††eeKKTTiijjJJkk''
ee®®JJgg®®JJtteeddIIrreeBBjjEEttppßßaarr  ..  nnwwkkeeXXIIjjssBB√√®®KKbb''  eellaakkmmYYeemm""AAkk**TTHHkkMMeePP¬¬øøggåått††mm
eessnniiyymm~~aakk''EEddllCCaaGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvbbrriikk≈≈aaTTSSggeennaaHH  ®®BBmmTTSSggbbJJÇÇaakk''ffaa  ––  eennHH
5500mmWWuunneerroollTTTTYYllyykkssiinnccuuHH  !!  ..

eellaakkddaajj''--vvDDÛÛnnaaGGPP&&BB√√mmaanneerrOOggddEEddll@@22ddggeeTToott  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIeerrOOggTTII33
eellaakkkk**VVnnTTTTYYlllliixxiittmmYYyycc∫∫aabb''BBIIkkaarriiyyaall&&yy®®bbmmuuxxrrddΩΩ  EEddllmmaannhhttƒƒeellxxaa
ppÊÊaall''́́ ddrrbbss''eellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxppgg  bbJJŒŒbb''ppÌÌaakkeellaakkmmiinn[[eeFFII√√kkaarrtteeTTAAeeTToott  ..

kkaalleeNNaaHHkk~~¨̈ggrrddΩΩaaPPiiVVllssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  kkggTT&&BBEEddllmmaannccMMnnYYnn®®KKbb''®®ttwwmm
®®ttUUvv  eeddaayyKKuuNNbbMMNNaacc''ssÂÂggaamm  EEddllVVnnTTTTYYllkkaarrGGbb''rrMMEEpp~~kkyyuuTTÏÏssaaÂÂss††yy""aagg
®®ttwwmm®®ttUUvv  eeccHHccaatt''EEccggmmaannTT®®mmgg''®®bbeessIIrr  mmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__dd**®®KKbb''®®KKaann''  EEddllll∫∫II
eeccHHcc∫∫SSggttTTll''ccMMeeJJHHxxµµSSgg  ®®BBmmTTSSggssaall''kkllll∫∫iiccxxµµSSgg  CCaaBBiieessssssaall''nniigg
eeKKaarrBBkkrrNNiiyykkiiccçç  ––  KKWWyyll''ffaaeeFFII√√TTaahhaann®®ttUUvvhhflflaannBBlliikkmmµµCCIIvviitt  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrCCaa
ttii  TTwwkkddII  ssaassnnaa  ®®BBmmTTSSggmmaannssµµaarrttIIrrwwggbbwwuugg  ttssflflUUssii√√ttss√√aajj  KKWWkkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßß
GGttIIttkkggTT&&BBEExxµµrreessrrII  EEddllmmaannccMMnnYYnn33mmWWuunnnnaakk'',,  hhflflaannllHHbbgg''eeccaall®®KKYYssaarr  ss&&µµ®®KK
cciitt††eeFFII√√BBlliikkmmµµbbUUCCaassaacc''QQaammmmkkCCYYyykkaarrJJrr®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  mmaanneekkrr††ii__eeQQµµaaHHll∫∫II
ll∫∫aajjGGssççaarr¥¥  TTTTYYlleeCCaaKKCC&&yysswwgg®®KKbb''ssmmrrPPUUmmii  KKYY[[mmaannssggÙÙwwmm  ..  kkggTT&&BBeennHH
mmaannkkMMhhuussmmYYyyttUUccKKWWmmiinneeccHHlluutt®®kkaabb  EEGGbbGGbb  bbeeJJIIççccbbeeJJIIççrr  EEtteeKKaarrBBkkrrNNii--
yykkiiccççkkMMeeTTccxxµµSSggKKWWyyYYnnbbUUddUUyy  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrTTwwkkddII  CCaattii  ssaassnnaaEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

mmUUlleehhttuueennHHjj¨̈SSgg[[eemmTT&&BBeennAAkkmmıı¨̈CCaakkNN††aallmmiinneeBBjjcciitt††  EEffmmTTSSggeekkIItt
eesscckkII††®®ccEENNnn  ..  eemmIIllccuuHHkkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßßCCaabb''´́ddss√√iittkkMMBBuuggkkMMeeTTccxxµµSSgg  CCiitt
GGss''®®KKbb''rrMMeessvv  kk**ccaatt''ttMMNNaaggccUUllkkaann''rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjssMMuuCCMMnnYYyy  ®®ssaabb''EEttGGss''
eellaakkEEddllCCaaGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvEEpp~~kkbbrriikk≈≈aaTTSSggeennaaHH  EEbbrrCCaaTTaarr´́ff¬¬TTwwkkEEtt5500mmWWuunn
eerroolleeTTAAvviijj  ..  eemmIIllccuuHH  !!  eeKKccaabb''eeppII††mmbbggaabb''xx¬¬aa[[eeccHHssIIuussaacc''eehhIIyy  !!  ..

bbJJ˙̇aadd**ssµµ¨̈KKssµµaajjrreebboobbeennHHeekkIIttmmaanneellIIggCCaajjwwkkjjaabb''    eeTTIIbbmmaanneellaakkvvrreess  
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nniiyyeeTTaadd**eekkµµggmm~~aakk''eeQQµµaaHH  <<ffaacc''--CCaa>>  eellaakkGGtt''®®TTSSmmiinnVVnnnnwwggGGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··
GGss''TTSSggeennHH  ..  eellaakkkk**ccUUlleeTTAAkkaann''kkaarriiyyaall&&yybbrriikk≈≈aaTTSSggeennaaHH  eehhIIyyhhflflaannssII††
bbeennÊÊaassåått††mmeessnniiyyxx¬¬HHEEddllCCaaGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv  ..  ®®BBwwkkEEssÌÌkkeellaakkkk**®®bbffuuyy
CCIIvviittccUUlleeTTAACCYYbbeellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxllnn''--nnll''  eeddIImm∫∫IIrraayykkaarrNN__CCMMrraabbeerrOOggTTSSgg
GGss''eennHH  ..  eeqq¬¬øøtt{{kkaassCCMMrraabbbbEEnnƒƒmmBBIIeerrOOggTTMMnniijjnnaannaaeeLLIIgg´́ff¬¬BBII11eeTTAA110000  eeTTIIbb
eellaakkddwwggffaakkggvvrreessnnaattUUccnniimmYYyy@@  mmaannEEtteemmTTaahhaannccMMEENNkk‰‰kkUUnnTTaahhaannmmiinn
®®KKbb''ccMMnnYYnneeTT  ..  ee®®kkaayybbnnii††ccmmkk  eeddaayynnaammWWuunnBBuukkrrllYYyymmaannKK~~aaee®®ccIInneellIIssllbb''
vvaakk**jj¨̈HHjjgg''[[kkUUnnssiissßßeeFFII√√VVttuukkmmµµ  rrkkeellsseeppßßgg@@  eeddIImm∫∫IIvvaayyssmm¬¬aabb''eellaakkvvrr
eessnniiyyeeTTaadd**eekkµµggnniiggdd**kk¬¬aahhaanneennHH  ..  BBYYkkvvaaVVnnssMMeerrccKKMMeerraaggkkaarrNN__  eeddaayyssmm¬¬aa
bb''eellaakkVVnneennAAkkNN††aallTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjnnaa´́ff©©TTII44  mmiiffuunnaa  qq~~SS11997744  rrYYcceehhIIyyvvaaeeVVHH
eexxµµaacceellaakkvvrreessnniiyyeeTTaaeeccaalleeTTAAkk~~̈̈ggTTeenn¬¬bbYYnnmmuuxxeeTTAA  ..

eellaakkvvrreessnniiyyeeTTaa  ffaacc''--CCaa  ®®ttUUvvBBYYkknnaammWWuunnBBuukkrrllYYyyssmm¬¬aabb''VVtt''eeTTAA  rrII‰‰bbgg
bbÌÌËËnnmmiitt††PPkkii††rrbbss''eellaakkmmiinnhhflflaanneehhIIbbmmaatt''eeTT  ee®®JJHHxx¬¬aaccGGMMNNaacc®®kkuummBBuukkrrllYYyy
ttaammBB¥¥aaVVTT  ..

eeBBlleennaaHHeellaakk  ssuuTTÏÏ--bb""UUlliinn  ccaagghh√√aaggkkaaEEssttnnKKrrFFMM  ((  kkkknn ––  eellaakkssuuTTÏÏ
bb""UUlliinn®®ttUUvvCCaammiitt††PPkkii††yy""aaggCCiittss~~iiTTÏÏCCaammYYyyeellaakkffaacc''--CCaa  eehhIIyyCCaaGG~~kkVVnnddwwggeerrOOgg
rraa""vvTTSSggGGss''eennHHyy""aaggcc∫∫aass''llaass''  ))      mmaanneesscckkII††kk¬¬aahhaann    eeFFII√√BBlliikkmmµµssrreessrrEEvvkk
EEjjkknnUUvvXXaattkkmmµµdd**ssaahhaavvmmiinnEEddllmmaannkk~~¨̈gg®®bbvvttii††ssaaÂÂss††  ´́nnss~~aa´́dd®®kkuummnnaammWWuunnBBuu
kkrrllYYyy  ccuuHHkk~~̈̈ggkkaaEEssttnnKKrrFFMM  eellxxBBiieessssmmYYyy  EEddllmmaannee®®ccIInnTTMMBB&&rr  ..  ®®kkuummBBuu
kkrrllYYyyyykkkkaarrNN__ddwwgg  vvaabbMMrruuggccaabb''xx¬¬ÁÁnneellaakk  eellaakkkk**bbeeJJççjjkkaaEEssttllkk''ppßßaayy
mmuunn´́ff©©kkMMNNtt''  rrYYcceellaakkccaakkeeccjjBBII®®ssuukkrrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..

eellaakkffaacc''--CCaa®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''VVtt''eeTTAA,,  eellaakkssuuTTÏÏ--bb""UUlliinn®®ttUUvvrrtt''eeccaall®®ssuukk,,
nnaammWWuunnssÌÌaattssÌÌMMeeTTAACCaaKKSSggmmaatt''KKµµaannhhflflaannkkMMeerrIIkk  ..  ®®kkuummnnaammWWuunnBBuukkrrllYYyykk**BB&&TTÏÏeellaakk
llnn''--nnll''yy""aaggCCMMuuCCiitt  ..  ttSSggBBIIeeBBlleennaaHHmmkk  eellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxEEllggVVnnTTTTYYll
BBtt··mmaannGGII√√BBiittTTaall''EEtteessaaHH      ..      ®®kkuummBBuukkrrllYYyyCCaaBBiieessssEEpp~~kkkkggTT&&BBccaabb''eeppII††mmeeFFII√√
CCMMnnYYjj  KKWWllkk''eellxxkkggvvrreessnnaattUUcc  llkk''bbuuNN¥¥ss&&kkii††kk~~̈̈ggqq~~SS11997744--11997755  KKWWååbb--
mmaaeebbIImmaanneemmbbJJÇÇaakkaarrNNaamm~~aakk''ss¬¬aabb''  eeKKccaatt''kkaarrllkk''eeQQµµaaHH  ss&&kkii††  kkggvvrreessnnaattUUcc
eennaaHHPP¬¬aamm  ..  eennAAkkaalleeNNaaHH  ttMMNNaaggrraaÂÂss††  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  ®®KKUUbbee®®ggoonn  eemmXXMMuurrtt''eeccaa
llkkEEnn¬¬ggEEbbrrCCaaeeTTAATTiijjss&&kkii††JJkk''ee®®JJgg®®JJtt  ..  eettIIJJkk''ss&&kkii††nnSSTTaahhaanneeTTAAkkMMccaatt''
xxµµSSgg……  ??˘̆˘̆˘̆  eeTT  !!  eeTT  !!  mmiinnEEmmnnnnSSTTaahhaanneeTTAAvvaayyxxµµSSggeeTT  ..

eemmIIllccuuHHeellaakkeemmbbJJÇÇaakkaarrTTiijjss&&kkii††JJkk''eeBBjjeellIIssµµaa    rrYYccccaabb''ccaatt''EEccggeeFFII√√bbJJIIÇÇ
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kkUUnnTTaahhaannEEddllmmaannEEtteeQQµµaaHH  mmaannEEttrrUUbbfftt  KKµµaannmmnnuussßßeeTT  eeddIImm∫∫IIeebbIIkklluuyyeeccjj
BBIIXX¬¬SSggyykkeeTTAAssgg´́ff¬¬kkggvvrreessnnaattUUcc  ssgg´́ff¬¬ss&&kkii††EEddllxx¬¬ÁÁnnVVnnTTiijj˘̆˘̆˘̆

mmaanneellaakkxx¬¬HHJJkk''ss&&kkii††eeBBjjeellIIssµµaa  EEtteeTTAAGGgg̈̈yyrrtt''BBnnÏÏeeTTAAvviijj  ..  lluuHHGGMMeeBBII
BBuukkrrllYYyyKKµµaann®®BBMMEEddnnkk~~¨̈ggkkggTT&&BBeekkIIttmmaanneeLLIIggkk~~¨̈ggrreebboobbeennaaHH  bbNN††aall[[lluuyy
kkaakk''kkaann''EEtteeffaakkeeTTAA@@  ee®®JJHHQQ~~ÁÁllcciinneeqq¬¬øøtt{{kkaasseennaaHHKKiittEEttBBIIBBWWtttteemmII¬¬gg´́ff©©TTMMnnii
jj®®kkWWtt@@  ..

ååTTaahhrrNN__kkaallBBIIqq~~SS11997700  ssaacc''®®CCUUkkmmYYyyKKIILLËË´́ff¬¬1122eerrooll,,  KKuuyyTTaavvmmYYyy
ccaann´́ff¬¬55eerrooll,,  GGgg˚̊rrmmYYyyVVvvTTmm©©nn''110000KKIILLËË́́ ff¬¬330000eerrooll  ..  eennAAqq~~SS11997755  ssaacc''
®®CCUUkkmmYYyyKKIILLËË́́ ff¬¬11225500eerrooll,,  KKuuyyTTaavvmmYYyyccaann´́ff¬¬550000eerrooll,,  GGgg˚̊rrmmYYyyVVvvTTmm©©nn''
110000KKIILLËË́́ ff¬¬3355,,000000eerrooll  ..  ddUUeecc~~HHTTMMnniijjTTUUeeTTAAeeLLIIgg´́ff¬¬CCaagg110000ddgg  ..  eellaakk
llnn''--nnll''KKµµaannddwwggGGII√√TTaall''EEtteessaaHH  ..  eeBBlleennaaHHGG~~kkrrddΩΩkkaarrssÌÌaattssÌÌMMss¬¬ËËtt®®ttgg''ccMMeeJJHH
CCaattii  ddll''eeBBllddaacc''eeJJHHss¬¬aabb''  ee®®JJHH®®VVkk''EExxTTiijjEEttGGgg˚̊rrmmYYyyVVvvmmiinn®®KKbb''ppgg  ..
®®KKbb''@@KK~~aaeeqq¬¬øøtteeBBllcciiJJççwwmmmmaann''  TTaa  ®®CCUUkk  ..

ccMMEENNkkeellaakkFFMM@@ddUUccCCaaeellaakkrrddΩΩmmÂÂnnII††  eellaakkåått††mmeessnniiyy  eellaakkvvrreessnniiyy
eeTTaa  eellaakkvvrreessnniiyy‰‰kk  eellaakkvvrreessnniiyy®®ttII  eellaakkssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  eellaakkvviiss√√kkrr
eellaakkeevvCCÇÇbbNNiiÎÎtt  nniigg®®KKUUeeBBTT¥¥CCaaeeddIImm  kk~~̈̈gg®®kkbbxx&&NNÎÎBBiitt@@EEddlleeFFII√√kkaarrbbMMeerrIICCaattiittaa
mmbbeeccççkkeeTTsseerroogg@@xx¬¬ÁÁnnyy""aaggssuuccrriitteennaaHH  mmiinnGGaacc®®bb®®BBwwtt††nnUUvvGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyddUUcc
nnaammWWuunnCCMMnnaann''ffIIµµ  KKWWeellaattmmiinnTTaann''eeKK  kk**FF¬¬aakk''TTwwkkcciitt††GGss''ssggÙÙwwmm  kk**dduuHHcciitt††rreevvIIrrvvaayy  GG--
gg̈̈yyrrgg''ccSSeerrttaammxx¥¥ll''vviijj  ..  ®®KKbb''@@KK~~aayyll''®®ccLLMMyy""aaggFF©©nn''CCaaggFF©©nn''ffaa  rrbbbbNNaakk**
eeddaayyeeKK®®ttUUvvkkaarrGG~~kkeeccHHddwwgg    EEddllmmaannbbeeccççkkeeTTssyy""aagg®®KKbb''®®KKaann''      eeTTaaHHbbIIsseemm††cc
ssIIhhnnuu  EEddllmmaanneellaakkeexxoovv--ssMMppnnKKSS®®TTddeeNNII††mmVVnnGGMMNNaaccBBIIeellaakkllnn''--nnll''
vviill®®ttLLbb''mmkk®®KKbb''®®KKgg®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaavviijjkk**eeddaayy  kkiiccççkkaarrrrddΩΩ®®ttUUvvEEttFF¬¬aakk''mmkkeellII
®®kkuummxx¬¬ÁÁnnddEEddll  ..  eemmIIllccuuHH  !!  eellaakkFFMM@@TTSSggeennaaHHmmiinnddwwggxx¥¥ll''TTaall''EEtteessaaHH  kkaarr
BBiittssÂÂggaammeennHHmmaannKKUUbbddiibb&&kk≈≈GGaaff··kkMMVVMMgg  KKWW®®kkuummGGaattiittEExxµµrreevvoottmmiijj  nniiggbbUUddUUyyCCaa
ee®®ccIInnmmWWuunnnnaakk''  EEddllbbnn¬¬MMee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmm  ……ee®®bbIIyyIIeehhaasseemm††cc““‰‰eeNNaaHHeeTTAA
vviijjeeTT  ..

mmaanneellaakkFFMM@@mmYYyyPPaaKKeeBBlleennaaHH  ®®ttUUvvTTTTYYlleevvrraaKKWWkkmmµµppll  ee®®JJHHeellaakkFF¬¬aabb''
GGgg̈̈yyeerrttaammxx¥¥ll''  rrYYcceeVVkkEExxµµrr≤≤ssßßrr: mmaanneellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj'',,  eellaakkddaabb--
QQYYnn,,  eellaakkeekkAA--ttkk''CCaaeeddIImm  ..

eemmIIllccuuHH  !!  BBIIqq~~SS11994455ddll''11995533  eellaakkddaabb--QQYYnnnniiggeellaakkeekkAA--ttkk''CCaaeemm
ddwwkknnSSEExxµµrr≤≤ssßßrr: eellaakkTTSSggBBIIrrnnaakk''ssMMNNaakk''eennAAEEttkk~~̈̈gg´́®®BB  ®®ttUUvvmmuussTTaakkxxSS    xxMMttssflflUU  
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®®bbqqSSggeeddjjVVrrSSgg  lluuHH®®ttaaEEttnnKKrrEExxµµrrVVnn‰‰kkrraaCC¥¥bbrriibbUUNN··eennAA´́ff©©TTII99--1111--5533  ..
nnKKrrkkmmıı̈̈CCaaVVnn‰‰kkrraaCC¥¥PP¬¬aamm  ®®kkuummEExxµµrr≤≤ssßßrr:ssMMuuccuuHHccUUllkk~~̈̈ggssggmmEExxµµrreeddIImm∫∫IIkkssaagg
kkmmıı̈̈CCaaffIIµµTTSSggGGss''KK~~aa  ..  eeBBlleennaaHHeellaakkFFMM@@EEddllGGgg̈̈yyrrgg''ccSSeerrttaammxx¥¥ll''  EEddlleeccHH
EEttlluutt®®kkaabb  kk**VVnnssMMeerrccTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yyEEmmnn  ..  ®®KKbb''@@KK~~aaVVnneeLLIIggss&&kkii††    rrYYccbbMMeePP¬¬
ccKKuuNNGG~~kkttssflflUU  mmiinneeccHHGGtt''{{nnGGnnuuee®®KKaaHHGGbb''rrMMKK~~aa  eeddIImm∫∫IITTuukkCCYYyykkaarrJJrr®®bbeeTTsseeTTAA
GGnnaaKKtteeTT  EEbbrrCCaammaannccrriitt®®ccEENNnnEE®®kkggeeKKll∫∫IICCaaggxx¬¬ÁÁnn  kk**nnSSKK~~aaeeccaaTTGG~~kkttssflflUUffaa
CCaaGG~~kkkk∫∫tt''CCaattii  rrYYcceehhIIyykk**eellIIkkTT&&BBeeTTAABB&&TTÏÏVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaalleexxÊÊcc  ..

((  eerrOOggeeKKBB&&TTÏÏVVjj''ssmm¬¬aabb''eellaakkddaabb--QQYYnneennAAqq~~SS11995599  eeddaayyeeccaaTTffaakk∫∫tt''
eennaaHH  xxMM∆∆̈̈mmiinnddwwggffaaCCaaeerrOOggBBiitt……eeTT˘̆˘̆˘̆  ssUUmmbbggbbÌÌËËnnEExxµµrreemmtt††aaBBiiccaarrNNaaeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg
ccuuHH  bb""uuEEnn††kkaarrBBiitteennaaHH  ddUUccCCaarrUUbbeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''kk**eeKKmmiinn[[ccUUll®®ssuukkEEddrr  ))  ..

bb""uuEEnn††xxMM∆∆¨̈ss††aayyGGss''eellaakkTTSSggeennaaHHNNaass''  EEddllbbgg˚̊eerrOOggeeQQ¬¬aaHHKK~~aaEEttCCaammYYyy
EExxµµrrKK~~aa‰‰gg  EEddllCCaaGG~~kkbbMMeerrIIEExxµµrrBBiitt@@  ..  ccMMEENNkk‰‰EExxµµrrGGaayy""ggbbMMeerrIIyyYYnnhhaaNNUUyyKKWW
GGttiittEExxµµrreevvoottmmiijj  EEddllCCaass®®ttUUvvssIIuussaacc''hhuuttQQaammrrbbss''EExxµµrr  EEddllCCaaGG~~kkssmm¬¬aa
bb''bbMMVVtt''BBUUCCEExxµµrr  KKµµaanneellaakkFFMMEExxµµrrTTSSggGGss''eennaaHHmmaannssmmttƒƒPPaaBB®®ssaavv®®CCaavvrrkkeeXXIIjj
……eeFFII√√[[®®kkuummkk∫∫tt''CCaattiiBBiitt@@eennaaHH®®BBWWeerraammvvaaeeLLIIyy  ..

eemmIIllccuuHH  !!  ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvkk~~̈̈ggEExxkkkk˚̊ddaaqq~~SS11995544  EEddllVVnnssMMeerrcc
[[eevvoottmmiijjddkkffyyeeccjjBBII®®bbeeTTssEExxµµrr  yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottmmiijjeeqq¬¬øøtteeBBlleennaaHH
ssMMrrSSggee®®CCIIsseerrIIssEExxµµrreevvoottmmiijjccMMnnYYnn11,,000000nnaakk''  nnSSyykkeeTTAACCaammYYyy  eeddIImm∫∫IIbbMMJJkk''
eeKKaallCCMMhhrrkkuummµµ̈̈yynniiss††[[VVnnqqÌÌiinneeqqÌÌAA  ..  ccMMEENNkk44JJnn''nnaakk''eeTToott  vvaabbnnßßll''TTuukkJJ
sseeBBjj®®ssuukkEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√CCaaEExxßßrryy:eeTTAAGGnnaaKKtt  ..  vvaabbJJÇÇaa[[rrMMllaayy®®kkuummccUUll
ssmm©©MMQQwwggkk~~̈̈ggTTIIggggiitt  rrgg''ccSSeeBBlleevvllaallÌÌmmkkddll''  ..  ((  vvaaKKµµaannccUUllssMMuuccMMNNuuHHkk~~̈̈gg
ssggmmEExxµµrr‰‰kkrraaCC¥¥eeTT))  ..  mmaanneemmbbJJÇÇaakkaarrmmYYyyPPaaKK®®ssLLaajj''nniiggeessµµaaHH®®ttgg''ccMMeeJJHH
CCaattii  KKµµaannssflfl̃̃uu®®KKllMMuuCCaammYYyybbnnBBuukkrrllYYyyeeTT  ..  eellaakkEEttggEEttnnSSTT&&BBeeTTAATTbb''TTll''CCaammYY--
yyxxµµSSgg˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††ccaabb''ttSSggBBIIccuuggeeqq~~SS11997733mmkk  kk~~̈̈ggssmmrrPPUUmmiinniimmYYyy@@eeKKeeXXIIjjEEtteexxµµaacc
EExxµµrrJJsseeBBjj´́®®BB  mmiinneeXXIIjjeexxµµaaccbbUUddUUyyddUUcceeBBllmmuunn@@eeTT  ..  ddUUeecc~~HHmmaannGGaarrmmµµNN__
rrvvaattcciitt††ccgg''QQbb''bbnn††ssÂÂggaamm  ee®®JJHHmmiinnccgg''eeXXIIjjQQaammbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrhhUUtteeTTAA´́ff©©mmuuxx
eeTToott  ..

ccMMEENNkk‰‰rraaÂÂss††EExxµµrrGG~~kkEE®®ssccMMkkaarr  eeBBlleennaaHHkk**KKµµaanneeXXIIjjGGII√√EEbb¬¬kkBBIICCMMnnaann''mmuunn
mmkkCCMMnnaann''ee®®kkaayy  KKWWeeXXIIjjEEttbbEEnnƒƒmmTTmm©©nn''CCaaeerrooggrraall''́́ ff©©  kk**EE®®bbcciitt††rreevvIIrrvvaayy  eehhIIyy
kk**nnwwkkffaa  eebbIIVVnnsseemm††cc““EEddllmmaanneellaakkeexxoovv--ssMMppnnCCaaeemmEExxµµrr®®kkhhmmKKSS®®TT  VVnn
vviill®®ttLLbb''mmkk®®KKbb''®®KKgg''®®bbeeTTssEExxµµrrvviijj®®bbeessIIrrNNaass''  ..
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eemmIIllccuuHHeennAAeeBBlleennaaHH  !!  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrTTUUeeTTAATTSSggrraaÂÂss††TTSSggnnaammWWuunnGG~~kkrrddΩΩ--
kkaarr®®KKbb''@@EEpp~~kk  ®®KKbb''CCaann''ff~~aakk''  TTSSggTTaahhaann  TTSSggssIIuuvviill  yyll''®®ccLLMMyy""aaggFF©©nn''CCaagg  FF©©nn''
eeddaayyssµµaannffaaPP~~kk''eePPII¬¬ggssÂÂggaammeennHH  KKWWEExxµµrrllnn''--nnll''mm≈≈aaggcc∫∫SSggCCaammYYyyEExxµµrrssIIhhnnuu--
eexxoovvssMMppnnmm≈≈aaggeeTToott  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrmmiinnddwwggTTaall''EEtteessaaHHffaa  mmaannKKUUbbddii
bb&&kk≈≈GGaaff··kkMMVVMMggBBYYnnllaakk''xx¬¬ÁÁnnkk~~¨̈ggTTIIggggiitt  llYYccee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmm  llYYccee®®bbIIyyII--
eehhaasseemm††ccssIIhhnnuu  rrgg''ccSS{{kkaassllÌÌeeTTIIbbvvaaee®®kkaakkeeLLIIggmm††ggmmYYyyddMMNNaakk''@@  bbnn¬¬MMss--
mm¬¬aabb''bbMMVVtt''BBUUCCEExxµµrr  ..  eettIInnrrNNaaCCaaKKUUbbddiibb&&kk≈≈GGaaff··kkMMVVMMggeennHH  ??  KKWWGGttiitteevvoottmmiijjEEdd--
llyyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottkkuuggCCaaeemmddwwkknnSS  CCaaGG~~kkpp††ll''GGaavvuuFF[[®®KKbb''FFuunn  ®®BBmmTTSSggmmaa
nnbbUUddUUyyCCaagg11EEssnnnnaakk''  ee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnrrgg''ccSSpp††ll''kkmm¬¬SSggssmm©©aatt''  EEddllCCaakkmm¬¬SSggGGmmtt:

EEddllvvaammaannGGaavvuuFF®®bbeessIIrrCCaaggEExxµµrreeyyIIgg  vvaammaannEExxßßrryy:EEttmmYYyyKKtt''yy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvv
hhµµtt''cctt''  vvaaccaatt''EEccggmmaannTT®®mmgg''®®bbeessIIrrCCaaggEExxµµrreeyyIIgg  ..  ååTTaahhrrNN__ffaa  ´́ff©©eennHH  EExx
eennHH  qq~~SSeennHH  eettIIvvaa®®ttUUvvbbeeJJççjjEExxµµrrFFuunnNNaa  ??  eettIIEExxµµrrFFuunneennaaHH®®ttUUvveeFFII√√GGII√√  ??  ..ll..  vvaa
bbiiuunn®®bbssbb''ee®®bbIIkkllll∫∫iicc  CCaabbÂÂJJççaass''CCaabbeeNN††aayy  vvaaeeccHHccaatt''kkaarrVVnnyy""aaggddiitt
ddll''eennAAeellIIBBiiPPBBeellaakk  KKµµaannssaassnn__NNaaGGaacceeFFII√√ddUUccvvaaVVnneeLLIIyy  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11997744
vvaakkaann''kkaabb''TTwwkkddIÍ́ ®®BB®®BBwwkkßßaarrbbss''EExxµµrrVVnnsswwgg33PPaaKK44eeTTAAeehhIIyy  ..ll..

❑                                     ❑

❑
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CMBUkTI8

‹‹  eehhttuuddUUcceemm††ccVVnnCCaammaann®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©1177eemmssaa11997755  ??

‹‹  kkaarrbbeeggII̊̊ttKKNN::kkmmµµaaFFiikkaarrBBiieessssccrrccaabbJJççbb''ssÂÂggaamm  ..

‹‹  eellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxllnn''--nnll''ccaakkeeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrr  ..

‹‹  GGggkkaarr®®ttYYtt®®ttaa®®bbeeTTssEExxµµrr  ..

‹‹  vviibbttii††́́ nnrrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjee®®kkaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__1177eemmssaa11997755

‹‹  vviibbttii††́́ nneexxtt††VVtt''ddMMbbggee®®kkaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__1177eemmssaa11997755

‹‹  vviibbttii††®®ssuukk´́bb""lliinnee®®kkaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__1177eemmssaa11997755  ..

‹‹  GGggkkaarreeddjj®®bbCCaaCCnneeccjjBBIIllMMeennAA  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11997744--11997755  ssÂÂggaammkkaann''EEtteeqqHHxx¬¬SSggeeLLIIgg@@  rraaÂÂss††EExxµµrrGG~~kkEE®®ssccMMkkaarr
®®ttUUvvxxµµSSggssmm¬¬aabb''kkMMccaayyKKµµaann®®ttaa®®bbNNII  ddUUeecc~~HH®®ttUUvvEEttnnSS®®KKYYssaarrrrtt''eePPoossxx¬¬ÁÁnnccUUllkkaann''
TTII®®kkuugg®®CCkkssMMNNaakk''ee®®ccIInn≤≤ttKKNNnnaa  ..  mmUUlleehhttuueennHHbbNN††aall[[kkaarrxx√√HHeess∫∫øøgg
GGaahhaarrVVnneeccaaTTeeLLIIggyy""aaggxx¬¬SSgg  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  rraaÂÂss††EExxµµrrGG~~kkEE®®ssccMMkkaarrmmiinnFF¬¬aa
bb''rrss''eennAAcceeggÌÌøøttccggÌÌll''CCaann''kkeellIIKK~~aa  nniiggGGtt''kkaarrggaarreeFFII√√yy""aaggeennHH  kkMMBBuuggFFuujjffbb''  FFuu--
jj®®TTaann''CCiinnNNaayynnwwggssÂÂggaamm˘̆˘̆˘̆  ®®ssaabb''EEttTTTTYYllVVnnBBtt··mmaanncc∫∫aass''kkaarrNN__KKYYrr[[
kkkk''eekk††AA  KKYYrr[[mmaannssggÙÙwwmmmmkkffaa  ––  ttaammrryy:®®bbeeTTsseeGGssflflaannCCaammiitt††  eeKKCCYYyyeeFFII√√GGnn††
rraaKKmmnn__eebbIIkkkkiiccççccrrccaaeeddIImm∫∫IIbbJJççbb''ssÂÂggaamm  ..

eennAAeeBBlleennaaHHeellaakkLL¨̈gg--bbUUeerr""tt  CCaarrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr
kk**ccaabb''eeppII††mmccaatt''ttSSggKKNNkkmmµµaaFFiikkaarrBBiieessssmmYYyymmaannssmmaaCCiikk1133nnaakk''KKWW  ––

11--  åått††mmeessnniiyy  ssUUkkSS--xxUUyy ®®bbFFaann®®BBwwTTÏÏssPPaa
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22--  eellaakk  GGwwuugg--bbflfluunneehhaa ®®bbFFaannrrddΩΩssPPaa
33--  eellaakk  LL¨̈gg--bbUUeerr""tt nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††
44--  eellaakk  hhggßß--FFuunnhhaakk'' ååbbnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††
55--  åått††mmeessnniiyy  sskk''--ssflfluuttssaaxxnn ååbbnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  nniiggCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††

®®kkssYYggkkaarrJJrrCCaattii,,  nnaayyeessnnaa
FFiikkaarrddΩΩaannkkggTT&&BBCCaattii

66--  eellaakk  VV""nn''--ssUUFFII ååbbnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††
77--  eellaakk  LL¨̈gg--bbuutt††aa rrddΩΩmmÂÂnnII††
88--  eellaakk  eeffaagg--llwwmmhhYYgg rrddΩΩmmÂÂnnII††
99--  eellaakk  KKSS--eerr""tt rrddΩΩmmÂÂnnII††
1100--  åått††mmeessnniiyy  llnn''--NNuunn
1111--  åått††mmeessnniiyy  eeLLss--kkUUEEssmm
1122--  eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaacc  eeTTssaaPPiiVVllFFnnaaKKaarrCCaattiikkmmıı̈̈CCaa
1133--  åått††mmnnaavvII  vvgg''--ssaaeerr""nnDDII
kkMMBBuuggeerroobbccMMkkiiccççkkaarrCCaammYYyyKKUUbbddiibb&&kk≈≈  KKWWsseemm††ccssIIhhnnuunniiggeellaakkeexxoovv--ssMMppnn

eeddIImm∫∫IIbbJJççbb''ssÂÂggaamm  ..
eeBBlleennaaHH®®bbeeTTsseeGGssflflaannCCaammiitt††[[eeyyaabbll''ffaa  ––  eebbIIeellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxssiiƒƒ

tteennAAkk~~¨̈gg®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaddEEddll  kkiiccççkkaarrBBiiPPaakkßßaaeennHHnnwwggGGaaccmmaannååbbss&&KKrraarrSSggmmiinn
[[®®bb®®BBwwtt††eeTTAAVVnn  ..

ddUUeecc~~HHåått††mmeessnniiyyssUU--kkSSxxUUyy,,  åått††mmeessnniiyysskk''--ssflfluuttssaaxxnn,,  eellaakkGGwwuugg
bbflfluunneehhaa,,  eellaakkLL¨̈gg--bbUUeerr""tt  nniiggeellaakkhhggßß--FFuunnhhaakk''  ss&&µµ®®KKcciitt††nnSSJJkk¥¥nnSSeeyyaa--
bbll''rrbbss''KKNNkkmmµµaaFFiikkaarrbbnn††GGMMNNaacc  eeddIImm∫∫IIrraayykkaarrNN__CCMMrraabbeellaakkeessnnaa®®bbmmuuxx
llnn''--nnll''  ®®BBmmTTSSggeessII~~ssMMuu[[eellaakkffyyccaakkeeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIeeTTAABB¥¥aaVVll
eerraaKK‰‰bbrreeTTssssiinn˘̆˘̆˘̆..

eellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxllnn''--nnll''KKSSggmmaatt''sswwggrrkkJJkk¥¥eeqqII¬¬yyqq¬¬ggmmiinnrrYYcc  ..  ttaamm
eeyyaabbll''rrbbss''eellaakk  eellaakkyyll''cc∫∫aass''NNaass''ffaa  eePPII¬¬ggssÂÂggaammEEddllkkMMBBuuggeeqqHH
KKKKuukkeeBBjj®®bbeeTTssEExxµµrr  KKWWbbNN††aallmmkkBBIIBBYYkkGGaaTTmmiiLL  vvaammaannbbMMNNggbb††ËËrrmmuuxx®®bbeeTT--
sskkmmıı̈̈CCaa  [[kk¬¬aayyeeTTAACCaa®®bbeeTTssrrNNbbrrbbss''vvaa  ..  eebbIIvvaaeellbbVVnnTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaa  vvaa
nnwwggkkssaaggkkmmıı̈̈CCaammYYyyffIIµµeellIIKKMMnnrreeppHHKKMMnnrrqqÌÌwwggrrbbss''rraaÂÂss††EExxµµrryy""aaggBBiitt®®VVkkdd  ..

bb""uuEEnn††eellaakknnwwkkKKiittffaa  ––  KKYYrr[[ccEEmm¬¬kk  KKYYrr[[qq©©ll''NNaass''  ee®®JJHHttaammBBtt··mmaanncc∫∫aa
ss''kkaarrNN__rraayykkaarrNN__mmkkffaa  ttSSggBBIIccuuggqq~~SS11997733    kk~~¨̈ggssmmrrPPUUmmiinniimmYYyy@@    eeKKeeXXIIjj  
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EEttTTaahhaannnniiggeeyyaaFFaaCCaattiiEExxµµrrss¬¬aabb''KKrreellIIKK~~aa  KKµµaanneeXXIIjjeexxµµaaccbbUUddUUyyddUUccBBIImmuunn@@
eeLLIIyy  ..

mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  eerraaKKaaJJFFkkMMBBuuggyyaayyIIrrUUbbeellaakk,,  eellaakkmmiinnGGaaccbbMMeeBBjjPPaarrkkiiccçç
kkrrNNiiyykkiiccççbbMMeerrIICCaattii[[VVnneeBBjjeelljj  ..  eeBBlleennaaHHeellaakkGGgg̈̈yyKKiittssJJÇÇwwggmmYYyy
ssnnÊÊ¨̈HHFFMM  eeddIImm∫∫II®®bbeeTTssCCaattii  eellaakkssMMeerrcccciitt††yyll''®®BBmmttaammeesscckkII††eessII~~eennaaHH  ..
eellaakk®®ttUUvvEEttppßßggee®®BBggccaakkeeccjjeeccaallmmaattuuPPUUmmiiCCaaTTII®®ssLLaajj''KKYYrr[[eessaakkss††aayy..
eellaakkxx√√ll''EEssnnxx√√ll''BBIIGGnnaaKKtt´́nn®®bbeeTTssnniigg®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  ..ll..

eellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxeeccjjddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkeennAA´́ff©©TTII11eemmssaaqq~~SS
11997755  ..

eemmIIllccuuHH®®KKbb''@@eebbsskkkkmmµµrrbbss''eellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxllnn''--nnll''  eellaakkeeFFII√√eeLLII
ggeeddaayyeeBBjjkkiittii††yyssEEff¬¬ff~~ËËrr  nniiggssmmeehhttuussmmppllCCaanniiccçç  ..

eeqq¬¬øøtt{{kkaasseennaaHHyyYYnnhhaaNNUUyy  nniiggEExxµµrrGGaayy""ggyyYYnn  EEddllCCaassmmaaCCiikkbb--
kkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__EExxµµrr  KKWWGGttiittEExxµµrreevvoottmmiijj  mmaanneehhgg--ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnn,,  CCaa--
sswwuummCCaaeeddIImm  eellaattkkJJœœkk''yykkCC&&yyCCMMnnHHeennAA´́ff©©1177eemmssaa11997755PP¬¬aamm  ..  BBYYkkvvaaEEkk
TT®®mmgg''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa[[kk¬¬aayyeeTTAACCaallaannmmrrNN:dd**FFMMeeFFgg  ..

eeddIImm∫∫IIllaakk''bbMMVVMMgg,,  eeddIImm∫∫IIbbMMPP&&nn††mmttiiGGnn††rrCCaattiinniiggrraaÂÂss††EExxµµrr  vvaabbeeggII̊̊tteeQQµµaaHHdd**cc--
EEmm¬¬kkeennHHKKWW  ««  GGggkkaarrGGnnaammiikk  »»  EEddllCCaaeemmbbJJÇÇaakkaarryy""aaggggggiittGGnnÏÏkkaarr  ..

eemmIIllccuuHHkk~~¨̈ggnnaammGGggkkaarrppßßaayyttaammvviiTT¥¥¨̈eennAArrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjeennAAll©©aacc´́ff©©TTII1177eemm
ssaa11997755,,  vvaanniiyyaayy®®ccMMEEddll@@KKYYrr[[FFuujj®®TTaann''ffaa  CC&&yyCCMMnnHH´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755
eennHHmmiinnEEmmnnVVnnmmkkeeddaayyssaarrkkaarrccrrccaaeeTT  KKWWVVnneeddaayykkaarrddeeNNII††mmeeddaayyGGaavvuuFF
rrbbss''kkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFFrrbbss''eeyyIIgg  ..  kkaalleeNNaaHHEExxµµrr®®KKbb''@@KK~~aaææEEddrr  bb""uuEEnn††
GG~~kkxx¬¬HHmmiinnssUUvvyykkcciitt††TTuukkddaakk''ttaammddaann®®BBwwttii††kkaarrNN__VVnnCCaaeeBBlleennaaHHeeyyIIggmmiinnssUUvv
yyll''nn&&yyeennHHeeLLIIyy  ..

eemmIIllccuuHHGGggkkaarrGGnnaammiikkEEddllGGtt''rrUUbbGGtt''rraagg  eehhIIyymmaannEEtteeQQµµaaHHddUUccbbiissaacc
eennHH  eettIIeehhttuuGGII√√kk**vvaammaann≤≤TTiiÏÏBBllxx¬¬SSggkk¬¬aaKKYYrr[[ccEEmm¬¬kkeemm""¬¬HH  ??  ssUUmmeeqqII¬¬yybbJJÇÇaakk''bbMMPPWW¬¬
CCMMrraabbbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrffaa  ee®®JJHHmmaannbbUUddUUyyCCaaee®®ccIInnmmWWuunnnnaakk''  EEddllCCaakkmm¬¬SSggGGmmtt:dd**mmuutt
ss√√iittss√√aajjee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnCCaaee®®ssccrrgg''ccSSpp††ll''kkmm¬¬SSggssmm©©aatt''[[GGggkkaarr  ..

❑
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PP~~MMeeBBjjCCaarrddΩΩFFaannII´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  ..  pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx11ccggPPÇÇaabb''rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj
eeTTAArrddΩΩFFaannIÍ́ ®®BBnnKKrr  ((  ´́sshh˚̊̈̈gg--®®kkuugghhUU--CCIImmiijj  ))  ..  pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55ccggPPÇÇaabb''rrddΩΩFFaannII
PP~~MMeeBBjj  eeTTAA®®ssuukkGGUUrree®®CCAAkkaatt''ttaammeexxtt††kkMMBBgg''qq~~SSgg,,  eeJJFFiissaatt''  nniiggVVtt''ddMMbbgg  ..  eennAA
xxaaggeekkIIttrrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjmmaannTTeenn¬¬mmYYyyyy""aaggFFMMeehhAAffaaTTeenn¬¬bbYYnnmmuuxx  ((  TTeenn¬¬ccttuummuuxx  ))  ..
kkVV""ll''ttUUccllµµmmGGaacceebbIIkkbbrrCCaahhUUrrEEhhrr  ..  rrhhUUttddll''qq~~SS11997755  PP~~MMeeBBjjCCaarrddΩΩFFaannII
eerroobbccMMTTaann''ssmm&&yyTTMMeennIIbb  mmaann®®bbCCaaCCnnccMMnnYYnn6600mmWWuunnnnaakk''  PPaaKKee®®ccIInnCCaaGG~~kkmmaann®®TT--
BB¥¥ssmm∫∫ttii††ss††̈̈kkss††mm∏∏  ..

kk~~̈̈ggrryy:eeBBll55qq~~SS  eeddaayyssaarrssÂÂggaamm  rraaÂÂss††EExxµµrrGG~~kkEE®®ssccMMkkaarrPP&&yyxx¬¬aacc  kk**nnSS
®®KKYYssaarrrrtt''ccUUllkkaann''TTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjyy""aaggee®®ccIInneellIIssllbb''  ..  eennAAqq~~SS11997755  ®®bbCCaaCCnn
mmaannccMMnnYYnnCCaagg33llaannnnaakk''  ..  vviibbttii††́́ nneess∫∫øøggGGaahhaarrVVnneeccaaTTeeLLIIggKKYYrr[[VVrrmm∏∏´́®®kk
EEllgg  ..  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkCCYYyypp††ll''CCMMnnYYyymmnnuussßßFFmm··  CCaaee®®KKOOggååbbeePPaaKK  bbrriieePPaaKK
ccMMnnYYnnBBII33eeTTAA44mmWWuunneettaannkk~~̈̈ggmmYYyyEExx  ..  BBIIrr……bbIÍ́ ff©©mmuunn®®BBwwttii††kkaarr1177eemmssaa11997755  GG~~kk
®®ssuukkkk~~̈̈ggrrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjTTSSggGGss''mmaannkkaarr®®CCYYll®®ccbbll'',,  PP&&yyttkk''ss¬¬̈̈tt,,  GGss''ssggÙÙwwmm
ee®®JJHHVVnnTTTTYYllBBtt··mmaanndd**cc∫∫aass''kkaarrNN__mmkkffaa  eellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxllnn''--nnll''VVnn
ccaakkeeccjjBBII®®bbeeTTssEExxµµrreeTTAAeehhIIyy  ..  kkiiccççkkaarrrrddΩΩTTSSggmmUUll®®ttUUvvEEttFF¬¬aakk''eeTTAAkk~~̈̈ggkkNN††aa
bb''́́ ddBBYYkknnaammWWuunn  EEddllPPaaKKee®®ccIInnCCaaGG~~kkBBuukkrrllYYyynniiggxx√√HHssmmttƒƒPPaaBB  ..

eeBBlleennaaHHxxµµSSggVVjj''kkSSeePPII¬¬ggbbMMeepp¬¬aaggee®®ssaacceellIIrrddΩΩFFaannIIddUUccrrnnÊÊHH  GG~~kk®®ssuukkGGnnÊÊHH
ssaarrccgg''ddwwggllTTÏÏppll´́nnkkaarrBBiiPPaakkßßaarrvvaaggssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr,,  sseemm††ccssIIhhnnuu  nniiggeellaa
kkeexxoovv--ssMMppnn  ..  ®®ssaabb''EEtteennAA´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755  eemm""aagg77kknn¬¬HHmmaannddMMNNwwgg
bbnn††mmkkeeTToottffaa  mmaanneeccAAhh√√aayyffIIµµccUUllmmkk®®KKbb''®®KKgg®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaeehhIIyy˘̆˘̆˘̆..  ®®KKbb''@@
KK~~aayyll''®®ccLLMMssµµaannEEttkkiiccççccrrccaaVVnnssMMeerrcc  eeddaayyff√√aayyGGMMNNaaccddll''sseemm††cc““  eellaa
kkGGaaccyyaagg®®ttLLbb''mmkk®®KKbb''®®KKggrraaÂÂss††EExxµµrreeLLIIggvviijjeehhIIyy!!˘̆˘̆˘̆  ®®bbeessIIrrNNaass''@@!!˘̆˘̆˘̆

eeBBlleennaaHHrraaÂÂss††EExxµµrrGGnnÊÊHHssaarrGGgg¨̈yyPP&&yyppggGGrrppgg  ee®®JJHHmmiinnddwwggffaaddMMNNwwgg
eennHHBBiitt≤≤mmiinnBBiitteeTT  ..  kkMMBBuuggeemmIIllpp¬¬ËËvvsseemm††cc““  ®®ssaabb''EEttmmaannkkaarree®®ttkkGGrreeddaayy®®kk
eeLLkkeeXXIIjjmmnnuussßßmm~~aakk''mmuuxxmmUUllmmSS  eess¬¬øøkkJJkk''eexxµµAA  KKµµaannGGaavvuuFFeeddIIrrmmuuxxeeKKyy""aaggss√√aa--
hhaabb''  mmaannyyuuvvCCnneekkµµgg@@ccMMnnYYnnCCaagg22rryynnaakk''eess¬¬øøkkJJkk''eexxµµAAKKµµaannGGaavvuuFF  eeddIIrrttaamm
ee®®kkaayyeehhrrCCaakk∫∫ÁÁnneellIIcciieeJJIIççmmff~~ll''tt®®mmgg''eeTTAAkkaann''ssNNΩΩaaKKaarr  ««  LLWWPP~~MM  »»        EEddllmmaann

vviibbttii††eennAAPP~~MMeeBBjjee®®kkaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©1177eemmssaa7755
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kkggTT&&BBrrffee®®kkaaHHCCaaee®®ccIInnrryynnaakk''eennAATTIIeennaaHHee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnrrgg''ccSSTTbb''TTll''nnwwggxxµµSSgg  ..  kkgg
TT&&BBrrffee®®kkaaHH®®kkeeLLkkeeXXIIjjmmnnuussßßccEEmm¬¬kkmmkkddll''  kk**eellaattccuuHHBBIIrrffee®®kkaaHHrrtt''®®ss  mmkk
CCYYbbCCEECCkkKK~~aammYYyyssnnÊÊ¨̈HH  ®®ssaabb''EEtteellaatt{{bbKK~~aa  bbgg˙̇aajjnnUUvveesscckkII††ee®®ttkkGGrrCCaaGGeennkk
eeddaayyeeCCOOttaammssMMddIIGG~~kkkk¬¬aahhaanneennHH®®VVbb''ffaa  ««  ssÂÂggaammccbb''®®ttwwmmeennHHeehhIIyy!!  »»  ..

mmnnuussßßccEEmm¬¬kkkk**eeLLIIggeellIIrrffee®®kkaaHHmmYYyyee®®KKOOgg  eellIIkk´́ddeeFFII√√ssJJÔÔaaeeccjjbbJJÇÇaa[[
ddwwkknnSSKKaatt''eeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  rrYYcceeTTAAkkaann''®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggEEddllmmaannTT&&BByy""aaggee®®ccIInn
ddaakk''EExxßßee®®ttoommrrgg''ccSSTTbb''TTll''nnwwggxxµµSSgg  ..  eeBBlleeTTAAddll''ssmmrrPPUUmmiinniimmYYyy@@  GG~~kkkk¬¬aa--
hhaanndd**ccEEmm¬¬kkeennHH  eellaattccuuHHBBIIrrffee®®kkaaHHeeddIIrrEEttmm~~aakk''‰‰gg  KKµµaannGGaavvuuFF  rrYYcceellIIkk´́ddCCaa
ssJJÔÔaabbJJÇÇaa[[kkggTT&&BBTTSSggGGss''ddaakk''GGaavvuuFF  ®®BBmmTTSSggnniiyyaayybbJJÇÇaakk''EEttJJkk¥¥ddEEddll
@@ffaa  ««  ssÂÂggaammccbb''eehhIIyy@@!!!!!!  »»  ..

ccMMEENNkk®®bbCCaaCCnnEExxµµrrnniiggbbrreeTTss  EEddllVVnneeXXIIjjmmnnuussßßCCaagg220000nnaakk''dd**kk¬¬aa
hhaanneeddIIrrccUUllssmmrrPPUUmmiiKKµµaannGGaavvuuFFyy""aaggeennHH  mmaannPPaaKKee®®ccIInnssµµaannffaa  CCaaKKNN®®bbttiiPPUU
rrbbss''sseemm††cc……EExxµµrr®®kkhhmm  ccUUllmmkkccrrccaaCCaammYYyynnaammWWuunnbbnn††GGMMNNaaccBBIIeellaakkllnn''--
nnll''  ..ll..

kkMMBBuuggssmm¬¬wwggPP¬¬wwkknnwwkkssµµaann@@yy""aaggeennHH˘̆˘̆˘̆  eeBBllCCaammYYyyKK~~aa®®ssaabb''EEtteeXXIIjjmmaann
LLaannhhßßIIbb22ee®®KKOOggbbrryyWWtt@@  mmaanneemmEExxµµrr®®kkhhmm88nnaakk''CCiiHHkk~~¨̈ggLLaanneennaaHH  ..  LLaann
eennaaHHeeddaattTTgg''BBNN··®®kkhhmmnniiggeexxoovv  mmaannrrUUbbEExx√√ggeeCCIIggEEkkÌÌkkeennAABBIIeellII  ..  mmaanneeyyaaFFaa
EExxµµrr®®kkhhmmeekkµµgg@@  GGaayyuummiinneellIIssBBII1155qq~~SSccMMnnYYnn330000nnaakk''  eess¬¬øøkkJJkk''eexxµµAA  JJkk''
EEss∫∫kkeeCCIIggeeFFII√√BBIIeekkAAssflflUUkkgg''LLaannttaammhhUU--CCIImmiijj  ..  CCMMuuvviijjcceegg˚̊HHBB¥¥ÁÁrr®®KKaabb''EEbbkkcciinn
rreeNNggrreeNNaaggFFuunn  B-40, AK-47 JJkk''eeqqoogg®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggeeBBjjeeddIImm®®TTUUgg  ..  BBYYkk
eeyyaaFFaaeekkµµgg@@eennHHeeddIIrrttaammee®®kkaayyLLaannhhßßIIbbBBIIrree®®KKOOggeennaaHH  ccUUllmmkkyy""aaggss©©bb''
eess©©øømmeemmIIlleeTTAAddUUccCCaaGGss''kkmm¬¬SSggNNaass''eeTTAAeehhIIyy  ..  ®®kkuummeennHHxxuuss®®ssLLHHBBII®®kkuumm
mmuunn@@  ..  ddUUeecc~~HHeettII®®kkuummeennHHeeccjjmmkkBBII®®bbPPBBNNaa  ??  BBIImmCCŒŒddΩΩaannNNaa  ??

ee®®kkaayybbnnii††ccmmkkeeTTIIbbmmaannBBtt··mmaannmmkkffaa  mmnnuussßßkk¬¬aahhaanndd**ccEEmm¬¬kkeennaaHH  KKWWeellaa
kkåått††mmeessnniiyy  EEhhmm--eekkttttaarraa  CCaakkUUnnrrbbss''eellaakkEEhhmm--eekkttssaaNNaa  rrddΩΩmmÂÂnnII††
®®kkssYYggmmhhaa´́ppÊÊ  ..  eellaakkåått††mmeessnniiyyEEhhmm--eekkttttaarraaeeFFII√√ttaammbbJJÇÇaaeellaakkllnn''--
NNuunnbbÌÌËËnnbbeeggII˚̊tteellaakkllnn''--nnll''  eeddIIrrbbJJÇÇaa[[TTaahhaann®®KKbb''@@ssmmrrPPUUmmiiddaakk''GGaavvuuFF
®®BBmmTTSSggnniiyyaayyEEttXX¬¬aaddEEddll@@ffaa  ««  ssÂÂggaammccbb''eehhIIyy@@!!  »»  ˘̆˘̆˘̆

®®kkuummeellaakkllnn''--NNuunn´́llllkk[[TTaann''xx¥¥ll''mmYYyyrryy:eeBBllssiinn  ..  bb""uuEEnn††KKYYrr[[
ss††aayyNNaass''      EEddllGGss''eellaakkTTSSggeennHHmmiinnVVnneerroonnssUU®®ttxxaaggEEpp~~kkssÂÂggaamm[[ddwwgg
TTaall''EEtteessaaHH      ffaaGG~~kkQQ~~HHeeBBlleennHHCCaa®®kkuummGGaaff··kkMMVVMMgg      vvaakkJJœœkk''yykkCC&&yyCCMMnnHH    vvaa
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BBYYnnllaakk''xx¬¬ÁÁnnee®®kkaayyeeQQµµaaHHGGggkkaarrGGnnaammiikk  ee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmmeennaaHHeeTT  ..  
eemm""aagg1100kknn¬¬HH´́ff©©ddEEddll,,  eellaakkEEhhmm--eekkttttaarraanniiggyyuuvvCCnnCCaagg220000nnaakk''mmkk

ddll''®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarrmmuunneeKKTTSSggGGss''  ..  eellaakkeeqq¬¬qq¬¬aaeeddaayyccaatt''TTuukkxx¬¬ÁÁnnffaaCCaa
eemmbbJJÇÇaakkaarr  eeddaayyyyll''®®ccLLMMFF©©nn''eeTTAAeellIIBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmTTSSggeennaaHHffaa  CCaammnnuussßß
´́®®BBmmiinneeccHHddll''®®kkuummGGjjeeTT  !!  eeBBlleennHH®®kkuummGGjjyykkKKaabb''yykkKKYYrreerr[[TTaann''xx¥¥ll''
mmYYyyeeBBllssiinn˘̆˘̆˘̆  JJkk¥¥ccaass''eellaakkEEttggttMMNNaallffaa  ––  ««eeccHH‰‰gg[[EE®®kkggeeccHHeeKK!!  »»

eennAA´́ff©©TTII1177eemmssaaeennHH  vviiTT¥¥¨̈kkmmıı¨̈CCaassmm©©MMeess©©øømmQQwwggttSSggBBII®®BBllwwmm  lluuHHddll''
eemm""aagg1100  eeTTIIbbææsseemm¬¬ggsseemm††cc®®BBHHssggÙÙrraaCC  hhYYtt--ttaatt  ppßßaayyGGMMJJvvnnaavv[[rraaÂÂss††
EExxµµrrTTUUTTSSgg®®bbeeTTssttSSggcciitt††[[ss©©bb''eess©©øømmeennAAppÊÊHHeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn˘̆˘̆˘̆  ssÂÂggaammccbb''®®ttwwmmhh~~wwgg
eehhIIyy˘̆˘̆˘̆  eeyyIIgg®®ttUUvvEEttbbJJŒŒbb''kkaarrbbgg˙̇ËËrrQQaammrrvvaaggEExxµµrrnniiggEExxµµrr  ..ll..

mmYYyyssnnÊÊ̈̈HHeeTTIIbbææssUUrrsseemm¬¬ggåått††mmeessnniiyy  mmIIuu--ssIIuuccnn  CCaannaayykkaarriiyyaall&&yyTTII
33´́nnGGKKbbJJÇÇaakkaarrkkggTT&&BBEExxµµrr  EEff¬¬ggbbJJÇÇaabbggaabb''eeTTAAkkggTT&&BB®®KKbb''EEpp~~kk[[ddaakk''GGaavvuuFFccuuHH
ee®®JJHHkkaarrccrrccaaVVnnbbJJççbb''ssÂÂggaamm®®ttwwmmeeNNHHeehhIIyy  ..  ccMMEENNkkrraaÂÂss††GG~~kkEE®®ssccMMkkaarr
GGaaccvviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''PPUUmmii®®ssuukkTTIIllMMeennAA  ®®bbkkbbkkaarrggaarreeFFII√√EE®®ssccMMkkaarreeLLIIggvviijjddUUcc
BBIIeeddIImm  ..

eennAAeemm""aagg22rreessooll´́nn´́ff©©ddEEddll  vviiTT¥¥¨̈ccaabb''ppßßaayyeeVVkkbbeeJJœœaatteemmbbJJÇÇaakkaarrnniigg
rrddΩΩmmÂÂnnII††®®KKbb''@@®®kkssYYgg  EEddllmmaannCCaaGGaaff··ddUUcctteeTTAA  ––

««  TTIIeennHHvviiTT¥¥¨̈ppßßaayysseemm¬¬ggrrNNssiirr¥¥rrYYmmrrYYmmCCaattiikkmmıı̈̈CCaa˘̆˘̆˘̆  eeyyIIggxxMM∆∆̈̈eennAArrgg''ccSSmmiitt††@@
kk~~̈̈ggmmnnIIÊÊrrrrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr  ..    eennAACCaammYYyynnwwggeeyyIIggmmaannsseemm††cc®®BBHHssggÙÙ
rraaCC  hhYYtt--ttaatt,,  eellaakkmmIIuu--ssIIuuccnn,,  eellaakkllnn''--NNuunn,,  eellaakkEEhhmm--eekkttttaarraa  ..  eeyyII
ggssUUmmGGeeJJIIÇÇjjrrddΩΩmmÂÂnnII††®®KKbb''@@®®kkssYYgg,,  åått††mmeessnniiyyTTSSggGGss''  mmkkCCYYbbeeyyIIggCCaa
bbnnÊÊaann''bbMMppuutt  eeddIImm∫∫IICCYYyyeeyyIIggeerroobbccMMkkssaaggCCaattii  »»  ..

ææddUUeecc~~HHPP¬¬aamm  nnaammWWuunnccMMnnYYnn440000nnaakk''EEddllxx√√HHkkaarrBBiieessaaFFnn__  eeddaayyeemmaahh__VVMMgg
eennaaHH  mmaannTTwwkkmmuuxxjjjjwwmmee®®ttkkGGrrCCaa´́®®kkEEllgg  kk**eess¬¬øøkkJJkk''‰‰kkssNNΩΩaannyy""aaggssÌÌaatt
eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''mmnnIIÊÊrreeXXaassnnaakkaarrPP¬¬aamm  eeddaayyKKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''nnwwkkPP~~kkKKiittffaa  kkMM--
BBuuggccaajj''eeVVkkxxµµSSggeennaaHHeeTT  ..  kk~~̈̈ggccMMeeNNaamm440000nnaakk''eennHHmmaann  ––  åått††mmeessnniiyyQQww
mm--QQYYnn,,  llnn''--NNuunn,,  bb""UUll--llIÍ́ ttssYYnn,,  llIÍ́ ttssYYnn--EEGGeemm,,  mmIIuu--ssIIuuccnn  CCaaeeddIImm
eess¬¬øøkkJJkk''ssmmttaammyyssss&&kkii††ssÌÌaatt@@  eellIIkkEEllggEEtteellaakkEEhhmm--eekkttttaarraa  nniigg
yyuuvvCCnneekkµµgg@@CCaagg220000nnaakk''eeccjj  EEddlleess¬¬øøkkJJkk''eexxµµAA  ..

ccMMEENNkkeellaakkLL¨̈gg--bbUUeerr""tt  rrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11mmkkddll''yyWWttCCaaggeeKK  ..  eellaakkccMMNNaayy
eeBBllCCiittGGss''mmYYyy´́ff©©eeTTIIbbVVnnssMMeerrcc      ee®®JJHHeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmeekkµµgg@@      yyaammyy""aagg  
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hhµµtt''cctt''  XXaatt''XXSSggmmiinn[[eellaakkeeddIIrreeTTAAkkaann''®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr  ..  eellaakkGGss''
ssggÙÙwwmm  xxMMTTaakk''TTggTTMMrrSSmmaanneeKKeebbIIkkLLaannhhßßIIbbmmkkTTTTYYlleellaakk  ..  lluuHHeellaakkmmkk
ddll''®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr  eemm""aagg®®bbEEhhll55rreessooll  ccMMeellIIeeBBllEEddllvviiTT¥¥¨̈ppßßaayy
sseemm¬¬gg®®ttgg''JJkk¥¥mmYYyyXX¬¬aaEEddllnniiyyaayyffaa  ––  ««  eeyyIIggQQ~~HHeeddaayyssaarrkkggkkmm¬¬SSgg
®®bbddaabb''GGaavvuuFFeess~~hhaaCCaattiikkmmıı̈̈CCaa˘̆˘̆˘̆  KKWWeeyyIIggQQ~~HHeeddaayyGGaavvuuFF  EEttBBMMuuEEmmnneeddaayykkaarrccrr
ccaaeeTT  »»  ..  eellaakkLL¨̈gg--bbUUeerr""ttææddUUeecc~~aaHHkk**FF¬¬aakk''eeffII¬¬mmkk††̈̈kkvviiHHEEttddYYllssnn¬¬bb''  ««  {{!!  EExxµµrrGGaa
yy""ggyyYYnneeTTeettII  !!  »»  eellaakkkk**eeddIIrreeeeTTAAccaabb''́́ ddGGss''eellaakkvvrr:CCnn®®KKbb''@@KK~~aaeennAATTIIeennaaHH  ..
eeBBlleeTTAAccaabb''´́ddeellaakkåått††mmeessnniiyyEEhhmm--eekkttttaarraaCCaaccuuggee®®kkaayyeeKKbbggÌÌss''  eellaa
kkTTSSggBBIIrrkkaann''́́ ddKK~~aayy""aaggmmSS  ssmm¬¬wwggmmuuxxKK~~aayy""aaggyyUUrreennAAeess©©øømm  ®®KKaann''EEttbbgg˙̇aajjss--
PPaaBBxxaaggee®®kkAA[[yyll''ffaa  ««  GGjjkk**qqÁÁtt  ‰‰ggkk**qqÁÁtt˘̆˘̆˘̆  mmiinnKKYYrrGGIIeeyyIIggeeddIIrrbbJJÇÇaa[[TTaahhaa
nnddaakk''GGaavvuuFFccuuHHmmuunncc∫∫SSggyy""aaggeennHHeeLLIIyy  !!!!!!  »»  ..ll..

®®bbEEhhlleemm""aagg77ll©©aacc  ttMMNNaaggGGggkkaarrddwwkknnSSåått††mmeessnniiyy,,  rrddΩΩmmÂÂnnII††  ®®BBmm
TTSSggnniissßßiitt220000nnaakk''eeTTAACCYYbbGGggkkaarr  KKWWnnSSyykkeeTTAAVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaalleexxÊÊcc  ..

((  ssMMuueebbIIkkrrgg√√gg''®®kkcckkbbnnii††cc,,  mmuunneeBBllEEddll®®bbeeTTssEExxµµrr®®ttUUvvFF¬¬aakk''vviinnaasshhiinn--
eehhaacc33--44´́ff©©,,  eellaakkLL¨̈gg--bbUUeerr""tteeffII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''®®bbeeTTsshhII√√llII¬¬BBIInn  CCYYbbeellaakk
eessnnaa®®bbmmuuxxllnn''--nnll''  eeddIImm∫∫IIssMMuuddMMbbUUnnµµaannnniiggeeyyaabbll''  ..  eellaakkvviill®®ttLLbb''mmkk
kkaann''rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjvviijj  ccMMeeBBll®®BBwwkk´́ff©©TTII1122--44--7755  KKWWCCaa´́ff©©EEddlleellaakk‰‰kkGGKKrrddΩΩ
TTUUttyy""uunn--xxaann''ffIIDDIInn  mmkkGGeeJJIIÇÇjjeellaakkeeLLIIggkkVV""ll''eehhaaHHeePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''sshh
rrddΩΩGGaaeemmrriikkmmYYyyrryy:ssiinn  ..  eellaakk®®bbEEkkkkmmiinn®®BBmmeeTTAA  eehhIIyyEEffmmTTSSggeeqqII¬¬yyeeTTAA
vviijjffaa  ––  ««  xxMM∆∆̈̈mmiinnEEmmnnCCaaGG~~kkssIIuuQQ~~ÁÁllcc∫∫SSggeeTT  »»  ..  ddUUeecc~~HHkkEEnn¬¬ggEEddllTTuukkCCUUnneellaa
kkLL¨̈gg--bbUUeerr""tteennaaHH  kk**®®ttUUvvVVnneeTTAAeeTTAAeellaakkssUUkkSS--xxUUyy  EEddllmmaannvvaassnnaaccaakkeeccjj
ppuuttBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''  eehhIIyyssMMNNaakk''eennAAsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkrrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..

eemmIIllccuuHHeellaakkLL¨̈gg--bbUUeerr""ttCCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  CCaaGG~~kkccaatt''EEttggttSSggKKNN:kkmmµµaaFFii
kkaarrBBiieessss  eeddIImm∫∫IIccrrccaarrkkpp¬¬ËËvvbbJJççbb''ssÂÂggaammeennAA®®ssuukkEExxµµrr  ..  eemmIIllccuuHHGGss''eellaakk
åått††mmeessnniiyyxx¬¬HH  KKµµaannyyll''GGII√√TTSSggGGss''GGMMBBIIeerrOOggssÂÂggaammkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ..  ®®KKbb''@@KK~~aa
bbeeNN††aayyxx¬¬ÁÁnnccaajj''eeVVkkxxµµSSggFF©©nn''CCaaggFF©©nn''sswwggrrkkJJkk¥¥EExxµµrrssrreessrrKKµµaann..  bbeeNN††aayy
xx¬¬ÁÁnn[[xxµµSSgg®®bbmmUUllyykkeeTTAAVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaallVVnnyy""aaggggaayy  ddUUcceeKKeebbHHBBuu®®TTaaTTMMuu  ..

{{eeTTvvttaaeeGGIIyy  !!  KKYYrrGGaassUUrrddll''rraaÂÂss††EExxµµrreekkIIttCCMMnnaann''eennHHNNaass'',,  eettIIvvaassnnaakk¬¬aa
yyCCaaGGII√√eeTTAA  ??

eemmIIllccuuHH  !!  eennAA´́ff©©TTII1177--44--7755,,  eevvllaaeemm""aagg44rreessooll  mmaannLLaannhhßßIIbbCCaaee®®ccII
nnee®®KKOOgg  ddaakk''ååeeKKÙÙaassnnss&&BBÊÊ      eebbIIkkbbrrBBIIkkEEnn¬¬ggmmYYyyeeTTAAkkEEnn¬¬ggmmYYyyeeTToottJJsseeBBjj  
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rrddΩΩFFaannII  ppßßaayyCCaaddMMNNwwggttaammbbJJÇÇaadd**ddaacc''NNaatt''rrbbss''GGggkkaarr  eeddjj®®bbCCaaCCnnTTSSgg
GGss''[[eeccjjBBIIrrddΩΩFFaannIIkk~~¨̈ggrryy::2244eemm""aagg  eeddaayyyykkeellssffaa  GGaaeemmrriikkSSggnnwwggccUUll
mmkkTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkkk~~̈̈ggeeBBllqqaabb''@@eennHH˘̆˘̆˘̆..

eennAAeeBBlleennaaHH®®bbCCaaCCnnCCiitt33llaannnnaakk''  ®®ttUUvvEEttffyyeeccjjBBIIrrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjdd**FFMM
eeFFgg  eeccaall®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††dd**ee®®ccIInnmmhhiimmaa  KKµµaannJJkk¥¥ttvvaa""eeLLIIyy  ..  GG~~kkxx¬¬HHBBrrkkUUnnttUUcc
ddwwkk´́ddkkUUnnbbnnÊÊaabb''  mmaannEEttkkUUnnssMMJJyyeennAAeellIIxx~~gg  ..  GG~~kkxx¬¬HHEEssggmmnnuussßßccaass''CCrraa
EEssgg®®bbBBnnÏÏeeTTIIbbssMMrraallkkUUnneehhIIyyffIIµµ@@,,  EEssgg®®bbBBnnÏÏkkMMBBuuggEEttQQWWeeJJHHbbMMrruuggnnwwggssMM--
rraallkkUUnn  ..ll..  GG~~kkmmaannrrffyynn††kk**eerroobbccMM®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††dd**ccSSVVcc''ddaakk''kk~~̈̈ggrrffyynn††  rrYYcc
nnSS®®bbBBnnÏÏkkUUnnrruujj  ee®®JJHHpp¬¬ËËvvcceeggÌÌøøttmmiinnGGaacceebbIIkkbbrrVVnn  ..  ccMMEENNkkeeffAAEEkkmmaasseeBB®®CC
xx¬¬HH  eeddaayybbnnÊÊaann''xx¬¬SSggeeBBkk  kk**eekkIIbbmmaasseeBB®®CCbbÂÂJJççkkkk~~̈̈ggFFuuggTTwwkkLLaann  rrYYccnnSS®®bbBBnnÏÏ
kkUUnnrruujjeeccjjBBIIhhaaggeeTTAA  ..  bb""uuEEnn††LLaannTTSSggGGss''eennaaHH  mmiinnTTaann''eeccjjppuuttBBIIrrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBB
jjppgg  kk**®®ttUUvv®®kkuummeeyyaaFFaaeekkµµgg@@PPÇÇgg''kkSSeePPII¬¬ggeessII~~yykkLLaannTTuukk[[GGggkkaarrTTSSggGGss''  ..

lluuHHyybb''mmkkddll'',,  ®®bbCCaaCCnnTTSSggbbIIllaannnnaakk''eennaaHH  ®®ttUUvvEEtteeddkkppÊÊaall''ddII  kkNN††aall
vvaallEE®®ss  GGtt''VVyy  GGtt''TTwwkk  ccmm©©aayyBBIIrrddΩΩFFaannII®®ttwwmmEEtt11eeTTAA33KKIILLËËEEmm""®®ttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..
eeddaayyssaarrEEttccMMnnYYnnmmnnuussßßee®®ccIInneeBBkk  eeddIImmmmiinnVVnneellOOnneeTTAAmmuuxxeeTT  ..  ®®KKbb''@@rrUUbb
KKSSggmmaatt''rrkkJJkk¥¥ff©©ËËrrKKµµaann  ..  kk~~¨̈ggeeBBlleeddIIrrBBJJkk''BBBBUUnnkkµµaannTTIIeeddAAeennHH  mmaannbbggbbÌÌËËnn
EExxµµrrxx¬¬HH  ®®ttUUvv®®JJtt''®®VVss''bbII††®®bbBBnnÏÏkkUUnnrrhhUUttddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..  eeqq¬¬øøtt  ««  {{kkaassdd**llÌÌ
eennHH  »»  GGggkkaarrGGnnuuvvtt††kkllll∫∫iiccdd**eexxµµAA®®kkxx√√kk''  eeddaayyeeVVkkrrddΩΩmmÂÂnnII††,,  nnaayyTTaahhaann  nniigg
nnaammWWuunnFFMM@@  ccaakk''[[ccMMccMMNNuucceexxßßaayyrrbbss''GGss''eellaakkTTSSggGGss''EEddllGGgg¨̈yyeerrccSSttaamm
xx¥¥ll''  ..

eemmIIllccuuHH  !!  ®®BBllwwmm´́ff©©TTII1199eemmssaa,,  eeKKeeXXIIjjmmaann®®bbkkaassbbwwTTee®®JJgg®®JJtteellII
bbnnÊÊHHkk††aarrBBNN··eexxµµAA  ccggBB¥¥ÁÁrrCCaabb''nnwwggeeddIImmeeQQIIsswwgg®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg  eennAACCMMuuvviijjrrddΩΩFFaannII  EEdd
llmmaanneesscckkII††CCaaGGaaTTiiffaa  ––  ««  GGggkkaarrssUUmmGGeeJJIIÇÇjjnnaayyTTaahhaann  BBIIGGnnuueessnniiyy®®ttII
eeLLIIggeeTTAA,,  ssUUmmGGeeJJIIÇÇjjrrddΩΩmmÂÂnnII††®®KKbb''@@®®kkssYYgg  ccUUllmmkkccuuHHeeQQµµaaHHeennAATTIIeennHH  eeddIImm∫∫II
ccUUllkkaann''rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjvviijj  CCYYyyeerroobbccMMkkssaaggCCaattii  »»  ..  eennAAeeBBlleennaaHHGGss''eellaakk
FFMM@@PPaaKKee®®ccIInn  ®®ttUUvvFF¬¬aakk''kk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''GGggkkaarr  eeddaayyyyll''®®ccLLMMyy""aaggFF©©nn''ffaa  EExxµµrr®®kkhhmm
EEddllCCaammnnuussßß´́®®BB  ll©©gg''eexx¬¬AA  ≤≤ttttMMeerrHHvviiCCÇÇaa  eemm""cckk**mmiinn®®ttUUvvkkaarrGGjj  ??  ..  ®®ttUUvvccMMccMMNNuucc
eexxßßaayyeennHH  kk**bbbbYYllKK~~aarrtt''®®bbjjaayyeeTTAAtt®®mmgg''CCYYrrssMMuuccuuHHeeQQµµaaHH  ®®VVbb''BBIIGGttiittmmuuxxggaarr
rrbbss''xx¬¬ÁÁnneeddaayy®®ttgg''@@  eeddIImm∫∫IIqqaabb''[[eeKKddwwkkccUUlleeTTAAkkaann''rrddΩΩFFaannII  nnwwggGGaallVVnnkkaann''
mmuuxxttMMEENNggddUUccBBIIeeddIImm,,  eeccoossvvaaggkkaarreeddkkhhaalleePP¬¬øøgg        hhaall´́ff©©ddUUeecc~~HH      vvaaeevvTTnnaa      
NNaass''  ..
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eellaakkNNaaccuuHHeeQQµµaaHHrrYYccGGggkkaarrpp††ll''GGgg˚̊rrmm˙̇ËËbb[[®®KKbb''®®KKaann''PP¬¬aamm  ..  GGggkkaarrGGnnuuvvtt††kkll
ll∫∫iiccrreebboobbeennHH  EEttBBIIrr--bbIÍ́ ff©©  GGaacceeVVkk®®bbmmUUllBBYYkknnaayyTTaahhaann  rrddΩΩmmÂÂnnII††nnaannaa  nniigg
nnaammWWuunnEExxµµrrEEddllGGgg¨̈yyrrgg''ccSSeerrttaammxx¥¥ll''eennaaHH  ddwwkknnSSyykkeeTTAAVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaall
eexxÊÊccVVnnyy""aaggggaayy  ®®ttUUvvss¬¬aabb''yy""aaggee®®ccIInn≤≤ttKKNNnnaa  ..  eeKKVVnneeXXIIjjGGss''eellaakk
xx¬¬HH@@ddUUccCCaaeellaakkGGMMrr""uugg  ((GG~~kknnSSJJkk¥¥rrddΩΩaaPPiiVVll)),,  eellaakkvvrreessnniiyyllII--eettkk,,  eekkAA--
GGuull  nniiggnnaagg--ssnn,,  eellaakkvvrreessnniiyyeeTTaa  jjgg--cc&&nnÊÊssaavvaa""tt  nniiggssIIuu--eettkk,,  eemmFFaavvII
ssIIuu--ssaaEEcc,,  eellaakkåått††mmeessnniiyyqqaayy--LLaayy,,  EEbb""nn--ttaarraa,,  eellaakkeeTTBB--QQIIvveexxgg
((rrddƒƒmmÂÂnnII††®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr)),,  eellaakkVV""nn''--ssuuFFII  ((GGttiittrrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11)),,  eellaakkPPII--FFaa
nnLLaayy  ((GGttiittrrddΩΩGGaaCC∆∆aa)),,  eellaakkhhggßß--FFuunnhhaakk'',,  eellaakkGGflfluukk--yyuunn  nniiggGG~~kkGGmmççaass''
ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ddYYggCCIIvviinn  ..

eennAA´́ff©©TTII1188eemmssaaeevvllaaeemm""aagg1100  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[nnSS®®bbCCaaCCnnEExxµµrrEEddll
ssMMNNaakk''eennAAssƒƒaannTTUUttVVrrSSggccMMnnYYnn880000nnaakk''  yykkeeccjjeeTTAAddaakk''kk~~¨̈ggbbrriieevvNNkkIILLaa--
ddΩΩaannLLSSEEbbflflrr  EEddllmmaannccmm©©aayy220000EEmm""®®ttBBIIssƒƒaannTTUUtt  ..  kk~~̈̈ggccMMeeNNaamm880000nnaakk''eennHH
PPaaKKee®®ccIInnmmaannrrddΩΩmmÂÂnnII††,,  vviiss√√kkrr,,  nnaayyTTaahhaann  ..  vvaabbJJÇÇaa[[eeFFII√√®®bbvvttii††rrUUbb  rrYYccbbMMEEbbkk[[
eennAAttaammEEpp~~kk@@  ..  mmaanneeKKVVnneeXXIIjjnniiggVVnnssaall''ddUUccCCaa  eellaakkvvrreessnniiyyeeTTaaGGIIuu--
bbflfluunnssYYrr,,  eellaakkeemmbbJJÇÇaakkaarrttaann''--CCaa,,  mmÂÂnnII††CCaann''xxııss''ddUUccCCaaeellaakkDDII--EEbbllLL¨̈gg,,  eellaa
kkDDII--EEbbllEELLnn  nniiggeellaakkEEpp¬¬kk--eePPOOnn  CCaaeeddIImm  ..  vvaaddwwkknnSSGG~~kkTTSSggGGss''eennHHCCaabbnn††@@
yykkeeTTAACCYYbbGGggkkaarr  KKWWnnSSyykkeeTTAAVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSggGGss''  ..

eennAA´́ff©©TTII1199eemmssaaeemm""aagg33rreessooll  ttMMNNaaggrrbbss''GGggkkaarrccUUllmmkkkkaann''ssƒƒaann
TTUUttVVrrSSgg  ccaabb''eellaakkGGwwuugg--bbflfluunneehhaa  ®®bbFFaannrrddΩΩssPPaa,,  eellaakkeellOOgg--NNaall''  rrddΩΩmmÂÂnnII††
®®kkssYYggssuuxxaaPPiiVVll,,  ®®TTgg''ssiirriimmtt::,,  mm""mmllaavv  CCaammeehhssIImmYYyyrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ..
®®TTgg''nniiggGGss''eellaakkTTSSggGGss''mmaannÚÚkkJJrr´́ff¬¬ff~~ËËrr  ccaabb''´́ddssMMuullaanniiggEEff¬¬ggGGMMNNrrKKuu--
NNddll''bbuuKKlliikkssƒƒaannTTUUttVVrrSSggTTSSggGGss''  EEddllVVnnyyll''®®BBmm[[®®kkuummxx¬¬ÁÁnnssMMNNaakk''
eennAAkk~~̈̈ggssƒƒaannTTUUttmmYYyyrryy::  rrYYccbbeeNNII††rrKK~~aaeeccjjeeTTAA®®bbKKll''xx¬¬ÁÁnn[[ttMMNNaaggGGggkkaarr  EEdd
llmmaannLLaannhhßßIIbbmmYYyyee®®KKOOggnniiggLLaanneehhßßGGwwuummeessmmYYyyee®®KKOOggccttQQbb''rrgg''ccSSeennAA
mmaatt''TT√√aarrxxaaggee®®kkAA  ..

eeBBlleennaaHHeellaakkkkuuggssflfluullrrggVVrrSSggeeQQµµaaHH  DDIIrraa""kk''  kk**VVnnCCUUnnddMMeeNNIIrrvvrrCCnnTTSSgg
eennaaHHddll''eekk¬¬aaggTT√√aarrssƒƒaannTTUUtt  ..  eellaakkmmiinnGGaaccTTbb''nnUUvvmmeennaasseeJJççttnnaarrbbss''eellaakk
VVnneeTT  ..

mmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥®®BBHHeekkttuummaallaaCCaammnnIIÊÊrreeBBTT¥¥mmYYyydd**FFMMeennAArrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  ..  eennAAqq~~SS1199
7755      mmaannGG~~kkCCmm©©WWFF©©nn''CCaaggBBIIrrmmWWuunnnnaakk''          CCaaBBiieessssGG~~kkCCmm©©WWFF©©nn''EEddllbbNN††aallmmkkBBII  
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ssÂÂggaamm  ..  eennAA´́ff©©1177eemmssaa  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaaddaacc''NNaatt''[[bbgg≈≈MMeeddjjGG~~kkCCmm©©WWTTSSgg
GGss''eeccjjBBIImmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥PP¬¬aamm@@  ..  GG~~kkrrbbYYssFF©©nn''@@CCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''  kkaann''eeQQII®®cctt''TTbb''
xx¬¬ÁÁnn  eeddIIrreeddaayyeevvTTnnaa  GG~~kkxx¬¬HHmmaannbbggbbÌÌËËnn®®KKaabbeeNNII††rr,,  GG~~kkEEddlleennAAssnn¬¬bb''mmiinnTTaann''
ddwwggxx¬¬ÁÁnn  mmaannbbggbbÌÌËËnnrruujjEE®®KKnnSSeeccjjeeTTAA  ..  bb""uuEEnn††eeyyIIggmmiinnGGaacceePP¬¬ccVVnnnnUUvvGG~~kkBBiikkaarr
≤≤tt´́dd≤≤tteeCCIIggKKµµaannbbggbbÌÌËËnnCCYYyy  EEddllvvaaddUUccsstt√√CCeenn¬¬nn  EEddll®®ttUUvveeKKkkaatt''CCaaBBIIrr……bbII
kkMMNNaatt''  eettIIvvaayy""aaggeemm††cceeTTAAvviijj  ??  ..

eeyyIIggKKYYrrnnwwkkeeXXIIjjeehhIIyyssYYrrffaa  eettIIeennAAmmaannCCnnBBiikkaarrddUUcceennHHbb""uunnµµaannnnaakk''eeTToott
eeBBjj´́ppÊÊ®®ssuukkEExxµµrr  EEddll®®ttUUvvrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaaeeddaayyssaarrGGggkkaarreennAAeeBBlleennHH  ??

eennAArrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  kkggTT&&BBEEddllmmiinneerrttaammxx¥¥ll''  KKWWTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßß  EEddllCCaaGGttii
ttkkggTT&&BBEExxµµrreessrrII  ..  kkggTT&&BBEExxµµrreessrrII  mmaannkkaarrGGbb''rrMMyy""aagghhµµtt''cctt''  ..  eellaakkssWWgg--
gg""uukkffaajj''BBnn¥¥ll''bbMMJJkk''eeKKaallCCMMhhrr  [[ssaall''kkrrNNiiyykkiiccççnniiggPPaarrkkiiccççCCaaTTaahhaann  KKWW
®®ttUUvvcc∫∫SSggttTTll''nnwwggss®®ttUUvv  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrCCaattiinniigg®®bbeeTTss  ..  mm""¥¥aaggeeTToott  eellaakkBBnn¥¥
ll''[[ssaall''cc∫∫aass''  nnUUvvss®®ttUUvvnniiggmmiitt††rrbbss''CCaattiiEExxµµrr  ..  kkggTT&&BBeennHHrrwwggbbwwuuggss√√iittss√√aajj
mmaannkkaarrttssflflUUFFnn''®®TTSSnnwwggkkaarrllMMVVkk®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  eebbIIee®®bboobbeeFFoobbeeTTAAnnwwggbbUUddUUyy  KKWW
xx¬¬SSggCCaaggBBYYkkeennHH  ..  GGggkkaarreerroonnssUU®®ttssaall''®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayykk~~̈̈ggEEpp~~kkkkggTT&&BBssaaFFaa
rrNNrrddΩΩEExxµµrr  ..  GGggkkaarrssaall''cc∫∫aass''ffaa  ––  eemm@@ccUUlleeFFII√√TTaahhaanneeddIImm∫∫IIEEttJJkk''ss&&kkii††,,  GGaa
ggeeFFII√√FFMM  GGgg¨̈yyrrgg''ccSSeerrttaammxx¥¥ll''˘̆˘̆˘̆  rrII‰‰kkUUnn@@vviijjccUUlleeFFII√√TTaahhaanneeddIImm∫∫IIeebbIIkk®®VVkk''EExx
cciiJJççwwmm®®KKYYssaarr  ..  GG~~kkGGss''eennHHmmiinnssaall''PPaarrkkiiccççnniiggkkrrNNiiyykkiiccççeeLLIIyy  ..  ddUUeecc~~HHmmaa
nnEEttkkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßßmmYYyyKKtt''EEddllGGggkkaarr®®ttUUvvEEtt®®bbuugg®®bbyy&&tt~~  ®®ttUUvvEEttkkMMeeTTccGGaavvuuFF
CCaakkSSeePPII¬¬gg  ee®®JJHHkkggTT&&BBeennHHmmiinnccuuHHjjmmnnwwggss®®ttUUvveeTT  ..  mmUUlleehhttuueennHH  GGggkkaarrGGnnaa
mmiikkccaatt''bbJJççËËnneeyyaaFFaayy""aaggee®®ccIInneellIIssllbb''  mmkkBB&&TTÏÏmmUUllddΩΩaanneennAAbbUUrrIIkkIILLaa  nniiggmmUUll
ddΩΩaann110000xx~~gg  ccaabb''ttSSggBBIIeemm""aagg55®®BBwwkkeennAA´́ff©©TTII1166eemmssaa  ..  lluuHHyybb''mmkkddll''kk**ccaabb''
VVjj''®®KKaabb''bbMMeepp¬¬aagg  ee®®ssaaccmmkkeellIImmUUllddΩΩaannbbUUrrIIkkIILLaaddUUccrrnnÊÊHH  ..

EEssÌÌkkeeLLIIggeemm""aagg77®®BBwwkk´́nn´́ff©©TTII1177eemmssaa  xxµµSSggccUUllkkaann''kkaabb''mmUUllddΩΩaannTTSSggBBIIrr
eennaaHHTTSSgg®®ssuugg  ..  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSggGGss''  TTSSgg®®bbBBnnÏÏTTSSggkkUUnn  ..  ttSS
ggBBII®®BBwwttii††kkaarrNN__eennaaHHmmkk  eeyyIIggmmiinnEEddllVVnnCCYYbbkkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßßNNaa  ssUUmm∫∫IImmYYyy
nnaakk''kk**eeTTeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆..

ee®®kkAABBIIkkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßßeennaaHH  GGggkkaarree®®bbIIEEttkkllll∫∫iiccEEddllccuuccccMMccMMNNuucceexxßßaa
yy  TTSSggTTaahhaannTTSSggrrddΩΩmmÂÂnnII††  eeTTAAQQrrttMMeerroobbKK~~aaCCaaCCYYrr  [[eeKKyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaall
eeddaayymmiinnVVcc''ee®®bbIIeexx~~aaHHXX~~aagg®®ccvvaakk''ppgg˘̆˘̆˘̆..
]] nnwwkk@@eeLLIIggKKYYrr[[xxµµaass''eeGGoonnCCaa´́®®kkEEllgg  !!˘̆˘̆˘̆
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eexxtt††VVtt''ddMMbbggCCaaeexxtt††TTII22´́nn®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa,,  ssMMbbUUrreeTTAAeeddaayy®®ttII®®KKbb''yy""aagg      EEpp¬¬
¬¬eeQQII®®KKbb''mmuuxx  nniigg´́®®BBeeQQIIdd**mmaanntt´́mm¬¬  ..  ddIImmaannCCIIrrCCaattii,,  eebbIIGG~~kkNNaaBB¥¥aayyaammkkaabb''KKaa
ss''ddSSdduuHHbbeeggII̊̊ttppll  GG~~kkeennaaHHEEttggTTTTYYllpplldd**KKaabb''®®bbeessIIrrCCaanniiccçç  ..        TTSSgg®®bbCCaaCCnn
EExxµµrrTTSSggbbrreeTTssrrss''eennAAEEssnnssuuxxeekkßßmmkkßßaann††  ..

TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggeerroobbccMMTTaann''ssmm&&yyTTMMeennIIbb  KKYYrr[[KKyyKKnn''mmiinnccaajj''TTII®®kkuuggbbrreeTT
sseeLLIIyy  ..  mmaannhhaaggllkk''TTMMnniijj®®KKbb''mmuuxx  KKµµaannxx√√HHGGII√√eeLLIIyy  ..  ®®BBMM®®bbTTll''eexxtt††VVtt''
ddMMbbggCCaabb''nnwwgg®®bbeeTTss´́ff  ..  mmaannssÊÊwwggmmYYyyeeQQµµaaHHssÊÊwwggssEEgg˚̊  GGaaccpp††ll''TTwwkkVVnn®®KKbb''
®®KKaann''  ®®BBmmTTSSggmmaann®®ttIIdd**bbrriibbUUNN··  ..  ®®bbCCaaCCnnEEddllmmaannllMMeennAAttaammddggssÊÊwwggeennHHGGaa
cceennssaaTT®®ttIIssMMrraabb''eeFFII√√CCaaGGaahhaarrcciiJJççwwmmCCIIvviittCCaaGGccií́ ÂÂnn††yy__eeddaayyeessrrII  ..

BBIImmuunnssÂÂggaamm  TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggmmaann®®bbCCaaCCnn®®bbEEhhllbbYYnnmmWWuunnnnaakk''  ..  kk~~̈̈ggrryy:

55qq~~SSEEddllssÂÂggaammppÊÊ¨̈HHeeLLIIgg  ®®bbCCaaCCnnGG~~kkEE®®ssccMMkkaarrEEddllPP&&yyttkk''ss¬¬̈̈ttxx¬¬SSggeeBBkk  kk**
nnSS®®KKYYssaarrrrtt''eeccjjeeccaallTTIIllMMeennAA  eePPoossxx¬¬ÁÁnnmmkk®®CCkkeennAATTII®®kkuugg  ..  eennAAqq~~SS11997755    TTII
®®kkuuggVVtt''ddMMbbggmmaannmmnnuussßß®®bbEEhhll11llaannnnaakk''  ..  ®®bbCCaaCCnnTTSSggLLaayyeennaaHHkkMMBBuugg
EEtt®®BBYYyyVVrrmm∏∏nnwwggkkaarrGGtt''XX¬¬aann  ®®ssaabb''EEtteennAAeevvllaaeemm""aagg1111´́nn´́ff©©TTII1177eemmssaa1199--
7755  mmaanneeccAAhh√√aayyffIIµµccUUllmmkkCCMMnnYYsseellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxllnn''--nnll''  ..  eeKK®®ssaabb''EEtt
ææsseemm¬¬ggrrbbss''eellaakkeexxoovv--ssMMppnnEEff¬¬ggGGYYtt®®ccMMEEddll@@ccMMnnYYnn33´́ff©©  BBIICC&&yyCCMMnnHHdd**mmhhaa
GGssççaarr¥¥eennHHttaammrryy:vviiTT¥¥¨̈rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı̈̈CCaa  ..  

mmUUlleehhttuueennHH  EExxµµrreennAAVVtt''ddMMbbggee®®ttkkGGrrCCaa´́®®kkEEllgg      ee®®JJHHssµµaannffaaCC&&yyCCMMnnHH
dd**mmhhaaGGssççaarr¥¥eennHH  KKWWCCaass~~aa®®BBHHhhssƒƒrrbbss''sseemm††cc““      EEddllmmaanneellaakkeexxoovv--ssMMppnn
eemmEExxµµrr®®kkhhmmCCaaGG~~kkKKSS®®TT  ..  ®®bbeessIIrrNNaass''@@  !!!!!!  ..

eemm""aagg®®bbEEhhll88ll©©aacc´́nn´́ff©©TTII1177eemmssaa  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreennAATTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg
bbbbYYllKK~~aaeerroobbkk∫∫ÁÁnnrrWWuumm""kk  ddMMkkll''rrUUbbffttsseemm††cc““yy""aaggFFMM@@  EEhhrrBB&&TTÏÏTTII®®kkuugg  vvaayyFFuugg
vvaayyLLSSgg  EE®®sskkCCeeyyaasseemm††cc““yy""aaggkkggrrMMBBgg  ..

yybb''eennaaHHGG~~kkmmaannGGaavvuuFFkk**VVjj''eeTTAAeellIIGGaakkaassEE®®sskkGGbbGGrrssaaTTrrssbb∫∫aayyrrIIkk
rraayyTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHEEkk¬¬ggbbnn¬¬MMeennHH  ..  yyuuvvCCnn  yyuuvvnnaarrIIbbbbYYllKK~~aaee®®ccooggrrSSyy""aaggssbb∫∫aa
yy  eeddaayyeeCCOOnniiggssggÙÙwwmmffaa  EEssÌÌkk@@eennHH®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaannwwggVVnnssnnii††PPaaBBeeLLIIggvviijj
eehhIIyy  ..  GG~~kkEE®®ssccMMkkaarree®®ttkkGGrrCCaa´́®®kkEEllgg  eeddaayyssggÙÙwwmmyy""aaggmmSSffaa  EEssÌÌkkeennHH
GGaaccnnSS®®KKYYssaarrvviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''TTIIllMMeennAA®®bbkkbbkkssiikkmmµµeeLLIIggvviijjeeddaayyeessrrII  ..

eemmIIllccuuHHbbggbbÌÌËËnnrrYYmmQQaammeeGGIIyy  !!  nnwwkkeeXXIIjjeerrOOggeennHHeeLLIIggKKYYrr[[xxµµaass''eeGGoonnyy""aa
ggxx¬¬SSgg  mmiinnKKYYrreemmddwwkknnSSEExxµµrrTTSSggsskkii††PPUUmmii  TTSSggEExxµµrr®®kkhhmmxx√√HHssmmttƒƒPPaaBB  bbeeNN††aayy
[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  rrvvll''EEttssµµaannyyll''®®ccLLMMyy""aaggeennHHeeLLIIyy  ??!!??!!  ..
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ccMMEENNkk‰‰GGggkkaarrvviijj  vvaattaammddaannrrkkccMMNNuucceexxßßaayy´́nn®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr®®KKbb''@@
CCMMhhaann  eeBBlleennHHvvaaee®®CCIIssVVnnGGaavvuuFFmmYYyyyy""aaggsskkii††ssiiTTiiÏÏ  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''nnaammWWuunnEExxµµrr
®®KKbb''@@EEpp~~kkeennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ee®®JJHHvvaaeeXXIIjj®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrCCaaTTUUeeTTAA®®ssLLaajj''ss
eemm††cc““yy""aaggmmuuttmmSSNNaass''  ..  ddUUeecc~~HH®®ttUUvvssmm¬¬aabb''nnaammWWuunnTTSSggeennaaHH[[TTaann''eeBBlleevvllaa  BB
nn¥¥aaeeBBllmmiinneekkIItteeTT  nnSSbbNN††aall[[mmaannååbbss&&KKCCaaBBMMuuxxaann˘̆˘̆˘̆ddUUeecc~~HH®®ttUUvvEEttee®®bbIIeeQQµµaaHH
sseemm††cc““eeFFII√√CCaannuuyy  eeFFII√√CCaaGGaavvuuFF˘̆˘̆˘̆  ®®bbeessIIrrNNaass''@@  !!!!!!  ..

GGggkkaarryyll''yy""aaggeennHHPP¬¬aamm  kk**xxççIImmaatt''eellaakkeeLLgg--rraa""GGuull  CCaavvrreessnniiyy‰‰kknniigg
CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrsswwkkrrggeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  EEddlleeBBlleennHH®®ttUUvvTTTTYYllggaarrCCaabbEEnnƒƒmm  KKWW®®ttUUvv
eeLLIIggCCMMnnYYsseemmbbJJÇÇaakkaarrFFMM  EEddllrrtt''eeKKcceeccaallddMMEENNggttSSggBBIIeemm""aagg22rreessoollmmkk
eemm""¬¬HH  [[eeccjjbbJJÇÇaabbnn¬¬MMeeVVkkbbeeJJœœaattddUUcctteeTTAAeennHH  ––

ccaabb''ttSSggBBII´́ff©©TTII1177eemmssaaeevvllaaeemm""aagg1100yybb''eeTTAA  eeLLgg--rraa""GGuullCCaammYYyyeemmEExxµµrr
®®kkhhmm  bbNN††aakk''KK~~aappßßaayyttaammvviiTT¥¥¨̈EExx®®ttVVtt''ddMMbbgg  eeccjjbbJJÇÇaaCCaaddaacc''NNaatt''  ddll''nnaa
yyTTaahhaann  nnaayyTTaahhaannrrgg  nniiggBBllTTaahhaann®®KKbb''@@EEpp~~kk  ®®ttUUvveennAAss©©bb''eess©©øømmccSSss††aa
bb''bbJJÇÇaaCCaaffIIµµ  ..  bbJJÇÇaaEEff¬¬ggbbEEnnƒƒmmeeTToottffaa    EEssÌÌkkeeLLIIgg´́ff©©TTII1188eemmssaa  ®®ttUUvv®®bbmmUUll
GGaavvuuFFTTSSggGGss''ccggCCaaVVcc''  rrYYccddwwkknnSSyykkmmkk®®bbKKll''[[TTIIbbJJÇÇaakkaarrkkaarriiyyaall&&yyTTII33
CCaakkMMhhiitt  rrYYcceeTTAACCYYbbCCMMuuTTSSggGGss''KK~~aa  eennAAssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbggCCaaddaacc''xxaatt  rrgg''ccSSTTTTYY
llbbJJÇÇaaCCaaffIIµµ  ..  ccMMEENNkkxxaaggssIIuuvviillTTUUeeTTAA  kk**®®ttUUvvnnSSGGaavvuuFFppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnyykkmmkk®®bbKKll''[[
GGggkkaarreennAAssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbggccaabb''ttSSggBBIIeemm""aagg88EEssÌÌkkeennHHEEddrr  ee®®JJHHssÂÂggaamm
ccbb''®®ttwwmmeeNNHHeehhIIyy  ..  lluuHH®®BBllwwmmeeLLIIgg  nnaayyTTaahhaann  nnaayyTTaahhaannrrggmmkkCCYYbbCCMMuu
kkkkkkuujjeennAATTIIkkMMNNtt'',,  ®®ssaabb''EEttss©©aatt''ee®®ccoobb  KKµµaanneeXXIIjjeeccAAhh√√aayyffIIµµeeLLIIyy  ..  rrII‰‰
CCnnssIIuuvviillkk**yykkGGaavvuuFFeeTTAAKKrrTTuukkmmYYyyKKMMnnrrFFMMeennAAmmuuxxvviimmaanneellaakkGGPPiiVVlleexxtt††VVtt''ddMM
bbgg  ..  bb""uuEEnn††eeXXIIttEEtteeyyaaFFaaeekkµµgg@@ccMMnnYYnn1155nnaakk''kkaann''kkSSeePPII¬¬ggGGaaEEGGflflrrEEkkgg®®KKbb''́́ ddQQrr
ccSSTTTTYYllGGaavvuuFFTTSSggeennaaHH  ..  ll©©aacceeLLIIgg´́ff©©ddEEddll  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩeexxtt††VVtt''ddMMbbggEEbbrr
CCaaGGss''ssggÙÙwwmm®®KKbb''@@rrUUbbPP&&yyttkk''ss¬¬¨̈ttss¬¬nn''eess¬¬aa  ee®®JJHHkkggTT&&BBEEddllccUUllmmkk®®KKbb''
®®KKggeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  CCaaGGttiitteeccaarr´́®®BB  EEddllCCaaGG~~kkddwwkknnSSeeyyaaFFaaeekkµµgg@@  EEddllmmaann
GGaayyuuCCaammFF¥¥mmEEtt1155qq~~SSbb""uueeNNˆ̂aaHH,,  eess¬¬øøkkJJkk''eexxµµAA  bbgg''®®kkmmaaeennAAkk  EEss∫∫kkeeCCIIggkkgg''
LLaann  kkaann''kkSSeePPII¬¬ggGGaaEEGGflflrrEEkkgg®®KKbb''́́ dd,,  mmaannTTwwkkmmuuxxyy""aaggssaahhaavv  ddUUccmmaannKKMMnnMMuummkkBBII
nnaayy  ..  QQrr®®KKbb''pp¬¬ËËvvCCaa®®kkuumm@@  mmkkddll''CCaaddMMbbUUgg  kk**ccaabb''®®bbttiibbttii††kkaarr®®KKbb''®®KKgg®®bbeeTT
sskkmmıı̈̈CCaa  ttaammbbeeccççkkeeTTssEEddllFF¬¬aabb''eeFFII√√CCaaeeccaarrbb¬¬nn''  ..  bb""uuEEnn††JJkk¥¥bb¬¬nn''VVnnEE®®bbCCaaJJ--
kk¥¥eessII~~  EEddllkkaaccssaahhaavveeXXaarreeXXAACCaaggJJkk¥¥bb¬¬nn''eeTTAAeeTToott  ee®®JJHHcc∫∫aabb''rrbbss''GGgg--
kkaarr®®bbKKll''GGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏ[[eeccaarreeddIIrreessII~~,,      eebbIImmççaass''rrwwggTTTTwwgg        ssmm¬¬aabb''eeccaallccuuHHrrYYcc  
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eeccaaTTffaakk∫∫tt''GGggkkaarr˘̆˘̆˘̆..
®®TTBB¥¥EEddlleessII~~CCaaddMMbbUUggeennaaHHKKWW  LLaann,,  mm""UUttUU,,  kkgg'',,  vviiTT¥¥¨̈,,  nnaaLLiikkaa´́dd,,  ssIIÊÊLLËË  ..ll..

®®KKbb''@@TTIIkkEEnn¬¬gg  ..  eeccaarreeyyaaFFaaeekkµµgg@@TTSSggeennaaHHeerroonnssÊÊaatt''ccSSmmaatt''EEttJJkk¥¥mmYYyyXX¬¬aa
nniiyyaayyeeTTAAkkaann''mmççaass''®®TTBB¥¥ddUUcc@@KK~~aaffaa  ––

««  GGggkkaarrssMMuueessII~~mmYYyyrryy:ssiinn  sswwmmssggvviijj´́ff©©ee®®kkaayy  »»  ..  ®®BBllwwmm´́ff©©TTII1199
eemmssaa  TTTTYYllBBtt··mmaanndd**cc∫∫aass''kkaarrNN__mmkkffaa  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[XXaattkkrrVVjj''ssmm¬¬aabb''
eellaakkvvrreessnniiyy‰‰kk  ttaann''--bb""uukk  CCaaeevvCCÇÇbbNNiiÎÎttmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥TTaahhaann  ®®BBmmTTSSggsshh--
kkaarrII1122nnaakk''  eennAAPPUUmmiibbwwgg®®BBIIgg  ssiiƒƒtteennAAccmm©©aayy55KKIILLËËEEmm""®®tt  xxaagglliiccTTII®®kkuuggVVtt''ddMM--
bbgg  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkTTTTYYllddMMNNwwggGGkkuussllmmkkffaa  ––  mmaannLLaannkkaamm∆∆""̈̈ggbbIIee®®KKOOggddwwkknnaa--
yyTTaahhaannnniiggTTaahhaannxx¬¬HH  nnSSyykkeeTTAAVVjj''eeccaallxxaaggtt∫∫ËËggPPUUmmiieeQQ¬¬øøvvccmm©©aayy33KK˘̆mm˘̆
xxaaggeekkIIttPP~~MMFFiibbttII  ..  ´́ff©©ddEEddlleemm""aagg33rreessooll  mmaannLLaannkkaamm""∆∆̈̈gg44ee®®KKOOggbbrrccUUllmmkk
ddwwkknnaayyTTaahhaannnniiggTTaahhaannxx¬¬HH  EEddllssMMNNaakk''eennAAkk~~¨̈ggbbrriieevvNNvviiTT¥¥aall&&yyVVtt''ddMM--
bbgg  nnSSyykkeeTTAAVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaalleennAAPPUUmmiiddeegg˚̊aaeexx~~IIyy  xxaagglliiccff~~ll''CCaattiieellxx55
ccmm©©aayy550000EEmm""®®tt  ..  eeBBllXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggVVjj''®®KKaabb''ssaaccææddUUccrrnnÊÊHHKKµµaannGGaassUUrr
eennaaHH  mmaanneellaakkss&&kkii††®®VVMM  KKSS--KKIIrrII  nniiggeellaakkss&&kkii††44  PPwwmm--GGUUnn  nniiggGG~~kkeebbIIkkbbrrLLaann
mm~~aakk''eeQQµµaaHH  ffaacc''--ssflfluunnllIIVVnneeKKccrrtt''rrYYcc  ..  eennAAll©©aacc´́ff©©TTII1199eemmssaa  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
EExxµµrreennAAkk~~¨̈ggTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggeekkIIttccllaaccllttkk''ss¬¬¨̈ttyy""aaggxx¬¬SSgg  ee®®JJHHTTTTYYllddMMNNwwgg
bbEEnnƒƒmmmmiinnKKYYrr[[eeCCOOffaa  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEEddllmmaannTTIIllMMeennAAeennAACCiittTTII®®kkuugg  nnSS®®KKYYssaarreeTTAA
kkaann''ppÊÊHHssMMEEbbgg  ®®ssaabb''EEtt®®ttUUvveeyyaaFFaaeekkµµgg@@ssMMuueessII~~®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††GGss''rrllIIggBBIIxx¬¬ÁÁnn  rrYYcc
eeddjjmmiinn[[ccUUllppÊÊHH  ..ll..  eeBBlleennaaHHTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggmmaannmmnnuussßßkkkkkkuujjCCaaee®®ccIInn
eellIIssllbb''eeddIIrreeTTAAeeddIIrrmmkk  ®®bbee®®CCoottxxßßwwbbeexxßßøøvvssYYrrKK~~aaffaa  ––  eettIInnrrNNaaTTTTYYllCC&&yyCCMM
nnHHeennHH  ??  mmiinnEEmmnnsseemm††cc““  mmiinnEEmmnneexxoovv--ssMMppnneeTT……  ??  ®®bbEEhhllCCaaeeccaarreeTTddwwgg  ??
kkMMBBuugg®®CCYYll®®ccbbll''  ®®ssaabb''EEttTTTTYYllddMMNNwwggKKYYrr[[kkkk''eekk††AAmmkkffaa  BBII®®BBwwkkmmiijjeemm""aagg99
mmaanneeQQµµaaHH  ssUUkkUU  eehhAAmmiitt††ssflfluuyy  nniiggeellaakkEExxkk--EEbb""nn  eehhAAmmiitt††ssflflUU  EEpp~~kkeeyyaaFFaanniigg
EEpp~~kknneeyyaaVVyy  mmaanneebbIIkkGGgg®®bbCCMMuuCCaaeellIIkkTTIImmYYyyeennAAmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyccMMeeJJHHmmuuxx
ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  ®®KKUUbbee®®ggoonn  nniiggnniissßßiitt  ..  ll©©aacceennHHeemm""aagg44rreessooll  mmaanneebbIIkkGGgg
®®bbCCMMuuCCaaeellIIkkTTII22  eennAAbbnnÊÊaayykkggTT&&BBEEpp~~kkcciitt††ssaaÂÂss††  ccMMeeJJHHnnaayyTTaahhaann®®KKbb''@@  EEpp~~kk
..  EEssÌÌkk´́ff©©TTII2200eemmssaa  eemm""aagg99nnwwggmmaanneebbIIkkGGgg®®bbCCMMuuCCaaeellIIkkTTII33eennAAssaallaa
eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ccMMeeJJHHnnaammWWuunnGG~~kkrrddΩΩkkaarr®®KKbb''@@EEpp~~kk  TTSSggEEpp~~kkssIIuuvviill  TTSSggEEpp~~kk®®bbCCaa
BBllrrddΩΩTTUUeeTTAA  ..

eeBBlleevvllaaeebbIIkkGGgg®®bbCCMMuuTTUUeeTTAAmmkkddll''      ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrrrtt''®®bbjjaayy      GGrrppgg  
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PP&&yyppgg  eeTTAACCYYbbnniiggeeTTAATTTTYYlleeccAAhh√√aayyffIIµµ  eeTTAAss††aabb''EEppnnkkaarrmmççaass''ffIIµµ  ..  ®®bbCCaaBBll
rrddΩΩEExxµµrrmmaannccMMnnYYnn®®bbEEhhllCCaagg55JJnn''nnaakk''  ®®bbee®®CCoottKK~~aaccUUllkkaann''ssaallaaeexxtt††®®KKbb''@@
rrUUbb  mmaannTTwwkkmmuuxxee®®kkoommss©©ÁÁtt  ..

eemm""aagg1100KKtt''  mmiitt††ssflflUUEEpp~~kknneeyyaaVVyy  nniiggmmiitt††ssflfluuyyEEpp~~kkeeyyaaFFaaccUUllmmkkddll''
eess¬¬øøkkJJkk''eexxµµAA  ®®kkmmaavv&&NNˆ̂kk  EEss∫∫kkeeCCIIggeeFFII√√BBIIkkgg''LLaann  ..

mmiitt††ssflflUUkk**eebbIIkkGGgg®®bbCCMMuu®®bbkkaassffaa  xxMM∆∆̈̈nniiggmmiitt††ssflfluuyymmkkCCYYbbmmiitt††TTSSggGGss''eennHH  CCaa
ttMMNNaaggGGggkkaarrppÊÊaall''̆̆ ˘̆˘̆..  eeBBllææeeQQµµaaHHGGggkkaarr  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩTTSSggGGss''PP∆∆aakk''  kk**eekkHH
xxßßwwbb@@ssYYrrKK~~aaffaa    eettIIGGggkkaarrCCaannrrNNaaeeGGHH  ??  ..  ddUUeecc~~HHmmiinnEEmmnnsseemm††cc““  mmiinnEEmmnn
eellaakkeexxoovv--ssMMppnneeTT……  EEddll®®ttUUvvTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHeennHH  ??  ..  mmiitt††ssflflUUVVnnææJJkk¥¥xxßßwwbb
eexxßßøøvveennHHcc∫∫aass''llaass''NNaass''  bb""uuEEnn††vvaaeeFFII√√ff¬¬gg''eehhIIyyxxMMnniiyyaayykkuuhhkkttaammkkllll∫∫iicc
nniiggEEppnnkkaarrrrbbss''GGggkkaarrEEddll®®JJggTTuukk[[CCaaee®®sscc  ssmmddUUccJJkk¥¥bbUUrraaNNmmYYyyXX¬¬aa
EEddllVVnnEEccggffaa  ––  ««  GGUUssTTUUkkkkMMuu[[llÌÌaann  ccaabb''®®ttIIVVnnkkMMuu[[llÌÌkk''TTwwkk  »»  ..

JJkk¥¥kkuuhhkkrrbbss''mmiitt††ssflflUUEEddllxxMM∆∆̈̈VVnnææppÊÊaall''®®tteeccookk  mmaannCCaaGGaaTTiiddUUcctteeTTAA  ––
««  mmiitt††rrYYmmCCaattiiCCaaTTIIeess~~hhaaTTAAggLLaayy  !!  GGggkkaarrccaatt''bbJJÇÇËËnnxxMM∆∆̈̈nniiggmmiitt††ssflfluuyymmkk

kkaann''TTIIeennHH  eeddIImm∫∫IIeebbIIkkkkaarr®®bbCCMMuuCCaaeellIIkkTTII33kk~~¨̈ggTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..  BBYYkkxxMM∆∆¨̈nnSSJJkk¥¥
rrbbss''GGggkkaarrppÊÊaall''mmkkCCMMrraabbmmiitt††TTSSggGGss''  ssMMuukkMMuuttkk''ss¬¬¨̈ttqq©©ll''BBIIeerrOOggEEddllGGggkkaarrVV
nnbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''nnaayyTTaahhaannnniiggTTaahhaannxx¬¬HH@@eennaaHH[[eessaaHH  ..  ee®®JJHHeennAA´́ff©©TTII1188
eemmssaaeemm""aagg1100  eeyyaaFFaaeeyyIIggccaabb''VVnnff~~SSeeBBTT¥¥mmYYyyLLaannLLgg''rr""UUEEvvrr  bbrrqq¬¬ggssııaannffµµffIIµµ
eeTTAAkkaann''pp¬¬ËËvveellxx55  bbMMrruuggrrtt''eeccjjBBII®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  eemmTTaahhaannEEddll®®bb®®BBwwtt††bbTTeellIIµµ
sseennaaHH  KKWWeellaakkttaann''--bb""uukk  nniiggmmiitt††1122nnaakk''  ..  ccMMEENNkknnaayyTTaahhaannnniiggTTaahhaann
77LLaannkkaamm""∆∆ ¨̈gg  EEddllGGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[nnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallCCaabbnnÊÊaann''eennaaHH
ee®®JJHHmmiitt††TTSSggGGss''eennaaHHkk∫∫tt''GGggkkaarr  mmaannllaakk''GGaavvuuFFbbMMrruuggttbbttccMMeeJJHHGGggkkaarr  EEddll
CCaaGG~~kkmmaannKKuuNNdd**eellIIssllbb''ccMMeeJJHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ..  ddUUeecc~~HH®®ttUUvvEEttssmm¬¬aabb''  eeddIImm∫∫II
kkaarrJJrrååbbss&&KKnniiggTTuukkCCaaKKMMrrUU  »»  ..

mmiitt††ssflflUUnniiyyaayykkuuhhkkyy""aaggEEvvgg  lluuHHccbb''kk**ssmm¬¬wwggmmuuxxmmiitt††ssflfluuyyCCaassJJÔÔaa[[nniiyyaa
yyPPrrbbnn††  ..  mmiitt††ssflfluuyykk**ccaabb''eeppII††mmnniiyyaayykkMMeejjIIjjffaa  ––

««  EEnn  !!  mmiitt††eeGGIIyy˘̆˘̆˘̆  mmiitt††mmiinnGGaacceeFFII√√GGII√√@@kkMMVVMMggEEPP~~kkrrbbss''GGggkkaarrVVnneeLLIIyy  GGgg
kkaarrmmaannEEPP~~kkddUUccEEpp¬¬mm~~aass''  ..  ccUUrrmmiitt††kkMMuuyykktt®®mmaabb''ttaammGGaakk∫∫tt''TTSSggLLaayyeennaaHH[[  eessaaHH
eeyyIIgg®®ttUUvvEEtteeXXIIjjnniiggddwwggKKuuNNGGggkkaarr  ..  eemmIIllccuuHH®®bbeeTTsseeyyIIggttUUccEEmmnn  BBiitt
EEtteeddaayyssaarrGGggkkaarr  eeyyIIggGGaaccssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yyvvaayyQQ~~HHCCbb""uunn,,  VVrrSSgg,,  GGaa
eemmrriikkSSgg  CCaammhhaaGGMMNNaacckk~~̈̈ggBBiiPPBBeellaakk  nniiggbbrriivvaarrvvaa  ..  eeCCaaKKCC&&yyeennHHeeyyIIggGGgg̈̈yy  
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rrgg''ccSS22JJnn''qq~~SSmmkkeehhIIyy  ..ll..  ccaabb''BBIIeeBBlleennHHeeTTAA  GGggkkaarr®®bbkkaassCCaaååLLaarrwwkk
eellIIkkEEllggQQbb''®®bbkkaann''eeTTaass®®bbCCaaCCnnEExxµµrrTTSSggGGss''  eeTTaaHHCCaannaayyTTaahhaann  TTaahhaa  nn
GG~~kkrrddΩΩkkaarr®®KKbb''EEpp~~kk  ®®KKbb''@@CCaann''ff~~aakk''  eeyyIIgg®®ttUUvvccaabb''́́ ddbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmssaammKKIIKK~~aakkssaagg
®®bbeeTTssCCaattiimmaattuuPPUUmmiissaarrCCaaffIIµµ  ..  ®®bbCCaaCCnnGG~~kkEE®®ssccMMkkaarrGGaaccnnSS®®KKYYssaarr  eeKKaa
®®kkbbIIvviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''TTIIllMMeennAAeerroogg@@xx¬¬ÁÁnnVVnn  ee®®JJHHrrddUUvveeFFII√√EE®®ssCCiittmmkkddll''eehhII--
yy  ..  GGggkkaarrmmaannccaatt''kkaarrbbeeggII̊̊ttCCaassmmrrPPUUmmiieeddIImm∫∫IIvvaayyssMMrruukk  eeddIImm∫∫IIkkssaaggCCaattii  »»..

lluuHHeeJJllccbb''nnUUvvJJkk¥¥kkuuhhkkeennHHeehhIIyy  mmiitt††ssflfluuyybbJJÇÇaa[[®®bbCCaaCCnnEE®®sskkttaamm
vvaaffaa  ––  CCeeyyaaGGggkkaarrdd**mmhhiimmaa  !!  CCeeyyaammhhaaeellaatteepp¬¬aaHH  mmhhaaGGssççaarr¥¥  !!  ..  ®®bbCCaa
CCnnTTSSggeennaaHHkk**EE®®sskkbbnnÊÊrrttaammTTSSggTTwwkkmmuuxxee®®kkoomm®®kkMM  ee®®JJHHmmiinnyyll''nn&&yyrrbbss''JJ--
kk¥¥  ««ssmmrrPPUUmmii,,  vvaayyssMMrruukk»»  mmiinnddwwggffaaeettIImmiitt††ssflfluuyynniiggmmiitt††ssflflUUeennHHccgg''nniiyyaayyffaaddUU--
eemm††cc  !!  mm""¥¥aaggeeTToottmmiinnssaall''ffaannrrNNaaCCaaGGggkkaarrppgg  ..  lluuHHvviill®®ttLLbb''mmkkCCYYbb®®KKYY--
ssaarrvviijj  ®®bbCCaaCCnnTTSSggLLaayyeennaaHHkk**GGgg¨̈yy®®tteeVVmmkk∫∫aallCCgggg''®®KKvvIIEEttkk∫∫aallKKµµaann
JJkk¥¥eeqqII¬¬yynnwwggssMMnnYYrrrrbbss''®®bbBBnnÏÏkkUUnn,,  ee®®JJHHeesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__rrbbss''vvaaTTSSggBBIIrr  eennaaHH
ddUUccCCaaggggiittGGnnÏÏkkaa  mmaannllaakk''BBuuttyy""aaggGGaaff··kkMMVVMMggKKYYrr[[ssggßß&&yyCCaayy""aaggxx¬¬SSgg  ..

ccMMEENNkkmmiitt††ssflflUUnniiggmmiitt††ssflfluuyyvvaa®®bbmmUUllGG~~kkrrddΩΩkkaarr®®KKbb''EEpp~~kk  TTSSggkkggTT&&BBTTSSggssIIuu
vviill  rrYYccbbMMEEbbkkttaamm®®kkuumm  nniiyyaayyyy""aaggEEppÌÌmm®®ttCCaakk''kkuuhhkkffaa  KKWWeeddIImm∫∫IIggaayykkaarrJJrr
ssnnii††ssuuxxnniiggEEcckkeess∫∫øøggGGaahhaarr  ee®®JJHHGGggkkaarrppÌÌaakkccaayylluuyymmYYyyrryy::ssiinn  ..

ddUUeecc~~HH®®kkuummTTII11CCaannaayyTTaahhaann®®ttUUvvssMMNNaakk''eennAAkk~~¨̈ggbbrriieevvNNssaallaa  eessaahhWW,,
®®kkuummTTII22CCaannaayyTTaahhaannrrgg  ®®ttUUvvssMMNNaakk''eennAAkk~~¨̈ggbbrriieevvNNvviiTT¥¥aall&&yyGGflflaabbXXuutt  ..
®®kkuummTTII33  ssmmNNaakk''eennAAkk~~̈̈ggbbrriieevvNNvviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHmmuunnIIvvggßß  ..  ®®kkuummTTII44CCaaBBYYkknnaammWWuunn
GG~~kkrrddΩΩkkaarrssIIuuvviill®®KKbb''EEpp~~kk  ssMMNNaakk''eennAAkk~~̈̈ggbbrriieevvNNssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..

´́ff©©TTII2200eemmssaa  eeBBllEEddllmmiitt††ssflfluuyynniiggmmiitt††ssflflUU  kkMMBBuuggEEtteebbIIkkssmm&&yy®®bbCCMMuueennAA
ssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  eennAA‰‰vviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHmmuunnIIvvggßß‰‰eeNNaaHH  TTaahhaann®®bbmmaaNN
11,,335500nnaakk''  kkMMBBuuggEEttttee®®mmoobbCCYYrrKK~~aaeeLLIIggLLaannkkaamm""∆∆̈̈gg1155ee®®KKOOgg  ..  eemm""aagg33rreessooll
´́ff©©ddEEddll  kkEEnn¬¬ggddEEddll  mmaannLLaannkkaamm""∆∆̈̈gg1111ee®®KKOOggccUUlleeTTAAddwwkkTTaahhaann990000nnaakk''
eeTToott  ..  kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSgg22eellIIkkbbrrqq¬¬ggkkaatt''ssÊÊwwggssEEgg˚̊  ttaammssııaannffµµffIIµµ  eeTTAAkkaann''pp¬¬ËËvvCCaa--
ttiieellxx55  ddwwkkyykkeeTTAAccUUllkkNN††aallGGnnÊÊaakk''      EEddll®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggeerroobbccMMEExxßß  
ee®®ttoommrrgg''ccSSCCaaee®®sscceennAApp¬¬ËËvvccUUllnniiKKmmsseemm††cc““ss√√aayyddUUnnEEkkvv  ®®ttUUvv®®kkuummeennHHVVjj''
ssmm¬¬aabb''eeccaalleexxÊÊcc  ..

eennAA´́ff©©TTII2233eemmssaa  eemm""aagg®®bbEEhhll99®®BBwwkk  mmiitt††ssflfluuyyCCaattMMNNaaggGGggkkaarr      mmaannvvrr
eessnniiyy‰‰kk  eeLLgg--vvaa""GGflfluull  eess¬¬øøkkJJkk''‰‰kkssNNΩΩaannyy""aaggssÌÌaatteeddIIrrCCaammYYyy  mmaannkkaann''



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                  6611

bbJJÇÇIImmYYyyssnn¬¬wwkkkk~~¨̈gg´́dd  bbeeNNII††rrKK~~aaccUUlleeTTAAkkaann''ssaallaaeessaahhWW  rrYYcceehhAAeeQQµµaaHHnnaa--
yyTTaahhaannCCaallMMddaabb''llMMeeddaayy  rrYYcceeccjjbbJJÇÇaa[[eeTTAAkkaann''TTIIllMMeennAAeerroogg@@xx¬¬ÁÁnnyy""aaggyyUUrr
kknn¬¬HHeemm""aagg  eeddIImm∫∫IIeess¬¬øøkkJJkk''‰‰kkssNNΩΩaann[[VVnn®®ttwwmm®®ttUUvv  eeddIImm∫∫IIeeTTAATTTTYYllsseemm††cc““
EEddll®®BBHHGGggyyaaggmmkkttaammååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkccuuHHcctteennAAEEkk∫∫rrPP~~MMFFiibbttII  ..  lluuHHnnaayyTTaahhaann
TTSSggGGss''eennaaHHvviillmmkkCCYYbbCCMMuu®®KKbb''ccMMnnYYnnttaammbbJJIIÇÇee®®ssccVVcc''  kk**EEhhrrkk∫∫ÁÁnnBBIIssaallaa
eessaahhWWeeTTAAkkaann''ssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  EEddllmmaannLLaannkkaamm""∆∆¨̈gg66ee®®KKOOggeerroobbCCaakk∫∫ÁÁnn
rrgg''ccSSeennAATTIIeennaaHHCCaaee®®sscc  ..  nnaayyTTaahhaannTTSSggGGss''eennaaHHkk**eeLLIIggLLaannTTSSggTTwwkkmmuuxx
jjjjwwmm  ..

´́ff©©ddEEddlleemm""aagg11kknn¬¬HHrreessooll  kk∫∫ÁÁnnLLaannkkaamm""∆∆¨̈ggTTSSgg66ee®®KKOOggddEEddllddwwkknnaayy
TTaahhaanneess¬¬øøkkJJkk''‰‰kkssNNΩΩaannyy""aaggssÌÌaattCCaaee®®ccIInnrryynnaakk''eeTToott  xx¬¬HHQQrr  xx¬¬HHGGgg̈̈--
yy  xx¬¬HHCCiiHHeellIIddMMbbUUll  ®®bbee®®CCoottCCaann''eellIIKK~~aa  ..  eennAAxxaaggmmuuxxkk∫∫ÁÁnnmmaannLLaannhhßßIIbbmmYYyy
ee®®KKOOggnniiggLLgg''rr""UUEEvvrrmmYYyyee®®KKOOgg  EEddllmmaanneemmEExxµµrr®®kkhhmm1100nnaakk''CCiiHHCCaaGG~~kknnSSpp¬¬ËËvv  mmaa
nnkkSSeePPII¬¬ggxxII¬¬eennAAcceegg˚̊HH®®KKbb''@@KK~~aa  ..  xxaaggee®®kkaayykk∫∫ÁÁnn  mmaannLLaannkkaamm""∆∆̈̈ggmmYYyyee®®KKOOggppÊÊ̈̈kk
eeyyaaFFaaeekkµµgg@@®®bbmmaaNN3300nnaakk''  kkaann''kkSSeePPII¬¬ggGGaaEEGGflflrrEEkkggeennAA´́dd®®KKbb''@@KK~~aa  CCaaGG~~kkEEhhrr
hhmmkkaarrJJrr  ..  eeyyaaFFaaeekkµµgg@@TTSSggeennHHmmuuxxjjjjwwmm  eessIIcceess∆∆jjss∆∆aajjddUUccss√√aaVVnneecckk
ssbb∫∫aayyrrIIkkrraayyee®®ttkkGGrrNNaass''  ee®®JJHHnnwwkkssµµaannffaaVVnnCCYYbbeeXXIIjjsseemm††cc““mmuunn
eeKK˘̆˘̆˘̆..  eeyyaaFFaaeekkµµgg@@TTSSggeennaaHHmmiinnVVnnddwwggTTaall''EEtteessaaHHnnUUvvkkllll∫∫iiccrrbbss''GGggkkaarr
EEddllbbeeJJœœaatt®®bbmmUUllCCnnCCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnnssuuTTÏÏEEttnnaayyTTaahhaannFFMM@@  ddwwkkyykkeeTTAAssmm¬¬aa
bb''eeccaalleellgg@@TTeeTT@@yy""aaggeennaaHHeeTT  ..  kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSgg99ee®®KKOOgg  ((  LLaannnnSSmmuuxx22  hhßßIIbb
nniigg  LLgg''rr""UUEEvvrr,,  LLaannkkaamm""∆∆¨̈ggTTSSgg66ee®®KKOOggddwwkkTTaahhaann,,  LLaannkkaamm""∆∆¨̈ggmmYYyyee®®KKOOggxxaagg
ee®®kkaayyddwwkkeeyyaaFFaaeekkµµgg@@  ))  EEhhrrccaakkeeccjjBBIIssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  bbrrqq¬¬ggsswwÊÊggss--
EEgg˚̊ttaammssııaannccaass''  eeTTAAkkaann''pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  ..  lluuHHkk∫∫ÁÁnnLLaannbbrreeccjjppuuttBBIIssııaann
eellaakkvvrreessnniiyy‰‰kkmmUUll--ssaarrII  nniiyyaayyxxßßwwbb@@CCMMrraabbeellaakkeeLLgg--rraa""GGflfluullffaa  ––  ®®BBHH
eettCCKKuuNN  GGaaGGss''eennHHbbeeJJœœaattnnSSBBYYkkeeyyIIggyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeTT  ..  eellaakkeeLLgg--rraa""GGflfluu
ll®®BBmmaannffaa  ––  mmaatt''ssIIuuGGMMbbiill®®bbhhuukk  mmiinn®®ttUUvvnniiyyaayyddUUeecc~~HHeeTTNNaa±±  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSgg99ee®®KKOOggeebbIIkkbbrrVVnnEEtt3300KK˘̆mm˘̆kk~~¨̈gg11eemm""aaggEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ee®®JJHH
pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55xxUUccxxaattmmiinnEEddllVVnnCCYYssCCuulleeLLIIggvviijjeeTT  kk~~¨̈ggrryy:eeBBll55qq~~SS´́nn
ssÂÂggaammeennHH  ..  LLaannrrllaakk''eeFFII√√[[GG~~kkCCiiHHmm~~aakk''eessIIÊÊrrFF¬¬aakk''BBIIeellIILLaann  kk∫∫aallnniiggkk∫∫aall
TTggiiccKK~~aaCCaajjwwkkjjaabb''  ..  ≤≤LLËËvveennHHkk∫∫ÁÁnnLLaannkk**mmkkddll''PPUUmmiikkaacc''rreeTTHH  LLaannrrllaakk''xx¬¬SS
ggeeBBkk  kk∫∫aallmmUUll--ssaarrIIkk**®®ssaabb''EEttTTggiicckk∫∫aalleeLLgg--rraa""GGflfluullyy""aaggxx¬¬SSgg  ..  mmUUll--
ssaarrIIyykk´́ddGGEEggÌÌllkk∫∫aallbbeeNNII††rr    EEPP~~kkssmm¬¬wwggeeTTssPPaaBBPPUUmmiikkaacc''rreeTTHHdd**ss©©aatt''ee®®ccoobb  
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bbeeNNII††rr  ..  eellaakkFF¬¬aabb''eeccjjccUUllPPUUmmiieennHH®®KKbb''®®cckkll˙̇kk  ..  eellaakkkk**eekkHHeellaakkeeLLgg--
rraa""GGflfluullmm††ggeeTToott®®BBmmTTSSggxxßßwwbbffaa  ®®BBHHeettCCKKuuNNkkMMuuTTuukkcciitt††BBYYkkvvaa[[eessaaHH  !!  eeyyIIggKKYYrr
´́llllkkrrMMeeddaaHHxx¬¬ÁÁnnNNaa±±  ..  TTIIeennHHCCaaPPUUmmiikkaacc''rreeTTHHmmaannssPPaaBBss©©aatt''llÌÌNNaass''  TTSSgg
®®bbCCaaCCnn  TTSSggEExxµµrr®®kkhhmm  KKµµaanneeXXIIjjmm~~aakk''eeLLIIyy  ..  BBYYkkeeyyIIggmmaannKK~~aaee®®ccIInnrryynnaakk''
GG~~kkeebbIIkkbbrrLLaannkk**KK~~aaeeyyIIgg  ®®kkuummvvaammaannEEtt4400nnaakk''bb""uueeNNˆ̂aaHHeeTT  ..ll..

eeBBlleennaaHHeellaakkeeLLgg--rraa""GGflfluullEEbbrrCCaammYYrreemm""AA  kk**TTHHkkMMeePP¬¬øøggeellaakkmmUUll--ssaarrIImmYY--
yy´́ddyy""aaggddMMNNMM  rrYYcckk**®®ccaanneeddjjccuuHHBBIILLaann  ..  eellaakkmmUUll--ssaarrII®®ttUUvvEEttbbgg≈≈MMcciitt††eennAA
eess©©øømmmm††ggeeTToott˘̆˘̆˘̆..

kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSgg99ee®®KKOOggbbrrmmkkddll''pp¬¬ËËvvbbMMEEbbkkeeTTAAss††SS  kk**kkaacc''ccUUlleeTTAAkkaann''PP~~MMFFiibbttII
nnaayyTTaahhaannEEddllCCiiHHLLaannkkaamm""∆∆¨̈ggTTSSgg55ee®®KKOOggeeppßßggeennaaHHmmaannTTwwkkmmuuxxjjjjwwmmee®®JJHH
ssggÙÙwwmmffaa  mmaannEEtt®®kkuummxx¬¬ÁÁnneeTTEEddllVVnnlluutt®®kkaabbsseemm††cc““mmuunneeKK  ..  eeddIImm∫∫IICCaarrgg√√aann''
eellIIkkTTwwkkcciitt††  sseemm††cc““mmuuxxEEttnnwwggddeemmII¬¬gg[[GGaattµµaaGGjjVVnnmmYYyy®®kkWWtteeTToottCCaaBBMMuuxxaann  ..
ccMMEENNkknnaayyTTaahhaannEEddllCCiiHHkk~~¨̈ggkkaamm""∆∆¨̈ggCCaammYYyymmUUll--ssaarrII  eeddaayyVVnnææJJkk¥¥xxßßww--
bbeexxßßøøvv  kk**EE®®bbTTwwkkmmuuxxeeTTAACCaaCCUUrrddUUccssIIuu®®kkUUccqqµµaaeeTTAAvviijj  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSgg99ee®®KKOOggkk**QQbb''ssMMcctteennAAPPUUmmiieeQQ¬¬øøvv  ccmm©©aayy33KK˘̆mm˘̆xxaaggeekkIIttPP~~MM
FFiibbttII  ..  eeBBlleennaaHHLLaannhhßßIIbbnniiggLLgg''rr""UUEEvvrrEEddlleemmEExxµµrr®®kkhhmmTTSSgg1100nnaakk''CCiiHHeennaaHH
kk**bbrr®®ttLLbb''mmkkee®®kkaayy  rrYYccEE®®sskkbbJJÇÇaaeeddjj[[BBYYkknnaayyTTaahhaannTTSSggeennaaHHccuuHHBBIILLaa--
nn  ®®BBmmTTSSgghhaammffaa  mmiinnVVcc''[[yykkGGII√√@@mmkkttaammxx¬¬ÁÁnneeLLIIyy  ..  ccUUrrssMMrraakkeennAATTIIeennHH
ssiinnccuuHH  ccMMEENNkkeeyyIIgg@@nnSSLLaannTTSSggGGss''eeTTAATTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  eeddIImm∫∫IInnwwggddwwkknnSSGG~~kk
rrddΩΩkkaarreeppßßgg@@mmkkbbEEnnƒƒmmeeTToott  ..  lluuHHkk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSgg99ee®®KKOOggbbrreeccjjppuuttbbnnii††cc  eellaa
kkmmUUll--ssaarrIIGGtt''®®TTSSmmiinnVVnnkk**EE®®sskkbbJJÇÇaaffaa  ––  ®®BBHHeettCCKKuuNNTTSSggGGss''KK~~aa  kk~~̈̈ggnnaamm
xxMM∆∆̈̈CCaaeemmTT&&BBmm~~aakk''  xxMM∆∆̈̈ssUUmmeeccjjbbJJÇÇaaCCMMnnYYsseellaakkeeLLgg--rraa""GGflfluull  !!  eeBBlleennHHGGaassnn~~mmkk
ddll''eeyyIIggTTSSggGGss''KK~~aaeehhIIyy  !!    ddUUeecc~~HHeebbIImmaann®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggVVjj''ee®®ssaaccmmkkeellIIeeyyII
gg  ssUUmmeellaakkEEddllmmiinnTTaann''ss¬¬aabb''  ®®ttUUvvEEttrrYYmmkkmm¬¬SSggKK~~aarrtt''ssMMrruukkccUUllddeeNNII††mmGGaavvuuFFBBII
xxµµSSggmmkkvviijj  eeddIImm∫∫IIttTTll''rrYYccBBIIkkII††ss¬¬aabb''  ..  JJkk¥¥bbJJÇÇaakk**®®ttUUvvccbb''®®ttwwmmeeNNHH  ee®®JJHHXXaa
ttkkrrccaabb''eeppII††mmVVjj''kkSSeePPII¬¬ggFFMMææddUUccrrnnÊÊHH  ee®®ssaaccmmkkeellII  eeccjjmmkkBBIITTiissTTSSgg88  ..
®®KKaabb''mmaann®®KKbb''FFuunn  3300mm˘̆mm˘̆,,  6600mm˘̆mm˘̆,,  8811mm˘̆mm˘̆  nniigg  GGaakkaa4477  ..  nnaayyTTaahhaann
TTSSggGGss''eennaaHHddYYllss¬¬aabb''KKrreellIIKK~~aa  ..

ccMMEENNkkeellaakkmmUUll--ssaarrII  lluuHH®®KKaaGGaassnn~~mmkkddll''yy""aaggeennHH  eellaakkkk**eeddaaHHGGaavv
yy&&nn††eellIIkkTTUUlleellIIkk∫∫aall  mmaatt''CCIIbbGGUUcc@@nnwwkkKKuuNNmmaattaabbiittaa  GGMMJJvvnnaavv®®KKbb''EEbbbbyy""aagg
´́ddrrbbss''eellaakkGGUUssTTaajjnnaayyTTaahhaann33nnaakk''[[rrtt''ttaammeellaakkKKWW      vvrreessnniiyy‰‰kkbb""uull  
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--eessOOnn,,  eellaakkGGnnuueessnniiyyeeTTaaXXuunn  nniiggeellaakkmm~~aakk''eeTToottmmiinnssaall''eeQQµµaaHH  ..  lluuHH
eeKKcceeccjjppuuttBBIIllaannmmrrNN:eehhIIyy  yybb''eennaaHHnnaayyTTaahhaannTTSSggbbYYnnnnaakk''  kk**ssMMeerrcc
bbMMEEbbkkKK~~aaeeTTAAkkaann''TTIIeeddAAeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..  ee®®kkaayymmkk  eellaakkGGnnuueessnniiyyeeTTaaXXuunn  ®®ttUUvvEExxµµrr
®®kkhhmmccaabb''xx¬¬ÁÁnnVVnn  eehhIIyyVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaalleennAAPP~~MMssMMeeBBAA  ..  ccMMEENNkkeellaakkmmUUll
ssaarrII  VVnneeTTAABBYYnnssMMNNaakk''eennAAkk~~¨̈ggPPUUmmiirrnnaamm--ddUUnnssMM  ..  GGggkkaarrddaakk''TTiiss[[eellaakk
XX√√aalleeKKaaGGss''rryy:eeBBllbbYYnnqq~~SS  ..  ccMMEENNkkeellaakkbb""uull--eessOOnnnniiggeemmTT&&BBmm~~aakk''eeTToott
eennaaHHVVtt''mmuuxxrrhhUUtt  ..  kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSgg99ee®®KKOOggkk**bbrr®®ttLLbb''eeccjjmmkkkkaann''pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx
55vviijj  ..  mmkkddll''eehhIIyykk**QQbb''ssMMcctteennAATTIIeennaaHHmmYYyyssnnÊÊ¨̈HH  ..  ®®ssaabb''EEttmmaannLLaann
LLgg''rr""UUEEvvrrmmYYyyee®®KKOOggbbrrmmkkQQbb''ssMMccttTTll''BBIImmuuxx  rrYYccbbeeJJççjjGG~~kkeebbIIkkbbrr66nnaakk''ffIIµµ
CCMMnnYYssGG~~kkmmuunn  EEddlleeKKddwwkkyykkeeTTAAVVjj''eeccaalleennAAxxaaggtt∫∫ËËggeennaaHHbbnnii††cc  ..  eemmEExxµµrr®®kk
hhmmbbggaabb''[[GG~~kkeebbIIkkbbrr66nnaakk''ffIIµµeeddaaHHeellxxLLaann®®KKvvaatt''eeccaall  rrYYccbbJJÇÇaa[[eebbIIkkbbrr
ccUUlleeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggvviijjttaammBBYYkkvvaa  ..

´́ff©©ddEEddlleevvllaaeemm""aagg  22rreessooll    mmaannLLaannkkaamm""∆∆̈̈gg44ee®®KKOOggbbrrccUUllbbrriieevvNNssaa
llaaeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  eerroobbkk∫∫ÁÁnnddwwkknnSSnnaammWWuunnGG~~kkrrddΩΩkkaarrssIIuuvviill  ddUUccCCaaeellaakkPPUUQQYYyyeexxtt††
TTII11--TTII22,,  nnaayykkaarriiyyaall&&yyTTSSggGGss'',,  ®®BBwwTTÏÏnnaayykkmmhhaavviiTT¥¥aall&&yy,,  nnaayykkvviiTT¥¥aall&&
yy  nniiggGG~~kkmmuuxxGG~~kkkkaarr  TTSSggGGss''kk~~̈̈ggTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..    eeBBlleennaaHHeellaakk@@TTSSggGGss''
''eess¬¬øøkkJJkk''ttaamm‰‰kkssNNÏÏaann    ttaammyyssss&&kkii††eerroogg@@xx¬¬ÁÁnnyy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvvssÌÌaattVVtt®®KKbb''
@@  jjjjwwmmee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnrrgg''ccSSeennAATTIIeennaaHHCCaaee®®sscc  eeddIImm∫∫IITTTTYYllsseemm††cc““CCaaTTIInnwwkkrrllwwkk  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSggbbYYnnee®®KKOOggEEhhrreeccjjBBIIssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  rrYYccbbrrqq¬¬ggssÊÊwwggss
EEgg˚̊ttaammssııaannffµµccaass''eeTTAAkkaann''pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  eeBBlleennaaHHmmaannEEttLLaannhhßßIIbbmmYYyyee®®KKOO
ggKKtt''eebbIIkkbbrrBBIImmuuxxnnSSpp¬¬ËËvv  ..  kk~~̈̈ggLLaannhhßßIIbbmmaannEEtteemmEExxµµrr®®kkhhmmmm~~aakk''  mmaannkkSSeePPII¬¬ggxxII¬¬
eennAAnnwwggcceegg˚̊HHGGgg¨̈YYEEkk∫∫rrGG~~kkeebbIIkkbbrr  ..  eennAAVVMMggxxaaggee®®kkaayymmaanneeyyaaFFaaeekkµµgg@@33nnaakk''
kkaann''kkSSeePPII¬¬ggGGaaEEGGflflrrEEkkgg®®KKbb''@@´́ddCCaaGG~~kkkkaarrJJrr  ..

eemmIIllccuuHH,,  vvaaKKµµaann®®bbuugg®®bbyy&&tt~~eeTT  ee®®JJHHvvaaeerroonnssUU®®ttVVnnssaall''ccMMNNuucceexxßßaayy
´́nnvvrr:CCnnEExxµµrrTTSSggeennaaHHcc∫∫aass''NNaass'',,  vvaaeemmIIllggaayy,,  vvaassnnii~~ddΩΩaanneellaakkTTSSggGGss''
eennaaHHCCaakkUUnnTTnnßßaayyGGtt''XX¬¬aann  ææEEtteeQQµµaaHHsseemm††cc““kk**eeVVllssMMrruukkccUUllGGnnÊÊaakk''ddUUcceeXXII
jjeecckkTTMMuu  ..  mmaanneellaakkFFMMxx¬¬HHEEddllmmiinnTTaann''mmaanneeQQµµaaHHkk~~̈̈ggbbJJÇÇII  eeddaayymmkkBBIIxx¬¬ÁÁnneeTTIIbb
nnwwggpp¬¬aass''mmkkddll''eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  kk**eeTTAATTTTUUccssMMuueeKKeeTTAACCaammYYyyEEddrr  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSgg®®VVMMee®®KKOOggbbrrttaammpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  ..  lluuHHeeTTAAddll''PPUUmmiiGGUUrrttaaeemmoovv
®®ssuukkeemmaaggÚÚssßßII  mmaannpp¬¬ËËvvllMMmmYYyykkaacc''bbtt''eeTTAAeeqq√√ggeeTTAAkkaann''PPUUmmií́ ®®CC  ..  eemmEExxµµrr®®kkhhmm
bbJJŒŒbb''LLaannhhßßIIbb  rrYYcceellaattccuuHHeeFFII√√ssJJÔÔaabbJJŒŒbb''LLaannkkaamm""∆∆̈̈ggTTSSgg44ee®®KKOOgg    ®®BBmmTTSSgg  
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EE®®sskkbbJJÇÇaa[[GG~~kkCCiiHHTTSSggGGss''®®BBmmTTSSggGG~~kkeebbIIkkbbrr  ccuuHHBBIILLaannmmiinnVVcc''yykkGGII√√ttaamm
xx¬¬ÁÁnneeTT  rrYYccvvaabbJJÇÇaa[[bbeeNNII††rrKK~~aaeeTTAAkkaann''PPUUmmií́ ®®CC  ee®®JJHHsseemm††cc““ccuuHHååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkeennAATTII
eennaaHH  ..

lluuHHkk∫∫ÁÁnnddMMeeNNIIrreeddIIrrppuuttEEttBBIIff~~ll''CCaattiiVVnnccmm©©aayyEEtt330000EEmm""®®ttbb""uueeNNˆ̂aaHH  KKWWccMM
kkNN††aallGGnnÊÊaakk''´́nn®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg  EEddllGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eerroobbccMMEExxßßee®®ttoomm
BBYYnnrrgg''ccSSCCaaee®®ssccyy""aagghhµµtt''cctt''  ..  eeBBlleennaaHHkkSSeePPII¬¬ggtt∫∫aall''FFuunn330000EEmm""®®ttbb""uueeNNˆ̂aaHH
KKWWccMMkkNN††aallGGnnÊÊaakk''´́nn®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggEEddllGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eerroobbccMMEExxßßee®®ttoomm
BBYYnnrrgg''ccSSCCaaee®®ssccyy""aagghhµµtt''cctt''  ..  eeBBlleennaaHHkkSSeePPII¬¬ggtt∫∫aall''FFuunn3300mm˘̆mm˘̆,,  8811mm˘̆mm
nniiggGGaakkaa4477  VVjj''eeccjjBBIITTiissTTSSgg88  ee®®ssaacc®®KKaabb''mmkkBBIIeellIIddUUccrrnnÊÊHH  GG~~kkrrggee®®KKaaHH
ss¬¬aabb''KKrreellIIKK~~aaKKµµaanneessssssll''ddll''mm~~aakk''eeLLIIyy  ..  

eexxµµaaccTTSSggeennaaHHmmaanneeKKVVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kknniiggssaall''  KKWWeellaakkPPUUQQYYyyeexxtt††TTII
11,,  TTII22,,  eellaakknnYYnn--ssaammiinnCCaaccaagghh√√aaggBBnnÏÏnnaaKKaarr,,  eellaakkssiiuunn--ssaavvaa""ttCCaaeeccAAhh√√aa--
yy®®ssuukkssEEgg˚̊rr,,  eellaakknnnn--nnaavvaaCCaannaayykkvviiTT¥¥aall&&yy,,  eellaakkyyss''--rr""nnCCaannaayykk
mmhhaavviiTT¥¥aall&&yy,,  eellaakkttUUcc--eeXXOOmmCCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥,,  eellaakkEEkkvv--yyUULL¨̈ggCCaannaayykk
EEpp~~kkhhiirrJJÔÔvvttƒƒ̈̈eexxtt††,,  eellaakkssflflaann--ffUUeemmXXMMuuss√√aayyeeVV"",,  eellaakkKKWW--ssflflaannhhUU  nniigghhUU--ttuugg
hhaann  CCaaeeffAAEEkkeerraaggcc®®kkGGaarreeQQII  ..ll..

mmYYyyssnnÊÊ¨̈HHmmaannLLaannLLgg''rr""UUEEvvrrmmYYyyee®®KKOOggmmkkddll''  kk**bbeeJJççjjGG~~kkeebbIIkkbbrrffIIµµ44nnaa
kk''  rrYYcceemmEExxµµrr®®kkhhmmbbJJÇÇaa[[eeddaaHHeellxxLLaannkkaamm""∆∆¨̈gg®®KKvvaatt''eeccaall  rrYYcceeLLIIggeebbIIkkbbrr
LLaanneennaaHHttaammLLaannhhßßIIbbrrbbss''vvaaccUUllkkaann''TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggvviijj  ..

´́ff©©ddEEddlleemm""aagg®®bbEEhhll33rreessooll  mmaannLLaannFFMM@@®®KKbb''FFuunn®®bbmmaaNN3300ee®®KKOOgg
ttMMeerroobbccYYrrxxaaggeeCCIIggvviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHmmuunnIIvvggßß  nniiggmmYYyyCCYYrreeTToottxxaagglliiccrrhhUUttddll''vvtt††
PPIIPPiitt  eeddIImm∫∫IIddwwkkTTaahhaanneeccjjBBIIvviiTT¥¥aall&&yyeennHHbbeeJJœœaattffaa  KKYYrrEEtteeccjjBBIITTII®®kkuuggVVtt''
ddMMbbggPP¬¬aamm@@  ee®®JJHHGGaaeemmrriikkSSggmmkkTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkkk~~̈̈ggeeBBllqqaabb''eennHH  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannccMMnnYYnn3300ee®®KKOOggeennHHddwwkknnSSTTaahhaanneeTTAAkkaann''nniiKKmmsseemm††cc““  XXMMuuttaammWWuunn
mmaannTTaahhaannmm~~aakk''eeQQµµaaHHeessOOnnssll''eennAArrss''VVnnGGFFiibb∫∫aayyffaa  ––  eeBBlleennaaHHeemm""aagg
®®bbEEhhll55rreessooll  ttMMNNaaggGGggkkaarr[[ssJJÔÔaabbJJŒŒbb''LLaannTTSSggGGss''CCaahhUUrrEEhhrrttaa
mmpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55,,  vvaaEE®®sskkbbJJÇÇaa[[TTaahhaannTTSSggGGss''ccuuHHBBIILLaann  ®®BBmmTTSSgg®®VVbb''bbEEnnƒƒ
mmffaa  mmiinnVVcc''yykkGGII√√@@ttaammxx¬¬ÁÁnneeLLIIyy˘̆˘̆˘̆  vvaabbJJÇÇaa[[ccUUlleeTTAAkkaann''nniiKKmmsseemm††cc““  ..
lluuHHeeddIIrrppuuttEEttbbnnii††ccBBIIff~~ll''CCaattiiEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  vvaabbJJÇÇaa[[eeddIIrrccuuHHeeTTAAvvaallEE®®ssxxaaggeeqq√√gg
´́dd  vvaabbJJÇÇaa[[ttMMeerroobbCCYYrrKK~~aa[[VVnn®®ttwwmm®®ttgg''  ..  kkaarrBBiittkkEEnn¬¬ggeennaaHHCCaakkNN††aallGGnnÊÊaakk''
EExxßßee®®ttoomm´́nnXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg,,      vvaaBB&&TTÏÏrrgg''ccSSVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaallCCaaee®®sscc  ..    ddUUeecc~~HH  
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1100nnaaTTIIee®®kkaayyBBIIkkaarrttMMeerroobbCCYYrr  ®®ssaabb''EEttkkSSeePPII¬¬gg®®KKbb''FFuunnVVjj''ee®®ssaacc®®KKaabb''ddUUccrrnnÊÊHH
ssmm¬¬aabb''TTaahhaanndd**kkMMsstt''TTSSggeennaaHHKKµµaanneemmtt††aa,,  ®®ttUUvvss¬¬aabb''KKrreellIIKK~~aa  ..  eessOOnnEEddlleennAA
rrss''eeddaayymmkkBBIIeeccHH®®kkaabbbbnn¬¬MMCCaammYYyyeexxµµaacc  rrhhUUttddll''JJkk''kkNN††aallyybb''ee®®CCAAeeTTIIbb
llUUnnvvaarreeccjjmmkkBBIITTIIeennaaHHmmkkVVnn  ..  ´́ff©©TTII2233eemmssaaddEEddll  ®®bbEEhhlleemm""aagg44rreessoo
ll  mmaannLLaannkkaamm""∆∆̈̈gg1100ee®®KKOOggeerroobbkk∫∫ÁÁnneennAApp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  eennAAmmuuxxvviiTT¥¥aall&&yyGGflflaabb--
XXuutt,,  eeBBlleennaaHHeeXXIIjjmmiitt††ssflfluuyyeellaattccuuHHBBIILLaannhhßßIIbb  mmaannbbJJÇÇIImmYYyyssnn¬¬wwkkeennAA´́dd
eeddIIrrccUUlleeTTAAkkaann''bbrriieevvNNssaallaaEEddllmmaannGGss''eellaakknnaayyTTaahhaannrrgg  EEddll®®ttUUvv
eeKK®®bbmmUUllmmkkBBII®®KKbb''TTiissTTIIccMMnnYYnn440000nnaakk''  ttMMeerroobbCCYYrrCCaaee®®ssccrrgg''ccSSeennAATTIIeennaaHH  ..
mmiitt††ssflfluuyykk**eehhAAeeQQµµaaHH  rrYYccbbJJÇÇaa[[eeddIIrreeccjjeeTTAAeeLLIIggLLaannCCaahhUUrrEEhhrr  eeddaayykkuuhhkk
ffaannSSyykkeeTTAAeerroonnssUU®®tteennAAeexxtt††eessoommrraabb  ..  kk∫∫ÁÁnnLLaanneennHHbbrrqq¬¬ggssÊÊwwggssEEgg˚̊rrttaamm
ssııaannffIIµµeeTTAAkkaann''pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  bbrreeqqııaaHHeeTTAAeexxtt††eessoommrraabb  ..  mmuuxxkk∫∫ÁÁnnLLaanneennHH  mmaann
LLaannhhßßIIbbmmYYyyee®®KKOOgg  EEddllmmaanneemmEExxµµrr®®kkhhmmbbYYnnnnaakk''CCiiHHeennAAkk~~̈̈ggeennaaHHeebbIIkkbbrrnnSSpp¬¬ËËvv
..  xxaaggee®®kkaayymmaannLLaannLLgg''rr""UUEEvvrrBBIIrree®®KKOOgg  mmaanneeyyaaFFaaeekkµµgg@@®®bbEEhhll1188nnaakk''
kkaann''kkSSeePPII¬¬ggGGaaEEGGflflrrEEkkgg®®KKbb''́́ dd  CCaaGG~~kkkkaarrJJrrCCUUnnddMMeeNNIIrr  ..  lluuHHkk∫∫ÁÁnnLLaanneeTTAAddll''
PPUUmmiiVVtt''kkgg  LLaannhhßßIIbbQQbb''  eemmEExxµµrr®®kkhhmmeellIIkk´́ddCCaassJJÔÔaabbJJÇÇaa[[LLaannTTSSgg
GGss''QQbb''˘̆˘̆˘̆  eemmEExxµµrr®®kkhhmmeellaattccuuHHBBIILLaann  rrYYccEE®®sskkbbJJÇÇaa[[nnaayyTTaahhaannrrggTTSS
ggeennaaHHccuuHHBBIILLaann  ttMMeerroobbKK~~aaCCaaCCYYrr44@@nnaakk''ttaammbbeeNN††aayyff~~ll''  ..  ®®ssaabb''EEttrrMMeeBBCCeennaaHH
mmaann®®kkuummGGaaff··kkMMVVMMggdd**ee®®ccIInneellIIssllbb''eeccjjmmkkbbgg˙̇aajjxx¬¬ÁÁnn  eess¬¬øøkkJJkk''eexxµµAA  mmaaDDttUU
cc@@  mmuuxxmmaatt''mmiinnEEmmnnCCaaEExxµµrreeTT  mmaannGGaavvuuFF®®KKbb''FFuunnBB&&TTÏÏCCaabb''CCaaee®®sscc  ..  

eeBBlleennaaHHmmaannmmnnuussßß®®bbEEhhll110000nnaakk''  ≤≤ttGGaavvuuFFeellaatteeccjjmmkk  rrYYccccaabb''TTaa
hhaannrrggGGss''TTSSggeennaaHHccggss¬¬aabbeesskkbbYYnn@@nnaakk''eeppÌÌaabbKK~~aa  rrYYcceehhIIyykk**VVjj''ssmm¬¬aabb''
eeccaalleennAATTIIeennaaHHeeTTAA  ..

®®ssuukkmmggllbbUUrrII  mmaannkkssiiddΩΩaannEExxµµrr--CCbb""uunnmmYYyyssiiƒƒtteennAAEEkk∫∫rrpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  ..
ccaabb''ttSSggBBII®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaeekkIIttssÂÂggaamm  eeKKyykkkkEEnn¬¬ggeennaaHHCCaaTTIIttSSggkkggTT&&BBCCaattii  ..

eennAA´́ff©©TTII1199eemmssaa  mmaann®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggdd**ee®®ccIInneellIIssllbb''eeccjjmmkk
BB&&TTÏÏTTIIeennaaHHCCaabb''ttSSggBBII®®BBllwwmm  ..  lluuHHddll''eemm""aagg99  eemmrrbbss''vvaaEE®®sskkttaammeemm®®kkUU  bbJJÇÇaa
[[nnaayynniiggkkUUnnTTaahhaann  ®®BBmmTTSSgg®®bbBBnnÏÏkkUUnn  [[eeccjjBBIIppÊÊHH®®bbmmUUllKK~~aaCCYYbbCCMMuukkNN††aall
vvaallkkssiiddΩΩaann  ..  lluuHHeeccjjmmkkCCYYbbCCMMuuee®®ssccVVcc''eehhIIyy  vvaabbJJÇÇaa[[VVjj''ccMMrruuHHeeTTAAeellII
CCnnrrggee®®KKaaHHGGss''TTSSggeennaaHH  ..  ®®KKaabb''ee®®ssaaccææddUUccrrnnÊÊHH  CCnnrrggee®®KKaaHHddYYllss¬¬aabb''KKgg
eeCCIIggeellIIKK~~aaKKµµaannssll''ddll''mm~~aakk''eeLLIIyy  ..

❑
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eennAA´́ff©©TTII2233eemmssaa  eemm""aagg®®bbEEhhll55rreessooll  ee®®kkaayyBBIIddwwkknnSSnnaayyTTaahhaann
nnaayyTTaahhaannrrgg  nnaammWWuunnGG~~kkrrddΩΩkkaarrssIIuuvviill  nniiggGG~~kkmmuuxxGG~~kkkkaarreeccjjppuuttBBIITTII®®kkuuggGGss''
®®ssaabb''EEttmmaannLLaannhhßßIIbbCCaaee®®ccIInnee®®KKOOggeebbIIkkbbrrJJsseeBBjjTTII®®kkuugg  EE®®sskkbbMMBBgg
sseemm¬¬ggttaammeemm®®kkUU  eeccjjbbJJÇÇaaCCaaddaacc''NNaatt''  eeddjj®®bbCCaaCCnnTTSSggGGss''  [[ffyyeeccjj
BBIITTII®®kkuugg[[GGss''kk~~̈̈ggrryy:eeBBll2244eemm""aagg  ..

lluuHHææppÊÊaall''®®tteeccookknnUUvvbbJJÇÇaaCCaaddaacc''NNaatt''dd**ccEEmm¬¬kkrrbbss''GGggkkaarr  EEddllKKµµaannEExxµµrr
NNaassaall''CCaannrrNNaaeennaaHH  mmaann®®bbCCaaCCnnEExxµµrrxx¬¬HHPP&&yyttkk''ss¬¬¨̈ttxx¬¬SSggeeBBkkkk**ss¬¬aabb''PP¬¬aamm
ååTTaahhrrNN__ddUUcceellaakkeehhgg--LLaagg  ccaagghh√√aaggssaallaaddMMbbUUgg  eellaakkKKSSggeebbHHddUUggss¬¬aa
bb''mmYYyyrrMMeeBBcc  ..  mmaann®®ssIICCaaee®®ccIInnssnn¬¬bb''VVtt''ssµµaarrttII  mmaannrrUUbbxxMM∆∆̈̈CCaaeeddIImmEEddllssnn¬¬bb''VV
tt''ssµµaarrttIICCaaee®®ccIInneemm""aagg  lluuHHddwwggxx¬¬ÁÁnneeLLIIggvviijjeeTTIIbbyyMMddUUccmmnnuussßßqqÁÁtt  ..  mmaann®®bbCCaaCCnn
xx¬¬HHrrtt''eeTTAAeeddkkkkNN††aallff~~ll''  ssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn[[LLaannkkiinn  ..  mmaann®®ssIICCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''
EEddll®®ttUUvvGGggkkaarrbbMMEEbbkkbbII††  nnSSeeTTAATTIIGGaaff··kkMMVVMMgg  kkMMBBuuggGGgg̈̈yyssMMkkuukk{{bbkkUUnnssMMrrkk''TTwwkk
EEPP~~kk  eekkIIttTTuukk≈≈sswwggVVtt''vviiJJÔÔaaNN  ee®®JJHHssggßß&&yyssµµaannffaa  GGggkkaarrnnSSbbII††GGjjeeTTAAssmm¬¬aabb''
eeTTddwwgg  ??

®®ssaabb''EEttææffaaGGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaaeeddjj®®bbCCaaCCnn[[ffyyeeccjjBBIITTII®®kkuugg  ddUUeecc~~HHTTuukk≈≈
mmYYyyCCaann''dd**FF©©nn''  mmkkssgg˚̊tt''eellIITTuukk≈≈mmYYyyCCaann''eeTToott  ..  mmaann®®ssIIxx¬¬HHmmaann´́ppÊÊeeJJHH®®KKbb''EExx˘̆˘̆
kkUUnncc∫∫ggkkMMBBuuggQQWWee®®kkaakkmmiinnrrYYcc  bbII††®®ttUUvvGGggkkaarrnnSSyykkeeTTAATTTTYYllsseemm††cc““˘̆˘̆˘̆  ®®ssaabb''
EEtt≤≤LLËËvveennHH®®ttUUvveeKKeeddjj[[ffyyccaakkeeccjjBBIITTIIllMMeennAA˘̆˘̆˘̆  {{vvaassnnaa´́nn®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  !!
´́nnÂÂssII††EExxµµrrdd**kkMMsstt''eeGGIIyy˘̆˘̆˘̆  eettIIeeTTAACCaayy""aaggNNaaeeTTAA  ??

eennAAkk~~̈̈ggkkaall:eeTTss:eennHH  KKµµaannnnrrNNaaGGaaccCCYYyynnrrNNaaVVnneeLLIIyy  ..  ®®BBllwwmm´́ff©©
TTII2244eemmssaa  ®®bbCCaaCCnnCCiittmmYYyyllaannnnaakk''  ®®ttUUvvEEttffyyeeccjjBBIITTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..  ´́dd
mm≈≈aaggBBrrkkUUnnttUUcc  ´́ddmm≈≈aaggeeTToottddwwkk´́ddkkUUnnFFMM  mmaannEEttssMMJJyymmYYyyeennAAeellIIxx~~gg  sswwggEEtt
VVtt´́ddTTeeTTTTSSggGGss''KK~~aa  ..  ®®bbCCaaCCnnTTSSggGGss''eeddIIrreeffIIµµrreeCCIIgg  ee®®JJHHGGggkkaarreessII~~rrffyynn††
mm""UUttUU  rrWWuumm""kk  kkgg''  ttSSggBBIÍ́ ff©©TTII1199eemmssaaGGss''rrllIIggeeTTAAeehhIIyy  ..  mmaann®®KKYYssaarrxx¬¬HH®®ttUUvv
EEssggEEmm""““ccaass''CCrraa,,  EEssgg®®bbBBnnÏÏEEddlleeTTIIbbssMMrraallkkUUnneehhIIyy,,  EEssggbbggbbÌÌËËnnQQWW
FF©©nn''……BBiikkaarr  bbeeNNII††rreeTTAAKKµµaannTTIIeeddAA  ..

eennAA´́ff©©TTII2277eemmssaa        GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaaCCaaddaacc''NNaatt''bbEEnnƒƒmmmmkkeeTToott      KKWWeeddjj  

GGggkkaarreeddjj®®bbCCaaCCnn[[ffyyeeccjjBBIITTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                  6677

®®bbCCaaCCnnTTSSggGGss''  [[ffyyeeccjj[[ppuuttBBIIff~~ll''CCaattii  BBIIddggssÊÊwwggccmm©©aayyyy""aaggttiiccBBIIrrKKII
LLËËEEmm""®®tt  ee®®JJHHGGggkkaarrbbEEgg√√ggddaannkkMMuu[[EExxµµrreeXXIIjjBBYYkkeeyyookkkkuuggccUUllmmkk®®bbmmUUllGGaa--
nniikkCCnnyyYYnn  nniigg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††®®bbeeTTssEExxµµrr  ddwwkkyykkeeTTAA®®ssuukkyyYYnn  ..  eeBBlleennaaHHrraa--
ÂÂss††GG~~kkEE®®ss  ®®ttUUvvffyyeeccjjBBIIllMMeennAATTSSggGGss''KK~~aa  ..

{{BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy  !!  eettIIEExxµµrrCCaammççaass''TTwwkkddIIrraabb''llaannnnaakk''eennaaHH  nnSSkkUUnnttUUcc@@  EEmm""““ccaass''
CCrraa  eeTTAA®®CCkkeennAA‰‰NNaa  ??  ..  EExxeemmssaaCCaarrddUUvveekk††AA  ssIIttuuNN˙̇PPaaBBeeLLIIggddll''kkMMrriitt4455
GGggßßaarr  ..  EExxµµrrrrss''eennAAkkNN††aallvvaallll˙̇eell˙̇vv,,  kkNN††aall´́®®BBssµµssaann  BBwwggddIICCaaEE®®KK  BBwwgg
eemmXXCCaaddMMbbUUll  ..  kkEEnn¬¬ggxx¬¬HHKKµµaannTTwwkk  kkEEnn¬¬ggxx¬¬HHKKµµaannGGuuss˘̆˘̆˘̆  ..  kkMMBBuuggGGss''ssggÙÙwwmmeeddaa
yy®®ttUUvveeddkkccSSeeBBllss¬¬aabb''ee®®JJHHGGtt''TTwwkk  eeBBlleennaaHHmmaann®®bbpp~~ËËllmmYYyydd**GGssççaarr¥¥  eemmIIll
ccuuHHkkMMBBuuggeekk††AAEEhhggGGnnÊÊHHssaarr  eemmXX®®ssLLHHeeFFggKKµµaannBBBBkk  ®®ssaabb''EEtteennAA´́ff©©TTII2299
eemmssaaeemm""aagg33rreessooll  mmaanneePP¬¬øøggmmYYyyeemmyy""aaggFFMM  kk~~̈̈ggrryy:eeBBll®®bbEEhhllbbIIeemm""aagg  ..
ddUUeecc~~HHttaammvvaallEE®®ss  TTwwkkmmaannkkMMBBss''1155ssgg''TTIIEEmm""®®tt  ..  eennAAttaammGGNN††ËËggnnaannaammaannTTww
kkhhUUrryy""aaggeeBBjj@@  ..  bb""uuEEnn††nnwwkkeeTTAAKKYYrr[[GGaaeeNNaaccGGaaFFmm··ddll''EExxµµrrTTSSggGGss''eennaaHHNNaa
ss''  TTSSggccaass''  TTSSggeekkµµgg  TTSSggGG~~kkQQWW  TTSSggGG~~kkCCaa  ®®ssII@@eeTTIIbbnnwwggssMMrraallkkUUnnrrYYcc  CCaa
BBiieessssGG~~kkeennAATTII®®kkuugg  EEddllmmiinnFF¬¬aabb''CCYYbb®®bbTTHHnnUUvvssƒƒaannPPaaBBEEbbbbeennHH  lluuHH®®ttUUvveennAA
kkNN††aalleePP¬¬øøggkkNN††aallxx¥¥ll''CCiitt33eemm""aaggddUUeecc~~HH  kk**rrggaarrjjaakk''jj&&rrddUUcc®®KKuunnccaajj''®®KKbb''@@
KK~~aa  ..  GG~~kkxx¬¬HHEE®®sskkff©©ËËrrffaa  ––  ««  {{eeTTvvttaaeellaakkeeGGIIyy  !!  eettIIrrss''eennAAyy""aaggddUUcceemm††cceeTTAA
ssUUmmeellaakkCCYYyyppgg@@  !!  »»  ..  eevvTTnnaarreebboobbeennHH  eeyyIIggFF¬¬aabb''eeXXIIjjEEttkk~~¨̈ggeerrOOggkkuunneeTT
EEtteeBBlleennHHGGggkkaarreeFFII√√[[EExxµµrrrraabb''llaannnnaakk''  ®®bbTTHHeesscckkII††eevvTTnnaappÊÊaall''@@EEPP~~kk  ..  yybb''
eennaaHH  KKµµaannnnrrNNaaTTTTYYllTTaannddMMeeNNkkeekkIItteeTT  ®®KKbb''@@KK~~aabbeeNNII††rr®®KKYYssaarrrrkkddIITTYYllxxııss''
mmiinnlliiccTTwwkkeeddIImm∫∫IInnwwggGGgg̈̈yy®®tteeVVmmkk∫∫aallkk∫∫aallCCgggg''TTll''PP¬¬WW̆̆ ˘̆˘̆..

®®bbCCaaCCnnEExxµµrrEEddlleePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''PPUUmmiikkaacc''rreeTTHH  kk~~¨̈ggkkggbbwwggFFMMsshhkkrrNN__
´́®®BBttUUccCCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''  eeddIIrreeddkkJJssvvaall  xxaaggeekkIIttff~~ll''CCaattiieellxx55mmaannccmm©©aayy
BBII22KK˘̆mm˘̆  KKµµaannTTIICCMMrrkkTTaall''EEtteessaaHH  ..  ®®KKbb''@@KK~~aaPP&&yyttkk''ss¬¬¨̈ttCCaa´́®®kkEEllgg  ee®®JJHH
ee®®ccIInn´́ff©©eeTTAAeehhIIyy  KKµµaannnnrrNNaaTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvkkaarrJJrrssnnii††ssuuxxeeLLIIyy  ..

eennAA´́ff©©TTII1144ååssPPaa  eemm""aagg®®bbEEhhll33rreessooll  VVnnTTTTYYllddMMNNwwggffaa  mmaannGG~~kk
kkaann''kk††aabb''mmkkddll''eehhIIyy  ..  ®®KKbb''@@KK~~aaee®®ttkkGGrrNNaass''  rrtt''®®bbjjaayyeeTTAATTTTYYlleeccAA--
hh√√aayyffIIµµ  ccgg''ddwwggEEppnnkkaarrffIIµµ  ..  GGgg®®bbCCMMuueebbIIkkeennAAkkNN††aallvvaallll˙̇eell˙̇vv  kkNN††aall´́ff©©
eekk††AA  ..  lluuHH®®bbCCaaCCnnCCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''mmkkCCYYbbCCMMuueehhIIyy  mmYYyyssnnÊÊ̈̈HHFFMMeeTTIIbbeeXXIIjjmmiitt††
LLSS,,  mmiitt††KKiinn,,  mmiitt††TTiitt  ..  mmiitt††TTSSggbbIInnaakk''eennHHCCaaeemmeeccaarryy""aaggkkaaccssaahhaavv  ssMMNNaakk''
eennAAEEttkk~~¨̈gg´́®®BBrrnnaammxxaaggeekkIIttPPUUmmiibbwwggFFMMnniiggPPUUmmiikkaacc''rreeTTHH  ..            eeBBlleennaaHHmmaanneeyyaaFFaa  
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eekkµµgg@@  GGaayyuu®®bbEEhhll1155qq~~SS  mmaann®®ssII33nnaakk''  ®®bbuuss33nnaakk''  kkaann''kkSSeePPII¬¬ggGGaaEEGGflflrrEEkkgg
®®KKbb''@@´́ddttaammkkaarrJJrr  ..  eeyyaaFFaaTTSSggeennaaHHmmaannTTwwkkmmuuxxmmSS  hhaakk''ddUUccCCaammaannKKMMnnMMuurraabb''
rryyCCaattiimmkkeehhIIyy  ……hhaakk''ddUUccCCaaee®®sskkXX¬¬aannssaacc''QQaamm®®ssss''@@mmkkBBIInnaayy  ..

mmiitt††LLSSEEPP~~kk®®kkhhmmEEtt¬¬  ccaabb''eeppII††mmnniiyyaayyffaa  ––  ««  ®®kkuummxxMM∆∆̈̈CCaattMMNNaaggGGggkkaarrppÊÊaall''
..  GGggkkaarrddaakk''TTiissbbJJÇÇËËnn®®kkuummxxMM∆∆ ¨̈mmkkkkaann''kk††aabb''mmiitt††TTSSggGGss''eennAAkkggbbwwggFFMMeennHH  ..
eeyyIIgg®®ttUUvvEEtteebbIIkkssmmrrPPUUmmiivvaayyssMMrruukk  eeFFII√√EE®®ss®®VVMMgg  eeFFII√√EE®®ssvvssßßaa  ..  BBIIee®®JJHHmmiitt††
TTSSggGGss''KK~~aahhUUbbVVyy,,  VVyyeekkIIttmmkkBBIIEE®®ss,,  ddUUeecc~~HHeeyyIIgg®®ttUUvvEEttddSS®®ssUUvv  ..  ttSSggBBII
ddUUnnttaammkk  mmiinnEEddlleeXXIIjjnnrrNNaahhUUbb®®kkddaass''  EEddllsskkii††PPUUmmiinniiggcc®®kkBBttii††bbeeggII̊̊ttCCaa
DDIIbb¬¬ËËmmeennaaHHVVnneeLLIIyy  ..  ddggVV""kk˚̊aaEEddlleeKKGGgg̈̈yyssrreessrreellIIttuu  kk**hhUUbbmmiinneekkIItt  EEddrr
..  ddUUeecc~~HHccaabb''BBIÍ́ ff©©eennHHeeTTAA    GGggkkaarrbbeeggII̊̊ttddggVV""kk˚̊aanniiggssIIÊÊLLËËffIIµµ  KKWWnngg&&ll  rrnnaass''  EEbb""ll
ccbb  EExx√√vv  ..ll..  »»  ..  eeBBlleennaaHHmmaannmmiitt††22nnaakk''eeppßßggeeTToott  eeddIIrrccUUllmmkkkkaann''  GGgg®®bbCCMMuu
EEPP~~kk®®kkhhmmEEtt¬¬  mmuuxxkkaacceeXXaarreeXXAAdd**GGssççaarr¥¥  ..  mmiitt††LLSSeellIIkk´́ddccggÌÌ¨̈ll  eehhII
yy®®VVbb''®®bbCCaaCCnnffaa  ––  ««  eennHHmmiitt††eehhookk  eennaaHHmmiitt††yyiinn  ..  GGggkkaarrccaatt''ttSSggCCaaQQ¬¬bb
eemmIIllkkaarrxxuuss®®ttUUvvsshhkkrrNN__eennAA´́®®BBttUUcceeyyIIggeennHH  »»  ..

lluuHHccbb''GGgg®®bbCCMMuudd**ee®®kkoomm®®kkMMeennHH  mmiitt††LLSSccaabb''eeppII††mmbb¬¬nn''eeddaayyee®®bbIIJJkk¥¥eessII~~CCMMnnYY--
ss  ..  mmiitt††LLSS®®bbkkaasseessII~~nnaaLLiikkaa´́dd  vviiTT¥¥¨̈  mm""UUttUU  kkgg''  mm""aassIIuunneeddrr  ..  JJkk¥¥eessII~~ssaahhaa
vvCCaaggJJkk¥¥bb¬¬nn''  ee®®JJHHGGggkkaarr[[GGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏyy""aaggeeBBjjeelljjddll''eeccaarreeddIIrreessII~~  ..
eebbIImmççaass''®®TTBB¥¥bbddiieessFFmmiinn[[eeccaarreeTT  GGggkkaarrGGnnuuJJÔÔaatt[[ssmm¬¬aabb''eeccaallccuuHH  rrYYcceeccaaTT
ffaakk∫∫tt''GGggkkaarr  ..

ccaabb''ttSSggBBIÍ́ ff©©eennaaHHmmkk  ®®kkuummeennHH®®ttYYtt®®ttaarraaÂÂss††EExxµµrrttaammrrbbbbeeccaarr  KKWWeeddIIrreessII~~eexxÊÊcc
xxIIÊÊ  rrYYccssmm¬¬aabb''eeccaall  ..ll..  nniigg  ..ll..

❑
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eennAA´́ff©©TTII2233eemmssaa  eemm""aagg55kknn¬¬HHrreessooll  GGggkkaarrkkMMBBuuggGGnnuuvvtt††EEppnnkkaarree®®bbIIkkll
ll∫∫iiccPPrreeVVkkGG~~kkrrddΩΩkkaarreennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg®®KKbb''@@EEpp~~kk  ddwwkknnSSyykkeeTTAAccUUllGGnnÊÊaakk''
EEddll®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg  eerroobbccMMEExxßßee®®ttoommrrgg''ccSSVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaall˘̆˘̆˘̆..

ccMMEENNkkmmiitt††ssflflUUEEbbrrCCaaeeTTAAxxßßiibbbbuuKKlliikkeeBBTT¥¥®®kkssYYggrrffeePPII¬¬gg  nniiggkkmmµµkkrreerraagg
cc®®kkttMMVVjj  ffaammiitt††TTSSggGGss''®®ttUUvveennAA[[eess©©øømmmmYYyykkEEnn¬¬ggssiinn  ccSSss††aabb''bbJJÇÇaassaarrCCaa
ffIIµµ  ..

eennAA´́ff©©TTII2244eemmssaa  eemm""aagg®®bbEEhhll1100®®BBwwkk  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eehhAAbbuuKKlliikkeeBBTT¥¥
TTSSggGGss''®®BBmmTTSSgg®®KKYYssaarr  ®®bbmmUUllKK~~aaeeTTAACCYYbbCCMMuueennAAkk~~̈̈ggmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥FFMMeennAAVVtt''ddMMbbgg  ..
lluuHHmmkkCCYYbbCCMMuuee®®ssccVVcc''  kk**eeXXIIjjmmiitt††ssflflUUeebbIIkkLLaannLLgg''rr""UUEEvvrrmmkkQQbb''eennAATTIIeennaaHHllµµmm
mmiitt††ssflflUUccuuHHBBIILLaann  rrYYcceellIIkk´́ddccggÌÌ¨̈llLLaannkkaamm""∆∆¨̈gg33ee®®KKOOgg  EEddlleerroobbkk∫∫ÁÁnnrrgg''ccSSCCaa
ee®®sscc  ®®BBmmTTSSggeeccjjbbJJÇÇaaCCaaddaacc''NNaatt''TTSSggbbgg≈≈MM  ddll''bbuuKKlliikkeeBBTT¥¥®®BBmmTTSSgg®®KKYY
ssaarr  ®®ttUUvvEEtteeLLIIggLLaanneennaaHH  ..

bbuuKKlliikkeeBBTT¥¥TTSSggGGss''eeTTAACCaaKKSSggmmaatt''  KKµµaannJJkk¥¥ttvvaa""  ®®ttUUvvEEttppßßggee®®BBggddwwkk´́dd
kkUUnn  bbeeNNII††rr®®bbBBnnÏÏ  ttMMeerroobbCCYYrreeLLIIggLLaannttaammbbJJÇÇaaddaacc''NNaatt''eennHHeeddaayy´́ddTTeeTT®®KKbb''
KK~~aa  ..

mmaannbbuuKKlliikkeeBBTT¥¥xx¬¬HHCCaaGG~~kkyyaamm  eeBBlleennaaHH®®ttUUvvEEtteeLLIIggLLaannPP¬¬aamm  ddUUeecc~~HHCCaabb''
ttaammxx¬¬ÁÁnnmmaannEEtteexxaaGGaavvyyaammbb""uueeNNˆ̂aaHH  rrII‰‰®®bbBBnnÏÏkkUUnn  kk**®®ttUUvvEEbbkkKK~~aarrhhUUtt  ttSSggBBIÍ́ ff©©
eennaaHHmmkk  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannEEhhrreeccjjBBIImmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  eeddaayymmaannLLaannLLgg''rr""UUEEvvrreebbIIkkbbrreeddaayymmiitt††
ssflflUUCCaaGG~~kknnSSpp¬¬ËËvv  rrYYcceeTTAAQQbb''ssMMcctteennAAvvtt††ssuuPPII  ..  mmkkddll''TTIIeennHH  mmiitt††ssflflUUeellaattccuuHHBBII
LLaann®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  ccUUrreennAAssMMNNaakk''TTIIeennHHssiinnccuuHH  ccSSss††aabb''bbJJÇÇaaCCaaffIIµµ  ..  rrYYcc
eehhIIyymmiitt††ssflflUUkk**ddwwkknnSSkk∫∫ÁÁnnLLaannTTeeTTeennaaHH®®ttLLbb''eeTTAAvviijjVVtt''  ..

®®BBwwkk´́ff©©TTII2277eemmssaa  eeXXIIjjmmiitt††ssflflUUmmkkCCYYbbbbuuKKlliikkeeBBTT¥¥  EEddlleeKKyykkmmkkccaakk''
eeccaalleennAAvvtt††ssuuPPIITTSSggGGss''eennaaHH  ..  eellaakkBBwwgg--KKiimmssflflaa  CCaaeevvCCÇÇbbNNiiÎÎttnniiggCCaannaayykk
eeBBTT¥¥FFMMeennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  CCaammiitt††CCiittss~~iiTTÏÏmmiitt††ssflflUU  eellaakkEEttggEEttååbbttƒƒmm∏∏ddll''®®bbBBnnÏÏ
kkUUmmmmiitt††ssflflUU  eeBBllEEddllmmiitt††ssflflUUrrtt''eeccaall®®ssuukk  ..  ddUUeecc~~HHeellaakkBBwwgg--KKiimmssflflaaVVnnssII††bb--
eennÊÊaassmmiitt††ssflflUUyy""aaggeessµµaaHHffaa  ––      EEnn±±ssflflUU  !!  eettIIGGggkkaarrCCaannrrNNaaeeKK  ??    GGggkkaarrrrbbss''ssflflUU  

eerrOOggccEEmm¬¬kkEEddllkkUUnnEExxµµrr®®ttUUvvEEttddwwgg
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‰‰ggGGnnuuvvtt††EEppnnkkaarrdd**qqÁÁttllIIllaa  ..  kkaarrCCeenn¬¬øøss®®bbCCaaCCnnyy""aaggeennHH  KKWWssmm¬¬aabb''nniiggbbMM--
pp¬¬aajjCCaattii‰‰ggeeTTNNaa±±̆̆ ˘̆˘̆  ®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††  eeddIImmeeQQII  ddMMNNSSddSSdduuHHEEddllmmççaass''eeddIIrreeccaall
®®ttUUvvvviinnaasshhiinneehhaaccTTSSggGGss''eehhIIyykk~~̈̈ggeeBBlleennHH  ..

eeBBlleennaaHHmmiitt††ssflflUUeeFFII√√mmuuxxss©©ÁÁtt  kk**eellIIkk´́ddss††SSeekkookk´́ddeeqq√√ggeellaakkKKiimmssflflaa  rrYYccbb--
eeNNII††rreeTTAAqq©©aayyppuuttBBIIbbuuKKlliikkTTSSggLLaayy  rrYYccQQrrxxßßiibbKK~~aayy""aaggyyUUrr  eeTTIIbbddwwkk´́ddKK~~aammkk
kkaann''kkEEnn¬¬ggddEEddllvviijj  ..

eellaakkKKiimmssflflaammuuxxss©©ÁÁtt  mmaannGGaarrmmµµNN__GGnnÊÊHHssaarrCCaaxx¬¬SSgg  ..  eellaakkssmm¬¬wwggsshhkkaarrII
rrbbss''eellaakkmmYYyyssnnÊÊ¨̈HHFFMM  eeTTIIbbeellaakknniiyyaayyffaa  ––  xxMM∆∆̈̈ssUUmmllaaeellaakk@@eeTTAAeeFFII√√kkaarreennAA
vvtt††́́ ®®CC®®ssuukkeemmaaggÚÚssßßIIeehhIIyy˘̆˘̆˘̆..

®®BBllwwmm´́ff©©2288eemmssaa  eellaakkBBwwgg--KKiimmssflflaabbeeNNII††rrkkUUnn®®bbBBnnÏÏeeddIIrreeffIIµµrreeCCIIggeeTTAA
kkaann''vvtt††́́ ®®CC  ..  eellaakk®®ttUUvveeddIIrrkkaatt''PPUUmmiikkaacc''rreeTTHH  eehhIIyyVVnnCCYYbbeellaakkyyII--vviijj®®TTII  CCaa
nnaayykkssaallBBiieessaaFFnn__eennAAmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥FFMM´́nnTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..  eellaakkTTSSggBBIIrrnnaakk''
bbeeNNII††rrKK~~aaeeKKccccUUllkk~~¨̈gg´́®®BBss∫∫aatt  rrYYccCCEECCkkKK~~aayy""aaggyyUUrr  ..  eellaakkKKiimmssflflaa®®VVbb''
eellaakkvviijj®®TTIIffaa  ––  mmiitt††ssflflUUkkMMeejjIIjj®®BBmmTTSSgg®®BBmmaanneellaakkddUUcctteeTTAA  ––  EEnn±±ssflflaa  eebbIIccgg''
rrss''eennAAtteeTTAAeeTToott  ®®ttUUvveeccHHGGtt''FFµµtt''  ®®ttUUvveeccHHeeFFII√√KKrreeffII√√ff¬¬gg''  ®®ttUUvveeccHHkkssaaggxx¬¬ÁÁnn  CCMMrrHHkkaarr
‰‰kkCCnnNNaa±±  ..  ssflflaa‰‰ggCCaammiitt††CCiittss~~iiTTÏÏnnwwggxxMM∆∆̈̈  FF¬¬aabb''CCYYyyEEffTTSS®®KKYYssaarrrrbbss''xxMM∆∆̈̈  ddUUeecc~~HHxxMM∆∆̈̈
®®VVbb''nnUUvvKKMMeerraaggkkaarrNN__GGaaff··kkMMVVMMggmmYYyyCCaaBBiieessss  KKWWGGggkkaarree®®KKaaggTTuukkEExxµµrrEEttbbYYnnmmWWuu
nnnnaakk''  [[eeFFII√√CCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..      ee®®kkAABBIIeennaaHH®®ttUUvvyykkeeccjj  ..      eellaakk
eevvCCÇÇbbNNiiÎÎttBBwwgg--KKiimmssflflaanniiTTaannddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  eellaakk®®sskk''TTwwkkEEPP~~kkee®®ccaakk@@  rrYYcckk**bbnn††
eeTTAAeeTToott  ..  lluuHHææyy""aaggeennHH  xxMM∆∆̈̈kk**ssmm¬¬kk''ssmm¬¬wwggmmiitt††ssflflUU®®BBmmTTSSggKKMMhhkkssYYrrffaa  eettIIeellaa
kk@@EEddlleeTTAATTTTYYllsseemm††cc““BBIÍ́ ff©©mmuunneennaaHHyy""aaggeemm""cceeTTAAeehhIIyy  !!  »»  ..  eeBBlleennHHeeddII
mm∫∫IIsseeÂÂggaaHHssflflaa‰‰gg  EEddllCCaaGG~~kkmmaannKKuuNNdd**eellIIssllbb''ccMMeeJJHH®®KKYYssaarrxxMM∆∆̈̈  eeTTIIbbxxMM∆∆̈̈´́ll
llkkddaakk''TTiissbbJJÇÇËËnnssflflaa‰‰gg[[eeTTAAeeFFII√√kkaarreennAAvvtt††́́ ®®CCCCaabbnnÊÊaann''eennHH  ..ll..  nniigg  ..ll..

eeBBlleennaaHHeellaakkBBwwgg--KKiimmssflflaa{{bbeellaakk®®TTII®®BBmmTTSSggff©©ËËrrxxßßwwbb@@ffaa  eettIIeeCCOO……eeTT  ??
{{®®TTIIeeGGIIyyxxMM∆∆̈̈mmaannGGaarrmmµµNN__ttkk''ss¬¬̈̈ttNNaass''̆̆ ˘̆˘̆  EEnn±±®®TTIĬ̆ ˘̆˘̆  mmaannEEtt®®TTII‰‰ggeeTTeeTTIIbbxxMM∆∆̈̈®®VVbb''
NNaa±±  !!˘̆˘̆˘̆..  ccMMEENNkkeellaakk®®TTIIlluuHHVVnnss††aabb''nnUUvvGGBB∏∏ËËtteehhttuummiinnKKYYrr[[eeCCOO    EEttCCaaeerrOOggBBiitt
eellaakkkk**®®sskk''TTwwkkEEPP~~kkee®®ccaakk@@  eeddaayy®®sseeNNaaHHeellaakkssflflaabbeeNNII††rrbbII††®®bbBBnnÏÏkkaatt''  PPUUmmii
kkaatt''vvaall  kkaatt''´́®®BB  ppßßggee®®BBggeeTTAAkkaann''vvtt††´́®®CC  ssiiƒƒtteennAAmmaatt''´́®®BBrrnnaamm  VVtt´́dd
TTeeTTmmiinnddwwggCCaavvaassnnaaGGnnaaKKttvvaannwwggeeTTAACCaayy""aaggNNaa  ??

eeBBlleellaakk®®TTIIyykkCCaayyGGaavvCCUUttTTwwkkEEPP~~kk  ®®BBmmTTSSggGGttƒƒaaFFiibb∫∫aayybbJJÇÇaakk''GGBB∏∏ËËtt--
eehhttuudd**GGaa®®kkkk''ddUUccKK~~aaeennHHCCMMrraabbeellaakkssflflaaffaa  ––      ««  xxMM∆∆̈̈VVTTEEttggEEtteeTTAAccaakk''ff~~SS[[®®KKYYssaarr  
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KKNN®®ssuukkeeQQµµaaHHkkkk''  eennAAPPUUmmií́ ®®BBttUUccxxaaggtt∫∫ËËggeennHH  ..  mmiitt††kkkk''kk**®®BBmmaannxxMM∆∆̈̈VVTTffaa  [[
eeccHHeeFFII√√xx√√aakk''  eeFFII√√ff¬¬gg''eeFFII√√KK  eeTTIIbbGGaaccqq¬¬ggppuuttmmhhaaee®®KKaaHHkkaacceennHH  ee®®JJHHGGggkkaarrmmaannKKMMeerraa
ggkkaarrssmm©©aatt''TTuukkrraaÂÂss††EExxµµrr[[eennAAssll''EEtt44mmWWuunnnnaakk''GGJJççwwggEEddrr  ..

eeBBlleennaaHHeellaakkTTSSggBBIIrrmmaannGGaarrmmµµNN__ttkk''ss¬¬¨̈ttCCaayy""aaggxx¬¬SSgg  eeTTAACCaaKKSSggmmaatt''rrkk
JJkk¥¥nniiyyaayytteeTTAAeeTToottEEllggeekkIItt  ..  ssmm¬¬wwggmmuuxxKK~~aayy""aaggyyUUrrGGss''ssggÙÙwwmm  kk**ssMMuullaa
EEbbkkKK~~aaeeTTAAkkaann''TTIIeeddAAeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..

kk~~̈̈ggeeBBllEEbbkkKK~~aaCCaaccuuggee®®kkaayyeennHH  eellaakkTTSSggBBIIrrGGgg̈̈yykk††̈̈kkkk††ÁÁllkk~~̈̈ggcciitt††BBMMuuGGaacc
rrkkJJkk¥¥eeBBccnn__‰‰NNaammkkBBNN··nnaaVVnneeLLIIyy  ..  eellaakkTTSSggBBIIrrnnaakk''EEbbkkKK~~aarrhhUUtt  !!˘̆˘̆˘̆
ee®®JJHHeennAATTIIbbJJççbb'',,  GG~~kk®®BBmmaanneeKKkkII††  GG~~kk®®ttUUvveeKK®®BBmmaannkkII††  ®®ttUUvvGGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[
ssmm¬¬aabb''eeccaallCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''  ˘̆˘̆˘̆ddUUccCCaammiitt††kkkk''EEddllKKNN®®ssuukk  eehhIIyyEEddllBBIIGGttIIttkkaa
llCCaaKKUUllIIEErrkkddII  nniiggCCaaeeccaarrllYYccmmaann''TTaa  VVnn®®ttUUvvGGggkkaarrccaatt''[[eeKKssmm¬¬aabb''eeccaalleennAA
´́ff©©TTII2200  ttuullaa  qq~~SS11997788  eevvllaaeemm""aagg88yybb''  ..

mmiitt††ssflflUU®®ttUUvveeKKccaabb''xx¬¬ÁÁnneennAA´́ff©©TTII2211ååssPPaa11997777  ..  bbYYnnEExxee®®kkaayymmkk  ®®bbBBnnÏÏ
mmiitt††ssflflUU®®ttUUvveeKKccaabb''xx¬¬ÁÁnneeTToott  KKWWeennAA´́ff©©TTII88kkJJÔÔaaqq~~SSddEEddll  ..  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[
yykkeeTTAAddaakk''KKuukkTTYYllEEss¬¬gg  eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµssiinneeTTIIbbssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSggBBIIrrnnaakk''eennAA´́ff©©
TTII1188ttuullaa11997777  ..

--  GGggkkaarr[[eeKKccaabb''xx¬¬ÁÁnneellaakkBBwwgg--KKiimmssflflaaeennAAyybb''́́ ff©©TTII1111  vviicciiœœkkaa  11997766  nnSS
yykkeeTTAAddaakk''KKuukkTTYYllEEss¬¬gg  ..  eeddaayyssaarrTTaarruuNNkkmmµµeellIIxx¬¬ÁÁnn  eellaakkkk**ss¬¬aabb''eennAA´́ff©©66
ååssPPaa  11997777  eeTTAA  ..

--  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eeKKssmm¬¬aabb''eellaakkeeBBTT¥¥yyWW--vviijj®®TTIIeennAA´́ff©©TTII1111  vviicciiœœkkaa  11997766  ..

❑                              ❑

❑
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- ´́ff©©TTII2233eemmssaa11997755  eennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  EExxµµrrEEddllCCaammççaass''TTwwkkddIIkkMMBBuugg®®ttUUvv
rrggee®®KKaaHH  ..  GG~~kkrrddΩΩkkaarr®®KKbb''EEpp~~kk  GG~~kkmmuuxxGG~~kkkkaarr  ®®ttUUvvGGggkkaarr®®bbmmUUllnnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aa
bb''eeccaallPP¬¬aamm@@  ..  EExxµµrrCCaagg11llaannnnaakk''EEddllmmiinnTTaann''ddll''eevvnnss¬¬aabb''  ®®ttUUvvGGggkkaarreeddjj
[[ccaakkeeccjjBBIIllMMeennAAddΩΩaann  eeccaallTTIIkkEEnn¬¬gg  ®®ttUUvvffyyeeccjjqq©©aayyBBIITTII®®kkuugg  BBIIpp¬¬ËËvvKKmmnnaaKK
mmnn__  TTSSggpp¬¬ËËvveeKKaakk  TTSSggpp¬¬ËËvvTTwwkk  ((  ccmm©©aayyyy""aaggttiicc22KK˘̆mm˘̆BBIIpp¬¬ËËvvCCaattii  nniiggBBIITTeenn¬¬  ))  ..ll..
nniigg  ..ll..

--  ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijj  eennAA´́ff©©ddEEddlleemm""aagg11rreessooll  GGggkkaarrEEbbrrCCaaccaatt''mmnnuussßßGGaaff··
kkMMVVMMggyy""aaggss©©aatt''bbMMppuutt  eeTTAAxxßßiibb®®VVbb''GGnniikkCCnnyyYYnnkk~~¨̈ggeexxtt††VVtt''ddMMbbggTTSSggmmUUll®®KK
bb''CCMMrrMM  ®®KKbb''@@TTIIkkEEnn¬¬gg  ffaaccUUrr[[eennAAeess©©øømmmmYYyykkEEnn¬¬ggssiinn  ccSSss††aabb''bbJJÇÇaaGGggkkaarrCCaaffIIµµ  ..
eeBBlleennaaHHmmaannyyYYnnmm~~aakk''eeQQµµaaHHLLaagg  eennAACCMMrrMMyyYYnnmmYYyyssiiƒƒtteennAAccmm©©aayy110000EEmm""®®tt
xxaaggtt∫∫ËËggppÊÊHHxxMM∆∆̈̈  ..  GG~~kk®®ssIIyyYYnneennHHss¬¬nn''eess¬¬aarrtt''mmkkCCYYbbxxMM∆∆̈̈eehhIIyyxxßßiibb®®VVbb''ffaa  ––  ««  KKYYrr
EEttxxMM∆∆̈̈®®bbmmUUll®®KKYYssaarrccUUllkkaann''CCMMrrMMyyYYnn  ee®®JJHHGGggkkaarreerroobbccMMddwwkkCCeenn¬¬øøssGGnniikkCCnnyyYYnn
eeTTAAkkaann''®®bbeeTTssyyYYnnvviijjeehhIIyy  »»  ..  ccMMEENNkkxxMM∆∆̈̈kkMMBBuuggvveegg√√ggssflfluuggKKiittGGII√√EEllggeeXXIIjj
eeTTAAeehhIIyy,,  xxMM∆∆̈̈mmiinnTTuukkcciitt††  kk**bbddiieessFFmmiinnccUUllCCMMrrMMyyYYnneennaaHHeeTT  ..ll..

GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[®®bbmmUUllGGnniikkCCnnyyYYnnkk~~̈̈ggeexxtt††VVtt''ddMMbbggTTSSggGGss''yy""aaggss©©aatt''  ddww
kknnSSeeccjjbbIIeellIIkk  yykkeeTTAAllaakk''TTuukkkk~~̈̈gg®®bbeeTTssyyYYnn  ccaakkppuuttBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''̆̆ ˘̆˘̆  TTuukkllYY
ccbbnn¬¬MMeeFFII√√EExxµµrreennAAeellIIkkee®®kkaayyvviijj  ..

´́bb""lliinnCCaa®®kkuuggmmYYyydd**EEssnnmmeennaarrmm¥¥  dd**EEssnnssuuxxssaann††  ssiiƒƒtteennAAccmm©©aayy8800KK˘̆
mm˘̆  xxaagglliicceexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  ´́bb""lliinnssMMbbUUrreeTTAAeeddaayytt∫∫ËËggdd**mmaanntt´́mm¬¬BBNN··®®kkhhmm
´́bbttgg  eexxoovvttaammFFmmµµCCaattii  nniiggEEpp¬¬eeQQIIEEbb¬¬kk@@ddUUccCCaa  ®®kkUUcccciinn,,  ssaavvmm""aavv,,  FFUUeerrnnCCaaeeddIImm
..  kk~~¨̈ggqq~~SS11997755      ®®kkuugg´́bb""lliinnmmaann®®bbCCaaCCnn®®bbmmaaNN11EEssnnnnaakk''      PPaaKKee®®ccIInnCCaaGG~~kk  

GGBB∏∏ËËtteehhttuuEEddllbbggbbÌÌËËnnEExxµµrr®®ttUUvvEEttddwwgg

eeddIImm∫∫IIyykkmmkk®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaa

vviibbttii††eennAA´́bb""lliinnee®®kkaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__1177eemmssaa7777
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mmaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††dd**ss††̈̈kkss††mm∏∏  ..
eennAA´́ff©©1177eemmssaa  eellaakkhhflfluull--eettaannGGPPiiVVlleexxtt††́́ bb""lliinneebbIIkkGGgg®®bbCCMMuu  rrvvaagg

nnaayyTTaahhaannTTSSggGGss''  eennAAkk~~¨̈ggbbrriieevvNNssaallaaeexxtt††  ..  eellaakk®®bbkkaassGGMMJJvvnnaavvffaa
eeyyIIgg®®ttUUvvEEttkkaarrJJrr®®kkuugg´́bb""lliinn  rrhhUUttddll''ddeeggIİ̇mmccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''  !!  ..  eeBBlleennaaHH
nnaayyTTaahhaannxx¬¬HHeellIIkk´́ddttvvaa""  ssMMuuppÌÌaakkQQbb''bbnn††ssÂÂggaamm  ee®®JJHHmmiinnccgg''eeXXIIjjQQaamm
EExxµµrrhhUUrrtteeTTAAeeTToott  mmiinnccgg''eeXXIIjjEExxµµrrssmm¬¬aabb''EExxµµrrtteeTTAAeeTToott  ..  

eemmIIllccuuHHKKYYrr[[ss††aayyNNaass''@@  !!  KKµµaanneellaakkNNaayyll''nnUUvvllkk≈≈NN:BBiitt®®VVkkdd
rrbbss''ssÂÂggaammEEddllppÊÊ¨̈HHkk~~¨̈gg®®ssuukkEExxµµrreeLLIIyy˘̆˘̆˘̆  KKµµaanneellaakkNNaaddwwggnnUUvvee®®KKaaHHPPyynn††rraa
yy  EEddllbbMMrruuggnnwwggeekkIItteeLLIIggeennAAeeBBllqqaabb''@@xxaaggmmuuxxeennHHeeTT  ..  ®®KKbb''@@KK~~aa  TTSSggrraaÂÂss††
TTSSggnnaammWWuunn  TTSSgg®®BBHHssggÙÙ  TTSSgg®®KKhhssƒƒ  TTSSggTTaahhaann  TTSSggssIIuuvviillyyll''®®ccLLMMffaa
EExxµµrrssIIhhnnuu--eexxoovvssMMppnncc∫∫SSggKK~~aaCCaammYYyyEExxµµrrllnn''--nnll''  ..  

eennAA´́ff©©ddEEddll  eemm""aagg®®bbEEhhll33kknn¬¬HHrreessooll  mmaannEExxµµrrCCaaee®®ccIInnnnaakk''  nnSS®®KKYYssaarr
rrtt''eeTTAAkkaann''GGUUrrLLaakk''  rrYYccqq¬¬ggEEddnneeTTAAkkaann''®®bbeeTTss´́ff  ..  ´́ff©©TTII1188eemmssaa11997755
EExxµµrrEEddllmmaanncciitt††®®ssLLaajj''bb††ËËrrpp††aacc''TTwwkkddII  nnSSKK~~aaccaatt''EEccggttSSggKKNNkkmmµµaaFFiikkaarrBBiieess--
ssmmYYyy  rrgg''ccSSTTTTYYlleeccAAhh√√aayyffIIµµ  ..  ®®kkuummeennHHmmiinnEEmmnnGGgg¨̈yyeerrttaammxx¥¥ll''
KKWWeerroobbccMMTTTTYYlleeddaayyeessµµaaHHssµµ&&®®KK  eessµµaaHH®®ttgg''  nniiggrrIIkkrraayy  ..  ee®®JJHHBBYYkknnaammWWuunnEEddll
bbnn††ddMMEENNggBBIIeellaakkllnn''--nnll''  ®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyyy""aaggxx¬¬SSgg  rrss''eennAAsswwggEEtt
mmiinneekkIItteeTTAAeehhIIyy  ..  ®®KKbb''@@KK~~aayyll''®®ccLLMMyy""aaggxx¬¬SSggnnwwkkssµµaann@@ffaa  eebbIImmaannsseemm††cc
““yyaagg®®ttLLbb''mmkk®®KKbb''®®KKgg®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaavviijj  eeddaayymmaanneexxoovv--ssMMppnnCCaaGG~~kkKKSS®®TT
ppggeennaaHH  vvaaCCaakkaarr®®bbeessIIrrNNaass''  ..

KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarreennHHGGgg̈̈yymmiinnssuuxxbbkk''mmiinnrreehhIIyy  QQrrmmiinnnnwwggeeddaayyGGnnÊÊHHssaarr
rrgg''ccSSeemmIIllpp¬¬ËËvvmmççaass''ffIIµµ  ..  lluuHHEEssÌÌkkeeLLIIgg  eennAA´́ff©©TTII1199eemmssaa  eevvllaaeemm""aagg22rreessooll
eeTTIIbbeeXXIIjjBBYYkkeeyyaaFFaaeekkµµgg@@mmYYyy®®kkuummGGaayyuu®®bbEEhhll1155qq~~SS  mmaannccMMnnYYnn®®bbmmaaNN3300
nnaakk''  mmaann®®ssIImmaann®®bbuuss  eess¬¬øøkkJJkk''eexxµµAA  JJkk''EEss∫∫kkeeCCIIggeekkAAssflflUUkkgg''LLaann  kkaann''GGaavvuuFF
®®KKbb''@@´́dd  ..  eemmddwwkknnSSeeQQµµaaHHmmiitt††bbflfluunn  CCaaGGttiitteemmeeccaarryy""aaggssaahhaavv  ..  mmiitt††bbflfluunnCCaattMM
NNaaggGGggÌÌkkaarrVVnneeddIIrreeTTAACCYYbbKKNNkkmmµµaaFFiikkaarr  EEddllkkMMBBuuggeerroobbccMMeePP¬¬ggkkMMddrr  ®®BBmmTTSSgg
nnSSKK~~aattMMeerroobbCCYYrrccSSTTTTYYll˘̆˘̆˘̆..  mmiinnVVnnGGbbGGrrssaaTTrrnnwwggkkaarrTTTTYYlleennHHeeTT  ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijj
®®kkuummmmiitt††bbflfluunn  EEbbrrCCaaeeFFII√√mmuuxxmmSS  ddUUccccggKKMMnnMMuuccgg''ssIIuussaacc''hhuuttQQaammmmkkBBIInnaayy  ..  

mmiitt††bbflfluunnssmm¬¬kk''ssmm¬¬wwggKKNNkkmmµµaaFFiikkaarrmmYYyyssnnÊÊ̈̈HH  ((  eennHHKKWWss√√aaVVnneeLLIIggeessaayy
rraaCC¥¥  ))  rrYYcceeccjjbbJJÇÇaayy""aaggkkMMbbuuttkkMMbbuuyy  hhaammXXaatt''QQbb''[[eeFFII√√ccrraaccrrCCaaddaacc''xxaatt  ..  

eennAA®®BBllwwmm´́ff©©TTII2222eemmssaa      mmaann®®bbkkaasseebbIIkkGGgg®®bbCCMMuummYYyyeennAAssaallaa®®ssuukk´́bb""  
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lliinn  ..  EExxµµrree®®ttkkGGrrNNaass''®®bbmmUUllKK~~aaQQUUqqrrmmkkss††aabb''EEppnnkkaarrmmççaass''ffIIµµyy""aaggkkuuHHkkrr  ..
mmYYyyssnnÊÊ̈̈HHeeXXIIjjeemmeeccaarrmm~~aakk''eeQQµµaaHHmmiitt††llkk  eeccjjbbgg˙̇aajjxx¬¬ÁÁnnkkNN††aallGGgg®®bbCCMMuu  ®®bb
kkaassffaaxx¬¬ÁÁnnCCaattMMNNaaggGGggkkaarr  ((  eennAATTIINNaakk**eeddaayy  eeBBllææeeQQµµaaHHGGggkkaarr  ®®bbCCaaCCnn
EEttggEEttEEbbrrssmm¬¬wwggeemmIIllmmuuxxKK~~aa  rrYYccllYYccxxßßwwbbssYYrrKK~~aaffaa  CCaannrrNNaaeeGGHH  ??  ddUUeecc~~HHCC&&yy
ccMMnnHHmmiinnEEmmnnrrbbss''sseemm††cc““nniiggeexxoovv--ssMMppnneeTT……  ??  ))  ..

mmiitt††llkkkk**bbeeJJœœaattttaammkkllll∫∫iicc  EEddllGGggkkaarrddaakk''TTiiss[[CCaaee®®sscc  ..  eemmIIll
ccuuHH  mmiitt††llkk®®bbkkaassffaa  ––  mmiitt††@@CCaaTTIIeeKKaarrBBTTSSggGGss''      GGggkkaarr®®ttUUvvkkaarrnnaayyTTaahhaann
eeddIImm∫∫IICCYYyybbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnyyuuTTÏÏCCnn  yyuuTTÏÏnnaarrIIbbddiivvtt††nn__eekkµµgg@@  EEddlleennAAll©©gg''eexx¬¬AA[[eeccHH
ee®®bbIIkkSSeePPII¬¬ggFFMM  vviiTT¥¥¨̈  eebbIIkkrrffee®®kkaaHH  ……eebbIIkkkkVV""ll''eehhaaHHCCaaeeddIImm  ..ll..  ddUUeecc~~HH®®BBWWkkEEssÌÌ
kkeennHH  mmiitt††nnaayyTTaahhaannTTSSggGGss''®®ttUUvveess¬¬øøkkJJkk''CCaa‰‰kkssNNÏÏaann  ttaammbbuuNN¥¥ss&&kkii††
rrYYccmmkkCCYYbbCCMMuuKK~~aaeennAAmmuuxxssaallaaeexxtt††eevvllaaeemm""aagg77kknn¬¬HHCCaakkMMhhiitt  ..  ccMMEENNkknnaayyTTaa--
hhaannrrggnniiggBBllTTaahhaann  ®®ttUUvvrrgg''ccSSTTTTYYllbbJJÇÇaarrbbss''GGggkkaarrCCaaffIIµµ  ..

´́ff©©TTII2233eemmssaaeevvllaaeemm""aagg77kknn¬¬HH  eennAAmmuuxxssaallaaeexxtt††´́bb""lliinn  eeKKeeXXIIjjLLaann
kkaamm""∆∆ ¨̈gg1122ee®®KKOOggeerroobbkk∫∫ÁÁnnCCaaee®®sscc  ..  eeBBlleennaaHHnnaayyTTaahhaannccMMnnYYnn335500nnaakk''
eess¬¬øøkkJJkk''‰‰kkssNNÏÏaannyy""aaggssÌÌaatteerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  mmuuxxjjjjwwmmttMMeerroobbCCYYrreeLLIIggLLaanneennaaHH
..  mmaannLLaannLLgg''rr""UUEEvvrrmmYYyyee®®KKOOgg  nniiggLLaannhhßßIIbbmmYYyyee®®KKOOgg  mmaannEExxµµrr®®kkhhmm1100nnaa
kk''kkaann''GGaavvuuFF®®KKbb''́́ dd  bbrrmmuuxxkk∫∫ÁÁnnnnSSpp¬¬ËËvv  ..  ««  PPrrffaaeeTTAAkkaann''eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ee®®JJHHeexxtt††
VVtt''ddMMbbggxx√√HHssmm∏∏aarr:bbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonneeyyaaFFaabbddiivvtt††nn__  »»  ..

bbnnÊÊaabb''mmkk  eeKKeeXXIIjjnnaayyTTaahhaannTTSSgg335500nnaakk''eennHHss¬¬aabb''KKrreellIIKK~~aa  eehhIImmssııÈÈgg
@@®®ttgg''pp¬¬ËËvvbbMMEEbbkkeeTTAAss††SSccUUlleeTTAAkkaann''PPUUmmiissMMLLËËtt  ..  kk~~¨̈ggccMMeeNNaammnnaayyTTaahhaannTTSSgg
GGss''eennHH  eeKKVVnnssaall''  ––  eellaakkvvrr:eessnniiyyeeTTaaEEhhmm--GGkk˚̊aaeessrrII,,  eellaakkeemmbbJJÇÇaa
kkaarr®®ssflfluunn--llII,,  eellaakkGGnnuueessnniiyyeeTTaaCCaa--®®KKII,,  eeLLAA--ssuugg,,  ssYYnn--mmaacc,,  XXYYnn--ssaabbflfl̂̂nn
EEssnn--eessgg,,  EEmm""nn--hhYYnn  ..

´́ff©©ddEEddlleevvllaaeemm""aagg1111  LLaannkkaamm""∆∆¨̈gg1100ee®®KKOOggddwwkknnaayyTTaahhaannrrggCCaagg330000
nnaakk''  nnSSyykkeeTTAAVVjj''eeccaalleennAA®®ttgg''®®ttJJMMggEEkk  ..

´́ff©©ddEEddlleemm""aagg22rreessooll  mmaannLLaannkkaamm""∆∆¨̈gg77ee®®KKOOgg  ddwwkkTTaahhaannccMMnnYYnn330000
nnaakk''  nnSSyykkeeTTAAVVjj''eeccaalleennAAkkNN††aall´́®®BBccMMcceenn¬¬aaHHPPUUmmiiEE®®ttggnniiggssMMLLËËtt  ..

eennAA´́ff©©TTII2277eemmssaa  mmaannLLaannhhßßIIbb44ee®®KKOOggddaakk''ååeeKKÙÙaassnnss&&BBÊÊ  bbrrBBIIkkEEnn¬¬gg
mmYYyyeeTTAAkkEEnn¬¬ggmmYYyy  EE®®sskk®®bbkkaassnnUUvvbbJJÇÇaarrbbss''GGggkkaarr  eeddjjyy""aaggbbgg≈≈MM[[®®bbCCaa
CCnnTTSSggGGss''  ccaakkeeccjjBBIITTII®®kkuugg´́bb""lliinnkk~~̈̈ggrryy:eeBBll33´́ff©©  ..  ddUUeecc~~HHvvaassnnaaEExxµµrreennAA
´́bb""lliinnkk**ddUUccCCaavvaassnnaaEExxµµrrTTSSggGGss''eennAA®®KKbb''TTII®®bbCCMMuuFFMM@@´́nn®®ssuukkEExxµµrrEEddrr    KKWW®®ttUUvvBBrrkkUUnn  
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ttUUcc  ddwwkk´́ddkkUUnnbbnnÊÊaabb''  EEssggPPrriiyyaaCCiittssMMrraallkkUUnn  ……ssMMrraallkkUUnneehhIIyyeennAAffIIµµ@@  EEssgg
““BBuukkmm††aayyccaass''CCrraa  ..ll..

ccaabb''ttSSggbbII´́ff©©TTII2255ddll''´́ff©©TTII2288eemmssaa  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[eekkNNÎÎmmnnuussßß
eeddIIrr®®bbmmUUllGGaavvuuFF®®KKbb''FFuunnVVnnyy""aaggee®®ccIInneellIIssllbb''  eellIIkkeerroobbddaakk''LLaann  rrYYccddwwkk
nnSSeeccjjeeTTAAkkaann''TTIIGGaaff··kkMMVVMMgg  ..  eeKKmmiinnVVnneeXXIIjjGG~~kkeebbIIkkbbrrLLaannvviill®®ttLLbb''mmkk
CCYYbbCCMMuu®®KKYYssaarrvviijjeeTT  ..  TTSSggLLaann  TTSSggGGaavvuuFF  TTSSggGG~~kkeebbIIkkbbrr˘̆˘̆˘̆  eeTTAAVVtt''ssUUnn¥¥  ..

´́ff©©TTII2299eemmssaaeevvllaaeemm""aagg1100kknn¬¬HH  mmaannLLaannkkaamm""∆∆ ¨̈ggmmYYyyee®®KKOOggbbrrmmkkQQbb''
eennAAmmuuxxssaallaaeexxtt††́́ bb""lliinn  ..  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eehhAAGG~~kkrrddΩΩkkaarrCCaann''xxııss''  nniiggGG~~kkrrddΩΩ
kkaarr‰‰eeTToott@@CCaabbnnÊÊaann''  mmaannccMMnnYYnn2255nnaakk''  eeddaayykkuuhhkkffaaeeTTAAccUUllrrYYmmmmIITTiijjeennAAeexxtt††
VVtt''ddMMbbgg  ..  LLaannhhßßIIbbmmYYyyee®®KKOOggddwwkkEExxµµrr®®kkhhmm55nnaakk''  kkaann''GGaavvuuFF®®KKbb''́́ ddbbrrnnSS  pp¬¬ËËvv
..  ee®®kkaayymmkk  eeKKeeXXIIjjeexxµµaaccTTSSgg2255eennHH  ´́ddCCaabb''ccMMNNgg  eennAAPPUUmmiiEE®®ttgg  eellII
cciieejjIIççmmff~~ll''xxaaggss††SS´́dd  ..

eennAAll©©aacc´́ff©©TTII3300eemmssaaeevvllaaeemm""aagg44rreessooll  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa®®ttUUvveeVVssssMM
GGaatt®®kkuugg´́bb""lliinn  ˘̆˘̆˘̆eebbII®®bbCCaaCCnnNNaarrwwggTTTTwwggmmiinn®®BBmmffyyeeccjjBBIITTIIllMMeennAA  mmiinn®®BBmm
ffyyeeccjjBBIITTII®®kkuugg  ®®ttUUvvVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaallPP¬¬aamm  ..  kk~~̈̈ggeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennHH  GGggkkaarr
bbJJÇÇaaddll''®®KKYYssaarr´́nnKKNN:kkmmµµkkaarrCCaaGG~~kkrrgg''ccSSTTTTYYlleeccAAhh√√aayyffIIµµeennaaHH  ®®ttUUvv®®bbmmUUll
®®KKYYssaarrTTSSggGGss''  mmkkCCYYbbCCMMuuKK~~aaeennAAssaallaaeexxtt††́́ bb""lliinn  rrYYccGGggkkaarrkkuuhhkkffaa  ––  mmiitt††TTSS
ggGGss''®®ttUUvveeccjj[[ppuuttBBIITTII®®kkuuggCCaabbnnÊÊaann''  ee®®JJHHGGaaeemmrriikkSSggmmkkTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkkk~~¨̈gg
eeBBllqqaabb''@@eennHH  ..  ddUUeecc~~HH®®KKYYssaarr´́nnKKNNkkmmµµkkaarreennHH  mmaannLLaannkkaamm""∆∆̈̈gg33ee®®KKOOggddwwkk
nnSSyykkeeTTAAVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaall  TTSSggbbII††TTSSgg®®bbBBnnÏÏkkUUnn  eennAA®®ttgg''®®ttJJMMggEEkk  rrYYmmTTSSgg
CCnnCCaattiiVVrrSSggmm~~aakk''eeQQµµaaHH  bb""uuggDDII--eessrrIIyyaagg  kk**®®ttUUvveeKKVVjj''ssmm¬¬aabb''eennAA®®ttgg''TTIIeennaaHH
EEddrr  ..  

´́ff©©nniiggeemm""aaggddEEddll  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[nnSSGG~~kkeeTTaassEEddllrrtt''qq¬¬ggEEddnneeTTAAkkaann''®®bb--
eeTTss´́ff  EEddllEExxµµrr®®kkhhmmss˚̊aatt''ccaabb''xx¬¬ÁÁnnVVnneennAAGGUUrrLLaakk''ccMMnnYYnn3333LLaann  CCaaBBiieessss
LLaannEEmmrrssWWEEddss  nniiggLLaannBBWWhhßßËËkkaatt''ssgg''kkaatt''  ®®KKbb''ssJJÇÇaattii  CCaaeeffAAEEkktt∫∫ËËgg  CCaaGG~~kk
mmaannss††̈̈kkss††mm∏∏  nnSSyykkeeTTAAVVjj''eeccaalleennAAmmaatt''ee®®CCaaHHbbrrttSSggssflflUU  rrYYccbbrr®®ttaakk''TT&&rrQQUUss
TTSSggeexxµµaacc  TTSSggmmnnuussßßEEddlleennAArrss''  mmaannkkUUnneekkµµgg  mmaannmmnnuussßßccaass''  TTSSggLLaannTT--
mm¬¬aakk''ee®®CCaaHHTTSSggGGss''˘̆˘̆˘̆..  mmaannGG~~kkccMMkkaarrmm~~aakk''eennAAbbrrttSSggssflflUUeeQQµµaaHHssuutt--jj""aannVVnneeXXII
jjppÊÊaall''EEPP~~kk  KKaatt''rr""aayyrraa""bb''eerrOOggeennHHbbeeNNII††rr  KKaatt''®®KKvvIIkk∫∫aall®®sskk''TTwwkkEEPP~~kkbbeeNNII††rr
®®BBmmTTSSggbbJJÇÇaakk''ffaa  nnwwkkeeTTAAKKYYrr[[GGaaeeNNaaccGGFFmm··ddll''kkUUnneekkµµggTTSSggLLaayyeennaaHHNNaa--
ss''  eeBBllFF¬¬aakk''ccUUllkk~~̈̈ggee®®CCaaHHdd**ee®®CCAAyy""aaggeennaaHHeeTTAAeehhIIyy      eennAAææssUUrrsseemm¬¬ggEE®®sskkyyMM  
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®®KKllYYcc˘̆˘̆˘̆..ll..
GGggkkaarrccaatt''kkaarrssmm¬¬aabb''EExxµµrrVVnnyy""aaggggaayyttaammll∫∫iicccciitt††ssaaÂÂss††  nniiggttaammccMM--

NNuucceexxßßaayynnaannaa  ååTTaahhrrNN__ddUUccCCaa  ––  
--  eennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  GGggkkaarrddwwggnniiggssaall''ccMMNNuucceexxßßaayynnaammWWuunnEExxµµrr®®KKbb''EEpp~~kk

®®KKbb''CCaann''ff~~aakk''®®ssLLaajj''sseemm††cc““  ddUUeecc~~HHvvaa®®ttUUvvee®®bbIIeeQQµµaaHHsseemm††cc““CCaannuuyy  ..  eeBBll
eennaaHHvvaaee®®bbIIJJkk¥¥mmYYyyXX¬¬aaffaa  ––

‹‹‹‹‹‹  ««  ssMMuuGGeeJJIIÇÇjjGGss''eellaakkeeTTAATTTTYYllsseemm††cc““  »»  XX¬¬aaeennHHss&&kkii††ssiiTTiiÏÏGGssççaa--
rr¥¥NNaass''̆̆ ˘̆˘̆  GG~~kkNNaaeeTTAAKKWWss¬¬aabb''  ..

--  eennAArrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  GGggkkaarrddwwggnniiggssaall''ccMMNNuucceexxßßaayynnaammWWuunnEExxµµrr®®KKbb''EEpp~~kk
®®KKbb''CCaann''ff~~aakk''  EEddllssÌÌaattssÌÌMM  GGgg̈̈yyrrgg''ccSSeerrttaammxx¥¥ll''  eeddaayyyyll''ffaa  ««  eettIIrrbbbb
NNaammiinn®®ttUUvvkkaarrGG~~kkeeccHH  ??  »»  eeBBlleennaaHHvvaaee®®bbIIEEttJJkk¥¥mmYYyyXX¬¬aaffaa  ––

‹‹  ««  ssMMuuGGeejjIIÇÇjjGGss''eellaakkccUUllxx¬¬ÁÁnnmmkkCCYYyykkssaaggCCaattii  »»  GG~~kkccUUllKKWWss¬¬aabb''  ..
--  eennAA®®ssuukk´́bb""lliinnkk**ddUUeecc~~aaHHEEddrr  vvaaee®®bbIIEEttJJkk¥¥mmYYyyXX¬¬aa[[®®ttUUvvccMMccMMNNuucceexxßßaayy

rrbbss''nnaayyTTaahhaannKKWW  ––
‹‹‹‹‹‹  ««  ssMMuuGGeeJJIIÇÇjjeemmTT&&BBeeTTAACCYYyybbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonneeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmll©©gg''@@  »»

nnrrNNaaeeTTAAttaammvvaaKKWWss¬¬aabb''  ..
eemmIIllccuuHH  !!  JJkk¥¥EEttbbIIXX¬¬aaCCaaGGaavvuuFFdd**ss&&kkii††ssiiTTiiÏÏGGssççaarr¥¥  GGggkkaarrGGaacceeVVkknnaammWWuunn

EExxµµrr®®KKbb''@@EEpp~~kk  ®®KKbb''@@CCaann''ff~~aakk''  ®®bbmmUUllnnSSyykkeeTTAAVVjjeeccaallVVnnyy""aaggggaayy  mmiinn
BBiiVVkkbbgg≈≈MM  mmiinnBBiiVVkkccgg˘̆˘̆˘̆..

GGggkkaarrccaatt''kkaarrssmm¬¬aabb''EExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''  KKµµaannkkMMhhuussEEddllCCaammççaass''TTwwkkddIIBBiitt@@  KKµµaa
nnCCMMnnMMuuCCMMrrHH  mmaannPPaaBB®®ttwwmm®®ttUUvvttaammllMMnnSSJJkk¥¥ee®®bboobb®®bbeeddAArrbbss''eexxµµaacchhUU--CCIImmiijj  TTUU--
nnµµaannkkUUnneeccAArrbbss''vvaaffaa  ®®ttUUvvssmm¬¬aabb''mmnnuussßßssuuccrriitt  vvaa®®bbeessIIrrCCaaggTTuukkss®®ttUUvv[[rrss''
eennAA  ee®®JJHHvvaassnnii~~ddΩΩaannffaa  EExxµµrrCCaass®®ttUUvvrrbbss''vvaa  ..

GGggkkaarrGGnnuuvvtt††VVnn®®ttwwmm®®ttUUvvnnUUvvJJkk¥¥bbNN††SSrrbbss''hhUU--CCIImmiijjmmYYyyXX¬¬aaeeTToottEEddll
nniiyyaayyffaa  ––  eebbIIeeFFII√√ssÂÂggaammCCaammYYyyEExxµµrr  ««  QQ~~HH®®KKbb''®®KKgg˘̆˘̆˘̆  ccaajj''eeFFII√√eessddΩΩII  »»  kkaall
eeNNaaHHGGggkkaarrbbJJÇÇËËnneevvoottkkuuggccUUllmmkkkkaann''®®bbeeTTssEExxµµrr  ®®bbmmUUllbb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††nn--
KKrrEExxµµrr  ddwwkkCCJJÇÇËËnneeTTAAkkaann''®®ssuukkyyYYnneeddaayyeessrrII  ..ll..  nniigg  ..ll..

mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  CCaaddMMbbUUgg,,  GGggkkaarrccaabb''kk∫∫aallEExxµµrrnniiggEExxµµrr[[®®bbCCll''KK~~aa  [[ssmm¬¬aabb''
KK~~aassiinn  ..  kkaalleeNNaaHHbbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''eexxoovv--ssMMppnneeFF√√ss®®bbEEhhss  bbeeNN††aa--
yyxx¬¬ÁÁnn[[ccaajj''eeVVkkGGggkkaarrFF©©nn''CCaaggFF©©nn''  ..  kk~~̈̈ggrryy::eeBBll1133´́ff©©ddMMbbUUgg  qqÁÁttvvkk''vvII  eeddIIrr
GGeeJJIIÇÇjj®®bbmmUUllTTaahhaann  mmÂÂnnII††      GG~~kkrrddΩΩkkaarr®®KKbb''CCaann''ff~~aakk''        ®®BBmmTTSSgg®®BBHHssggÙÙEEddll  
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eeccHHccSSvviinn&&yyee®®CCAA®®CCHH  ddwwkknnSSyykkeeTTAAccUUllkk~~¨̈ggGGnnÊÊaakk''EExxßßee®®ttoommrrbbss''XXaattkkrrGGaaff··kkMM
VVMMgg  ˘̆˘̆˘̆®®ttUUvv®®kkuummeennHHssmm¬¬aabb''eeccaalleexxÊÊcc  ..

❑                                ❑

❑

eebbIIeeyyIIggeeFFII√√kkaarree®®bboobbeeFFoobbGGMMBBIIkkllll∫∫iicceeVVkkrrbbss''yyYYnnxxaaggeeCCIIggmmkkeellIIyyYY
nnxxaaggtt∫∫ËËgg  eeTTAAnnwwggkkllll∫∫iicceeVVkk®®bbmmUUllnnaammWWuunnEExxµµrr  TTSSggTTaahhaannTTSSggssIIuuvviilleennAA
rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjnniiggeennAA´́bb""lliinn  eeyyIIggeeXXIIjjffaarreebboobbTTSSggBBIIrreennHHmmaannssPPaaBBddUUccKK~~aa..
EEttyyYYnnmmiinnssmm¬¬aabb''ssaassnn__yyYYnneeTT  ..

1133´́ff©©ee®®kkaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__eennAA®®ssuukkEExxµµrr  KKWWeennAA´́ff©©TTII1133eemmssaa11997755  yyYYnnhhaa
NNUUyyccUUllkkaann''kkaabb''TTwwkkddIIyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..

44……55´́ff©©ee®®kkaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__eennAA´́®®BBnnKKrr  ((´́sshh˚̊gg))  BBYYkkrrddΩΩkkaarryyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg
®®KKbb''@@rrUUbb  xxMMssmm©©MMllaakk''xx¬¬ÁÁnn  ..  ccMMEENNkkyyYYnnhhaaNNUUyymmaannllkkllll∫∫iicc®®JJggTTuukkCCaa
ee®®ssccyy""aagghhµµtt''cctt''  ..  eennAAeeBBlleeTTIIbbccUUllmmkkddll''  vvaammiinnTTaann''bbeeJJççjjsskkmmµµPPaaBB
eeXXaarreeXXAAPP¬¬aammeeTT  ..  vvaaTTuukk[[GG~~kkrrddΩΩkkaarrTTSSggGGss''eennaaHHBBYYnn[[GGss''cciitt††  [[GGss''ssggÙÙwwmm
ee®®JJHHvvaaddwwggffaa  BBYYkkGG~~kkrrddΩΩkkaarryyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  TTSSggEEpp~~kkTTaahhaamm  TTSSggEEpp~~kkssIIuuvviill  ddll''
eeBBllddaacc''EExx  ««  KKWWddll''eeBBllddaacc''xx¥¥ll''̆̆ ˘̆˘̆  GGss''lluuyy  GGss''eess∫∫øøgg  »»  ..ll..

®®VVMM´́ff©©ee®®kkaayymmkk  ®®ssaabb''EEttmmaannLLaannhhßßIIbbCCaaee®®ccIInnee®®KKOOgg  ddaakk''ååeeKKÙÙaassnn--
ss&&BBÊÊeebbIIkkbbrrJJsseeBBjj®®kkuuggnniiggeexxtt††nnaannaa      nniiggrrddΩΩFFaannIÍ́ ®®BBnnKKrr    EE®®sskkppßßaayyffaa  ––
mmiitt††CCaaTTII®®ssLLaajj'''',,  GGggkkaarr®®bbkkaasseellIIkkEEllggeeTTaassmmiitt††TTSSggGGss''  eeTTaaHHmmaannffaann:

CCaaGGII√√kk**eeddaayy  ..  ≤≤LLËËvvGGggkkaarrssMMuuGGeeJJIIÇÇjjmmiitt††TTSSggGGss''  ccUUllmmkkccuuHHeeQQµµaaHHttaamm®®kkssYY
ggeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫IIeeTTAAhhaatt''eerroonnttaammrreebboobbffIIµµ  ttaammEEpp~~kk@@  mmaannrryy::eeBBll11EExx……22  EExx
rrYYccsswwmmvviill®®ttLLbb''mmkkCCYYyyeeFFII√√kkaarrbbMMeerrIICCaattiieeLLIIggvviijj  ttaamm®®kkssYYggeerroogg@@xx¬¬ÁÁnndd--
EEddll˘̆˘̆˘̆  ee®®JJHHbbUUddUUyyCCaabb''rrvvll''eeFFII√√ssÂÂggaamm  mmiinnVVnneerroonnssUU®®tt˘̆˘̆˘̆  GGggkkaarreellIIxx√√HHGG~~kk
eeccHHddwwgg  ..ll..  ccMMEENNkk‰‰nnaayyTTaahhaannnniiggnnaayyTTaahhaannrrgg  ssUUmmGGeeJJIIÇÇjjmmkkCCYY
yybbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnbbUUddUUyy[[eeccHHee®®bbIIrrffee®®kkaaHH      [[eeccHHkkaann''kkSSeePPII¬¬ggFFMM      [[eeccHHee®®bbIIvviiTT¥¥¨̈˘̆˘̆˘̆

yyYYnnxxaaggeeCCIIggeeVVkkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg
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CCaaBBiieessss[[eeccHHeebbIIkkkkVV""ll''eehhaaHH  ..  
BBYYkkrrddΩΩkkaarryyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggkkMMBBuuggGGss''ssggÙÙwwmm  lluuHHææeesscckkII††®®bbkkaassyy""aaggEEppÌÌmm

TTnn''PP¬¬nn''  nniiggdd**ssmmrrmm¥¥yy""aaggeennHH  kk**llgg''xx¬¬ÁÁnnFF¬¬aakk''ccUUllGGnnÊÊaakk''yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††sswwggTTSS
ggGGss''KK~~aa  eeddaayyeeddIIrreeccjjBBIITTIICC®®mmkkllaakk''xx¬¬ÁÁnneeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  mmkkbbgg˙̇aajjxx¬¬ÁÁnnssµµ&&®®KKcciitt††
ssMMuuccuuHHeeQQµµaaHH  ®®VVbb''mmuuxxttMMEENNgg®®ttgg''@@,,  eeddIImm∫∫IIVVnneeTTAAeerroonnssUU®®ttttaammrreebboobbffIIµµ
®®bbjjaabb''nnwwggVVnnvviill®®ttLLbb''mmkkeeFFII√√kkaarrddUUcceeddIImmvviijj˘̆˘̆˘̆..

ddMMNNaaggrrbbss''GGggkkaarreellIIjjjjwwmmTTTTYYlleeddaayyrrIIkkrraayy  ®®BBmmTTSSgg®®VVbb''kkMMrriitt´́ff©©
nniiggeemm""aaggEEddll®®ttUUvveeccjjddMMeeNNIIrr  ..  lluuHHddll''eeBBlleevvllaammkkddll''eehhIIyy  eennAArrddΩΩFFaannII
´́®®BBnnKKrr  nniiggeennAA®®KKbb''TTIIrrYYmmeexxtt††nnaannaa  mmaannLLaann®®KKbb''FFuunnTTSSggttUUccTTSSggFFMM  eerroobbCCaakk∫∫ÁÁnn
ccSSCCaaee®®sscc  ..  lluuHHGG~~kkrrddΩΩkkaarrTTSSggeennaaHHeeLLIIggLLaannEEttxx¬¬ÁÁnnTTeeTTccbb''ssBB√√®®KKbb''eehhIIyy
yyYYnnkkuummµµ̈̈yynnnniiss††kk**ddwwkk  ««GG~~kkeeTTaass»»  TTSSggeennaaHHyykkeeTTAAddaakk''KKuukkddaakk''®®ccvvaakk''TTSSggGGss''
eeddaayybbMMEEbbkkKK~~aaCCaa®®kkuumm@@ttaammEEpp~~kk  ttaammFFuunn  ttaammzzaannnn††rrss&&kkii††  ..ll..

eemmIIllccuuHH  !!  kkllll∫∫iiccEEddllddUUccKK~~aayy""aaggeennHH  eettIIGGggkkaarrGGnnaammiikkeerroonnBBIIyyYYnnhhaa
NNUUyy  ……yyYYnnhhaaNNUUyyeerroonnBBIIGGggkkaarrGGnnaammiikk  ……mmYYyykk**CCaaeess~~øøttkkllll∫∫iiccEEddll
mmaann®®bbPPBBEEttmmYYyy  ??

EExxµµrrPPaaKKee®®ccIInneennAAkk~~¨̈gg®®ssuukkyyll''eeddaayyssµµaann@@ffaa  ®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©TTII1177eemmssaa
eennHH  VVnnmmkkeeddaayyssaarrss~~aa®®BBHHhhssƒƒrrbbss''sseemm††cc““  ..  EEttccMMEENNkk‰‰sseemm††cc““vviijj
eennAAbbrreeTTss‰‰eeNNaaHH  eeFFII√√hhaakk''ddUUccCCaaKKµµaannddwwgg  KKµµaannyyll''GGII√√TTSSggGGss''  ..

´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755  sseemm††cc““kkMMBBuuggeeFFII√√bbddiissNNΩΩaarrkkiiccççeePP∆∆øøvvkkiittii††yysskk~~̈̈ggssƒƒaa
nnTTUUttGGaarr""aabb''  ..  sseemm††cc““VVnnTTTTYYllddMMNNwwggCCaapp¬¬ËËvvkkaarrGGMMBBIIeeCCaaKKCC&&yydd**ccEEmm¬¬kkeennHH  ..
ttaammGG~~kksseegg˚̊ttkkaarrNN__bbrreeTTssEEddllVVnnttaammddaannBBIIeerrOOggeennHH  eeKKVVnnssrreessrrbb--
JJÇÇaakk''ffaa  sseemm††ccssIIhhnnuummiinnVVnnbbeeJJççjj®®bbttiikkmmµµ[[eeXXIIjjffaa  sseemm††ccmmaannkkaarrPP&&yy
®®BBYYyy……ssbb∫∫aayyrrIIkkrraayyeeLLIIyy  ..  EEttppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijj  CCaa‰‰kkCCnn  sseemm††ccss¬¬nn''eess¬¬aattkk''
ss¬¬̈̈ttCCaa´́®®kkEEllgg  ..  sseemm††ccGGnnÊÊHHssaarryy""aaggxx¬¬SSgg  rrgg''ccSSddMMNNwwggBBiitt®®VVkkddCCaapp¬¬ËËvvkkaarrBBII
®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaCCaabbnn††mmkkeeTToott  ..  EEttEEbbrrCCaaggggiittGGnnÏÏkkaa  KKµµaannTTTTYYllGGII√√CCaabbEEnnƒƒmmmmkk
eeTToottTTaall''EEtteessaaHH˘̆˘̆˘̆..  GG~~kkkkaaEEssttnnaannaattaammssYYrreeddjjeeddaallsseemm††ccssIIhhnnuu  BBIIeerrOOgg

sskkmmµµPPaaBBsseemm††ccssIIhhnnuuee®®kkaayy®®BBwwttii††kkaarrNN__

´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755
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eeCCaaKKCC&&yydd**ccEEmm¬¬kkeennHH  ..  sseemm††ccssIIhhnnuurrkkJJkk¥¥eeqqII¬¬yyyy""aaggxxII¬¬ffaa  ––  ««  sseemm††ccEEmm""
GGaaJJFF  eeFFII√√[[sseemm††ccyyaagg®®ttLLbb''ccUUllkkaann''mmaattuuPPUUmmiimmiinnVVnn  »»  ..ll..  ®®BBHHmmhhaakkßß
®®ttIIyyaannIIeessaayyTTIIvvggtteennAAccuuggEExxeemmssaa11997755  ..

eennAA´́ff©©TTII88ååssPPaa  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnEEff¬¬gg®®VVbb''GG~~kkkkaaEEssttCCaattiiGGaall''eehhßßrrII
mm~~aakk''ffaa  ––  

««  xxMM∆∆̈̈KKµµaannkkaarrccSSVVcc''nnwwggccUUlleeTTAAkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaeeTT˘̆˘̆˘̆  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvvEEttffyy[[qq©©aayy
BBII®®bbeeTTssxxMM∆∆̈̈ ˘̆˘̆˘̆  xxMM∆∆̈̈mmiinn®®ttUUvvPPÇÇaabb''xx¬¬ÁÁnnkk~~̈̈ggkkiiccççkkaarr´́nnEExxµµrr®®kkhhmmTTSSggeennaaHHeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆  xxMM∆∆̈̈ssMMeerr
cciitt††nniirreeTTssxx¬¬ÁÁnneeTTAAssMMNNaakk''eennAATTII®®kkuuggBB¥¥¨̈ggyy""aagg´́nn®®bbeeTTsskkUUeerr""xxaaggeeCCIIgg˘̆˘̆˘̆  rrss''
eeddaayyssnnii††PPaaBBqq©©aayyBBIIbbJJ˙̇aadd**ssµµ̈̈KKssµµaajjeennHH  »»  ..

eennAAccuuggEExxååssPPaa11997755,,  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnbbJJÇÇaakk''®®VVbb''GG~~kkkkaaEEssttbbrreeTT--
ssbbEEnnƒƒmmeeTToottffaa  ––  sseemm††ccmmiinnvviillccUUllkkaann''mmaattuuPPUUmmiikkmmıı̈̈CCaaCCaaddaacc''xxaatt  ..  eeKKVVnn
ddwwggffaa  eennAAccuuggEExxååssPPaaeennHH  eennAABB¥¥¨̈ggyy""aagg,,  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnEEttggbbTTccMMeerroogg
mmYYyyEEddllmmaanneeQQµµaaHHffaa  ««  llaaeehhIIyykkmmıı̈̈CCaa  »»  ..  

´́ff©©TTII1188kkkk˚̊ddaa,,  eellaakkssaarriinn--qqaakknniiggeellaakkCCYYnn--®®bbssiiTTiiÏÏeeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''
®®kkuuggBB¥¥¨̈ggyy""aagg  ssMMuu®®kkaabbff√√aayybbggMMyyaaggsseemm††ccssIIhhnnuu®®ttLLbb''ccUUllkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈
CCaavviijj  ..  eeBBlleennaaHHsseemm††ccssIIhhnnuubbddiieessFFyy""aaggddaacc''xxaatt  ..  mmYYyyEExxee®®kkaayymmkk
eeTToott  KKWWeennAA´́ff©©TTII1188ssIIhhaa,,  sseemm††ccEEbb""nn--nnuuttnniiggeellaakkeexxoovv--ssMMppnneeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAA
kkaann''®®kkuuggBB¥¥¨̈ggyy""aagg  ssUUmmyyaaggsseemm††ccvviill®®ttLLbb''ccUUllkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaamm††ggeeTToott
eeddaayyGGHHGGaaggffaa  nnwwgg®®bbKKll''ttMMEENNgg®®bbmmuuxxrrddΩΩff√√aayysseemm††cc““rrhhUUttGGss''mmYYyyCCIIvviitt ..
eeBBlleennaaHHsseemm††cc““ee®®ttkkGGrrNNaass''  eehhIIyyTTTTYYllyyll''®®BBmmeeddaayyKKµµaannrraaEErrkk  ..  ss
eemm††ccssIIhhnnuuyyaaggeeTTAAeebb""kkSSggeeddIImm∫∫IIssMMuullaarrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11cciinnCCUU--eeGGnnLLaayy  EEddllkkMMBBuugg
EEttBB¥¥aaVVllCCmm©©WWeennAAmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  ..  sseemm††ccmmaannbbnnÊÊËËllyy""aaggss~~iiTTss~~aallffaa  ––  EEddll
sseemm††ccyyll''®®BBmmccUUlleeTTAAkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaeennaaHH  KKWWmmiinnEEmmnnmmaannnn&&yyffaa  sseemm††cc
yyll''®®BBmmTTTTYYllssaall''EExxµµrr®®kkhhmmTTSSggeennaaHHeeTT  EEttCCaaBBlliikkmmµµeeddIImm∫∫IICCaakkiittii††yyssdd--
ll''®®bbeeTTsscciinn  eehhIIyyCCaaBBiieessssddll''eellaakkCCUU--eeGGnnLLaayy  EEddllVVnnCCYYyy®®bbeeTT--
ssEExxµµrrnniiggsseemm††ccyy""aaggee®®ccIInneellIIssllbb''  ..ll..  

sseemm††ccyyaaggeeTTAAddll''®®kkuuggPP~~MMeeBBjjeennAA´́ff©©TTII99kkJJÔÔaa11997755  eeddaayykkaatt''ttaammTTII®®kkuu
gghhaaNNUUyy  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√TTssßßnnkkiiccççyy""aaggxxII¬¬eennAATTIIeennaaHHppgg  ..

eeBBlleennaaHH  eennAAccMMNNttGGaakkaassyyaanneeJJFFiicciinnttuugg  mmaann®®kkaallkkMMrraall®®kkhhmmeeqqÌÌAA
mmaann®®BBHHssggÙÙKKgg''rrgg''ccSSff√√aayy®®BBHHBBrrCCyyeenn††aa,,  mmaann®®ssII®®kkmmMMuueekkµµgg@@  QQrrrrgg''ccSSff√√aayy
VVcc''pp˚̊aa,,    mmaanneeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmeess¬¬øøkkJJkk''CCaa‰‰kkssNNΩΩaann    nniiggeess¬¬øøkkJJkk''CCaassIIuuvviill  
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QQrrccSSCCaarrbbggkkiittii††yyssff√√aayysseemm††cc““  ..ll..
lluuHHTT√√aarryynn††eehhaaHHeebbIIkkeeLLIIgg  sseemm††ccrrnnÏÏtt''FF¬¬aakk''eeffII¬¬mmkk††¨̈kk  xxkk®®BBHHTT&&yy  eeddaayy

eeXXIIjjbbrriiyyaakkaassnniiggbbddiissNNΩΩaarrkkiiccççdd**eessaaHHkkee®®kkaaHHrrgg''ccSSTTTTYYll  ..  sseemm††ccrraaEErrkk
ffyyee®®kkaayyBBIIrrbbIICCMMhhaann  mmYYyyssnnÊÊ¨̈HHeeTTIIbbyyaaggccuuHHBBIIyynn††eehhaaHH  ..  GGggkkaarrkk**yyaaggss
eemm††cceeTTAATTssßßnnaa  ««ssmmrrPPUUmmiimmuuxx»»  KKWWkkaarrCCIIkkddIIeeFFII√√TTMMnnbb'',,  eellIIkkPP¬¬WWEE®®ss  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk
eeTToott  GGggkkaarryyaaggsseemm††cceeTTAAsseemmııaaFFeerraaggcc®®kkttmm∫∫aajj  ..  eeBBllsseemm††ccyyaaggccUUll
eeTTAAddll''  kkmmµµkkrrCCaaee®®ccIInnnnaakk''rrtt''QQUUrrqqmmkkff√√aayybbggMMEEff¬¬ggssaarrTTuukk≈≈TTSSggyyMMKK®®KKUUkk
ee®®JJHHrrgg''ccSSEEttsseemm††ccyyaaggmmkkddll''sseeÂÂggaaHH  ..  mmaannkkmmµµkkrrxx¬¬HHllYYccff√√aayylliixxiittEEdd--
llmmaannEEccggnnUUvvggMMeeBBIÍ́ ®®BB´́ppßßnniiggkkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµ  BBIIssMMNNaakk''EExxµµrr®®kkhhmmmmkkeellIICCnn
CCaattiiEExxµµrrEEddllCCaakkUUnneeccAATTSSggGGss''kkMMBBuuggEEttTTTTYYll  ..ll..

sseemm††ccxxUUccTTwwkkcciitt††CCaaxx¬¬SSggeeddaayyeeXXIIjjssƒƒaannkkaarrNN__EEbbbbeennHH  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH
eessaatt  GGggkkaarrhhaamm®®VVmmmmiinn[[sseemm††ccyyaaggeeTTAANNaaeeddaayyeessrrIIxxuussBBIIbbJJÔÔaattiirrbb
ss''GGggkkaarreeLLIIyy  ..

bbIIGGaaTTiitt¥¥ee®®kkaayymmkk  eeddIImm∫∫II[[GGMMNNaacc®®KKbb''®®KKggrrbbss''GGggkkaarrmmaannllkk≈≈NN::®®ss
bbcc∫∫aabb''  GGggkkaarrtt®®mmUUvv[[sseemm††ccyyaaggeeTTAAkkaann''GGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattii  eeddIImm∫∫IIbbgg˙̇aajj
xx¬¬ÁÁnnkk~~¨̈ggffaann::  CCaattMMNNaaggrrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı¨̈CCaarrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  EEddllccMMhhTTMMeennrreennAATTII
®®kkuuggjjËËvvyy""kk  ttSSggBBIIqq~~SS11997700mmkkeemm""¬¬HH  ..

kk~~̈̈gg{{kkaass®®bbCCMMuuCCaaååLLaarriikkeennAAGG˘̆ss˘̆bb˘̆  sseemm††ccmmaannbbnnÊÊËËllyy""aagg®®kkGGWWtt  EEddll
mmaannnn&&yyCCaaGGaaTTiiffaa  ––

««  ˘̆˘̆˘̆®®bbeeTTssEExxµµrrttUUccBBiittEEmmnn  bb""uuEEnn††GGaacckkMMccaatt''cc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg  EEddllCCaamm--
hhaaGGMMNNaacceellIIBBiiPPBBeellaakk  [[xxUUcceeKKaallbbMMNNggEEddllccgg''ccUUllmmkkQQ¬¬aannJJnn®®bbeeTT
sskkmmıı̈̈CCaarrbbss''sseemm††cctteeTTAAeeTToott˘̆˘̆˘̆ »»  ..ll..

ccbb''ssuunnÊÊrrkkffaadd**KKYYrr[[xxµµaass''eeGGoonneennHH  mmaannGG~~kkttMMNNaagg®®bbeeTTssxx¬¬HH  mmaannccMMnnYYnn11
PPaaKK33  EEddllmmiinnddwwggcc∫∫aass''BBIIssƒƒaannkkaarrNN__́́ ppÊÊkk~~̈̈gg´́nn®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  VVnnTTHH´́ddGGbbGGrr
ssaaTTrr  nnUUvveeCCaaKKCC&&yydd**mmhhiimmaaEEkk¬¬ggkk¬¬aayyeennHH  ..  

sseemm††ccyyaagg®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaavviijj  kkaatt''ttaamm®®bbeeTTssVVrrSSgg  eeddaa--
yy®®TTgg''ssMMNNaakk''eennAATTII®®kkuuggVV""rrIIss__GGss''mmYYyyrryy: ..  sseemm††ccVVnnCCYYbbeellaakk®®bbFFaannaa
FFiibbttIIVVrrSSgg  vvaa""eellrrII--hhßßIIss˚̊aa  eeddss††SSgg  eennAA´́ff©©TTII99ttuullaa7755  ..

lluuHHsseemm††ccyyaaggccUUllddll''®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  sseemm††ccssMMrraakkEEttmmYYyyrryy::yy""aaggxxII¬¬
eellaakkkk**eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeddaayycciitt††‰‰gg  eeddaayyKKµµaannBBiiee®®KKaaHHCCaammYYyyGGggkkaarreeTT  ..  sseemm††cc
yyaaggeeTTAAeeFFII√√TTssßßnnkkiiccçç®®bbeeTTss1111eennAA´́ff©©TTII1155vviicciiœœkkaa11997755  ..      GGggkkaarreeXXIIjjsskk--



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                  8811

mmµµPPaaBBrrbbss''sseemm††ccyy""aaggddUUeecc~~HH  mmiinnssbb∫∫aayycciitt††TTaall''EEtteessaaHH  eeddIImm∫∫II®®BBmmaannnnUUvvkkaarr
mmiinneeBBjjcciitt††eennHH  GGggkkaarrTTTTYYllsseemm††cceennAAeeBBllsseemm††ccyyaaggccUUll®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa
vviijj  eennAA´́ff©©3311FF~~ËË11997755  kk~~̈̈ggffaann:CCaavvrrCCnnCCaann''xxııss''mmYYyyrrUUbbEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

kk~~̈̈ggrryy:eeBBll33qq~~SS88EExx2200´́ff©©kk~~̈̈ggrrbbbbGGggkkaarr  KKµµaannEExxµµrrNNaassaall''ffaa  eettIIGGgg--
kkaarrCCaannrrNNaaeeTT  ..  GGggkkaarrKKµµaannrrUUbbrraaggddUUcceexxµµaacc®®JJyybbiissaacc    eeccHHee®®bbIIååVVyykkll
yy""aaggGGaaff··kkMMVVMMgg  GGaacc´́qq~~®®bbDDiittee®®kkuummeeccaarr[[kk¬¬aayyeeTTAACCaa®®kkuummbbddiivvtt††nn__  GGaacc´́qq~~®®kk´́LL
BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  EEddllbbeeggII̊̊tteeddaayyeexxoovv--ssMMppnn  [[kk¬¬aayyeeTTAACCaaXXaattkkrrdd**eeXXaarreeXXAA
..  GGaaccbbgg√√iillxxYYrrkk∫∫aallEExxµµrrsswwggmmYYyynnKKrr  [[mmaannssPPaaBBggggiittGGnnÏÏkkaarreeddaayykkaarr
yyll''VVnn®®ttwwmmEEttssµµaann@@EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  ssUUmm∫∫IIEEttsseemm††ccssIIhhnnuu  kk**eellaakkyyll''®®cc
LLMMyy""aaggFF©©nn''CCaaggFF©©nn''  ..  eemmIIllccuuHH  !!  eennAA´́ff©©TTII22eemmssaa11997766  eellaakkEEff¬¬ggCCaaPPaassaaVV
rrSSggssrreessIIrrGGrrKKuuNNGGggkkaarrGGnnaammiikkddUUccmmaanneesscckkII††CCaaGGaaTTiiffaa  ––

««˘̆˘̆˘̆  BBYYkkGGaakk∫∫tt''VVnneeFFII√√TTuukk≈≈bbuukkeemm~~jj  nniigg®®bbmmaaffkkaattTTaannddll''rrUUbbxxMM∆∆̈̈  ®®BBmmTTSSgg
®®bbTTaajj®®bbTTgg''xxMM∆∆̈̈  [[FF¬¬aakk''ccuuHHeeTTAAkk~~̈̈ggPPkk''®®CCSS´́nnPPaaBBGGaamm""aass''rrbbss''BBYYkkvvaa  ..  xxMM∆∆̈̈mmaannGGMM--
NNrrKKuuNNCCaaPPeeyy¥¥aaPPaaBBddll''GGss''eellaakkvviirrbbuurrss,,  vviirrnnaarrII  ´́nnGGggkkaarrbbddiivvtt††nn__TTSSgg
eennaaHHNNaass''    EEddllVVnnlluubbllaaggrrUUbbxxMM∆∆̈̈[[rrYYccccaakkBBIIPPkk''®®CCSSeennHH  eehhIIyyEEddlleeFFII√√[[xxMM∆∆̈̈
mmaannnniittiissmm∫∫TTaavviijjccMMeeJJHHmmuuxx®®bbvvttii††ssaaÂÂss††̆̆ ˘̆˘̆  »»  ..

ddUUeecc~~HHsseemm††ccssIIhhnnuubbeeNN††aayyxx¬¬ÁÁnn[[ccaajj''eeVVkkGGggkkaarr  EEddllnnwwkkeeTTAAKKYYrr[[eeGGoo
nnxxµµaass''CCaa´́®®kkEEllgg  ..

lluuHH®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaammaanneekkAAGGII®®ssYYllbbYYlleennAAGG˘̆ss˘̆bb˘̆  KKWW®®bbeeTTssEExxµµrrVVnnssMMeerr
cceeBBjjllkk≈≈NN::®®ssbbcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  eeddaayyss~~aa®®BBHHhhssƒƒCCaassƒƒaaBBrr  ®®ssaabb''EEttGGgg
kkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[sseemm††cc®®bbmmUUll®®BBHHrraaCCbbuu®®ttTTSSggGGss''  eeFFII√√mmaattuuPPUUmmiinniivvtt††nn__ccUUll®®ssuukk
EExxµµrrvviijj  ..  lluuHH®®BBHHrraaCCbbuu®®ttTTSSggLLaayyeennaaHH  ccUUllddll''rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  CCYYnnCCMMuuKK~~aaee®®sscc
VVcc''eehhIIyy  GGggkkaarrkk**eeccjjbbJJÇÇaabbMMEEbbkk®®BBHHrraaCCbbuu®®tt  [[eeTTAAeeFFII√√kkaarrrrYYmmTTSSggbbgg≈≈MM  ddUUcc®®bb
CCaaCCnnTTUUeeTTAATTSSgg®®bbeeTTssEEddrr˘̆˘̆˘̆  ddUUeecc~~HH®®BBHHrraaCCbbuu®®ttkk**VVnnss¬¬aabb''GGss''CCaaee®®ccIInn  ..  GGgg
kkaarreeccjjbbJJÇÇaabbgg≈≈MM[[sseemm††ccssIIhhnnuu  eeFFII√√JJkk¥¥ssMMuullaaEEllggBBIImmuuxxttMMEENNgg®®bbmmuuxxrrddΩΩ
EExxµµrrkk~~̈̈ggEExxmmiinnaa11997766  ..

eettIIGGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??
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ssYYrr  ––  eehhttuuddUUcceemm††ccVVnnCCaaGGggkkaarrmmiinnssmm¬¬aabb''ssIIhhnnuu  ??  ..
eeqqII¬¬yy  ––  GGggkkaarrrrkkßßaasseemm††ccssIIhhnnuuTTuukkeeFFII√√CCaannuuyy  eeddIImm∫∫IITTaakk''TTaajj®®bbCCaaCCnn  EExxµµrr

EEddlleennAAeess~~hhaasseemm††cc““tteeTTAAeeTToott˘̆˘̆˘̆..

��                    ��

��
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CMBUkTI11
‹‹  ccmm©©ll''rrbbss''bbrreeTTssnnaannaaccMMeeJJHHvvtt††mmaann´́nnGGggkkaarr  ..

‹‹  kkUUnneeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmccaabb''ccggPP~~aakk''ggaarrTTUUttGGttiittsshhPPaaBB

ssUUeevvoottCCaaeerroommcc∫∫gg  ..

GGggkkaarr®®kkLL¨̈kkeellggeessIIccddaakk''PP~~aakk''ggaarrTTUUttnnaannaa  mmaannPP~~aakk''ggaarrTTUUttGGttiittsshh
PPaaBBssggmmnniiyymmssUUeevvoottCCaaeeddIImm  ..  eennAA´́ff©©TTII1199eemmssaa  eeBBllll©©aacc  ssƒƒaannTTUUttGGttiitt
sshhPPaaBBssUUeevvoott  VVnnBB¥¥ÁÁrrpp¬¬aakkmmYYyyCCaabb''nnwwggmmaatt''TT√√aarr  ssrreessrrGGkkßßrrVVrrSSggFFMM@@  mmaann
eesscckkII††CCaaGGaaTTiiffaa  ––  eeyyIIggssggmmnniiyymmCCaammiitt††  CCaabbggbbÌÌËËnn  ssUUmmmmiitt††GGeeJJIIÇÇjjmmkkCCYYbb
bbggbbÌÌËËnneeyyIIgg  eeyyIIggccSSmmiitt††eennAATTIIeennHH  KKWWkk~~̈̈ggssƒƒaannTTUUtt  ..  ssUUmmmmiitt††nnSSGG~~kkeeccHHnniiyyaayy
PPaassaaVVrrSSggmmkkCCaammYYyyppgg  ..ll..  

eennAAeeBBllEEddllttMMNNaaggGGggkkaarrmmkkddll''  BBYYkkeennHHmmiinnxxIIççrrvvll''eeGGIIeeBBIInnwwggeemmIIllpp¬¬aakk
eennAAmmaatt''TT√√aarrrrbbggssƒƒaannTTUUtteennHHeeTT  EEttttMMNNaaggrrbbss''GGggkkaarrEEbbrrCCaaeekkHH´́kkkkSSeePPII¬¬ggeebb--
4400  EEddllCCaakkSSeePPII¬¬ggVVnneeddaayyssaarrCCMMnnYYyyrrbbss''GGttiittsshhPPaaBBssUUeevvootteennHH‰‰gg  VV
jj''ccMMeessaarreeddIImm∫∫IIeebbIIkkTT√√aarr[[VVnnTTaann''cciitt††  ..  eeBBllccUUlleeTTAAddll''ssƒƒaannTTUUtt  mmaannmmnnuussßß
®®bbuuss44nnaakk''  ®®ssII33nnaakk''  ..  BBYYkkeennHHkk**ccaabb''PP~~aakk''ggaarrTTUUttTTSSggGGss''eennaaHHccggss¬¬aabbeesskk
eehhIIyybbeeNNII††rreeTTAAkkaann''bbnnÊÊbb''VVyy  ..  eeBBlleebbIIkkTTUUrrTTwwkkkkkkeeLLIIggeeXXIIjjmmaannBBggmmaann''
eennAAkk~~̈̈ggeennaaHH  ttMMNNaaggGGggkkaarryykkmmkkeeVVkkeeccaalleennAAccMMeeJJHHmmuuxxGG~~kkCCaabb''ccMMNNgg  ®®BB
mmTTSSggssII††bbeennÊÊaassffaa  ––  

««  eennAAkk~~̈̈ggrrbbbbssggmmnniiyymmdd**BBiitt®®VVkkdd  nniiggdd**qqÌÌiinneeqqÌÌAArrbbss''GGggkkaarr  eeKKmmiinnhhUU
bbbbMMpp¬¬aajjBBggmmaann''yy""aaggeennHHeeTT  eeKK®®ttUUvvEEttyykkvvaaeeTTAAPP∆∆aass''ssiinn  rrYYccyykkeemmmmaann''mmkkEEcc
kkKK~~aahhUUbb˘̆˘̆˘̆..ll..

PP~~aakk''ggaarrTTUUttGGttiittsshhPPaaBBssUUeevvoottCCaassggmmnniiyymmeerroommcc∫∫ggdd**xx¬¬SSggBBUUEEkkeellII
eellaakkeeFFII√√EEPP~~kkLLIIggLLgg''  ..  eeddaayyyyll''ttaammkkaayyvviikkaarrxx¬¬HH@@  kk**nnwwkkffaa  ––    {{GGggkkaarrccgg''  

ccmm©©ll''rrbbss''bbrreeTTssnnaannaaccMMeeJJHHvvtt††mmaann´́nnGGggkkaarr



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                  8844

eeFFII√√kkaarreessIIeerrIInniiyymmeeTTddwwgg  ??  PP~~aakk''ggaarrCCaabb''ccMMNNggTTSSggGGss''®®KKvvIIkk∫∫aall  eeddaayymmkkBBII
mmiinnyyll''GGss''nnUUvvnn&&yyEEddlleeKKnniiyyaayyBBnn¥¥ll''  EEtteeKKnnwwkkkk~~̈̈ggcciitt††ffaa  ssggmmnniiyymmrrbb
ss''GGggkkaarrssIIÌÌeeKKeennHH®®bbEEhhllCCaa≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__  nniiggeeFFII√√[[vviinnaasshhiinneehhaacceeTTddwwgg  ??
®®KKaann''EEttmmaannkk~~̈̈ggkkaarr®®ss´́mmEEttmmiinnddwwggffaaeeKKccgg''eeFFII√√GGII√√  ??  eettIIGGggkkaarrCCaannrrNNaaeeTTAAeeGGHH  ??  

ccaabb''BBII´́ff©©TTII2200kkuumm∏∏:ddll''66eemmssaa11997766  mmaannPP~~aakk''ggaarrTTUUttCCaattiissflfluuyyEEGGddmm~~aakk''
eeQQµµaaHHkkaahh¥¥bbflflkk  mmaann{{kkaassVVnneeTTAAeeFFII√√TTssßßnnkkiiccççrrbbbbssggmmnniiyymmccEEmm¬¬kkrrbbss''
GGggkkaarr  ..  eellaakkeeFFII√√GGFFiibb∫∫aayyffaa  ––  bbddiivvtt††nn__EExxµµrrEEddllmmaanneeQQµµaaHHGGggkkaarrGGnnaammiikk
CCaaeemmddwwkknnSSkkYYrr[[ccEEmm¬¬kkGGssççaarr¥¥  KKWWEEbb¬¬kkBBIIbbddiivvtt††nn__́́ nn®®bbeeTTssmmhhaaGGMMNNaaccnnaannaa  ddUUcc
CCaa®®bbeeTTsscciinn  ……GGttiittsshhPPaaBBssUUeevvoottCCaaeeddIImmqq©©aayyNNaass''  KKWWkkaarrbbMMpp¬¬aajjeexxÊÊccbbMM
pp¬¬aajjxxIIÊÊ  jj¨̈SSgg[[BBiiPPBBeellaakkPP∆∆aakk''eeppIIÌÌll  nnUUvvGGMMeeBBIIeeXXaarreeXXAAkkaabb''ssmm¬¬aabb''  EEddllmmaannPPaa
BBBBuuHHeeJJrrhhkk''kkeeÂÂJJÇÇaallddUUccPP~~MMeePPII¬¬gg  ..ll..  

eellaakkmmaannkkaarrqq©©ll''EEssnnqq©©ll''  ee®®JJHHrraaÂÂss††EExxµµrrCCaaGG~~kkkkaann''BBuuTTÏÏssaassnnaa  EEddll
mmiinnhhflflaannTTSSggssmm¬¬aabb''sstt√√mmuuss……rruuyymmYYyyppgg  eettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaammaannkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''
yy""aaggrrggaallEEbbbbeennHH  ??  ..

GG~~kk®®ssIILLËËrr""gg''BBiicc,,  CCaattiiVVrrSSgg,,  mmaannbbII††CCaakkmmµµaaPPiiVVllCCaann''xxııss''rrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm
eeQQµµaaHHmmiitt††ssYYgg--ssIIuueeKKOOnn  VVnn®®ttUUvvTTTTYYllTTaarruuNNkkmmµµyy""aaggFF©©nn''BBIIssMMNNaakk''rrbbbbGGgg--
kkaarr  ..  GG~~kk®®ssIIeennHHVVnnGGHHGGaaggeeFFII√√CCaassaakkßßIIccMMeeJJHHGGMMeeBBIIeeXXaarreeXXAArrbbss''rrbbbbeennHH  ..
GG~~kk®®ssIIEEffmmTTSSggVVnnssrreessrrGGFFiibb∫∫aayyyy""aaggBBiiss††aarreennAAkk~~¨̈gg‰‰kkssaarrrrbbss''KKaatt''eeTToo
ttppgg  ..

CCaassrruubbeesscckkII††eeTTAA  GG~~kk®®ssIIssrreessrrbbJJÇÇaakk''ffaa  ––  GGggkkaarrCCaabbiissaacc  GGaaccccUUll
ssNNÏÏiittkk~~̈̈ggbbuuKKllNNaaEEddlleellaaPPGGMMNNaacc  ssIIuueeCCaarr  ..  kkaalleebbIIbbiissaacceennaaHHccUUllss
NNÏÏiittkk~~̈̈ggbbuuKKllNNaaeehhIIyy  bbuuKKlleennaaHHeePP¬¬ccGGss''eehhIIyynnUUvvEEmm""““  ®®bbBBnnÏÏkkUUnn  jjaattii  mmiitt††
CCaaBBiieessssCCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  ttYYyy""aaggddUUcceerrOOggmmiitt††ssYYgg--ssaaeeKKOOnnbbII††rrbbss''GG~~kk®®ssII
®®ssaabb''  EEddlleeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµeellII®®bbBBnnÏÏkkUUnnrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..ll..  GG~~kk®®ssIIVVnnbbJJÇÇaakk''eeTToott
ffaa  ssUUmm∫∫IIEEttffaann::GG~~kk®®ssIICCaaPPrriiyyaarrbbss''kkmmµµaaPPiiVVllCCaann''xxııss''ppgg  GG~~kk®®ssIITTTTYYllTTaarruu
NNkkmmµµyy""aaggeevvTTnnaarrkkJJkk¥¥ssrreessrrmmiinnVVnnppgg  ccuuHHTTMMrrSSddll''®®bbCCaaCCnnKKµµaannbbuuNN¥¥
ss&&kkii††  ……ggaarrGGII√√nnwwggeeKKeennaaHH  eettII®®ttUUvvrrggTTuukk≈≈CCaaggeennHHbb""uunnµµaannddggeeTTAAeeTToott  ..  GG~~kk®®ssIIVVnn
ddMMGGUUjjffaa  ––  KKYYrr[[GGaassUUrrGG~~kkEEddllCCYYbb®®bbTTHHnnwwggeerrOOggeennHHNNaass''  eehhIIyyeennAATTIIbbJJççbb''
GG~~kk®®ssIIeeFFII√√ssMMnnYYrrmmYYyyEEddrrffaa  ––

eettIInnrrNNaaCCaaGGggkkaarr  ??

�           
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CMBUkTI12
‹‹  kkMMeeNNIIttrrddΩΩaaPPiiVVllTTIIggeemmaaggkkmmıı̈̈CCaa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ..

‹‹  GGggkkaarrccaatt''EEttggttSSggEExxµµrreevvoottmmiijjCCaaKKNN::ttMMbbnn''  CCaattMMNNaagg

rraaÂÂss††  ..

‹‹  mmuuxxggaarrrrbbss''®®kkssYYggssuuxxaaPPiiVVll  nniigg®®kkssYYggGGbb''rrMMrrbbss''GGgg

kkaarr  ..

‹‹  GGggkkaarrbbeeggII̊̊ttXXaattkkrrCCaa®®VVMM®®kkuumm  ..

‹‹  EExxµµrreevvoottmmiijjeeddIIrr®®bbmmUUllmmaasseeBB®®CCnniigglluuyykkaakk''  ..

‹‹  GGggkkaarrbbeeggII̊̊tt®®kkuummnniiggkkggsshhkkrrNN__ttMMbbnn''  ..

´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755      GGggkkaarrTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHH      eehhIIyyccUUllmmkklluukklluuyy®®bb--
eeTTsskkmmıı̈̈CCaaPP¬¬aamm  ..  CCaaddMMbbUUggGGggkkaarr®®ccaannEEttkk∫∫aallEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrrBBIIrr®®kkuumm  ..
®®kkuummTTII11KKWWbbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''eellaakkeexxoovv--ssMMppnn  ..  ®®kkuummTTII22KKWWGGttiitteeccaarr  EEddll
GGggkkaarrEEkk´́qq~~CCaa®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmEEddrr  nniigg®®kkuummTTII33  CCaa®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg  EEddll
rraaÂÂss††EExxµµrrmmiinnssaall''ffaaCCaassaassnn__GGII√√eeTT  ..

XXaattkkrrTTSSggbbII®®kkuummeennHHGGnnuuvvtt††ttaammbbJJÇÇaarrbbss''GGggkkaarr  ssmm¬¬aabb''®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr
ss¬¬ËËtt®®ttgg''  CCaaBBiieessssGG~~kkeeccHHddwwgg  eeddaayyKKµµaannCCMMnnMMuuCCMMrrHHGGII√√eeTT  ..  ssmm¬¬aabb''kk~~̈̈ggrryy:eeBBll
1100EExx  GG~~kkeeccHHddwwggss¬¬aabb''CCiittGGss''  ..  GG~~kkEEddllmmiinnTTaann''ddll''eevvnnss¬¬aabb''  xx¬¬aaccVVkk''ss∫∫aatt
mmiinnhhflflaannkkMMeerrIIkk  eeTTIIbbGGggkkaarrbbeeJJççjjGGttIIttEExxµµrreeyyookkmmiijj  KKWWssmmaaCCiikkbbkkßß®®bbCCaaCCnn
bbddiivvtt††nn__EExxµµrr  ..  GGggkkaarrccaatt''EEttggCCaaee®®ssccCCaa®®bbFFaannsshhkkrrNN__,,  CCaaKKNN:ttMMbbnn''
nniiggCCaattMMNNaaggrraaÂÂss††  rrYYccbbnn¬¬MMee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmmtteeTTAAeeTToott  EEddllmmaannCCaaååTTaa--
hhrrNN__xx¬¬HH@@ddUUcctteeTTAA  ––

kkMMeeNNIIttrrddΩΩaaPPiiVVllTTIIggeemmaaggkkmmıı̈̈CCaa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥
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--  eennAA´́ff©©TTII2200  EExxmmiinnaa  qq~~SS11997766  CCaa´́ff©©ee®®CCIIsseerrIIssttMMNNaaggrraaÂÂss††  GGggkkaarrGG--
nnaammiikkeeccjjbbJJÇÇaa[[eehhAA®®bbCCaaBBllrrddΩΩTTSSggGGss''eennAAsshhkkrrNN__llkk''ee®®CCoovv  [[mmkkCCYY
bbCCMMuueennAAkkggeellxx33  PPUUmmií́ ®®BBss√√aayyxxaagglliicc  ..  lluuHHCCYYbbCCMMuuCCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''eehhIIyy  mmaa
nnttMMNNaaggrrbbss''GGggkkaarrccuuHHmmkkBBIIff~~aakk''eellII  eeccjjbbJJÇÇaaTTSSggbbgg≈≈MM[[®®bbCCaaCCnnEExxµµrrTTSSgg
GGss''eellIIkk´́ddyyll''®®BBmmccaatt''ttSSggmmiitt††  mmUUll--ssmm∫∫ttii††  eehhAAttaaEEbb""tt  CCaattMMNNaaggrraaÂÂss††
eennAAttMMbbnn''TTII11  ..

ttaaEEbb""ttmmaannmmuuxxttMMEENNggmmYYyyeeTToott  KKWWKKNN:ttMMbbnn''TTII11,,  GGggPPaaBBCCaammYYyymmiitt††  rrss''--
jjwwmm  eehhAAttaaeekkAA  ..  lluuHHmmaannttMMNNaaggrraaÂÂss††rrYYccee®®ssccVVcc''eehhIIyy  eeKKkk**®®bbkkaass
bbeeggII††rrddΩΩaaPPiiVVllTTIIggeemmaaggmmYYyyeennAA´́ff©©TTII1144  eemmssaa  qq~~SS11997766  KKWWmmYYyyqq~~SSKKtt''ee®®kkaayy
´́ff©©EEddllGGggkkaarrlluukklluuyyrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ..  rrII‰‰ssmmaassPPaaBB´́nnrrddΩΩaaPPiiVVll
eennaaHHKKWW  ––

--  eexxoovv--ssMMppnn ®®bbFFaann
--  ssUU--PPwwmm GGnnuu®®bbFFaann
--  rrss''--jjwwmm GGnnuu®®bbFFaann
--  nnYYnn--CCaa ®®bbFFaannKKNNkkmmµµkkaarrGGccií́ ÂÂnn††yy__      eennAArrddΩΩssPPaa

kkaallBBIIssmm&&yybb""uull--BBtt,,  nnYYnn--CCaa    ((  ……eeLLAA--
bbflfluunnKKnn  ……LLggrrWWuutt  ))  CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrCCaann''xxııss''
´́nnkkggTT&&BB®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı̈̈CCaa    nniiggCCaa®®bb  
FFaannkkaarriiyyaall&&yynneeyyaaVVyy  ..

--  bb""uull--BBtt VVnn®®ttUUvvEEttggttSSggCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11    TTTTYYllbbnnÊÊ̈̈kk
EEpp~~kkkkaarrbbrreeTTss  ..

--  eeGGoogg--ssaarrII GGnnuurrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11TTTTYYllbbnnÊÊ̈̈kkkkaarrbbrreeTTss  ..
--  GG~~kk®®ssIIeexxoovv--FFIIrriiTTÏÏii  ((  ®®bbBBnnÏÏeeGGoogg--ssaarrII  ))  rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggssggmmkkiiccçç  ..
--  vvnn--eevvtt GGnnuurrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11TTTTYYllbbnnÊÊ̈̈kkEEpp~~kkeessddΩΩkkiiccççnniigg

ååssßßaahhkkmmµµ  ..
--  ssWWnn--eessnn GGnnuurrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11        TTTTYYllbbnnÊÊ̈̈kkEEpp~~kkkkaarrJJrr´́ppÊÊ

®®bbeeTTss  ..
--  GG~~kk®®ssIIyy""uunn--yy""aatt  ((  ®®bbBBnnÏÏssWWnn--eessnn  ))    rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggGGbb''rrMM    nniiggvvbb∫∫FFmm··
--  hhflflUU--nnwwmm rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr  ..
--  CCYYnn--eeCCOOnn rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggssuuxxaaPPiiVVll  ..
ee®®kkAABBIIrrddΩΩmmÂÂnnII††TTSSggeennaaHH  eeKKmmaannbbeeggII̊̊ttKKNN:kkmmµµkkaarr66    EEddlleennAAGGbbGGnnuu®®bbFFaann  
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TTTTYYllxxuuss®®ttUUvvEEpp~~kkeessddΩΩkkiiccçç  kkssiikkmmµµ  ååssßßaahhkkmmµµ  ccMMkkaarreekkAAssflflUU  JJNNiiCCÇÇkkmmµµ  KKmm
nnaaKKmmnn__  nniiggffaammBBll  ..  KKNN:kkmmµµkkaarreennHHmmaannssmmaaCCiikk55nnaakk''KKWW  ––  bb""uull--BBtt,,  eeGGoogg
ssaarrII,,  ssWWnn--eessnn,,  mmiitt††nnYYnn  nniiggmmiitt††yy""aagg  ..  mmiitt††nnYYnnnniiggmmiitt††yy""aann  ®®KKaann''EEttCCaaeeQQµµaaHH
EEttKKµµaannmmnnuussßß®®ttwwmm®®ttUUvveeTT  ..  

kk~~̈̈ggrrbbbbkkmmıı̈̈CCaa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥      GG~~kkmmaannGGMMNNaaccyy""aaggxx¬¬SSggeehhIIyybbeeJJççjjss--
kkmmµµPPaaBByy""aaggGGaaff··kkMMVVMMggKKWW  bb""uull--BBtt  nniigg®®bbBBnnÏÏ  ..

®®bbBBnnÏÏbb""uull--BBtteeQQµµaaHH  eexxoovv--bb""uuNNˆ̂aarrII  CCaabbggbbeeggII̊̊ttrrbbss''eexxoovv--FFIIrriiTTiiÏÏ  ((  ®®bbBBnnÏÏ
eeGGoogg--ssaarrII))  CCaaGG~~kkkkaann''kk††aabb''GGMMNNaaccyy""aaggxx¬¬SSggGGssççaarr¥¥  ..  kk~~̈̈ggrryy:eeBBll55qq~~SSEEddll
eeFFII√√ssÂÂggaamm  eexxoovv--bb""uuNNˆ̂aarrIIII®®ttUUvvVVnneeKKccaatt''ttSSggCCaaGGnnuu®®bbFFaanneemmbbJJÇÇaakkaarrCCaann''xxııss''́́ nn
kkggTT&&BB®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı̈̈CCaa  ((CCMMnnYYssbbII††))  nniiggCCaaeemmkkaarriiyyaall&&yyTTaahhaann  ..

ccaabb''ttSSggBBIÍ́ ff©©TTII3300  kkJJÔÔaa  11997722  GG~~kk®®ssII®®ttUUvvVVnneeKKccaatt''ttSSggbbEEnnƒƒmmCCaaGGKKeell
xxaaFFiikkaarrbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrr  ..

bbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeGGIIyy˘̆˘̆˘̆  eemmIIllccuuHHrrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı̈̈CCaa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥ssIIÌÌeeKKeennHH  eellIIkk
bbnn††̈̈bbEEttbbggbbÌÌËËnnbbII††®®bbBBnnÏÏ22--33®®KKYYssaarr  ccaatt''EEttggttSSggCCaarrddΩΩmmÂÂnnII††  ..  ssmmaaCCiikkxx¬¬HHmmaann
EEtteeQQµµaaHHkk~~¨̈gg®®kkddaass''EEttKKµµaannmmnnuussßßeeTT  ..  GGggkkaarr´́qq~~®®bbDDiittbbeeggII̊̊tteeLLIIggyy""aaggeennHH
eeddIImm∫∫IIeeVVllBBiiPPBBeellaakknniiggGGnn††rrCCaattii[[yyll''®®ccLLMMssµµaannEEttEExxµµrr®®kkhhmm®®KKbb''®®KKgg''®®bb
eeTTssEExxµµrr  nniiggmmaannrrddΩΩaaPPiiVVll®®ttwwmm®®ttUUvv  ..  rryy:eevvllaaeennaaHH  eennAAkk~~̈̈ggttwwkkddIÍ́ nn®®bbeeTTss
kkmmıı̈̈CCaa  bbrriiyyaakkaassEEssnnggggwwttGGnnÏÏkkaa  ..  KKµµaannrraaÂÂss††EExxµµrrNNaamm~~aakk''ddwwggffaa  mmaannbbeeggII̊̊tt
rrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı̈̈CCaa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥ssIIÌÌ@@yy""aaggeennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆..

eeKKmmiinnEEddllææEExxµµrr®®kkhhmmNNaanniiyyaayynnwwkkeeQQµµaaHH  eexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--nnwwmm,,  hhflflUU--
yynn''  ……eeQQµµaaHHssIIÌÌ@@eeppßßgg@@eeTTootteennaaHHeeTT  ..  eeQQµµaaHHssaaLL¨̈tt--ssrr  eehhAAbb""uull--BBtt  ®®bb
CCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrmmiinnssaall''TTaall''EEtteessaaHH˘̆˘̆˘̆..

ccMMEENNkkeeQQµµaaHHsseemm††cc““  CCaaKKUUbbddiibbkkßßCCaammYYyyllnn''--nnll''  eebbIIrraaÂÂss††EExxµµrrNNaahhflflaa
nnrrMMllwwkkeeQQµµaaHHeennHH  rraaÂÂss††eennaaHH®®ttUUvvss¬¬aabb''PP¬¬aamm  ..

kkmmµµvviiFFIIkkMMeeTTccbbMMpp¬¬aajj®®bbeeTTssEExxµµrr,,  kkmmµµvviiFFIIssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrr  ®®BBmmTTSSggeeFFII√√TTaarruu
NNkkmmµµyy""aaggeeXXaarreeXXAA´́®®BB´́ppßßddll''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrkk~~̈̈ggmmYYyynnKKrr  KKWWeeFFII√√yy""aaggeemm""cckk**
eeddaayy[[EEttddll''ss¬¬aabb''  ..  eeyyIIggææffaaeeKKeeFFII√√ttaammbbJJÇÇaarrbbss''GGggkkaarr  ..

kk~~̈̈ggrryy::4444EExx  GGggkkaarr®®KKbb''®®KKgg®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  GGggkkaarrbbeeggII̊̊tt®®kkssYYggEEtt22eeTT
KKWW  ––  ®®kkssYYggssuuxxaaPPiiVVll  nniigg®®kkssYYggGGbb''rrMM  ..

eettII®®kkssYYggssuuxxaaPPiiVVllkk~~̈̈ggrrbbbbrrbbss''GGggkkaarreeKKeeFFII√√GGII√√  ??
®®kkssYYggssuuxxaaPPiiVVllkk~~̈̈ggrrbbbbrrbbss''GGggkkaarr  KKWWbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaaKKiijj  bbnn¬¬MMeeFFII√√CCaaKKuukk  ..  bbuu  
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KKlliikkeeBBTT¥¥PPaaKKee®®ccIInnCCaaÂÂssII††eekkµµgg@@GGaayyuu®®ttwwmmEEtt1144qq~~SS  ..  PPaarrkkiiccçç®®ttUUvvEEttttaammddaannnnii
ggeessIIuubbGGeegg˚̊tt  ®®ttUUvvEEttBBiinniitt¥¥eemmIIll  ffaaeettIIGG~~kkCCmm©©WWQQWWBBiitt®®VVkkdd  ……QQWWbbNN††aammkkBBII
ssttiiGGaarrmmµµNN__  ??  ..  eebbIIssggßß&&yyffaaGG~~kkCCmm©©WWQQWWbbNN††aallmmkkBBIIssttiiGGaarrmmµµNN__  KKWW®®ttUUvv
VVtt''xx¬¬ÁÁnnPP¬¬aamm  ..  kkiiccççkkaarrvvaall''bbbbrrEEcckk[[GG~~kkCCmm©©WW  ..  GG~~kkCCmm©©WWmm~~aakk''@@®®ttUUvvVVnnTTwwkkbbbbrrEEtt
BBIIrrEEvvkknniiggGGMMbbiill®®VVMM®®KKaabb''yy""aaggee®®ccIInn  ..  ddUUeecc~~HHGG~~kkCCmm©©WWQQWWllµµmm@@  ®®ttUUvvEEtteeccjjeeFFII√√
kkaarreeddIImm∫∫IIVVnnbbbbrrhhUUbb  ..  ccMMEENNkkGG~~kkCCmm©©WWEEddlleeccjjBBlliikkmmµµmmiinnrrYYcc  ®®ttUUvvEEttQQWWFF©©nn''
eeTTAA@@lluuHH®®ttaaEEttss¬¬aabb''  ..  vvaammaannbbeeggII̊̊ttkkEEnn¬¬ggssMMrraabb''GG~~kkCCmm©©WWQQWWFF©©nn''@@nniiggmmnnuussßßccaa
ss''CCrraa  ..  vvaa®®bbmmUUllyykkmmkkXXMMuuXXSSggTTuukk[[eennAATTIIeennaaHHeeTTAA  mmiinn[[jjaattiissaarreellaahhiitt
ccUUlleeTTAAssYYrrssuuxxTTuukk≈≈eeLLIIyy  ..  GG~~kkCCmm©©WWTTSSggGGss''  eeddkkEEttkk~~̈̈ggGG®®ggwwggVVvv  mmaannkkEEnn¬¬gg
xx¬¬HHeeddkkkkNN††aall´́®®BBkkNN††aallvvaallKKµµaannddMMbbUUll®®CCkk,,  KKµµaannff~~SSGGII√√ee®®kkAABBIIÚÚsseeQQIIbbuukk
yy""aaggmm""ddΩΩ®®ccbbll''CCaammYYyyVVyymm""aann  VV""ttNNaaVV""ttNNII  rrYYcclluujjCCaaddMMuuttUUcc@@hhaall[[
ss©©ÁÁtt  ..  ff~~SSFFuunneennHH  QQWWGGII√√@@eellbbVVnnTTSSggGGss''  ..  GG~~kkCCmm©©WWNNaaQQWWrruuSS´́rr""  eeBBTT¥¥rrbbss''
GGggkkaarrccaatt''kkaarrccaakk''bbJJççËËllTTwwkkddUUggxxIIçç[[  eeTTaaHHCCmm©©WWGGII√√kk**eeddaayy  ..ll..  nniigg  ..ll..

eettII®®kkssYYggGGbb''rrMMkk~~̈̈ggrrbbbbrrbbss''GGggkkaarrbbeeggII̊̊tteeLLIIggeeddIImm∫∫IIGGII√√  ??
GGggkkaarrbbeeggII̊̊tt®®kkssYYggGGbb''rrMM  eeddIImm∫∫II®®bbmmUUllkkuummaarraakkuummaarrII  EEddllmmaannGGaayyuuccaabb''BBII66

eeTTAA1133qq~~SS  nnSSyykkmmkklluuttddMM[[ddll''kkMMBBUUll  ddUUcceeKKlluuttddMMEEddkkeeddIImm∫∫IIeeFFII√√BBUUeeffAAeeFFII√√kkSSbbiitt
EEddll®®ttUUvveeKKdduutt[[ddll''kkMMeeddAA    ..      yy""aaggNNaammiijjbbJJ˙̇aaeennHHkk**CCaaEEppnnkkaarrrrbbss''GGggkkaarr
EEddllVVnnbbMMrruuggTTuukkmmkkCCaaee®®sscceehhIIyyEEddrr  ..

kkaall::eeTTss::eennaaHHGGggkkaarrccaatt''EEttggttSSgg®®bbCCaaCCnnffIIµµEEddllmmaannvv&&yyCCrraaKKµµaannccMMeeNNHH
mmiinnEEddllssaall''ssaallaaeerroonn  [[mmkkeeFFII√√CCaa®®KKUUbbee®®ggoonn  ..

eellaakk®®KKUUeennHHssaall''eellxxmmiinnddll''1100  GGaannGGkkßßrr®®bbkkbbbbeeNNII††rr  !!
eennHHCCaaPPaarrkkiiccççrrbbss''eellaakk®®KKUU  ––
eemm""aagg55®®BBwwkk,,  eellaakk®®KKUU®®ttUUvvEEtt®®bbmmUUllkkUUnnssiissßßnnSSyykkeeTTAAbbgg≈≈MM[[eeFFII√√kkaarrddUUccCCaa

eellIIkkPP¬¬WWEE®®ss  TTUUllssMMNNaabb  eeddIIrreerrIIssGGaaccmm__eeKKaa  eeddIIrreerrIIssllaammkk  ®®bbmmUUllppßßMMeeFFII√√CCaaCCIIrr
..ll..

eemm""aagg1111,,  eellaakk®®KKUU®®bbmmUUllkkUUnnssiissßß  rrYYccnnSSyykkeeTTAAccÂÂgg˚̊aannVVyyrrYYmm  hhUUbbTTwwkk
bbbbrrCCaammYYyyGGMMbbiill  ..  hhUUbbrrYYcceemm""aagg1122eeTTIIbbccUUlleerroonn  ..  ssaallaaeerroonnssiiƒƒtteennAAee®®kkaamm
eeddIImmss√√aayymmYYyy……BBIIrreeddIImmFFMM@@  EEddllmmaannmm¬¬bb''dd**®®ttCCaakk''  kkNN††aallvvaallxx¥¥ll''kkMMBBuuggbbkk''
mmkk®®tteessookk@@  kkUUnnssiissßßGGgg̈̈yyppÊÊaall''ddII  kkaann''kk††aarrQQ~~ÁÁnnmm~~aakk''mmYYyy  nniiggmmaannFF¥¥ËËggmm~~aakk''
mmYYyyddMMuu  EEppÌÌkkKK~~aaKKµµaannssNN††aabb''FF~~aabb''  ss©©aabbbbeeNNII††rreeggaakkbbeeNNII††rr  ..

ccMMEENNkkeellaakk®®KKUUkkaann''FF¥¥ËËggmmYYyyddMMuueennAA´́dd  QQrrEEkk∫∫rrkk††aarreexxoonnmmYYyyccggBB¥¥ÁÁrrCCaabb
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''eeddIImmss√√aayy  ..  eellaakk®®KKUUccaabb''eeppII††mmssrreessrrGGkkßßrr  ««kk»»  rrYYccnnwwkkGGkkßßrr  ««xx»»  ..  ccaabb''eeppII††
mmssrreessrr®®ss::  mmiinnddwwggCCaa®®ss: ««eeOO»»  ssrreessrryy""aaggeemm""cc  ..  ddUUeecc~~HHeellaakk®®KKUUrrvvll''EEtt
ssrreessrrllbb''@@  ..  eeddaayyssaarrmm¬¬bb''ss√√aayy®®ttCCaakk''llÌÌ  xx¥¥ll''kkNN††aallvvaallbbkk''mmkkrr--
eessookk@@yy""aagg®®ssYYll  eellaakk®®KKUUss©©aabbhhmm@@  EEbbrree®®kkaayyeemmIIllkkUUnnssiissßß˘̆˘̆˘̆  {{BBuueeTTÏÏaa!!
kkUUnnssiissßßeeddkkllkk''CCaaggJJkk''kkNN††aalleeTTAAeehhIIyy  ..ll..

eemm""aagg22kknn¬¬HHrreessoollæævvaayyCCYYggCCaassJJÔÔaa[[®®bbmmUUllkkUUnnssiissßßeeccjjeeFFII√√BBlliikkmmµµ
bbnn††kkiiccççkkaarrddEEddlltteeTTAAeeTToott  ..  eeBBllyybb''®®ttUUvv®®bbmmUUllkkUUnnssiissßßGGaayyuu1100qq~~SSddll''
1133qq~~SSeeccjjBBlliikkmmµµ  ddUUccCCaaeellIIkkPP¬¬WWEE®®ssCCaaeeddIImm  ..  BBIIeemm""aagg88yybb''ddll''eemm""aagg1100……1111
CCiittGGaa®®FFaatt  ..  vvaaeeffII√√TTaarruuNNkkmmµµeennOOyyhhtt''yy""aaggeennHH  kkUUnnssiissßßTTSSggLLaayyeennaaHHeeddkk
llkk''EEttJJssvvaallEE®®ss  ..

kkUUnnssiissßßTTSSggGGss''eess¬¬øøkkJJkk''ddaacc''rr´́yy""sswwgg®®KKbb''@@KK~~aa  KKµµaannPPYYyyddNN††bb''  mmaann
EEttVVvvmmYYyymm~~aakk''@@bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  VVvveennHHrrddUUvv®®VVMMggccggeeFFII√√CCaaGG®®ggwwggeeddkk  rrddUUvvrrggaarrEEbbrrCCaa
yykkmmkkddNN††bb''  ..

®®ssaabb''EEtteennAAEExxmmkkrraaqq~~SS11997777  mmaannååbb∫∫ttii††eehhttuummYYyyeekkIIttmmaanneeLLIIggKKYYrr[[cc--
EEmm¬¬kk´́®®BB´́ppßßdd**GGssççaarr¥¥  KKWWGGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaaddaacc''NNaatt''  ®®ttUUvvddkkhhUUttVVvvTTSSggGGss''®®bb
mmUUllddaakk''eeccaall[[kkeeNNÎÎøørrssIIuueexxÊÊcc  ..

{{eeTTvvttaaeeGGIIyy  !!  eettIIkkUUnnssiissßßTTSSggLLaayyeennaaHHeeFFII√√yy""aaggeemm""cc  ??  eebbIIEExxmmkkrraa  kkuumm∏∏::
CCaarrddUUvvyy""aaggNNaa  ??  ..  kkUUnnssiissßßTTSSggGGss''  eeBBllyybb''®®ttUUvvllUUnnccUUlleeddkkkk~~̈̈ggccMMeebbIIgg
ddUUccsstt√√  eevvTTnnaadd**mmhhiimmaasswwggrrkkJJkk¥¥EExxµµrrssrreessrrKKµµaann  ..ll..

ddUUeecc~~HHkk~~¨̈ggrryy::4444EExx  kkUUnnssiissßßGGPP&&BB√√TTSSggLLaayyeennaaHH  EEddlleessssssll''eennAA
rrss''KKµµaanneeccHHGGII√√TTSSggGGss''  eeccHHEEtteeFFII√√eeccaarr  CCaaBBiieesssseeccHHllYYcc®®ssUUvv,,  llYYcchhUUbbEEkkÌÌbb,,
llYYcchhUUbbddgg˚̊ËËvveeQQII®®KKbb''mmuuxx  llYYcceettHHssMMbbkkxx¥¥gg  ssMMbbkkkk††aamm  nniiggllYYcchhUUbbss¬¬wwkk
eeQQII®®KKbb''FFuunn  ..ll..

kk~~̈̈ggrryy::4444EExx®®ttUUvvGGggkkaarrlluuttddMMddll''kkMMBBUUll  mmaanndduuHHcciitt††CCaass√√&&yy®®bbvvttii††ffaa  ®®ttUUvv
EEttssggsswwkkccMMeeJJHHEExxµµrr®®kkhhmmmmiinnGGaaccbbMMeePP¬¬ccVVnneeLLIIyy  ..  

ee®®kkAABBII®®kkssYYggssuuxxaaPPiiVVllnniiggGGbb''rrMM  GGggkkaarrKKµµaannbbeeggII˚̊tt®®kkssYYggGGII√√TTSSggGGss''  ..
GGggkkaarrbbeeggII̊̊ttEEttXXaattkkrr55®®kkuumm  rrYYccbbMMEEbbkkddaacc''@@EELLkkBBIIKK~~aa  rrYYccvvaabbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''bbMM--
ppuuttBBUUCCEExxµµrrCCaaddMMNNaakk''@@  kkMMNNtt''eeBBlleevvllaayy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvv  ..  eettIIBBYYkkNNaa®®ttUUvvssmm¬¬aabb''
rraaÂÂss††EExxµµrrFFuunnNNaa  ??  bbnn††eeTTAAmmuuxxeeTToott®®ttUUvvbbeeJJççjj®®kkuummNNaa[[eeTTAAssmm¬¬aabb''EExxµµrrFFuunn
NNaaeeTToott  ??  ..  mmaannllMMnnSSyy""aaggssÌÌaattyy""aaggss©©aatt''  KKµµaannmmCCŒŒddÏÏaannEExxµµrrNNaaeeKKccrrYYccTTaann''
eeLLIIyy  ..
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eemmIIllccuuHH  !!  ®®kkuummTTII11KKWW®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg  ((  eeyyIIggEExxµµrrmmiinnssaall''XXaattkkrr
eennHHCCaassaassnn__GGII√√eeTT  ))  ..  CCaaddMMbbUUggvvaaeerroobbGGnnÊÊaakk''CCaaEExxßßee®®ttoommrrgg''ccSSVVjj''ssmm¬¬aabb''nnaammWWuunn
GG~~kkrrddΩΩkkaarr®®KKbb''@@EEpp~~kk®®KKbb''CCaann''ff~~aakk''  EEddll®®bbmmUUllnnSSccUUllkkNN††aallGGnnÊÊaakk''eennaaHH  ..  ®®kkuu
mmeennHHddUUcceexxµµaacc®®JJyybbiissaacc  vvaaBBYYnnssmm©©MMllaakk''xx¬¬ÁÁnneennAATTIIggggiitt  llYYccbbnn¬¬MMssmm¬¬aabb''bbMMppuutt
BBYYCCEExxµµrreeddaayyee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..

®®kkuummTTII22KKWWCCaakkUUnneeccAArrbbss''eellaakkeexxoovv--ssMMppnn  ååTTaahhrrNN__eennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg
mmaannmmiitt††ssflflUUnniiggmmiitt††ssflfluuyy  eeccjjmmuuxxmmuunneeKKttSSggeerroobbccMMkk∫∫ÁÁnnLLaannkkaamm""∆∆̈̈ggCCaa®®kkuumm@@  rrYYcc
eeddIIrrGGeeJJIIÇÇjj®®bbmmUUllnnaammWWuunnGG~~kkrrddΩΩkkaarr®®KKbb''@@EEpp~~kk  ddwwkknnSSccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggEExxßßGGnnÊÊaakk''ee®®ttoomm
rrbbss''®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg  ®®ttUUvv®®kkuummeennHHVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaalleexxÊÊcc  ..

®®kkuummTTII33eeccjjmmuuxxmmuunneeKKEEddrr  KKWWssuuTTÏÏCCaaGGttiitteeccaarr´́®®BBEEddllGGggkkaarr´́qq~~®®bbDDiitt[[
eeTTAACCaaEExxµµrr®®kkhhmm  rrYYccGGggkkaarrbbMMEEbbkkCCaa33BBYYkk  ––

--  BBYYkkTTII11  CCaaeemmkkaann''kk††aabb''eeyyaaFFaaeekkµµgg@@GGaayyuusswwggmmiinnddll''1155qq~~SSppgg  ..
--  BBYYkkTTII22  ccaatt''ttSSggCCaaQQ¬¬bb  ..
--  BBYYkkTTII33  CCaaKKNN::kkmmµµkkaarrkkgg  ..  GGggkkaarr[[GGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏddll''®®kkuummeennHHyy""aagg

eeBBjjeelljj  ––
kk//  eeddIIrrbb¬¬nn''ee®®bbIIJJkk¥¥eessII~~rr  ((  JJkk¥¥eessII~~rrssaahhaavvCCaaggbb¬¬nn''  BBIIee®®JJHHGGggkkaarrEEccgg

cc∫∫aabb''kkaarrJJrreeccaarreeddIIrreessII~~rr  eebbIImmççaass''®®TTBB¥¥rrwwggTTTTwwgg  VVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaallccuuHH  ))  ..
xx//  GGaaccssmm¬¬aabb''rraaÂÂss††EExxµµrreeddaayyeessrrII  ttaammssaall®®kkmmkkaatt''eeTTaassrrYYcceehhIIyy  TTuukk

kk**mmiinnccMMeeNNjj  yykkeeccjjkk**mmiinnxxaatt  ..
KK//  ®®ttUUvveeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµyy""aaggddUUcceemm††cckk**eeddaayy[[EEttrraaÂÂss††EExxµµrrss¬¬aabb''  ..  CCaabb®®ggYYmm

eesscckkII††mmkk  GGggkkaarr[[ssiiTTiiÏÏ®®kkuummeennHHyy""aaggeeBBjjeelljj®®ttYYtt®®ttaa®®bbeeTTssEExxµµrrttaammbbeeccçç
kkeeTTsseeccaarr  ..ll..  nniigg  ..ll..

--  BBYYkkTTII44  KKWWGGttiittEExxµµrreevvoottmmiijjCCaassmmaaCCiikkbbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__EExxµµrr  ..  GGgg--
kkaarrbbeeJJççjj®®kkuummeennHHeennAAeeddIImmqq~~SS11997766  ccaatt''EEttggttSSggCCaaee®®ssccCCaa®®bbFFaannsshhkkrr--
NN__  CCaaKKNN:ttMMbbnn''  bbnn††mmkkCCaattMMNNaaggrraaÂÂss††EEddllmmaannttaaEEbb""tt,,  ttaaeekkAA,,  mmiitt††llkk,,  mmii
tt††́́ ll  nniiggmmiitt††llII  ((CCaattiiyyYYnn))    kkaann''eennAAttMMbbnn''TTII11´́nneexxtt††VVtt''ddMMbbggEEddllxxMM∆∆̈̈ssaall''nniigg
eeXXIIjjcc∫∫aass''nnwwggEEPP~~kk  ..

--  BBYYkkTTII55  KKWWGGttiittEExxµµrreevvoottmmiijjEEddrr  kkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFFbbddiivvtt††nn__‰‰kkPPaaBB
rrbbss''®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  EEddllssWWgg--gg""uukkmmiijjTTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIhhUU--CCIImmiijj  bbeeggII˚̊ttBBII´́ff©©TTII
1199mmiiffuunnaa11995511  llYYccbbgg˚̊bb''TTuukkJJsseeBBjj´́®®BB´́nn®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  GGggkkaarrbbeeJJççjj
®®kkuummeennHHCCaaccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''eennAAccuuggqq~~SS11997777  ..  PPaarrkkiiccçç®®kkuummeennHH  KKWWrrYYmmkkmm¬¬SSggCCaamm
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YYyy®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggbbNN††aakk''KK~~aassmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrr  mmaannmmiitt††ssflflUUCCaa
eeddIImm  ..  ssmm¬¬aabb''KKNNkkmmµµkkaarrkkgg,,  ssmm¬¬aabb''QQ¬¬bbEEddllCCaaEExxµµrr®®kkhhmmeekkIIttmmkkBBIIeeccaarr
CCaaBBiieessssssmm¬¬aabb''yyuuvvCCnnccll&&tt  ..

ttaammeesscckkII††rr""aayyrraa""bb''BBIIyyuuvvCCnnEExxµµrrdd**eekkµµggmm~~aakk''nnaamm®®ttkkUUllnnYYnn  CCaakkUUnn®®bbuusseeTTaa
llrrbbss''eellaakknnYYnn--ssaammiinn  CCaaccaagghh√√aaggBBnnÏÏnnaaKKaarreexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ««  mmaannEExxµµrr®®kkhh
mmmm~~aakk''llYYccbbeeNN††aaHHnnSSyykkeeTTAACCaammYYyy  »»  ..

yyuuvvCCnneennHHVVnnnniiyyaayyGGHHGGaaggbbJJÇÇaakk''®®VVbb''yyaayyeeTTooggppÊÊaall''ffaa  ––  mmuunnnnwwgg
GGggkkaarrbbeeJJççjjXXaattkkrrCCaabbnn††@@  CCaallMMddaabb''llMMeeddaayy  [[eeccjjmmkkssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCC
EExxµµrr  GGggkkaarrkkaatt''eeTTaassCCaammuunnrrYYccee®®sscceeTTAAeehhIIyy  ..

GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''CCaabbnnÊÊaann''bbMMppuuttddUUccCCaa  ––  nnaayyTTaahhaann  nnaayyTTaahhaannrrgg
nniiggTTaahhaann®®KKbb''@@EEpp~~kk  ..  GG~~kkrrddΩΩkkaarrssIIuuvviill®®KKbb''@@EEpp~~kk®®KKbb''@@CCaann''ff~~aakk''  ddUUccCCaabbuuKK--
lliikkBBnnÏÏnnaaKKaarr,,  ttuullaakkaarr,,  ®®kkssYYggKKyy,,  nnaammWWuunnrrddΩΩVVll,,  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥,,  ®®KKUUbbee®®ggoonn,,
®®KKUUeeBBTT¥¥CCaaeeddIImm  ..ll..  nniigg  ..ll..

eeBBlleennaaHHmmaannmmiitt††xx¬¬HHllaann''mmaatt''ssYYrrffaa  ––  eehhttuuddUUcceemm††ccVVnnCCaassmm¬¬aabb''eeBBTT¥¥
ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  nniigg®®KKUUbbee®®ggoonn  ??

GGggkkaarreeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyEEvvkkEEjjkkffaa  ––  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥nniigg®®KKUUbbee®®ggoonn  eeXXIIjjEEtt
bbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnkkUUnnBBYYkksskkii††PPUUmmii  kkUUnnBBYYkkcc®®kkBBttii††  nniiggkkUUnnBBYYkknnaayyTTuunn  ..  lluuHH®®kkuummeennHH
eerroonneeccHHccbb''kk**®®bbDDiittcc∫∫aabb''CCiiHHCCaann''ssgg˚̊tt''ssgg˚̊iinnrraaÂÂss††EExxµµrr®®kkII®®kkll©©gg''eexx¬¬AAEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH
..ll..  ccMMEENNkkbbuuKKlliikkeeBBTT¥¥ddUUccCCaaeevvCCÇÇbbNNiiÎÎttCCaaeeddIImm  eeXXIIjjEEffTTSSeemmIIllCCmm©©WWEEttss
kkii††PPUUmmii  cc®®kkBBttii††nniiggnnaayyTTuunn  eeyyIIggmmiinnEEddlleeXXIIjjeevvCCÇÇbbNNiiÎÎttNNaacciitt††llÌÌCCYYyyeemmIIll
EEffTTSSGG~~kkCCmm©©WWCCaarraaÂÂss††®®kkII®®kkeeLLIIyy  ..  eeBBlleennHHeeyyIIgg®®ttUUvvEEttkkMMeeTTccxxMM∆∆̈̈kkJJÇÇHHeennHHCCaammuunn
..ll..  nniigg  ..ll..  mmiitt††NNaaEEddllmmaannGGaarrmmµµNN__qq©©ll''yy""aaggeennHH  ee®®kkaayymmkk®®ttUUvvVVtt''
xx¬¬ÁÁnnTTSSggGGss''  ..  ssaall®®kkmmrrbbss''GGggkkaarrGGnnaammiikknniiyyaayyEEttmmaatt''TTeeTT  KKWWJJMMBBIImmaatt''mmYY
yyeeTTAAmmaatt''mmYYyyeeTToottEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

cc∫∫aabb''rrbbss''GGggkkaarrGGnnaammiikk  bbee®®ggoonnmmiitt††@@CCaattMMNNaagg®®KKbb''@@®®kkuumm  ®®ttUUvveerroonnssÊÊaa
tt''ccSSmmaatt''EEttJJkk¥¥mmYYyyXX¬¬aa@@  KKWWddUUccCCaaEEpp~~kkbbgg≈≈MM[[eeFFII√√kkaarrmmaannmmYYyyXX¬¬aaKKWW  ««  nnrrNNaahhUUbb
GG~~kkeennaaHH®®ttUUvveeFFII√√kkaarr  »»  ..  EEpp~~kkssnnii††ssuuxxmmaannmmYYyyXX¬¬aaKKWW  ««  ssmm¬¬aabb''mmnnuussßßssuuccrriitt®®bb
eessIIrrCCaaggTTuukkss®®ttUUvv[[eennAArrss''  »»  ..  EEpp~~kkttuullaakkaarrmmaannmmYYyyXX¬¬aaKKWW  ««  TTuukkkk**mmiinnccMMeeNN
jj  yykkeeccjjkk**mmiinnxxaatt  »»  ..

ååTTaahhrrNN__eennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  GGggkkaarree®®bbIIeeQQµµaaHHsseemm††cc““eeFFII√√CCaannuuyy  eeFFII√√CCaaGGaa
vvuuFF  ..  GGggkkaarrGGaacc®®bbmmUUllnnaammWWuunnEExxµµrr      TTSSggssIIuuvviillTTSSggTTaahhaann      ®®KKbb''CCaann''ff~~aakk''EEddll



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                  9922

®®ssLLaajj''sseemm††cc““  ddwwkknnSSyykkeeTTAAsseemm¬¬aabb''eeccaallVVnnyy""aaggggaayy  mmiinnVVcc''bbgg≈≈MM  mmiinn
mmiinnVVcc''ccgg  mmiinnVVcc''ddaakk''eexx~~aaHH  KKWWee®®bbIIJJkk¥¥EEttmmYYyyXX¬¬aa  ssMMuuGGeeJJIIÇÇjjGGss''eellaakkeeTTAA
TTTTYYllsseemm††cc““  KKWWeeTTAAss¬¬aabb''  ..

GGggkkaarrGGnnuuvvtt††®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyy®®KKbb''vviiss&&yy  jj¨̈SSgg[[rraaÂÂss††EExxµµrrss¬¬aabb''CCaabbnn††@@  ..
ååTTaahhrrNN__ddUUccCCaaeeddjj®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrkk~~¨̈ggmmYYyynnKKrr  CCaaee®®ccIInnllaannnnaakk''  [[ffyy
ccaakkeeccjjeeccaallTTIIkkEEnn¬¬ggeeccaallTTIIllMMeennAA  [[ffyyeeccjjqq©©aayyBBIIpp¬¬ËËvvCCaattii  BBIIddggssÊÊwwgg  mmaa
nnccmm©©aayyBBIIrrKKIILLËËEEmm""®®ttyy""aaggttiicc  ..  rraaÂÂss††EExxµµrr®®ttUUvvnnSS®®KKYYssaarreeddIIrreeddkkJJssvvaallJJss
´́®®BB  BBwwgg®®BBHHFFrrNNIICCaaEE®®KK  BBwwggeemmXXCCaaddMMbbUUll  ..    mmeeFF¥¥aaVVyyeennHHeeFFII√√[[ss¬¬aabb''eeddaayy
mmiinnVVcc''ee®®bbIIGGaavvuuFFeeTT  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr®®ttUUvvEEttss¬¬aabb''CCaabbnn††@@  ddUUccCCaammnnuussßßccaass''
CCrraa  ……GG~~kkmmaannCCmm©©WWFF©©nn''  kkUUnneekkµµggttUUcc@@KKµµaannTTwwkkeeddaaHHeeKKaa®®ttUUvvss¬¬aabb''TTSSggGGss''  ..ll..

GGggkkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµ  ddaakk''TTiiss[[eeFFII√√kkaarrTTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©  hhaalleekk††AAkkNN††aall
eePP¬¬øøgg  [[hhUUbbEEttTTwwkkbbbbrrCCaammYYyyGGMMbbiillBBIIrr……bbII®®KKaabb''  QQWWKKµµaannff~~SSTTaall''EEtteessaaHH  CCaaBBii
eessssrraaÂÂss††EExxµµrrGG~~kkTTII®®kkuugg  mmiinnFF¬¬aabb''rrss''eennAAssƒƒaannPPaaBBllMMVVkkeevvTTnnaayy""aaggeennHH  kk**bbnn††
kknnÊÊ¨̈yyKK~~aass¬¬aabb''yy""aaggee®®ccIInn≤≤ttKKNNnnaa  ..  mmaannmmYYyyPPaaKKmmiinnGGaacc®®TTSSnnUUvvGGMMeeBBIIeeXXaarr
eeXXAA´́®®BB´́ppßßyy""aaggeennHHkk**ss¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnneeTTAA  ..  

kkaarrbbMMEEbbkk®®bbCCaaCCnnttaammGGaayyuu  ––
GGggkkaarrbbMMEEbbkk®®KKYYssaarreeccjjBBIIKK~~aa  ttaammGGaayyuuCCaa®®kkuumm@@  ..  kkuummaarraakkuummaarrIIttUUcc@@GGaayyuu

BBII66qq~~SSeeTTAA1133qq~~SS  GGggkkaarrssnnii~~ddΩΩaannTTuukkCCaakkUUnnssiissßß  ..  yyuuvvCCnn  yyuuvvnnaarrII  GGaayyuuBBII1144
qq~~SSddll''3300qq~~SS  eennAAllIIvv  GGggkkaarr®®bbmmUUllbbeeggII̊̊ttCCaa®®kkuummddaacc''xxaatt  ……eehhAAffaakkggccll&&tt  ..
®®kkuummeennHHmmiinn[[CCYYbbEEmm""““eeLLIIyy  ««  ®®ttUUvveeFFII√√kkaarrTTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©  hhaalleekk††AAkkNN††aall
eePP¬¬øøgg  hhUUbbEEttbbbbrrnniiggGGMMbbiillmmYYyycciibb@@EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  »»  ..

ccMMEENNkkrraaÂÂss††EExxµµrrmmaann®®KKYYssaarrrrYYcceehhIIyy  GGaayyuuBBII1177qq~~SSddll''4400qq~~SS  bbII††®®bbBBnnÏÏ®®ttUUvv
EEbbkkeeccjjBBIIKK~~aa  eeTTAAbbMMeeBBjjPPaarrkkiiccççeerroogg@@xx¬¬ÁÁnneennAAssmmrrPPUUmmiimmuuxx  ..  eellIIkkEEllggEEttÂÂssII††
EEddllmmaannKKPP··BBII77EExxeeLLIIgg  nniiggÂÂssII††mmaannkkUUnnxxIIççGGaayyuuee®®kkaammbbYYnnEExx  eeTTIIbbVVnneeTTAAssMMrraakk
ttaammkkgg  ..

GGaayyuuBBII5566qq~~SSeeLLIIgg  KKWWCCaakkmm¬¬SSggTTII33  ..  ®®bbuuss@@®®ttUUvveeFFII√√rreeTTHHnngg&&llrrnnaass''nniiggtt∫∫aa
jjkkeeJJIIÇÇ  ..  ®®ssII@@®®ttUUvveemmIIllEEffTTSSkkUUnneekkµµgg  ..

GGggkkaarr´́qq~~®®bbDDiittbbeeggII˚̊ttssmmrrPPUUmmiimmuuxx  bbgg≈≈MM[[®®bbCCaaCCnnEExxµµrreeFFII√√kkaarrTTSSggyybb''TTSSgg
´́ff©©  kkNN††aalleePP¬¬øøggmmaannCCaaKKMMrrUUxx¬¬HH@@ddUUcctteeTTAA  ––

--  eennAACCIIEE®®kkgg,,  mmaann®®bbCCaaCCnnccUUllrrYYmmeeFFII√√kkaarrccMMnnYYnnBBIIrrmmWWuunn®®VVMMJJnn''nnaakk''eellIIkkPP¬¬WW
EE®®ss  ..
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--  eennAA´́®®BBQQrreexxtt††kkMMBBgg''ccaamm,,  mmaann®®bbCCaaCCnnccUUllrrYYmmeeFFII√√kkaarrccMMnnYYnn2255,,000000nnaakk''
eellIIkkPP¬¬WWEE®®ss  ..

--  eennAAeexxtt††eeJJFFiissaatt'',,  mmaann®®bbCCaaCCnnccUUllrrYYmmeeFFII√√kkaarrccMMnnYYnn2200,,000000nnaakk''  ®®ttUUvvCCIIkk
EE®®BBkkmmYYyymmaannccmm©©aayy2200KK˘̆mm˘̆  ..

--  eellIIkkGGaaggTTwwkkmmYYyyeennAAPPUUmmiirraammKKnn''  ®®ssuukkeemmaaggÚÚssßßII  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  mmaann®®bb
CCaaCCnnccUUllrrYYmmeeFFII√√kkaarrccMMnnYYnn2255,,000000nnaakk''  ..

--  eellIIkkGGaaggTTwwkkmmYYyyeennAAxxaagglliiccPPUUmmiiss√√aayyCCaattii  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  mmaann®®bbCCaaCCnn
ccUUllrrYYmmeeFFII√√kkaarrccMMnnYYnn3300,,000000nnaakk''  ..

--  eeFFII√√TTMMnnbb''TTwwkkeennAAssÊÊwwgg  PPUUmmiikkgg˙̇tt  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  mmaannkkmm¬¬SSggBBiieessssBBIIkkgg
ccll&&ttbbUUkkrrYYmmkkmm¬¬SSggTTII11ccUUllrrYYmmeeFFII√√kkaarr®®bbEEhhll2255,,000000nnaakk''  ..

--  kkaabb''qq˚̊aarrbbMMpp¬¬aajj´́®®BBeeQQIIyykkddIIeeFFII√√EE®®ss  eennAAPPUUmmiittaaEEbbnn  ssiiƒƒtteennAAxxaaggeekkIIttPPUUmmii
kkgg˙̇tt  ..  ®®bbmmUUllkkmm¬¬SSggTTII11  TTII22  TTII33  CCaaBBiieessss®®ssII@@eemmmm""aayyccMMnnYYnn8855,,000000nnaakk''  ..

®®ssII@@eemmmm""aayyEEddllmmaannkkUUnnttUUcc@@GGaayyuuBBII55qq~~SSccuuHH  ®®ttUUvvnnSSyykkeeTTAATTSSggGGss''  ..
GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ssgg''xxÊÊmm  mmaannEEttddMMbbUUll  ssMMrraabb''[[kkUUnneekkµµgg@@®®CCkk  bb""uuEEnn††eeddkkppÊÊaa

ll''ddIITTSSggGGss''  ..  ccMMEENNkk®®bbCCaaCCnnTTUUeeTTAA  eeddkkEEttkk~~̈̈ggGG®®ggwwggVVvvhhaalleekk††AA  kkNN††aall
eePP¬¬øøggKKµµaannTTIICC®®mmkkeeLLIIyy  ..  ®®ttUUvveeccjjeeFFII√√kkaarrTTSSgg´́ff©©TTSSggyybb''  ..  eeBBllyybb''eebbIIeePP¬¬øøgg
FF¬¬aakk''xx¬¬SSggeeccjjBBlliikkmmµµmmiinneekkIItt  ttMMNNaaggrrbbss''GGggkkaarrvvaayyCCYYggeebbIIkkGGgg®®bbCCMMuuCCIIvvPPaaBB
PP¬¬aamm  ..  kkaarrBBiittKKWWeehhAAmmkkeeCCrreeddoollttµµHH  nniiyyaayy®®ccMMEEddll@@ffaa  GG~~kkeeccHHddwwggbbJJÔÔvv&&nn††xxMM
eerroonnssUU®®ttyykkssJJÔÔaabb&&®®ttCCaa®®kkddaass''  eeddIImm∫∫IICCiiHHCCaann''rraaÂÂss††ll©©gg''eexx¬¬AA  ..  ååTTaahhrrNN__
ddUUccCCaavviiss√√kkrrCCaaeeddIImm  eeXXIIjj®®cctt''EEttcceegg˚̊HHccggÌÌ̈̈llee®®bbIIeeKK  mmiinnEEddlleeXXIIjjvviiss√√kkrrNNaa
eeccHHllaayyVVyyGGrreeLLIIyy  ..ll..

eettIIssJJÔÔaabb&&®®ttCCaa®®kkddaass''eennaaHHmmaann®®bbeeyyaaCCnn__GGII√√xx¬¬HH  ??  KKµµaanneeXXIIjjnnrrNNaahhUUbb
®®kkddaass''eennaaHHeessaaHH  !!  ®®KKbb''@@KK~~aahhUUbbEEttVVyy  ..  ccMMEENNkkddggVV""kk˚̊aaEEddllssrreessrrkk**
hhUUbbmmiinneekkIItt  ..  ≤≤LLËËvvccaabb''ttSSggBBIÍ́ ff©©eennHHeeTTAA  GGggkkaarrbbeeggII̊̊ttddggVV""kk˚̊aaffIIµµKKWW  nngg&&ll  rrnnaa
ss''  ccbb  EEbb""ll  ..ll..  eebbIIeeyyIIgghhUUbbVVyy  eeyyIIgg®®ttUUvvEEttddSS®®ssUUvv  eeddIImm∫∫IIkkssaaggCCaattii[[
VVnnqqaabb''llUUttllaass''ccMMeerrIInneeCCOOnneellOOnn  ..  eeyyIIgg®®ttUUvveeFFII√√kkaarrrrYYmm  eennHHCCaakkiiccççkkaarreessIIµµPPaaBB
KK~~aadd**́́ ff¬¬ff~~ËËrrKKYYrr[[eeKKaarrBB  ..ll..

bb""uuEEnn††xxMM∆∆¨̈ttaammddaannBBiinniitt¥¥  rrYYcceellIIkkyykkmmkkBBiiccaarrNNaa®®ttiiHHrriiHHee®®bboobbeeFFoobbkk**eeXXII--
jjffaa  kkiiccççkkaarrTTSSggLLaayyEEddllGGggkkaarr´́qq~~®®bbDDiitteeLLIIgg  rrYYccbbgg≈≈MM[[rraaÂÂss††EExxµµrreeFFII√√eennaaHH  KKWW
bbMMpp¬¬aajjTTSSggGGss''  ee®®JJHHmmiinnssaall''ssƒƒaannPPaaBBddII  KKµµaannbbeeccççkkeeTTssGGII√√TTSSggGGss''  KKWWeeFFII√√VV""
ttNNaaVV""ttNNII  ..  ååTTaahhrrNN__ddUUccCCaaeellIIkkPP¬¬WWEE®®ssCCaaeeddIImm  ttSSggBBIIddUUnnttaammkkeettIIeeKKeellIIkk  
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PP¬¬WWEE®®sseeddIImm∫∫IIGGII√√  ??  ..  cceemmII¬¬yyKKWWeeddIImm∫∫IITTbb''TTwwkkvvaallEE®®ssxxııss''@@  kkMMuu[[hhUUrreeTTAAkkaann''ddIIvvaall
EE®®ssTTMMnnaabb  ..  ccMMEENNkkGGggkkaarr´́qq~~®®bbDDiittbbeeggII̊̊ttEE®®ssffIIµµ  EEddllmmaannTTMMhhMMBBII5500eeTTAA110000
EEmm""®®ttbbYYnn®®CCuugg  eeddaayyllbb''PP¬¬WWEE®®ssccaass''eeccaall  eehhIIyyeellIIkkPP¬¬WWEE®®ssffIIµµ  ..  

lluuHHeePP¬¬øøggFF¬¬aakk''mmkkxx¬¬SSgg  TTwwkkkk**hhUUrree®®ccaaHHeeTTAAkkaann''ddIITTMMnnaabb  bbNN††aall[[lliiccssnnÊÊËËgg
xxUUcceexxÊÊcc  ..  ccMMEENNkk‰‰ddIIxxııss''‰‰eeNNaaHH  kk**ss©©ÁÁttEEccssKKµµaannTTwwkkTTaall''EEtteessaaHH  ..  mm""¥¥aagg
eeTToottttSSggBBIIddUUnnttaammkk  kkiiccççkkaarreellIIkkPP¬¬WWEE®®ss  KKWWeeKKeeFFII√√eennAAkk~~̈̈ggrrddUUvveePP¬¬øøggeeCCaaKKCCSSddIIll∫∫bb''
eennaaHHTTnn''  eeTTIIbbeeKKccaabb''eeppII††mmeellIIkkPP¬¬WWEE®®ssttaammbbeeccççkkeeTTss  EEddlleeKKeehhAAffaassÊÊËËggeeqq√√gg  ..
rrYYcceeKKeellIIkkddIIll∫∫bb''bbnn††KK~~aa  yykkeeCCIIggFFaabb''bbgg˙̇aabb''  eeTTIIbbVVnnssÌÌiittllµµÁÁtt  ..ll..

ccMMEENNkkGGggkkaarrEEbbrrCCaaddaakk''TTiissbbgg≈≈MMrraaÂÂss††EExxµµrr[[eellIIkkPP¬¬WWEE®®sskk~~¨̈ggrrddUUvv®®VVMMggrrIIgg
ss©©ÁÁtt  KKWWEExxmmiinnaa  eemmssaa  ddIIrrwwggddUUccffµµmmiinnGGaaccbbgg˙̇aabb''[[CCaabb''ssÌÌiitteeLLIIyy  ..  lluuHHeePP¬¬øøggFF¬¬aa
kk''mmkkyy""aaggxx¬¬SSgg  PP¬¬WWEE®®ssTTSSggeennaaHHkk**VVtt''®®ssuutt®®kkeehhgg®®kkhhUUggmmiinnGGaaccTTbb''TTwwkkCCaabb''
eeLLIIyy  ..  ccMMEENNkkGGaaggTTwwkkkk**eeFFII√√ddUUccPP¬¬WWEE®®ssEEddrr  ddUUeecc~~HHeeBBlleePP¬¬øøggFF¬¬aakk''mmkkxx¬¬SSgg  TTMMnnbb''
TTwwkkeennaaHHkk**VVkk''®®ssuutt  lluuHHddll''rrddUUvv®®VVMMgg  vvaallEE®®ssrrwwggss©©ÁÁttGGaaggTTwwkkeennaaHHkk**ss©©ÁÁtteeTTAA
EEddrr  BBIIee®®JJHH´́ppÊÊTTwwkkrraabbeessIIµµKK~~aa  ..ll..

EEpp~~kkeeFFII√√TTMMnnbb''TTwwkkkk**KKµµaannbbeeccççkkeeTTssGGII√√TTSSggGGss''  ååTTaahhrrNN__ddUUccCCaa´́qq~~®®bbDDiitt
bbeeggII̊̊ttTTMMnnbb''TTwwkkeennAAssÊÊwwggPPUUmmiikkgg˙̇ttCCaaeeddIImm  ..  kkEEnn¬¬ggkkMMBBuuggeeFFII√√TTMMnnbb''TTwwkkeennaaHHCCaaddIIxxßßaacc''
TTSSggGGss''  ..  kk~~̈̈ggEExxssIIhhaaqq~~SS11997777  rrddUUvvTTwwkkeeCCaarrCCnn''eeLLIIggxx¬¬SSgg  TTMMnnbb''TTwwkkeeFFII√√xx√√HHbbeeccçç
kkeeTTss  mmiinn®®ttUUvvkk∫∫ÁÁnnxx~~aatt  kk**bbNN††aall[[TTwwkkhhUUrreehhoorrlliiccddMMNNSSeennAAkk~~¨̈ggPPUUmmiikkgg˙̇tt
eexxÊÊcc  ..  lluuHHEExxkkJJÔÔaaqq~~SS11997777  TTwwkkCCMMnnnn''xx¬¬SSggeeLLIIgg@@  kk**hhUUrreeTTAAkkaann''TTIITTMMnnaabb  kkmm¬¬SSgg
TTwwkkrruujj®®ccaannhhUUrryy""aaggxx¬¬SSgg  kk**kk¬¬aayyeeTTAACCaassÊÊwwggmmYYyyyy""aaggFFMMEEkk∫∫rrTTMMnnbb''TTwwkkeennaaHH  ..
mm¥¥""aaggeeTToottddUUccCCaa®®bbmmUUll®®ssII@@eemmmm""aayy®®BBmmTTSSggkkUUnnttUUcc@@eeTTAAkkaann''´́®®BBttaaEEbbnn  rrYYcc
bbgg≈≈MM[[kkaabb''qq˚̊aarrbbMMpp¬¬aajj´́®®BBeeQQII  nniiggllbb''bbwwggyykkddIIeeFFII√√EE®®ss  ..

eerrOOggeennHHkk**mmiinnTTMMnnggTTaall''EEtteessaaHH  BBIIee®®JJHH®®bbeeTTssEExxµµrrCCaaBBiieesssseexxtt††VVtt''ddMM
bbggmmiinnxx√√HHvvaallEE®®sseeLLIIyy  ..  eehhttuuddUUcceemm††cckk**GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[llbb''bbwwggyykkddIIeeFFII√√
EE®®sseeTTAAvviijj  ??  ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijjmmaannkkEEnn¬¬ggxx¬¬HH  GGggkkaarrEEbbrrCCaabbJJÇÇaa[[CCIIkk®®ssHH  ..

TTIIkkEEnn¬¬ggEEddllGGggkkaarr´́qq~~®®bbDDiittbbeeggII˚̊ttkkaarrggaarrPPaaKKee®®ccIInnCCaattMMbbnn''®®KKuunnccaajj''yy""aa--
ggssaahhaavv  ddUUccCCaaPPUUmmiikkgg˙̇ttnniigg´́®®BBttaaEEbbnnCCaaeeddIImm  ..  ddUUeecc~~HH®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr®®ttUUvvss¬¬aabb''
yy""aaggee®®ccIInn  BBIIee®®JJHHCCmm©©WW®®KKuunnccaajj''KKµµaannff~~SSTTaall''EEtteessaaHH  ..  kk~~̈̈ggeeBBllkkMMBBuuggeeFFII√√BBll--
kkmmµµrrYYmm  EEddllmmaannmmnnuussßßee®®ccIInnkkkkkkuujjyy""aaggeellIIssllbb''eennHH  eeKKkk**EEttggeeXXIIjj®®kkuumm
XXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggccUUllmmkkccaabb''ccggrraaÂÂss††EExxµµrrdd**ss¬¬ËËtt®®ttgg''CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''  nnSSyykkeeTTAA
VVtt''@@yy""aaggee®®ccIInnmmiinnddwwggccMMnnYYnneeLLIIyy  ..
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mmaannbbggbbÌÌËËnnrrYYmmQQaammeeyyIIggxx¬¬HH®®KKaann''EEttff©©ËËrrkk**®®ttUUvvVVtt''xx¬¬ÁÁnnPP¬¬aamm  ..  CCaassrruubbeesscc
kkII††eeTTAA  kkiiccççkkaarrEEddllGGggkkaarrbbeeggII˚̊tteeLLIIggbbgg≈≈MM[[rraaÂÂss††EExxµµrreeFFII√√kkaarrTTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©CCMMnnaa
nn''eennaaHH  KKWWCCaakkaarr≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__TTSSggGGss''  KKWWvvaakkMMeeTTccbbMMpp¬¬aajj  eeFFII√√[[®®bbeeTTssEExxµµrrhhiinn
eehhaaccTTSSggGGss''  ..  KKWWvvaaeeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµrraaÂÂss††EExxµµrr  rrhhUUttTTaall''EEttEExxµµrrCCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı̈̈
CCaass¬¬aabb''GGss''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..ll..

GGggkkaarrbbeeggII̊̊ttKKuukkmmYYyyeennAAkk~~̈̈gg´́®®BBttaaEEbbnn  ssiiƒƒtteennAAxxaaggeekkIIttPPUUmmiikkgg˙̇tt  CCaa´́®®BB
ddaacc''®®ssyyaall  CCaattMMbbnn''®®KKuunnccaajj''yy""aaggssaahhaavv  ..  KKuukkeennHHssgg''eennAAeellIIddMMbbUUkkmmYYyy
yy""aaggFFMM  EExxvvssßßaammkkddll''  TTwwkklliiccCCMMuuvviijjddMMbbUUkk®®ttwwmmcceegg˚̊HH  ..  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[EExxµµrr®®kk--
hhmmEEddlleekkIIttmmkkBBIIeeccaarr  ®®ttUUvvttaammddaann®®ssII@@eemmmm""aayyCCaaee®®ccIInnmmWWuunnnnaakk''  EEddllkkMMBBuugg
eeccjjBBllkkmmµµrrYYmmkkaabb''qq˚̊aarr´́®®BBttaaEEbbnn  ..  eebbIIddwwggffaa®®ssIINNaaCCaa®®bbBBnnÏÏGGttIIttGG~~kkrrddΩΩkkaarr
EEddllGGggkkaarrssmm¬¬aabb''bbII††rrYYcceehhIIyy          ®®ttUUvvccaabb''bbJJççËËlleeTTAAkk~~̈̈ggKKuukkeennaaHHCCaammYYyykkUUnnttUUcc@@
GGaayyuu55qq~~SSccuuHH  ..

GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµbbEEnnƒƒmm  jj¨̈SSgg[[ss¬¬aabb''nniiggddaacc''eeJJHH  jj¨̈SSgg[[ss¬¬aabb''
nnwwggQQWW®®KKuunnccaajj''KKµµaannff~~SSBB¥¥aaVVllTTaall''EEtteessaaHH  jj¨̈SSgg[[ss¬¬aabb''nnwwggTTmm©©nn''kkiiccççkkaarr  ..
®®ssII@@eemmmm""aayyEEddllrrggee®®KKaaHHCCaabb''KKuukkttaaEEbbnn  mmaannrrUUbbxxMM∆∆¨̈mm~~aakk''EEddrrEEddll®®ttUUvvCCaabb''KKuukk
eennHHGGss''rryy::99EExx  ccggccSSCCaanniiccççmmiinnGGaaccbbMMeePP¬¬ccVVnn  nnUUvvTTaarruuNNkkmmµµTTSSggLLaayyEEddll
®®ttUUvvTTTTYYll  KKWW®®ttUUvveeFFII√√kkaarrTTSSgg´́ff©©TTSSggyybb''  hhaalleekk††AAhhaalleePP¬¬øøgg  ®®ttUUvvkkaabb''qq˚̊aarr´́®®BB[[
ssÌÌaatt  ..  kkiiccççEEddllFF©©nn''CCaaggeeKKeennaaHH  KKWWGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[kkaabb''eeddIImmeeQQII  rrYYcceehhIIyy®®ttUUvv
KKaass''KKll''eeQQIIFFMM@@eennaaHHeennAAkkNN††aall´́®®BBrreehhaassƒƒaann  eeddaayyvvaayykkeellssffaayykkddII
eeFFII√√EE®®ss  ..

lluuHHvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''KKuukkvviijj  TTTTYYllVVnnEEttTTwwkkbbbbrrmmYYyykkUUnnccaannttUUcchhuuttCCaa
mmYYyyGGMMbbiill22--33®®KKaabb''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  mmaannGG~~kk®®ssIIxx¬¬HHmmaannkkUUnnttUUcc@@22……bbIInnaakk''kkMMBBuugg
QQWWyy""aaggFF©©nn''  eeddkknnnnaalleellIIrrnnaabbEEddlleeFFII√√GGMMBBIIeeddIImmrrSSggbbiiuunn@@kkMMPPYYnneeCCIIgg  TTSSggssMMbb
kkKK®®KKaattKKee®®KKIImmKKµµaannQQUUssKKµµaannccSSggGGII√√TTSSggGGss''  ..  KKµµaannkkeennÊÊll®®kkaall  KKµµaannPPYYyy
ddNN††bb''  KKµµaannmmuuggkkaarrJJrr  mmaannEEttsseeggII̊̊ccbbiiuunn@@ccuuggcceeggII̊̊HHeeccjjmmkkxxSSTTSSgg´́ff©©  ..

kkuummaarrTTSSggLLaayyeennaaHHQQWW®®ttddaabb®®ttddYYssCCiittddaacc''xx¥¥ll''ss¬¬aabb''  ..  CCmm©©WWFF©©nn''@@mmiinnGGaacc

KuktaEbn
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EEffTTSS[[CCaaVVnn  KKWWCCmm©©WW®®KKuunnccaajj''nniiggrraaKKmmYYll  ..  PPaaKKee®®ccIInn´́nnkkuummaarrTTSSggLLaayyeennaaHH
QQWWrraaKKmmYYll  FF¬¬aakk''QQaamm®®ssss''@@  ee®®JJHHGGtt''XX¬¬aannxx¬¬SSggeeBBkk  mmiinnGGaaccGGtt''®®TTSSVVnn  kk**
bbbbYYllKK~~aaeeddIIrreerrIIssssMMbbkkkk††aammssMMbbkkxx¥¥ggyykkmmkkdduutt[[QQ©©̈̈yy  rrYYccnnSSKK~~aahhUUbb  ..  mmaann
kkuummaarrxx¬¬HH  eeddaayymmkkBBIICCmm©©WWrraaKKxx¬¬SSggeeBBkkeeggIIbbEEllggrrYYcc  kk**®®ttUUvvrruuyyBBggddaakk''rrYYcckk¬¬aayyCCaa
ddgg˚̊ËËvv  ..  ddgg˚̊ËËvveennaaHHccUUllrruukkssaacc''TTSSggrrss''  ..  TTMMrrSSnnwwggss¬¬aabb''  kkuummaarrTTSSggeennaaHHEEssnneevvTTnnaa
KKYYrr[[GGaaeeNNaaccGGaaFFmm··NNaass''  ..  eeBBllTTMMeennrr  BBiieesssseeBBllyybb''  yyaayyeeTTooggEEttgg
EEttCCYYyyEEffTTSSkkuummaarrTTSSggeennaaHH  lluuHHmmiitt††hhaaccCCaaeemmKKuukkddwwggkk**eebbIIkkGGgg®®bbCCMMuu  ..

GG~~kkeeTTaass®®ssII@@TTSSggGGss''®®bbkkaassEEttggttSSggyyaayyeeTTooggCCaayyaayykkuummaarr      eeddIImm∫∫II
kkaarrJJrrkkuummaarrTTSSggeennaaHH  kkMMuu[[llYYcchhUUbbss~~ËËkkkk††aammssMMbbkkxx¥¥ggeeTTootteeLLIIyy  ..  bb""uuEEnn††BBuueeTTÏÏaa
eeGGIIyy  !!  yyaayyeeTTooggkkaarrJJrrmmiinnQQ~~HHeeTT  ee®®JJHHrrvvll''EEtteemmIIll®®kkuummxxaaggeeNNaaHH  GG~~kk
eennAA‰‰®®kkuummxxaaggeeNNHHhhUUbb  lluuHHrrtt''mmkkeemmIIll®®kkuumm‰‰eeNNHH  GG~~kk®®kkuumm‰‰eeNNaaHHhhUUbb
..ll..

´́ff©©mmYYyymmaannGG~~kkeeTTaassmm~~aakk''kkMMBBuuggllYYccGGSSggssaacc''eeKKaaeeggoott  FFMMuukkii¬¬nnQQ©©¨̈yy®®ssaabb''
EEttkkuummaarrssMMKKmm@@TTSSggeennaaHHrrtt''mmkkBB&&TTÏÏCCMMuuvviijjQQrrssmm¬¬wwggeemmIIll  eehhIIyyeellbbTTwwkkmmaatt''
®®KKbb''@@KK~~aa  ..  lluuHHssaacc''qqÌÌiinneehhIIyy  GG~~kk®®ssIIEEddllGGSSggssaacc''eeggootteennaaHHkk**eeddaaHHeeggootteecc
jjBBIIddMMeebboott  rrYYcckk**®®KKvvaatt''ddMMeebbootteeccaall  eeddIIrrccaakkeeccjjVVtt''eeTTAA  ..  {{GGnniiccççaaeeGGIIyy  !!  eemmII
llccuuHHkkuummaarrssMMKKmm@@TTSSggeennaaHH  kk**eerrIIssddMMeebboottEEcckkKK~~aalliiTTÏÏ  ..  lliiTTÏÏeehhIIyylliiTTÏÏeeTToott
bbnn††BBIImm~~aakk''eeTTAAmm~~aakk''  xxMM∆∆̈̈CCaaGG~~kkEEffTTSSggkkuummaarrTTSSggeennaaHH  eeXXIIjjppÊÊaall''nnwwggEEPP~~kk  ccggccSSCCaabb''
CCaanniiccççkk~~̈̈ggxxYYrrkk∫∫aallmmiinnGGaaccbbMMeePP¬¬ccVVnneeLLIIyy  ..

mmaannGG~~kkxx¬¬HHQQWWCCuuHHmmiinnhhflflaannCCuuHHeeTT  KKWWrrkkßßaallaammkk®®KKaann''cciiJJççwwmm®®kkBBHHyykkkkmm¬¬SSgg
eeddIIrreeTTAAeeFFII√√kkaarrssiinn  lluuHHVVnnTTwwkkbbbbrrhhuutteeTTIIbbhhflflaanneeTTAACCuuHH  ..  mmaannmmnnuussßßCCrraaxx¬¬HH  eeBB
llCCiittddaacc''xx¥¥ll''ss¬¬aabb''  kk**EE®®sskkddMMGGUUjjffaa  ––  ss††aayyNNaass''mmiinnVVnnhhUUbbVVyymmYYyy
ccMMEEGGttmmuunnnnwwggss¬¬aabb''  ..  GG~~kkeeTTaassTTSSggGGss''GGss''ssggÙÙwwmmeeddkkccSSEEtteeBBllss¬¬aabb''  KKµµaannGGII√√
CCaaTTIIBBwwggeeTT  ..  ®®KKbb''@@KK~~aallYYccbbnn''®®ssnn''EEttkk~~̈̈ggcciitt††  ssUUmm®®BBHHBBuuTTÏÏ  ®®BBHHFFmm··  ®®BBHHssggÙÙ
®®BBHH≤≤nnÊÊ  ®®BBHH®®BBhhµµ  nniiggeeTTvvttaaCCYYyyppgg  !!!!!!

GGssççaarr¥¥EEmmnn  ®®ssaabb''EEtteennAAccuuggEExxssIIhhaaqq~~SS11997777  mmaannGG~~kkeeTTaassmm~~aakk''eeQQµµaaHH
mm""aa®®ttUUvveexxµµaaccccUUllssNNiiÏÏtt  ..  yyaayyeeTTooggCCaaGG~~kkTTTTYYllEEffTTSSGG~~kk®®ssIImm""aa  ..  KKaatt''llYYgg
eellaammGG~~kk®®ssIImm""aa[[hhUUbbTTwwkkbbbbrr  ..  eexxµµaacckkMMBBuuggccUUlleennHHnniiyyaayy®®VVbb''yyaayyeeTToogg  ffaa
––  xxMM∆∆ ¨̈mmiinnGGaacchhUUbbbbbbrrVVnneeTT  ee®®JJHHmmiitt††eekkaattVVnnvvHHeeJJHHxxMM∆∆ ¨̈yykk®®kkBBHHnniiggeeJJHH
eevvoonneeTTAAhhUUbbGGss''eeTTAAeehhIIyy  ..  EEttxxMM∆∆̈̈GGaaccCCkk''VVrrIIVVnn  xxMM∆∆̈̈ssMMuuVVrrIImmYYyyeeddIImm  ..  eexxµµaacc  
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eennaaHH®®VVbb''yyaayyeeTTooggeeTToottffaa  ––  xxMM∆∆̈̈CCaabbII††GG~~kk®®ssIImm""aa  xxMM∆∆̈̈mmkk®®VVbb''GG~~kkeeTTaassTTSSggGGss''  ««
ccUUrrkkMMuu®®BBYYyy  EExxee®®kkaayyeennHHVVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnneehhIIyy  »»  ee®®JJHHCCiittddll''eevvnneeKKssmm¬¬aabb''vvaavviijj
eehhIIyy  ..

ccMMnnYYnnBBIIrr´́ff©©  eexxµµaacceennHHeeccjjVVtt''eeTTAA  ..  GG~~kk®®ssIImm""aaddwwggssµµaarrttIIeeLLIIggvviijj  ..  ee®®kkaa
yymmkkGG~~kk®®ssIImm""aallYYcc®®VVbb''yyaayyeeTTooggffaa  ––  eennAAccuuggEExxFF~~ËËqq~~SS11997766  ®®bbEEhhlleemm""aagg
1100yybb''  mmiitt††eekkaattmmkkEE®®sskkeehhAAbbII††rrbbss''xxMM∆∆̈̈[[eeccjjBBIIxxÊÊmmeeTTAACCYYbbvvaa  ..  vvaavvaayyKKaatt''ss
mm¬¬aabb''eeccaallPP¬¬aamm  vvaavvHHeeJJHH  rrYYccyykkeebbHHddUUgg  ssYYtt  eeffII¬¬mm  ®®kkBBHH  eeJJHHeevvoonnGGss''rrllIIgg  rrYY
ccvvaaCCIIkkrreeNN††AAkkbb''EEkk∫∫rrxxÊÊmmeennaaHHeeTTAA  ..  kknn¬¬ggppuuttEEttddbb''́́ ff©©  mmiitt††eekkaattccaabb''xxMM∆∆̈̈ccggnnSSyykk
mmkkddaakk''KKuukkeennHH  ..  

GGggkkaarree®®bbII®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyyrrkkmmuuxxrraaÂÂss††EExxµµrrGG~~kkeeccHHddwwgg  rrkkmmuuxxrraaÂÂss††EExxµµrrmmaann
ssttiissmm∫∫CCJJÔÔ::eess~~hhaaCCaattiieeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''eeccaall  ..

kk~~̈̈ggEExxmmiiffuunnaaqq~~SS11997755  GGggkkaarrccaabb''eeppII††mmbbeeggII̊̊tt®®kkuummddaacc''xxaattrrYYccPPrrkkuuhhkkffaa  ––
nnwwggbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonn[[VVnnkk¬¬aayyCCaaeeyyaaFFaadd**ccMMNNaann  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrr®®bbeeTTss  ..  rrMMeeBBCC
eennaaHHmmaannyyuuvvCCnneekkµµgg@@  PPaaKKee®®ccIInnKKWWssiissßßvviiTT¥¥aall&&yy  nnSSKK~~aassµµ&&®®KKcciitt††ccUUllbbMMeerrIIyy""aagg
eessµµaaHH®®ttgg''  mmaannccMMnnYYnn55JJnn''nnaakk''  ..

BBIIee®®JJHHyyuuvvCCnnTTSSggGGss''eennHHllbbllYYcc®®ssLLaajj''bbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''eellaakk
eexxoovv--ssMMppnnCCaayyUUrreehhIIyy  ..  eeBBlleennHHyyll''®®ccLLMMssµµaannEEttCC&&yyCCMMnnHHeennHH  CCaaCC&&yyCCMM
nnHHrrbbss''eellaakkeexxoovv--ssMMppnnTTSSgg®®ssuugg  ..ll..

eeBBlleennaaHHGGggkkaarrjjjjwwmmbbwwTTmmaatt''mmiinnCCiitt  kk**ccaabb''ttSSggmmUUllddΩΩaannmmYYyyFFMMssiiƒƒtteennAA
xxaaggtt∫∫ËËggCCaabb''eeCCIIggPP~~MMFFiibbttII  eerroobbccMMkkEEnn¬¬ggyy""aaggssÌÌaatt  ååbbttƒƒmm∏∏GGaahhaarrdd**bbrriibbUUNN··  ..
lluuHHddll''EExxkkuumm∏∏:qq~~SS11997766  rraall''@@ll©©aaccGGggkkaarrccaatt''ttMMNNaaggssmm©©aatt''ccUUlleeTTAAssMMrrSSgg
ee®®CCIIsseerrIIssBBII1155eeTTAA2200……3300nnaakk''  nnSSyykkeeccjjBBIImmUUllddΩΩaanneennaaHHeeddaayyPPrrffaa  yykk
eeTTAAeerroonnssUU®®tt  ..

kk~~¨̈ggEExxttuullaaqq~~SS11997766  mmaannyyuuvvCCnnmm~~aakk''EEddllGGggkkaarrnnSSyykkeeTTAACCaaccuuggee®®kkaayy
mmaannvvaassnnaaeeKKccrrYYcc  kk**VVnnvviillmmkkCCYYbbmmiitt††PPkkii††  eehhIIyyllYYccxxßßwwbbffaa  mmiitt††eeyyIIggCCaaee®®ccIInn
JJnn''nnaakk''EEddllGGggkkaarrnnSSyykkeeTTAAeennaaHH  ®®ttUUvvGGggkkaarrssmm¬¬aabb''eeccaallGGss''eeTTAAeehhIIyy  ..
eeBBlleennaaHHyyuuvvCCnnccMMnnYYnn330000nnaakk''  EEddllmmiinnTTaann''ddll''eevvnnss¬¬aabb''  kk**llbbllYYccxxßßwwbbeexxßßøø
vv  bbbbYYllKK~~aabbMMEEbbkkhh√√ËËggppßßggee®®BBggrrtt''eeKKcceeTTAAkkaann''PPUUmmiiqq©©aayy@@  rrYYccEE®®bbeeQQµµaaHHeeppßßgg
@@eerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..

kk~~̈̈ggEExxmmiiffuunnaaqq~~SS11997755  mmaannTTaahhaannkkggBBiieesssseekkµµgg@@220000nnaakk''  nniigg®®kkuummeerroo
nneebbIIkkyynn††eehhaaHH8888nnaakk''      EEddllrrddΩΩaaPPiiVVllssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrbbJJÇÇËËnneeTTAAeeFFII√√kkmmµµssiikkßßaa
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eennAA®®bbeeTTsshhII√√llII¬¬BBIInn  kk**yyll''®®ccLLMMddUUccyyuuvvCCnn®®kkuummddaacc''xxaattEEddrr  ..  ®®ssaabb''EEttssµµ&&®®KK
cciitt††vviill®®ttLLbb''ccUUllkkaann''mmaattuuPPUUmmii  eeddIImm∫∫IIbbMMeerrIIeellaakkeexxoovv--ssMMppnnnniiggsseemm††cc““  ..  eeBB--
lleennaaHHmmaannkk∫∫ÁÁnnkkaamm∆∆¨̈""ggCCaaee®®ccIInnee®®KKOOggeerroobbkk∫∫ÁÁnnccSSCCaaee®®sscceennAATTII®®bbCCMMuuCCnn®®ssuukkGGUUrr
ee®®CCAA  ..  lluuHHmmkkCCYYbbCCMMuuttMMeerroobbCCYYrreeLLIIggLLaannCCaaee®®ssccVVcc''  kk∫∫ÁÁnnLLaannkk**eebbIIkkbbrrccUUll
eeTTAAkkaann''®®bbeeTTssEExxµµrr  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaanneennHHmmkkQQbb''cctteennAAxxaaggtt∫∫ËËggPPUUmmiinniimmiitt††  ..  ttMMNNaaggrrbbss''GGggkkaarrbb--
JJÇÇaabbgg≈≈MMyyuuvvCCnnTTSSgg228888nnaakk''ccuuHHBBIILLaann  bbJJÇÇaa[[eeddaaHHeexxaaGGaavv  rrYYcckk**VVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaa
lleennAATTIIeennaaHH®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  ––  mmnnuussßßFFuunneennHHkkMMuuTTuukknnSSFF©©nn''EEppnnddIIeeTT  !!  ..

ccuuggqq~~SS11997755  mmaannnniissßßiittxx¬¬HH  mmaannbbJJÔÔvv&&nn††EExxµµrrmmkkeeFFII√√kkmmµµssiikkßßaaeennAA®®bbeeTTssVV
rrSSgg  mmaannCCaaee®®ccIInnrryynnaakk''  mmaannbbJJÔÔvv&&nn††xx¬¬HH®®ttUUvvCCaabb''eeccaaTTffaaCCaaEExxµµrr®®kkhhmmmmiinnhhflflaann
vviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''®®ssuukkEExxµµrrCCaayyUUrrqq~~SSmmkkeehhIIyy  ..  mmaannnniissßßiittxx¬¬HHccbb''kkmmµµssiikkßßaa
®®ttUUvvEEttnniivvtt††ccUUlleeTTAAkkaann''mmaattuuPPUUmmiivviijj  ..  eeBBlleennaaHH®®KKbb''@@rrUUbbyyll''®®ccLLMMssµµaannEEttCC&&yy
CCMMnnHHdd**mmhhaaGGssççaarr¥¥eennHH  VVnnmmkkeeddaayyssaarrss~~aa®®BBHHhhssƒƒdd**eeqqII~~mmrrbbss''sseemm††cc““  EEdd
llmmaanneellaakkeexxoovv--ssMMppnnCCaaeemmEExxµµrr®®kkhhmmKKSS®®TT®®bbeessIIrrNNaass''@@  ..  ddUUeecc~~HH®®KKbb''@@
rrUUbbmmaanneesscckkII††ssggÙÙwwmmyy""aaggmmSSffaa  ®®bbeeTTssEExxµµrrVVnnssnnii††PPaaBBeeLLIIggvviijjeehhIIyy  BBII--
ee®®JJHHsseemm††ccssIIhhnnuuCCaaeess††ccnniiggEExxµµrr®®kkhhmm®®ttUUvvKK~~aayy""aaggeennHH  ??!!

nniissßßiittnniiggbbJJÔÔvv&&nn††TTSSggLLaayyeennaaHH  eeccjjddMMeeNNIIrrBBII®®bbeeTTssVVrrSSggbbIIeellIIkk  ttaa
mmyynn††eehhaaHHccUUllmmkkkkaann''TTII®®kkuuggeebb""kkSSgg  rrYYccbbnn††ddMMeeNNIIrrccUUllmmkk®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ..  mmaa
nneevvCCÇÇbbNNiiÎÎttmm~~aakk''eennAArrss''  ssBB√√́́ ff©©ssMMNNaakk''eennAA®®ssuukkDDIIhhßß¨̈gg´́nn®®bbeeTTssVVrrSSgg  eellaa
kkeeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyffaa  ––  eellaakknniivvtt††ccUUllkkaann''®®bbeeTTssEExxµµrrCCaaeellIIkkTTII33  ..  eeBBllccuuHHBBII
yynn††eehhaaHHPP¬¬aamm  EExxµµrr®®kkhhmmeekkµµgg@@bbJJÇÇËËnneeTTAAeeFFII√√kkaarrTTSSggbbgg≈≈MM  TTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©PP¬¬aamm
KKWWeellIIkkTTMMnnbb''  eellIIkkPP¬¬WWEE®®ss  ..ll..  mmaann®®ssIImm~~aakk''nnaamm®®ttkkUUll  ««TTwwmm»»  CCaaeevvCCÇÇbbNNiiÎÎtt
ssBB√√́́ ff©©eePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  eennAA´́ff©©TTII22//1100//11998811  nnaaggVVnnEEff¬¬gg
®®VVbb''yyaayyeeTTooggeennAAkk~~̈̈ggCCMMrrMMssYYnnPP¬¬ËË́́ nn®®bbeeTTss´́ffffaa  ––  xx¬¬ÁÁnnnnaaggnniiggbbII††VVnneeFFII√√kkmmµµssii
kkßßaaEEpp~~kkeevvCCÇÇssaaÂÂss††eennAA®®bbeeTTssVVrrSSgg  ..    ˘̆˘̆˘̆ccuuggqq~~SS11997755      ssµµ&&®®KKcciitt††nniivvtt††ccUUllkkaann''
®®bbeeTTssEExxµµrrvviijjttaammyynn††eehhaaHHeellIIkkTTII22  ..  ccuuHHBBIIyynn††eehhaaHHPP¬¬aamm  nnaaggxxMM∆∆̈̈ss¬¬̈̈ttcciitt††ssww
ggssnn¬¬bb''  BBIIee®®JJHHeeXXIIjjGGaakkaassyyaannss©©aatt''ee®®ccoobb  KKµµaanneeXXIIjjEEmm""““mmkkccSSTTTTYYll  nnaa
ggxxMM∆∆̈̈EE®®sskkyyMMddUUcckkUUnneekkµµgg  ..  eeBBlleennaaHHEExxµµrr®®kkhhmmccUUllmmkkddkkhhUUttyykk≤≤vvaa""nn''GGss''
rrllIIgg  rrYYcceeKKbbMMEEbbkkbbII††rrbbss''nnaaggxxMM∆∆̈̈nnSSyykkeeTTAAVVtt''rrhhUUtt  ..  nnaaggmmaannkkUUnn®®ssIImm~~aakk''GGaa
yyuu1133EExx  ccMMEENNkkEEmm""““bbggbbÌÌËËnnKKµµaannTTTTYYllddMMNNwwggGGII√√TTaall''EEtteessaaHH  ..  KKYYrr[[ss††aayy
NNaass''  bbJJÔÔvv&&nn††nniiggnniissßßiittEExxµµrrdd**ss¬¬ËËtt®®ttgg''CCaaee®®ccIInnrryynnaakk''eennaaHH    mmuuxxCCaaGGggkkaarrss--  
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mm¬¬aabb''eeccaallsswwggEEttTTSSggGGss''  ..  GGggkkaarrddwwggffaarraaÂÂss††EExxµµrrGG~~kkeeccHHddwwgg  KKWWGG~~kkTTII®®kkuuggPP~~MM
eeBBjj  ddUUeecc~~HHGGggkkaarree®®bbII®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyy  jj¨̈SSgg[[ss¬¬aabb''bbnn††@@  eeddaayymmiinnccSSVVcc''ee®®bbII
GGaavvuuFFeeTT  ..  eemmIIllccuuHH  !!  kk~~̈̈ggEExxkkJJÔÔaaqq~~SS11997755  GGggkkaarr®®bbkkaassffaa  ––  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrr
GG~~kkTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  EEddlleePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAeennAAeexxtt††ttaaEEkkvv  eexxtt††kkMMBBgg''ssWWıı  ®®ttUUvvnnSS®®KKYYssaarr
eeTTAACCYYbbCCMMuuKK~~aaeennAA´́®®BBnnrr  eeddIImm∫∫IIvviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjvviijj  ®®BBmmTTSSgg®®VVbb''
ffaa  ––  mmiinnVVcc''yykkGGII√√@@ttaammxx¬¬ÁÁnneeTT  ee®®JJHHGGggkkaarrVVnneerroobbccMMppÊÊHH[[mmaannPPaaBBddUUcc@@KK~~aa
rrYYccCCaaee®®sscceehhIIyy  ..

rraaÂÂss††EExxµµrrEEddllVVnnmmkkddll''́́ ®®BBnnrrCCaaeellIIkkTTII11  mmaannccMMnnYYnn44JJnn''nnaakk''  VVtt´́dd
TTeeTTTTSSggGGss''  eeddaayyee®®ttkkGGrrCCaayy""aaggxx¬¬SSgg  ee®®JJHHVVnnvviill®®ttLLbb''ccUUllrrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBB
jjvviijj  ..  ®®bbeessIIrrNNaass''mmiinnVVcc''yykkGGII√√kk**VVnnEEddrr  ..  

®®KKbb''@@KK~~aakk**nnSS®®KKYYssaarrttMMeerroobbCCYYrreeLLIIggLLaannkkaamm""∆∆̈̈gg  EEddlleerroobbCCaakk∫∫ÁÁnn  mmaannccMMnnYYnn
4400ee®®KKOOggrrgg''ccSSCCaaee®®sscceennAATTIIeennaaHH  ..  kk~~¨̈ggLLaannnniimmYYyy@@mmaannmmnnuussßßCCiitt110000nnaakk''  ..
nnrrNNaammaannyykk≤≤vvaa""nn''bbnnii††ccbbnn††ÁÁccttaammxx¬¬ÁÁnn  ®®ttUUvvEExxµµrr®®kkhhmmddkkhhUUttTTSSggGGss''  vvaa
TTuukk[[EEttqq~~SSggmmYYyy  nniiggGGgg˚̊rrmmYYyyKKIILLËËmm~~aakk''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  LLaanneerraaTTii__mm""aassIIuunneerroobbeecc--
jjddMMeeNNIIrr  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjj®®bbCCaaCCnneeTTIIbbmmkkddll''eellIIkkTTII22CCaaggmmYYyymmWWuunnnnaakk''eeTToott..
bb""uuEEnn††kk∫∫ÁÁnnLLaanneennHH  ®®ttUUvvbbrrccaakkeeccjjBBIÍ́ ®®BBnnrreeTTAA  ..  LLaannTTSSggeennaaHHrrllaakk''bbNN††aall
[[TTggiicckk∫∫aallKK~~aaddUUccsstt√√®®CCUUkkkk~~̈̈gg®®TTuugg˘̆˘̆˘̆..

kk∫∫ÁÁnnLLaannbbrrttaammpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx22  rrYYccbbtt''bbnn††ddMMeeNNIIrrttaammpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx33  ccUUllkkaa
nn''rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  ..  GG~~kkxx¬¬HHmmaannTTwwkkmmuuxxjjjjwwmmssggÙÙwwmmffaa  bbnnii††cceeTToottddll''ppÊÊHHrrbbss''xx¬¬ÁÁ
nneehhIIyy  ..  mmaannGG~~kkxx¬¬HHmmuuxxCCUUrr  ee®®JJHHsseegg˚̊tteeXXIIjjGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaayyEExxµµrr®®kkhhmm
EEddllKKµµaannssIIllFFmm··dd**bbnnii††bbnn††ÁÁcceessaaHH  ..

lluuHHkk∫∫ÁÁnnLLaannmmkkddll''TTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ®®ssaabb''EEttbbrreeTTAAccUUllTTYYllKKkk  rrhhUUtteeTTAA
kkaann''pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  ..  eeBBlleennaaHH®®bbCCaaCCnnjj&&rrttkk''ss¬¬̈̈ttsswwggddaacc''ddeeggIİ̇mmss¬¬aabb''  ..  yybb''
ggggiittkk**mmkkddll''  kkuummaarrttUUcc@@XX¬¬aannVVyyyyMMeeBBjjLLaann  ..  eemm""aagg®®bbEEhhll88yybb''  kk∫∫ÁÁnn
LLaanneennaaHHccUUllmmkkccttQQbb''eennAAllEEgg√√kk  eeddIImm∫∫II[[®®bbCCaaCCnnddNN††SSVVyy  ..  

jj¨̈SSVVyymmiinnTTaann''rrYYcc®®ssYYllbbYYllppgg  EExxµµrr®®kkhhmmbbJJÇÇaa[[eeLLIIggLLaannbbnn††ddMMeeNNIIrr
eeTTAAmmuuxxeeTToott  ..  eemm""aagg®®bbEEhhll22PP¬¬WW  kk∫∫ÁÁnnLLaannccUUllccttQQbb''eennAAmmuuxxssƒƒaanniiyyrrffeePPII¬¬gg
eexxtt††eeJJFFiissaatt''  ..  ttMMNNaaggGGggkkaarr®®bbkkaassttaammååeeKKÙÙaassnnss&&BBÊÊeeddjj®®bbCCaaCCnn[[
ccuuHHBBIILLaann  rrYYcc®®ttUUvvnnSS®®KKYYssaarreeTTAAeeddkkttaammbbeeNN††aayypp¬¬ËËvvrrffeePPII¬¬gg  EEddllmmaann®®bbCCaaCCnn
ee®®ccIInnmmWWuunnnnaakk''eekkoorrmmkkBBII®®KKbb''TTiissTTIIeeddkkJJsseeBBjjeennAATTIIeennaaHHEEddrr  ..

®®BBllwwmmEEssÌÌkk´́ff©©mmiinnTTaann''rrHHppgg  ttMMNNaaggGGggkkaarreeddIIrrEEqqkkeeqqrrddkkhhUUttyykk®®TTBB¥¥  
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ssmm∫∫ttii††rrbbss''®®bbCCaaCCnnmmYYyyeellIIkkeeTToott  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjrrffeePPII¬¬ggCCaaee®®ccIInnEExxßß  bbnn††CCaa
ee®®ccIInnssiibbTTUUrrmmkkddll''llµµmm  ..  ttMMNNaaggGGggkkaarreeddIIrreeddjj®®bbCCaaCCnn[[eeLLIIggrrffeePPII¬¬gg
ddUUcchh√√ËËggeeKKaa  ..  mmYYyyTTUUrr@@mmaannmmnnuussßßCCaagg110000nnaakk''CCiiHHCCaann''eellIIKK~~aa  ..  eemm""aagg®®bbEEhhll
55rreessooll´́ff©©ddEEddll  rrffeePPII¬¬ggQQbb''eennAAssƒƒaanniiyy®®ssuukkssIIuussUUppuunn  ..  mmaannttMMNNaaggGGgg
kkaarrQQrrrrgg''ccSSeennAATTIIeennaaHHCCaaee®®sscc  ..  vvaakk**®®bbkkaassttaammååeeKKÙÙaassnnss&&BBÊÊbbJJÇÇaa[[®®bbCCaa
CCnnccuuHHBBIIrrffeePPII¬¬gg  rrYYccvvaa®®bbkkaassrrkkGG~~kkbbeeccççkkeeTTss  eevvCCÇÇbbNNiiÎÎtt  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  ®®KKUUbb--
ee®®ggoonn  nniiggnniissßßiitt  ..  eeBBlleennaaHHKKµµaannnnrrNNaahhflflaanneeccjjmmuuxxeeTT  ..  ttMMNNaaggGGggkkaarrkk**
eeddIIrreemmIIllmmuuxx..  vvaassMMrrSSggee®®CCIIsseerrIIssVVnnccMMnnYYnn339977nnaakk''  rrYYccPPrrEEppÌÌmm®®ttCCaakk''ffaa  ––  GGgg
kkaarrQQbb''ssmm¬¬aabb''eehhIIyy  kkMMuuxx¬¬aaccGGII  ..  vvaakk**bbJJÇÇaa[[®®bbCCaaCCnnEEddllmmaannGGaayyuuccaass''@@eeLLII
ggCCiiHHrrWWuumm""kk®®ttaakk''TT&&rr  ..  eekkµµgg@@xx¬¬HHeeddIIrr  xx¬¬HHCCiiHHrreeTTHHeeKKaa  eeddIImm∫∫IIbbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''PP~~MM®®ssuukk

ccMMEENNkk®®bbCCaaCCnnTTSSgg339977nnaakk''eennaaHH  ®®ttUUvvBBYYkkvvaabbJJÇÇËËnneeTTAAkkaann''®®ssuukk®®BBHHeenn®®tt
®®BBHH  ..  TTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIGGggkkaarrbbIÍ́ ff©©  bbnnÊÊaabb''bbJJÇÇËËnnmmkkPPUUmmiiCCbb''  rrYYcceebbIIkkssiiTTiiÏÏ[[eeLLIIggEEff¬¬
ggkkaarrNN__eeddaayyeessrrII  ..

mmaannGG~~kkxx¬¬HHnniiyyaayyTTiieettoonneerrOOggGGggkkaarrbbwwTTssaallaaeerroonn  nniiggCCeenn¬¬øøss®®bbCCaaCCnn
mmiinnTTMMnngg  ..  eeBBlleennaaHHttMMNNaaggGGggkkaarrKKµµaannttbbttmmYYyymm""aatt''eeTT  ..  lluuHH®®BBllwwmmEEssÌÌkk
eeLLIIgg  ´́ff©©mmiinnTTaann''rrHHppgg  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjj®®bbCCaaCCnnEEddllhhflflaannrriiHHKKnn''ddll''GGggkkaarrccMMnnYY
nn3355nnaakk''  ®®ttUUvvCCaabb''ccMMNNgg´́ddeennAAee®®kkaayyxx~~gg  ((  CCaabb''ccMMNNggss¬¬aabbeesskk  ))  rrYYcc®®ttUUvveeKK
bbeeNNII††rreeccjjeeTTAAVVtt''  ..

®®BBllwwmm´́ff©©TTII66mmkkrraa11997766  ttMMNNaaggGGggkkaarreehhAAeeQQµµaaHHccMMnnYYnn220000nnaakk''  bbJJÇÇaa
[[eeLLIIggLLaannnnSSeeccjjeeTTAAVVtt''  ..  ´́ff©©bbnnÊÊaabb''mmkk  eehhAAeeQQµµaaHHeeLLIIggLLaannnnSSeeccjjeeTTAA
mmYYyyeellIIkkeeTToott  ..  ≤≤LLËËvveennAAssll''4455nnaakk''  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eeFFII√√CCIIvv®®bbvvttii††  rrYYccddwwkknnSS
yykkeeTTAAddaakk''KKuukkeennAAVVtt''ddMMbbgg  ..  XXMMuukk~~̈̈ggKKuukkeennHHGGss''rryy::eeBBll22EExx  rrYYcceehhIIyyttMM--
NNaaggGGggkkaarrddwwkknnSSeeccjjCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''lluuHH®®ttaaeennAAssll''EEtt1155nnaakk''  ..  vvaabbJJÇÇaa[[eeFFII√√
CCIIvv®®bbvvttii††mmYYyyeellIIkkeeTToott  rrYYccddwwkkyykkeeTTAAXXMMuuTTuukkeennAAvvtt††eeJJFFiivvaall  ..  ´́ff©©ee®®kkaayymmkk
ttMMNNaaggGGggkkaarrmmkkQQrreemmIIll  bbJJÇÇaa[[eeFFII√√CCIIvv®®bbvvttii††CCaaeellIIkkccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''  ..

´́ff©©TTII66eemmssaa11997766  vvaammkkccgg88nnaakk''  ddwwkkddUUcceeKKaa  bbeeNNII††rrVVtt''eeTTAAeeTToott  ..  eeBB
lleennaaHHeennAAssll''77nnaakk''  ®®ssaabb''EEttvvaa[[ssMMeellookkbbMMJJkk''eexxµµAAmmYYyybbnn¬¬aass''mm~~aakk''  rrYYccbbJJÇÇËË
nneeTTAAXXMMuueeKKaakkXXMMµµ̈̈  [[CCYYyyeeFFII√√EE®®ssrrYYmm  ..  yyuuvvCCnn  ssaarrYYnn  EEff¬¬ggffaa  ––  TTSSgg77nnaakk''eennaaHH
KKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''eeccHHGGkkßßrreeTT  ..  eeBBllGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eeffII√√CCIIvv®®bbvvttii††mm††gg@@  PP&&yysswwggVV
tt''ssµµaarrttII  ssMMuuGGgg√√rrkkrrBBwwgg[[eeKKCCYYyyssrreessrr  ..

ccMMEENNkk®®bbCCaaCCnnCCaagg11mmWWuunnnnaakk''EEddllCCiiHH®®ttaakk''TT&&rr  CCiiHHrreeTTHHeeKKaa  nniiggeeddIIrreeffIIµµrreeCCIIgg
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eennaaHH  eeTTAAddll''mmaatt''´́®®BB´́nnXXMMuuBB®®gg  ®®bbEEhhllCCaaeemm""aagg66ll©©aacceeTTAAeehhIIyy  ..  ee®®KKaaHHGGaa®®kk
kk''mmkkddll''  KKWWeePP¬¬øøggFF¬¬aakk''ddUUcceeKKccaakk''TTwwkkBBIIeellIIeemmXX  ..          ®®KKbb''@@rrUUbbrrggaarrjjaakk''ddUUcc®®KKuunn
ccaajj''  eevvTTnnaasswwggrrkkJJkk¥¥EExxµµrrssrreessrrKKµµaann  ..  kk~~̈̈ggrryy:eeBBlleeFFII√√ddMMeeNNIIrr  nniigg®®ttUUvveennAA
kkNN††aalleePP¬¬øøgg  ®®BBmmTTSSggGGtt''VVyyyy""aaggeennHH  mmaannss¬¬aabb''®®bbEEhhll1122PPaaKKrryy  ..
yybb''eennaaHH®®bbCCaaCCnn®®ttUUvvGGgg̈̈yyTTll''PP¬¬WWee®®JJHHddIIeessIImmmmiinnGGaaccTTTTYYllTTaannddMMeeNNkkeekkIItt..

bbIÍ́ ff©©bbnnÊÊaabb''mmkk  mmaannmmnnuussßßEEddlleeKKddwwkkmmkkttaammrrffeePPII¬¬ggCCaaeellIIkkTTII22  mmaannss¬¬aabb''
yy""aaggee®®ccIInnrraabb''mmiinnGGss''  ..  eeKKVVnnddwwggccMMnnYYnn®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  EEddllGGss''ssggÙÙwwmmkk**llUUnn
ccUUlleeddkkee®®kkaammrrffeePPII¬¬gg  rrffeePPII¬¬ggkk**kkiinnss¬¬aabb''ccMMnnYYnn225577nnaakk''  ..  

eennAA´́ff©©TTII2200mmkkrraa11997766  eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaacc  GGttiitteeTTssaaPPiiVVllGGnnaaKKaarrCCaa
ttiikkmmıı̈̈CCaa  VVnnEEff¬¬gg®®VVbb''mmiitt††PPkkii††nniiggkkµµÁÁyy@@ffaa  ––  

eennAAEExxkkJJÔÔaaqq~~SS11997755®®bbCCaaCCnnEExxµµrrGG~~kkTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjccMMnnYYnn11mmWWuunn55JJnn''nnaakk''  EEdd
lleePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAeexxtt††kkMMBBgg''ssııWWnniiggeexxtt††ttaaEEkkvv  ®®ssaabb''EEttTTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIGGggkkaarr
[[®®bbmmUUll®®KKYYssaarrvviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjvviijj  ..  mmiitt††@@mmiinnVVcc''yykk≤≤vvaa""nn''
ttaammxx¬¬ÁÁnneeTT  BBIIee®®JJHHGGggkkaarrVVnneerroobbccMMppÊÊHH[[eennAAddUUcc@@KK~~aarrYYcceehhIIyy  ..  ddUUeecc~~HH®®KKbb''@@KK~~aa
ee®®ttkkGGrreessIIÊÊrrqqÁÁtt  ..  eeNNIİ̇yyccuuHH  !!  mmiinnVVcc''yykk≤≤vvaa""nn''ttaammxx¬¬ÁÁnnkk**VVnnEEddrr  BBIIee®®JJHHpp¬¬ËËvv
eeddIIrrEEssnnqq©©aayyBBiiVVkkEErrkk  BBiiVVkkBBuunn  VVnnGGggkkaarrGGnnuuee®®KKaaHH[[vviill®®ttLLbb''ccUUllkkaann''
rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjvviijj®®bbeessIIrreehhIIyy  ..  ttMMNNaaggGGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[®®bbCCaaCCnn®®ttUUvveecc
jjddMMeeNNIIrrTTSSggyybb''eemm""aagg®®bbEEhhll1100  EEssÌÌkk®®BBllwwmmeeLLIIgg®®ttUUvvCCYYbbCCMMuuKK~~aaeennAA´́®®BBnnrr  ..
®®bbCCaaCCnnTTSSggccaass''TTSSggeekkµµggccMMnnYYnn11mmWWuunn55JJnn''nnaakk''eeccjjddMMeeNNIIrrTTSSggyybb''eevvTTnnaaKKµµaann
JJkk¥¥ssrreessrreeTT  ee®®JJHH®®bbeeTTssEExxµµrrnnaaEExxkkJJÔÔaaCCaarrddUUvveePP¬¬øøggrrllwwmm®®ssiicc@@TTSSggyy
bb''TTSSgg´́ff©©  ..  ®®BBllwwmmEEssÌÌkkeemm""aagg®®bbEEhhll99kk**VVnnCCYYbbCCMMuuKK~~aaeennAA´́®®BBnnrr  ..  bb""uuEEnn††BBuueeTTÏÏaa
eeGGIIyy  !!  eeXXIIjjLLaannkkaamm""∆∆̈̈ggCCaagg4400ee®®KKOOgg  mmaannmmnnuussßßCCiiHHeeBBjj@@sswwggCCaann''eellIIKK~~aaCCaa
ee®®sscceeTTAAeehhIIyy  ..  LLaannkk**eerraaTTii__mm""aassIIuunneebbIIkkbbrrccaakkeeccjjBBIITTIIeennaaHHeeTTAA  ..

eeBBlleennaaHHttMMNNaaggGGggkkaarreekkµµgg@@GGaayyuusswwggmmiinnTTaann''1155qq~~SS  eeqq√√ccqq√√aaccnniiyyaayy
cceecckkccccaaccmmYYyyssnnÊÊ¨̈HH  ®®ssaabb''EEttEE®®sskkttaammeemm®®kkUUbbJJÇÇaaffaa  ––  ccUUrrmmiitt††@@vviill®®ttLLbb''
eeTTAAkkaann''kkggvviijjccuuHH  BBIIee®®JJHHGGggkkaarrxx√√HHLLaann  ..  ddUUeecc~~HH®®bbCCaaCCnnccMMnnYYnn11mmWWuunn55JJnn''nnaakk''
eennaaHH®®ttUUvvEEtt®®ttLLbb''vviilleeTTAAkkaann''kkggeerroogg@@xx¬¬ÁÁnnvviijj  ..  yybb''ee®®CCAAeeTTIIbbeeTTAAddll''kkUUnnxxÊÊmm..

eeBBlleennaaHH®®KKbb''@@®®KKYYssaarrss¬¬̈̈ttcciitt††eessIIÊÊrrVVtt''ssµµaarrttII  ee®®JJHHkkUUnnxxÊÊmmTTSSggeennaaHHssll''
EEttddMMbbUUll  GGII√√@@VVkk''EEbbkkGGss''rrllIIgg  ..  ssUUmm∫∫IIEEttss¬¬wwkk´́®®KK  CCII  eemmÊÊsskk**®®ttUUvveeKKbbMMpp¬¬aajj  eeddaa
yyeebbHHeeVVcc……ddkkeexxÊÊccxxÊÊIIGGss''  ..

®®KKbb''@@rrUUbbGGgg̈̈yy®®tteeVVmmkk∫∫aallCCgggg''yyMMeeKKaakk  ..  eettIIVVnnGGII√√bbrriieePPaaKK  eebbIIGGtt''VVyy  
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mmYYyy´́ff©©eeTTAAeehhIIyy  ??  ..
bbIIbbYYnn´́ff©©bbnnÊÊaabb''mmkk    kkUUnneekkµµggnniiggmmnnuussßßccaass''CCrraakk**ss¬¬aabb''bbnn††kknnÊÊ̈̈yyKK~~aa  ..  nniiTTaann

ddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaacceeFFII√√mmuuxxss©©ÁÁtt®®BBmmTTSSggbbJJÇÇaakk''ffaa  kkUUnn®®ssIIrrbbss''
eellaakkBBIIrrnnaakk''ttUUcc@@kk**ss¬¬aabb''eennAAeeBBlleennaaHHEEddrr  ..

ccuuggEExxttuullaaqq~~SS11997755  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaamm††ggeeTToott  bbgg≈≈MM[[®®bbCCaaCCnnTTSSggGGss''
eennaaHH®®ttUUvvnnSS®®KKYYssaarrCCYYbbCCMMuuKK~~aaeennAA´́®®BBnnrr  CCaaeellIIkkTTII22  ..  lluuHHeeTTAAddll''́́ ®®BBnnrreehhIIyy  ®®KK
bb''@@KK~~aaee®®ttkkGGrrCCaa´́®®kkEEllgg  ee®®JJHHeeXXIIjjLLaannFFMM@@®®KKbb''FFuunnCCaaee®®ccIInnrryyee®®KKOOgg  ..  eeXXII
jjLLaannkkaamm""∆∆¨̈ggrrbbss''cciinnBBNN··´́bbttggccMMnnYYnnCCaagg110000ee®®KKOOgg  eerroobbCCaakk∫∫ÁÁnnrrgg''ccSSeennAATTII
eennaaHHCCaaee®®sscc  ..

eeBBlleennaaHHmmaann®®bbCCaaCCnnEEddlleeKK®®bbmmUUllmmkkBBII®®KKbb''TTiissTTII  mmaann®®bbmmaaNN11mmWWuunn
77JJnn''nnaakk''  ttMMeerroobbCCaaCCYYrreeLLIIggLLaannTTSSggTTwwkkmmuuxxjjjjwwmm  eeddaayyssggÙÙwwmmeerroogg@@xx¬¬ÁÁnnffaa
ll©©aacceennHHVVnnccUUlleeTTAAppÊÊHHvviijjeehhIIyy  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannkk**bbrrttaammpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx22  rrYYccttaammpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx33  ccUUllkkaann''rrddΩΩFFaannIIPP~~MM--
eeBBjj˘̆˘̆˘̆..  bb""uuEEnn††BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy  !!  kk∫∫ÁÁnnLLaanneennHHEEbbrrCCaabbrrvvaaggTTII®®kkuugg  eehhIIyyssMMeeddAAeeTTAA
ssgg˚̊aatt''TTYYllKKkk  rrYYcceehhIIyybbrrttaammpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55eeTTAAvviijj  ..  yybb''mmkkddll''llµµmm  ®®bbCCaa
CCnnTTSSggGGss''®®CCYYll®®ccbbll''kk~~̈̈ggcciitt††sswwggddaacc''ddeeggIİ̇mmss¬¬aabb''  ..  kkuummaarrttUUcc@@yyMMeeBBjjLLaann
eeddaayyssaarree®®sskkXX¬¬aann˘̆˘̆˘̆..

kk∫∫ÁÁnnLLaannbbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAAddll''ssƒƒaanniiyyrrffeePPII¬¬ggeexxtt††kkMMBBgg''qq~~SSggeennAAeeBBllJJkk''kk--
NN††aallGGaa®®FFaatt  ..  ttMMNNaaggrrbbss''GGggkkaarrEEddllrrgg''ccSSeennAATTIIeennaaHH  kk**EE®®sskkbbJJÇÇaattaammåå
eeKKÙÙaassnnss&&BBÊÊ  eeddjj®®bbCCaaCCnn[[ccuuHHBBIILLaann  ®®BBmmTTSSggbbJJÇÇaakk''ffaa  mmiitt††@@EEddlleennAAllIIvv
EEddllmmaannGGaayyuuBBII1133eeTTAA2255qq~~SS  ®®ttUUvveeccjjmmkkQQrrttaammbbeeNN††aayypp¬¬ËËvvrrffeePPII¬¬ggxxaaggeeqq√√
gg´́dd  ee®®kkAABBIIeennHH®®ttUUvveennAAxxaaggss††SS´́dd  ..  ddUUeecc~~HH®®bbCCaaCCnnTTSSgg11mmWWuunn77JJnn''nnaakk''  ®®ttUUvvEEcckk
CCaaBBIIrr®®kkuumm  ..  rrYYccvvaabbJJÇÇaa[[nnSSKK~~aaeeTTAAeeddkkeennAAttaammbbeeNN††aayypp¬¬ËËvvEEddkk          ee®®JJHHeennAArrddUUvv
eePP¬¬øøggyy""aaggeennHH  KKWWmmaannEEttpp¬¬ËËvvEEddkkeeTTEEddllmmiinnlliiccTTwwkk  ..

ssUUmmeellaakkGG~~kkGGaanneemmtt††aaCCYYyyKKiitteemmIIllffaa  eettIITTMMhhMḾ́ nnTTuukk≈≈eevvTTnnaarrbbss''®®bbCCaaCCnn
EExxµµrreennAAeeBBlleennaaHHmmaannddll''kkMMrriittNNaa  ??  nnSSKK~~aaeeddkkppÊÊaall''ddII  eellIIffµµ  yykkff~~ll''EEddkkCCaa
eexx~~IIyy  yykkkkMMrraallffµµrreeTTHHeePPII¬¬ggCCaakkeennÊÊll  ..  eennAACCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnnmmaannEEtteexxaaGGaavvkkNN††aacc
mmYYyybbnn¬¬aass''  ee®®JJHHGGggkkaarrhhUUttyykk≤≤vvaa""nn''eeccjjBBIIxx¬¬ÁÁnnmmuunneeBBlleeLLIIggLLaannGGss''eeTTAA
eehhIIyy  ..  

EEssÌÌkkeeLLIIgg  eemm""aagg66®®BBllwwmm  ttMMNNaaggGGggkkaarrEEcckkGGgg˚̊rr[[mmYYyykkMMbb""uuggmm~~aakk''  ..  kkMM
BBuuggEEtt®®CCYYll®®ccbbll''rrkkmmeeFF¥¥aaVVyynnwwggddNN††SSVVyybbbbrr  ®®ssaabb''EEttrrffeePPII¬¬ggCCaaee®®ccIInn  
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EExxßßbbrrmmkkQQbb''ssMMccttCCaaee®®ccIInnssiibbTTUUrr  ..  ttMMNNaaggGGggkkaarreeddjj®®bbCCaaCCnnEEddllmmaann
®®KKYYssaarrrrYYcceehhIIyy  [[eeLLIIggTTUUrrrreeTTHHeePPII¬¬ggddUUcchh√√ËËggeeKKaa  ..  ccMMEENNkk‰‰GG~~kkEEddlleennAAllIIvv
®®ttUUvvrrgg''ccSSeeCCIIggee®®kkaayy  ..  eemm""aaggmmYYyyrreessooll  kk∫∫ÁÁnnrrffeePPII¬¬ggmmkkQQbb''ssMMcctteennAAssƒƒaannii
yyPP~~MMFFiibbttII  ..  ttMMNNaaggGGggkkaarrEEddllrrgg''ccSSeennAATTIIeennaaHH®®ssaabb''EEttEE®®sskk®®bbkkaassttaammåå
eeKKÙÙaassnnss&&BBÊÊ  eeddjj®®bbCCaaCCnnCCaagg11mmWWuunnnnaakk''  [[ccuuHHBBIIrrffeePPII¬¬gg  ..  vvaabbJJÇÇaakk''ffaa  rrffeePPII¬¬gg
bbnnÊÊaann''nnwwggvviill®®ttLLbb''eeTTAAddwwkkBBYYkkeennAAllIIvv@@eeTToott  ..  EEttrrffeePPII¬¬ggeebbIIkkbbrreeTTAArrhhUUtt  ≤≤tt
®®ttLLbb''  ..  ddUUeecc~~HHEEmm""““®®ttUUvv®®JJtt''®®VVss''kkUUnnkkeemm¬¬aaHH®®kkmmMMuŭ̆ ˘̆˘̆  bbgg®®ttUUvv®®JJtt''bbÌÌËËnn  kkµµÁÁyy®®JJtt''
mmIIggmmaa  ®®JJtt''KK~~aarrhhUUtt  !!  ..

®®bbCCaaCCnnTTSSgg11mmWWuunnnnaakk''eennaaHH  ®®ttUUvvttMMNNaaggGGggkkaarrbbJJÇÇËËnn[[eeTTAAeennAAbbeeNN††aaHHGGaa
ssnn~~eennAAPPUUmmiiEE®®ssGGUUrr  PPUUmmiiEEcchhYYyyssiinn  rrgg''ccSSddll''bbMMNNaacc''EExxkkuumm∏∏:eeTTIIbbGGggkkaarrbbJJÇÇËËnn
eeTTAA[[ss¬¬aabb''eennAAPPUUmmiikk∫∫aallssaayy  ..

PPUUmmiikk∫∫aallssaayyssiiƒƒtteennAAddaacc''®®ssyyaallBBIITTII®®bbCCMMuuCCnn  eennAArrddUUvvvvssßßaaTTwwkklliicc  eennAA
rrddUUvv®®VVMMggddIIeeKKaakkee®®bbHHEEbbkk®®kkEEhhgg  ddSSddMMNNSSGGII√√kk**mmiinneekkIItt  rrkkGGII√√@@mmkkTTTTYYllTTaannCCMMnnYY
ssVVyymmiinnVVnneeLLIIyy  ee®®kkAABBIIeeddIImmEEss¬¬ggEEddllmmaannCCaattiiBBuullyy""aaggssaahhaavv  ..  ddUUeecc~~HH
®®bbCCaaCCnnEEddlleeKKCCeenn¬¬øøssmmkkBBIIeexxtt††ttaaEEkkvv  kkMMBBgg''ssııWW  ccMMnnYYnnCCaagg11mmWWuunnnnaakk''  bbUUkkrrYYmmTTSS
ggGG~~kkmmkkeexxtt††nnaannaaTTSSggGGss''CCaagg33mmWWuunnnnaakk''  ®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHeeddaayykkaarrddaacc''eeJJHHss¬¬aabb''
nniiggCCaaBBiieesssseeddaayyCCmm©©WWGGaassnn~~eerraaKK  EEddllKKµµaannff~~SSssgg˚̊ËËvvGGII√√mmkkBB¥¥aaVVll  ..

eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaaccrraa""yyrr""aabb''bbJJÇÇaakk''ffaa  ––  ®®KKYYssaarrrrbbss''eellaakk®®ttUUvvGGggkkaarrbb--
JJÇÇËËnneeTTAAeennAAPPUUmmiiEEcchhYYyyCCaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~ssiinn  ..  ee®®kkaayyeellaakkTTTTYYllBBtt··mmaannffaa
bbnnÊÊaabb''mmkkeeTToottGGggkkaarrnnwwggbbJJÇÇËËnnbbnn††eeTTAAkkaann''PPUUmmiikk∫∫aallssaayy  ..  eellaakkyyll''eeXXII--
jjffaa  {{  !!  GGggkkaarrbbJJÇÇËËnn[[eeTTAAss¬¬aabb''eehhIIyyeeTTeettII  !!  eeTTIIbbeellaakkppßßggee®®BBggnnSS®®KKYYssaarr
rrtt''eeKKccttaammssMMNNaakk''eennAAkkggeellxx44  PPUUmmii´́®®BBss√√aayyxxaaggeekkIItt  kk~~¨̈ggsshhkkrrNN__
llkk''ee®®CCoovv  ttMMbbnn''TTII11  ..  

eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaaccmmkkddll''kkgg´́®®BBss√√aayy  eellaakkVVnnCCYYbbGGttiittGG~~kkrrddΩΩkkaarrmmYY--
yyccMMnnYYnn  EEddllmmiinnTTaann''ddll''eevvnneeKKssmm¬¬aabb''eennAAeeLLIIyy  eehhIIyyEEddlleellaakkFF¬¬aabb''ssaall''
yy""aaggCCiittddiitt  ..    eeddaayyssaarrEEtteellaakkFF¬¬aabb''ssaall''yy""aaggeennHH  eeTTIIbbeellaakkeeqq¬¬øøttxxßßiibb
ssaarrPPaaBB®®VVbb''eellaakk@@eennaaHHffaa  ––  eellaakkyyll''®®ccLLMMyy""aaggFF©©nn''ddUUccbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrTTUUTTSSgg
®®bbeeTTssGGJJççwwggEEddrr  KKWW  ««eellaakkmmiinn®®BBmmrrtt''eeccaall®®ssuukk»»  ..

eemmIIllccuuHH  !!  GGaaeemmrriikkSSggmmkkeehhAAeellaakkCCaaee®®ccIInneellIIkk  ssUUmm[[eellaakkeeKKccxx¬¬ÁÁnnmmYYyy
rryy::ssiinn  eeTTAAssMMNNaakk''eennAAsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  eennAAeellIIkkee®®kkaayybbggÌÌss''  mmaannååTTÏÏmm∏∏aa
KKcc®®kkmmYYyyee®®KKOOggmmkkccuuHHxxaaggeekkIIttvviimmaann‰‰kkrraaCC¥¥  rrYYcceeKKmmkkGGeeJJIIÇÇjjeellaakkmm††ggeeTToott
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EEtteellaakkmmiinn®®BBmmeeTTAAttaammeeKK  ..  ee®®JJHHeellaakkyyll''ssƒƒaannkkaarrNN__eeBBlleennaaHHxxuussTTSSgg
®®ssuugg  ..  eellaakkyyll''ffaa  eeddaayyeehhttuuffaaffaann::eellaakkCCaaeeTTssaaPPiiVVllFFnnaaKKaarrkkmmıı¨̈CCaa
eebbIIssiinnNNaaCCaaeellaakkrrtt''eeccaallmmuuxxttMMEENNgg  ®®VVkk''kkaassTTSSggLLaayyeennAAkk~~¨̈ggFFnnaaKKaarr
TTSSggbb""uunnµµaannnnwwgg®®ttUUvvxxaattbbgg''  eehhIIyyeellaakknnwwgg®®ttUUvveeKKeeccaaTT®®bbkkaann''ffaa  CCaaGG~~kkllYYcclluu--
yyCCaattiieeddIImm∫∫IIyykkeeTTAAeeFFII√√CCaaGG~~kkmmaanneennAAbbrreeTTss  ..  ddUUeecc~~HHeellaakkbb††ËËrrpp††aacc''eennAArrgg''ccSSCCYYbb
sseemm††cc  CCYYbbeellaakkeexxoovv--ssMMppnnssiinn  ..  eebbIIssiinnNNaasseemm††cckkII††  eellaakkeexxoovv--ssMMppnnkkII††
EEllgg®®ttUUvvkkaarreellaakk  eennAAeeBBlleennaaHHeellaakknnwwggllaaEEllggeeccjjBBIImmuuxxttMMEENNggPP¬¬aamm
ee®®JJHHeeBBlleennaaHHGGaayyuueellaakk6611qq~~SSeeTTAAeehhIIyy  ..  eellaakkyyll''®®ccLLMMyy""aaggFF©©nn''mm""¥¥aagg
eeTToott  ee®®JJHHeellaakkssflfl˜̃uu®®KKllMMuullYYccllaakk''KKSS®®TTeellaakkeexxoovv--ssMMppnnCCaayyUUrrqq~~SSmmkkeehhIIyy
TTSSggeeyyaabbll''  TTSSgglluuyykkaakk''  ..  ccuuggbbMMppuutt  eellaakkVVnnTTTTYYllJJkk¥¥bbNN††SSBBIIeellaakk
eexxoovv--ssMMppnnppÊÊaall''  ««  ®®ttUUvvCCYYyyååbbttƒƒmm∏∏PP~~aakk''ggaarrssmm©©aatt''rrbbss''bbkkßßmm~~aakk''eeQQµµaaHH  KKwwmm--
eeXXoomm  eehhAAmmiitt††yy""aa  JJkk''eellxx77  »»  ..  kk~~̈̈ggsskkrraaCCeess††ccssIIhhnnuu  mmiitt††yy""aa®®ttUUvvCCaabb''XXMMuu
XXSSggCCaajjwwkkjjaabb''  ee®®JJHHmmiitt††yy""aassµµ&&®®KKcciitt††eeccjjeeQQµµaaHHCCMMnnYYssGG~~kkssrreessrrGGttƒƒbbTTnnaa
nnaa  EEddllttiieeTToonnrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVlleennAAkk~~¨̈ggTTMMBB&&rrkkaaEEsstt  ««  ®®bbCCaaCCnn  »»  ..

ddUUeecc~~HHeeBBllNNaammiitt††yy""aa®®ttUUvvCCaabb''KKuukk  eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaacc®®ttUUvvEEttKKiittKKUUrrCCYYyy
eeddaaHH®®ssaayy  CCaaBBiieessssEEttggEEttCCYYyypp††ll''lluuyykkaakk''cciiJJççwwmmGG~~kk®®ssIIGGflflUUccCCaa®®bbBBnnÏÏ  nniigg
yyuuvvCCnnKKwwmm--llaakk''  CCaakkUUnn®®bbuusseeTTaallrrbbss''KKwwmm--eeXXoomm  eehhAAmmiitt††yy""aaCCaanniiccçç  ..

kk~~̈̈ggrryy:eeBBll55EExxEEddlleellaakkeePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAssMMNNaakk''eennAA‰‰eexxtt††ttaaEEkkvv  eeqq¬¬øøtt
eeBBllEEddllGGggkkaarrddaakk''TTiiss[[eellaakkGGttiitteeTTssaaPPiiVVllFFnnaaKKaarrCCaattiikkmmıı¨̈CCaaeeddIIrreerrIIss
GGaaccmm__eeKKaayykkmmkkeeFFII√√CCII  eellaakkee®®bbII®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyy  eeddIImm∫∫IIssaakkssYYrrrrkkGGss''eellaakk@@
ddUUccCCaaeexxoovv--ssMMppnn,,  hhflflUU--yynn'',,  hhflflUU--nnwwmm,,  ssWWnn--eessnn,,  eePPaaKK--qqaayy,,  eeGGoogg--ssaarrII
KKwwmm--eeXXoomm  eehhAAmmiitt††yy""aaCCaaeeddIImm  ..  bb""uuEEnn††BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy  !!  eeBBlleennaaHHttMMNNaaggrrbbss''GGgg
kkaarr  mm~~aakk''@@ssuuTTÏÏEEttmmaannGGaayyuusswwggmmiinnddll''1155qq~~SSppgg  eeFFII√√EEPP~~kkLLWWnnLLgg''@@eehhIIyyssYYrr
KK~~aaffaa  eettIIGG~~kkNNaaeeKKeeTTAAeeGGHHCCaaeexxoovv--ssMMppnneennaaHH  ??  ..

eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaaccbbJJÇÇaakk''eehhIIyybbJJÇÇaakk''eeTToottffaa  eellaakkqq©©ll''NNaass''ee®®JJHH
eellaakkssaall''ssmmaaCCiikkCCaann''xxııss''rrbbss''bbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmCCaaee®®ccIInn  eehhIIyyyy""aaggCCiittddiitt
NNaass''  bb""uuEEnn††ttSSggBBIIeeBBlleellaakkVVnn®®ttUUvveeKKCCeenn¬¬øøsseeccjjBBIIPP~~MMeeBBjjlluuHHssBB√√́́ ff©©  eellaa
kkxxMMBB¥¥aayyaamm®®ssaavv®®CCaavvrrkkGGss''eellaakkTTSSggeennaaHH  EEtteellaakkKKµµaannVVnnddMMNNwwggGGII√√BBIIGG~~kk
NNaamm~~aakk''TTaall''EEtteessaaHH  ..

ddUUeecc~~HHCC&&yyCCMMnnHH´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755eennHH  ddUUccCCaammiinnEEmmnnrrbbss''bbkkßßEExxµµrr®®kkhh--
mm´́nneexxoovv--ssMMppnneeTT  ˘̆˘̆˘̆EEttCCaaCC&&yyCCMMnnHHmmYYyyEEddll®®ttUUvveeKKEEkk¬¬ggbbnn¬¬MM  eehhIIyyEEddllmmaann
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ssPPaaBByy""aaggEEssnnggggiittGGnnÏÏkkaa  ..  
eemmIIllccuuHH  !!  vvaaEEbbrrCCaaee®®bbIIeeQQµµaaHHGGggkkaarrGGnnaammiikkddaakk''eeFFII√√CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarreeTTAAvviijj  ..

CCaaddMMbbUUggGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''bbJJÔÔvv&&nn††nniigg®®BBHHssggÙÙCCaabbnnÊÊaann''  ..  kk~~̈̈ggrryy:eeBBllEEtt
1133´́ff©©  EExxµµrreennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkss¬¬aabb''eessIIÊÊrrEEttTTSSggGGss''  ee®®JJHHxxµµSSggVVnnbbgg˚̊bb''BBYYkkccaarrbbuurrss--
ccaarrnnaarrIIeennAAttaamm®®KKbb''®®ssTTaabb''bbNN††aaCCnnEExxµµrrTTSSggmmYYyynnKKrr  ..  KKWWeeddaayyssaarrEEttBBYYkkccaarr
bbuurrss--ccaarrnnaarrIITTSSggeennHHeehhIIyy  EEddllxxµµSSggGGaaccyykkkkaarrNN__VVnnffaa  GG~~kkEEddllmmiinnrrtt''
eeccaall®®ssuukkPPaaKKee®®ccIInnCCaaGG~~kkeess~~hhaaCCaattii  ..  ddUUeecc~~HHkkmmµµvviiFFIICCaabbnnÊÊaann''  KKWW®®ttUUvvkkMMeeTTccBBYYkk
eennHHeeccaall[[GGss''  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[BBYYkkeennHHmmaannmmeeFF¥¥aaVVyyNNaannwwggeerrxx¬¬ÁÁnnTTaann''  ..  kkaallss
mm¬¬aabb''BBYYkkeennHHGGss''rrYYcceehhIIyy  ®®ttUUvvddaakk''BBYYkkeemmeeccaarr  BBYYkkBB~~ggccuugg®®ssuukk  [[®®ttYYtt®®ttaaCCaa®®bb
jjaabb''kk~~̈̈ggmmYYyyrryy:ssiinn  ..  

BBYYkkeeccaarreePPII¬¬EEddlleeKKtteemmII¬¬gg[[eeFFII√√  ««eemm»»  TTSSggeennaaHHVVnn´́dd  kk**EE®®sskkeehhflflaarrttaammGG
ggkkaarrffaa  CCeeyyaammhhaaGGssççaarr¥¥  !!  CCeeyyaammhhaaeellaatteepp¬¬aaHH  !!  eehhIIyyKKiittEEttBBIIssmm¬¬aabb''ssaa
ssnn__‰‰gg≤≤ttrrYYjjrraa  ..

EExxµµrrEEddlleennAAssll''BBIIss¬¬aabb''  ®®ttUUvvGGggkkaarreeddjj[[eeccjjBBIIllMMeennAAsswwggVVtt´́ddTTeeTT
eeccaall®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††EEddllxxMMkkssaaggkkEEvvkkkkqq~~SSggGGss''mmYYyyCCIIvviittmmkkeehhIIyy  eehhIIyynnSS
KK~~aammkkeeddkknnwwggddII  kkNN††aalleePP¬¬øøgg  kkNN††aallpprr  kk~~̈̈gg´́®®BBTTSSggrrggaarrrrjjaakk''rrjj&&rr˘̆˘̆˘̆..

GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµbbEEnnƒƒmm  eeddaayybbgg≈≈MM[[eeFFII√√kkaarrTTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©  ee®®kkaa
mmkkMMeeddAA  ee®®kkaammTTwwkkeePP¬¬øøgg  rrYYcc[[hhUUbbEEttTTwwkkbbbbrrllaayyCCaammYYyyGGMMbbiillEEtt22--33®®KKaabb''kk~~̈̈
ggmmYYyyeeBBll  ..

eebbIIddUUeecc~~HH  eettIIeehhttuuyy""aaggddUUcceemm††ccVVnnCCaavvaabbJJÇÇaa[[eeyyIIggEE®®sskkbbnnÊÊrrffaa  ««  CCeeyyaa
mmhhaaeellaatteepp¬¬aaHH,,  CCeeyyaammhhaaGGssççaarr¥¥  »»  ‰‰eeNNaaHHeeTTAAvviijj  ??    ®®KKbb''@@KK~~aaEE®®sskkttaamm
vvaaTTSSggmmuuxxCCUUrrhhYYjjddUUccssIIuu®®kkUUccqqµµaa˘̆˘̆˘̆  qq©©ll''EEssnnqq©©ll''  !!??  ..  eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaaccbbEEnnƒƒ
mmffaa  ccUUrrbbÌÌËËnn@@kkMMuussggßß&&yyeeFFII√√GGII√√  ee®®JJHHJJkk¥¥EEddllGGggkkaarr[[eeyyIIggEE®®sskkbbnnÊÊrreennHH  mmiinn
EEmmnn≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__eeTT  KKWWeeyyIIggEE®®sskkbbnnÊÊrr[[BBYYkkGG~~kkQQ~~HH  EEddllllaakk''xx¬¬ÁÁnnBBYYnnGGaattµµaa
ee®®kkaammrrnnSSggssmm©©aatt''EEddllmmaanneeQQµµaaHHGGggkkaarrCCaaGG~~kkeennAAVVMMggBBIImmuuxxbbMMVVtt''ddaann  !!  ..  xxµµSS
ggvvaa´́llllkkeeFFII√√kkaarr[[®®ssbb@@ttaammbbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''eellaakkeexxoovv--ssMMppnn  ..  vvaass
mm©©MMrrgg''ccSS{{kkaass[[®®ttUUvvssgg√√aakk''  eeddIImm∫∫IInnwwggssmm¬¬aabb''EExxµµrr[[VVnnggaayy  eehhIIyyeennAAEEttllaakk''
mmuuxxVVnnCCiittddEEddll  ..

eemmIIllccuuHH  !!  rraall''yybb''́́ ff©©  EEttggEEttmmaann®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggmmkkbbnn¬¬MMxx¬¬ÁÁnnee®®bbIIyyII
eehhaaEExxµµrr®®kkhhmmeeddIImm∫∫IIccUUllmmkkccaabb''ccggrraaÂÂss††EExxµµrr  CCaaBBiieessssBBYYkkbbJJÔÔvv&&nn††  ..  eeFFII√√ddUUeecc~~HH
eeddIImm∫∫II[[EExxµµrrnniiggGGnn††rrCCaattiiyyll''®®ccLLMMffaaEExxµµrr®®kkhhmmssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ..
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kkaarrBBNN··nnaaeennHHmmiinnEEmmnnVVnneesscckkII††ffaa  CCaakkaarrllbb''bbMMVVtt''kkMMhhuussEExxµµrr®®kkhhmm
eennaaHHeeTT  ee®®JJHHmmaanneeBBllxx¬¬HHeeyyIIggVVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk  nnUUvvBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmEEddlleekkII
ttmmkkBBIIeeccaarr  kk**VVnnccaabb''GGUUssTTaajjEExxµµrreeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallEEddrr  ..

bb""uuEEnn††eeyyIIgg®®KKaann''EEttccgg''bbJJÇÇaakk''[[cc∫∫aass''ffaa  GG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvkk~~̈̈ggkkaarrbbeeggII̊̊ttKKMM
eerraaggkkaarrNN__dd**eexxµµAA®®kkxx√√kk''  eeddIImm∫∫IIvvaayybbMMEEbbkkEExxµµrrnniiggEExxµµrreennaaHH  KKWWmmiinnEEmmnnEExxµµrreeTT  ..
ee®®JJHHeennAA®®ssuukkEExxµµrreeyyIIgg  ®®KKbb''@@®®BBwwttii††kkaarrNN__®®bbvvttii††ssaaÂÂss††  eeKKEEttggEEtteeXXIIjjBBYYkkyyYY
nnhhaaNNUUyyccUUllmmkkee®®CCoottEE®®CCkk  GGMMBBIIbbJJ˙̇aa´́ppÊÊkk~~̈̈ggrrbbss''EExxµµrrCCaanniiccçç  ..  ssUUmmrrMMÆÆkkeeLLIIgg
vviijj  ––

11//  qq~~SS11994455--11995544  ––  ®®BBwwttii††kkaarrNN__EExxµµrr≤≤ssßßrr:TTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥BBIIGGaaNNaannii--
KKmmnniiyymmVVrrSSgg  ..  eeKKeeXXIIjjBBYYkkbbUUddUUyyttSSggmmUUllddΩΩaanneennAAJJsseeBBjj®®bbeeTTssEExxµµrr
eeddaayyyykkeellssffaa  ccUUllmmkkss¬¬aabb''CCYYyyEExxµµrreeddjjVVrrSSgg  ..  kkaarrBBiittvvaaccUUllmmkkjj¨̈HHjj
gg''bbMMEEbbkkbbMMVVkk''EExxµµrr  eeddIImm∫∫IIbbeeggII̊̊ttEExxµµrreevvoottmmiijjVVnnssMMeerrccddUUccbbMMNNggrrbbss''vvaa  ..

22//  qq~~SS11997700--11997755  ––  ®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©1188mmiinnaa11997700  rrddΩΩssPPaaTTmm¬¬aakk''®®bbmmuuxx
rrddΩΩ--sseemm††ccssIIhhnnuu--  EEddllVVnnGGnnuuJJÔÔaatt[[eeyyookkkkuugg  ccUUlleennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMM®®bb
TTll''  nniiggTTIIkkEEnn¬¬ggeeppßßggeeTToottkk~~̈̈ggddIIEExxµµrr  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrGGMMJJvvnnaavvttaammvviiTT¥¥¨̈BBII®®kkuuggeebb""--
kkSSgg´́nn®®bbeeTTsscciinnrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuuFF¬¬aakk''bbuuNN¥¥mmkk  yyYYnnbbUUddUUyyeeccjjBBIÍ́ ®®BBeeddIIrr
JJsseeBBjjddIIEExxµµrr  hhkk''eellaatt®®bbhhaarrvvaayykkMMeeTTccTT&&BBEExxµµrrssaaFFaarrNNrrddΩΩ  ttaammssMMEErrkk
rrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ..  yyYYnnbbUUddUUyyVVnneellss  kk**kkMMeeTTccTT&&BBEExxµµrreess~~hhaaCCaattiieeddaayy
yykkeellssffaa  ccUUllmmkkCCYYyysseemm††cc““  ..  kkaarrBBiittKKWWCCaakkaall:eeTTss:dd**llÌÌrrbbss''vvaa  eeddIImm∫∫II
kkMMeeTTccEExxµµrrppgg  ((ssÂÂggaammeekk††AA))  nniiggVVnn{{kkaassBB®®ggwwggBB®®ggIIkk®®kkuummkk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr
eevvoottmmiijj  ((ssÂÂggaamm®®ttCCaakk''))  eeddIImm∫∫IÍ́ llllYYccbbnn¬¬MMee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmmrrhhUUtt  ..

ddUUeecc~~HH  ««CC&&yyCCMMnnHH»»  ´́ff©©1177eemmssaa11997755eennHH  cc∫∫aass''CCaammaannkkaarr´́KKbbnn¬¬MM  eeqq¬¬øøttbbMM--
pp¬¬aajjmmkkeellIIEExxµµrr  BBIIssMMNNaakk''yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaddaacc''xxaatt  ..

eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaaccVVnnbbEEnnƒƒmmffaa  ––  ccUUrrbbÌÌËËnn@@eemmIIllccuuHH  !!  ttSSggBBIIqq~~SS11997766mmkk
eeyyIIggKKµµaanneeXXIIjjssmmaaCCiikkEExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''eexxoovv--ssMMppnneeLLIIyy  EEttEEbbrrCCaaeeXXIIjj®®kkuu
mmBBYYkkkk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrreevvoottmmiijj  eeccjjmmuuxxee®®JJgg®®JJttyy""aaggcc∫∫aass''®®kkEELLtt  EEddll
GGggkkaarrVVnnccaatt''EEttggttSSggrrYYccCCaaee®®sscc  [[eeFFII√√CCaa®®bbFFaannsshhkkrrNN__,,  CCaaKKNN:ttMMbbnn'',,
CCaattMMNNaaggrraaÂÂss††  ..  ddUUcceeyyIIggeeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk®®ssaabb''eehhIIyy  ttaaEEbb""tt,,  ttaaeekkAA,,  mmiitt††
eekkIItt,,  mmiitt††llkk  ((CCaattiiyyYYnn)),,  mmiitt††llII  ((CCaattiiyyYYnn)),,  mmiitt††́́ ll  ((CCaattiiyyYYnn))  CCaaeeddIImm  ..

ccMMEENNkkGG~~kkeennAAee®®kkaammbbggaabb''rrbbss''vvaa  KKWWCCaaBBYYkkeeccaarr´́®®BBEEddllGGggkkaarr´́qq~~®®bbDDiitt
[[eeTTAACCaaEExxµµrr®®kkhhmm  EEddllkkaaccssaahhaavvCCaaggssaahhaavv  ..
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CCaassrruubbeesscckkII††mmkk  ®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©TTII1177eemmssaa11997755eennHH  CCaa®®BBwwttii††kkaarrNN__GGaaff··
kkMMVVMMggNNaass''  GG~~kkTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHVVnnbbnn¬¬MMee®®bbIIeeQQµµaaHHGGggkkaarrGGnnaammiikk  ..  vvaaeellIIkkbbnn††̈̈
bbEExxµµrreevvoottmmiijjmmkkbbMMVVMMgg  rrYYccvvaaee®®bbIIEExxµµrrrrggee®®KKaaHH[[EE®®sskkCCeeyyaammhhaaGGssççaarr¥¥mmhhaa
eellaatteepp¬¬aaHHCCMMnnYYssvvaa  ..ll..  nniigg  ..ll..

eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaaccbbJJÇÇaakk''ffaa  ––  yyYYnneevvoottmmiijjkkII††  yyYYnneevvoottkkuuggkkII††  eeBBllEEddll
vvaaccUUllmmkkrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  vvaaEEttggEEttPPrrbbEEgg√√ggddaannffaammkkCCYYyyEExxµµrr  ..  EEttkkaarr
BBiitt  KKWWvvaaccUUllmmkkjj¨̈HHjjgg''bbMMEEbbkkbbMMVVkk''rruujjEExxµµrr[[cc∫∫SSggnniiggEExxµµrr  rrhhUUtt®®ttaaEEttppuuttBBUUCC
eeddIImm∫∫IIUU®®ssYYllvvaaccUUllmmkkeellbbyykkTTwwkkddIIEExxµµrr[[GGss''EEttmm††gg  ..  ee®®JJHHeebbIIcc∫∫SSggyykkttaamm
kkmm¬¬SSggVVyy  vvaaeeXXIIjjffaavvaammiinnGGaaccnnwwggyykkCC&&yyCCMMnnHH[[VVnnBBIIeellIIEExxµµrreeTT  mmaannCCaaååTTaa
hhrrNN__rrYYcc22eellIIkkmmkkeehhIIyy  EEddllvvaaTTTTYYllbbrraaCC&&yyyy""aaggGGaamm""aass''CCaaTTIIbbMMppuutt  ––

--  eellIIkkTTII11eennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  qq~~SS11994455--4466
--  eellIIkkTTII22  eennAAqq~~SS11995544    vvaaccgg''BBuuHH®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaCCaaBBIIrr  ..
eellaakkbbnn††eeTTAAeeTToottffaa  ––  GGUUnn@@eemmIIllccuuHH  !!  ®®bbeeTTssEExxµµrreeyyIIggVVnn‰‰kkrraaCC¥¥ttSSgg

BBIÍ́ ff©©TTII99//1111//5533mmkkeemm""¬¬HH  ..  kk~~̈̈ggEExxeemmssaa11995544  eeqq¬¬øøtteeBBllEEddllbbUUddUUyyttSSggmmUUll
ddΩΩaanneennAAJJsseeBBjj®®ssuukkEExxµµrr  yyYYnneevvoottmmiijjEEbbrrCCaabbJJÇÇaa[[bbUUddUUyyBB&&TTÏÏvvaayykkMMeeTTccmmUU--
llddΩΩaannkkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊeennAA´́bb""lliinn,,  EE®®sseeCCssÏÏ,,  vvWWuunn´́ss  CCaaeeddIImmeeTTAAvviijj  ..
kkaalleeNNaaHHyyYYnneevvoottmmiijjmmaannkkmm¬¬SSggyy""aaggxx¬¬SSgg  eeddaayyssMMGGaaggeeTTAAeellIIee®®KKOOggGGaavvuuFF
yyuuTTÏÏPP&&NNÎÎEEddllvvaakkMMBBuuggEEttvvaayyVVrrSSggyykkCC&&yyCCMMnnHHeennAAeeDDoonn--eebboonnPPUU  ..  EEtteennAAccMM--
eeJJHHmmuuxxkkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ  BBYYkkvvaakk**®®ttUUvvbbgg≈≈MMcciitt††ddkkffyyeeTTAAvviijj  eeddaayyeeccaa--
lleexxµµaaccCCaaee®®ccIInneennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  ..  lluuHHmmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__BBIIrrddggyy""aaggeennHHeehhIIyy
BBYYkkvvaakk**yyll''ffaa  eebbIIccgg''vvaattTTIIyykkTTwwkkddIIEExxµµrr  mmiinn®®ttUUvveeFFII√√ssÂÂggaammeekk††AAeeTT  EEtt®®ttUUvvbbEEnnƒƒmm
ssÂÂggaammcciitt††ssaaÂÂss††nniiggkkllll∫∫iicc  ..  ddUUeecc~~HHvvaa®®ttUUvvEEttGGnnuuvvtt††eeXX¬¬aaggXX¬¬aa  ««  bbMMEEbbkkbbMM
VVkk''eeddIImm∫∫II®®KKbb''®®KKgg»»  ..  KKWWvvaa´́llllkkjj¨̈HHjjgg''EExxµµrreeTTAAttaammccMMNNuucceexxßßaayynnaannaa  jj¨̈SSgg
[[EExxµµrrEEbbkkCCaaee®®ccIInn®®kkuumm  ..  ««  ´́ff©©eennHHvvaaCCYYyyEExxµµrr®®kkuummeennHH˘̆˘̆˘̆  ´́ff©©ee®®kkaayyvvaaCCYYyyEExxµµrr®®kkuu
mm‰‰eeNNaaHHeeTTAAvviijj»»  ..

ccMMEENNkk‰‰EExxµµrrvviijj  ccaabb''eennHHccaabb''eennaaHHmmiinneeqqııaaHH®®ttgg''NNaa  ..  mmkkBBIIGG~~kkddwwkknnSSxx√√HH
ssmmttƒƒPPaaBB  bbeeNN††aayy[[EExxµµrryyll''®®ccLLMMvvkk''vvII    nniiggmmiinnddwwggffaannrrNNaaCCaammiitt††nnrrNNaaCCaa
ss®®ttUUvveeTT  ..

ccuuggbbMMppuuttEExxµµrreellaattssmm¬¬aabb''EEttKK~~aa‰‰ggTTSSggmmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn  ..
eerrOOggGGggkkaarreeddjj®®bbCCaaCCnn[[ffyyeeccjjBBIIllMMeennAA  ®®ttUUvveeccaall®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††yy""aagg

ee®®ccIInn≤≤ttKKNNnnaa  nniigg≤≤ttssmmeehhttuupplleennHH  KKWWss®®ttUUvvssYYrrBBUUCCrrbbss''EExxµµrrmmaannKKMMeerraagg  
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EEppnnkkaarr®®JJggTTuukkmmkkCCaaee®®sscc  ––
11--  jj¨̈SSgg[[rraaÂÂss††EExxµµrrss¬¬aabb''bbnn††kknnÊÊ̈̈yyKK~~aa  ««mmiinnBBiiVVkkvvaassmm¬¬aabb''»»  ddUUccCCaaGG~~kkCCmm©©WW

……GG~~kkrrbbYYssFF©©nn''@@bbNN††aallmmkkBBIIssÂÂggaamm,,  mmnnuussßßccaass''CCrraa,,  kkUUnneekkµµggee◊◊TTwwkkeeddaaHHeeKKaa
««  eeBBlleennaaHHKKµµaannTTwwkkeeddaaHHeeKKaaTTaall''EEtteessaaHH  »»  ..  CCaaBBiieessssGG~~kkTTII®®kkuuggmmiinnFF¬¬aabb''eeddIIrr
eeddkkJJssvvaallJJss´́®®BBppÊÊaall''ddII,,  hhaallxx¥¥ll''hhaalleekk††AAkkNN††aalleePP¬¬øøgg  nniiggppwwkkTTwwkk
GGNN††ËËggbbNN††aall[[eeTTAACCaammaanneerraaKKrraaKKmmYYll  ««KKµµaannff~~SSTTaall''EEtteessaaHH»»  ..  mmaannmmYYyy
PPaaKKbbNN††aallmmkkBBIIkkaarrGGss''ssggÙÙwwmm  kk**ssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnneeccaalleeTTAA  ..

22--  vvaaccUUllmmkk®®bbmmUUllbb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††kk~~̈̈gg®®bbeeTTssEExxµµrr  ddwwkkCCJJÇÇËËnneeTTAAkkaann''®®bb
eeTTssvvaaeeddaayyeessrrII  nniiggyy""aaggggaayybbMMppuutt  ..  vvaa®®bbyy&&tt~~NNaass''  vvaammiinnbbeeNN††aayy[[eeyyII
ggeeXXIIjjvvaaggaayy@@eeTT  ..  CCYYnnCCaammaannEExxµµrrNNaamm~~aakk''VVnnCCYYbb®®kkuummvvaaeeddaayy´́ccddnn¥¥  EExxµµrr
GGPP&&BB√√eennaaHH®®ttUUvvvvaaeeccaaTTffaa  eeddIIrrxxuussEExxßßee®®ttoomm  GGggkkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµrrhhUUttddll''ss¬¬aabb''..

eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaaccbbJJÇÇaakk''eeTToottffaa  ––  ss®®ttUUvvssYYrrBBUUCCrrbbss''eeyyIIggkkMMBBuuggEEttss--
mm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrr,,  kkMMBBuuggEEttbb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††EExxµµrr  eeddaayyssaarrEEtteeQQµµaaHHGGggkkaarrGGnnaa
mmiikk  vvaaGGaaccllaakk''mmuuxxVVnnyy""aaggCCiittddEEddll  ..

eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaaccCCaaEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm,,  CCaaGG~~kknneeyyaaVVyydd**nnwwggnnrrmm~~aakk''  EEdd
llFF¬¬aabb''eeFFII√√kkaarreennAAee®®kkaammbbggaabb''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..  eellaakkssaall''®®KKbb''eess~~øøttnnii
ggkkllll∫∫iiccrrbbss''eevvoottmmiijj  EEddllFF¬¬aabb''VVnneellbbyykkTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..  eeBBll
eennHHeellaakkBBnn¥¥ll''GG~~kkGGgg̈̈yyss††aabb''TTSSggGGss''ffaa  ––  eennAAbbccçç̈̈bb∫∫nn~~eennHH  eevvoottkkuuggkkMMBBuugg®®bb
mmUUllkkllll∫∫iiccddEEddlleennaaHH  mmkk[[GGggkkaarrTTSSggGGss''  eeddaayyEEkkTT®®mmgg''EEttbbnnii††ccbbnn††ÁÁcc
bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  ≤≤LLËËvvGGggkkaarrkkMMBBuuggEEttGGnnuuvvtt††kkllll∫∫iicceennHH  eeddIImm∫∫IIvvaattTTIIeellbbTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaa
kkNN††aalleeTToott  ..  

eeBBlleennaaHHeeddaayyGGss''ssggÙÙwwmm  eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaacc®®KKvvIIkk∫∫aalleehhIIyyff©©ËËrrffaa  ––  ««
eebbIIeellaakkFFMM@@EExxµµrrVVnneeKKccrrYYcceeTTAAkkaann''bbrreeTTss  mmiinnxxMMeerroonnssUU®®tt[[ssaall''kkllll∫∫iicc
ss®®ttUUvv,,  mmiinnxxMMBBnn¥¥ll''KK~~aa[[yyll''ffaa®®bbeeTTssEExxµµrr®®ttUUvvrrllaayy  eennHHKKWWss~~aa´́ddyyYYnnhhaaNNUU
yy,,  eebbIIeeyyIIggeeccHHEEttbbeeNN††aayy[[rraaÂÂss††EExxµµrrbbnn††kkaarryyll''®®ccLLMM  yykkss®®ttUUvveeFFII√√CCaammiitt††
mm""¥¥aaggeeTTootteeyyIIggmmiinneeccHHGGbb''rrMMEExxµµrr[[eeccHHssaammKKIIKK~~aa˘̆˘̆˘̆  eettIIkkaallNNaaeeTTAAeeTTIIbbeeyyIIggGGaa
ccrrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaVVnn  ??  »»  ..

eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaaccTTTTYYllssaarrPPaaBBffaa  ––  eellaakkkk**yyll''®®ccLLMMyy""aaggFF©©nn''EEddrr  ..
eellaakkmmiinn®®BBmmrrtt''eeccaallTTwwkkddII  ≤≤LLËËvvPP¬¬aatt''eess~~øøttFF¬¬aakk''xx¬¬ÁÁnnkk~~̈̈ggee®®KKaaHHff~~aakk''yy""aaggFF©©nn''CCaagg
FF©©nn''  ..  eebbIIeeyyIIggmmiinnVVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kkeeTT  nnUUvvååbb∫∫ttii††eehhttuudd**ccEEmm¬¬kk@@  ddUUccCCaassmm¬¬aa
bb''rrggaalldd**GGssççaarr¥¥mmiinnTTMMnnggyy""aaggeennHH,,  eebbIIeeyyIIggmmiinnVVnneeXXIIjjGGttIItteemmEExxµµrreevvoottmmiijj
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ddUUccCCaattaaEEbb""tt,,  ttaaeekkAACCaaeeddIImmeeccjjmmuuxxmmkkkkaann''GGMMNNaaccyy""aaggeennHHeeTT  eeyyIIggmmiinnGGaacc
yyll''nniiggTTTTYYllssaall''ffaa  ––  eemmddwwkknnSSEExxµµrrccaajj''eeVVkkyyYYnnhhaaNNUUyyeeLLIIyy  ..

≤≤LLËËvveennHHeeTTaaHHeeyyIIggyyll''cc∫∫aass''yy""aaggeennHHkk**eeddaayy  kk**vvaaccUUccCCaayyWWtteeBBllNNaa--
ss''eeTTAAeehhIIyy  ..  xx¬¬ÁÁnnrrbbss''eellaakk@@kk**ssnnii~~ddΩΩaannTTuukkddUUccCCaass¬¬aabb''eeTTAAeehhIIyy  GGggkkaarrmmiinn
GGnnuuee®®KKaaHHTTuukk[[eellaakkeennAArrss''tteeTTAAeeTTootteeLLIIyy  ..

eellaakkkk**bbEEnnƒƒmmeeTToottffaa  mmuunnnnwwggss¬¬aabb''xxMM∆∆̈̈ssMMuuTTUUnnµµaannnnwwggpp††SSeeTTAAbbÌÌËËnn@@[[eeccHHeeFFII√√xx√√aakk''
eeFFII√√KK  eeFFII√√ff¬¬gg''  nniiggeeccHHGGtt''FFµµtt''eeTTIIbbmmaannssggÙÙwwmmGGaacceeKKccppuuttBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''dd**åått∫∫aatteennHH
VVnn  ..  mm¥¥""aaggeeTTootteebbIIbbÌÌËËnn@@NNaaeessssssll''eennAArrss''  ®®ttUUvvEEtteeFFII√√BBlliikkmmµµttaammddaann
®®ssaavv®®CCaavvrrkkeehhttuuBBiittnniiggttaammrrkkmmuuxx[[eeXXIIjjcc∫∫aass''ffaa  ––  eettIIGGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??
eebbIIttaammrrkkeeXXIIjjddUUcceeyyaabbll''xxMM∆∆̈̈EEmmnn  ccUUrrkkMMuu®®BBeeggIIyykkeennII††yy[[eessaaHH  KKWW®®ttUUvvssrreessrr
TTuukkCCaa‰‰kkssaarrCCaabbNN††SSddll''kkUUnnEExxµµrrCCMMnnaann''ee®®kkaayy[[ddwwgg  [[yyll''eerrOOggBBiittffaa  ««  eettII
eemmXXaattkkrrCCaassaassnn__NNaa  ??  ssMMuukkMMuu[[kkUUnnEExxµµrree®®kkaayy@@ccaajj''eeVVkkyyYYnnhhaaNNUUyyddUUcc
CCaaEExxµµrrGGPP&&BB√√  EEddlleekkIIttmmkkccMMCCMMnnaann''sseemm††ccssIIhhnnuunniiggeexxoovv--ssMMppnn[[eessaaHH  »»  ..

eellaakkGG~~kkEEddllmmaannvvaassnnaaGGgg¨̈yyss††aabb''JJkk¥¥eeBBccnn__dd**mmaannxx¬¬wwmmssaarrrrbbss''eellaa
kkKKiimm--ggYYnn®®ttaacceeBBlleennaaHHKKWW  ––

--  eellaakkyyWW--vviijj®®TTII  CCaannaayykkTTIIBBiieessaaFFnn__
--  eellaakkffaacc''--ssaakkaann  CCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥
--  eellaakkffaacc''--eekkII√√gg  CCaaGGnnuueessnniiyyeeTTaa
--  eellaakkKKiimm--PPYYgg  CCaaGGnnuueessnniiyy‰‰kk
--  eellaakkssWWnn--ttuunn  CCaaPP~~aakk''ggaarr®®kkssYYggrrffeePPII¬¬gg
--  eellaakkKKiimm--cc&&nnÊÊ  CCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥
--  yyaayyeeTToogg  CCaannaayykkaarriiyyaall&&yyrreebboobbnniiggCCaannaayykkaarriiyyaall&&yy‰‰kkssaarr
GG~~kkTTSSggGGss''eennHHeellIIkk´́ddeebb††CC∆∆aaTTTTYYllbbNN††SSrrbbss''eellaakkKKiimm--ggYYnn®®ttaacc  ..  bb""uu--

EEnn††eellaakkTTSSggbb""uunnµµaanneennHH  ®®ttUUvv®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggccUUllmmkkccaabb''ccggyykkeeTTAAssmm¬¬aa
bb''eeccaallmm††ggmmYYyy@@CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aa˘̆˘̆˘̆

--  eellaakkKKiimm--ggYYnn®®ttaacc®®ttUUvveeKKccaabb''xx¬¬ÁÁnneennAAeeddIImmEExxttuullaaqq~~SS11997766  ..
--  eellaakkKKiimm--cc&&nnÊÊ  ®®ttUUvveeKKccaabb''xx¬¬ÁÁnneennAAll©©aacc´́ff©©2255--1100--7766  ..
--  eellaakkyyWW--vviijj®®TTII,,  ffaacc''--ssaakkaann,,  ssWWnn--ttuunn  nniiggKKiimm--PPYYgg  ®®ttUUvveeKKccaabb''xx¬¬ÁÁnn

eennAA´́ff©©TTII1111--1111--7766  eevvllaaeemm""aagg88yybb''  ..
--  eellaakkffaacc''--eekkII√√gg  ®®ttUUvveeKKccaabb''xx¬¬ÁÁnneennAA´́ff©©TTII2200--44--7788  CCaammYYyy®®bbCCaaCCnnccMMnnYYnn

330000nnaakk''  rrYYccbbeeNNII††rrnnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaalleennAAxxaagglliiccPPUUmmiikkgg˙̇tt  ..
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--  yyaayyeeTToogg  ®®ttUUvveeKKccaabb''xx¬¬ÁÁnneennAA´́ff©©TTII22--11--7777  nnSSyykkeeTTAAddaakk''KKuukkkk~~̈̈gg´́®®BB
ttaaEEbbnn  ssiiƒƒtteennAAxxaaggeekkIIttPPUUmmiikkgg˙̇tt  xxaagglliiccPP~~MMeeCCIIggeeTTjj  EEddllssll''eennAArrss''ddll''
ssBB√√´́ff©©  ˘̆˘̆˘̆GGaaccssrreessrr‰‰kkssaarreennHHCCUUnnEExxµµrrTTSSggLLaayyeeddIImm∫∫IICCaaKKttiitteeTTAAGGnnaaKKtt  ..

eellaakkeekkIItteennAAqq~~SS11991155  eennAAPPUUmmiiÚÚssßßIImmYYyyKKuummıı  XXMMuuLL¨̈ggeehhoobb  ®®ssuukk®®ttaakkUUvv  eexx
tt††®®ttaavviijj  kkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..

CCaakkUUnn®®bbuussTTIImmYYyyrrbbss''ttaaEEkknniiggyyaayyFFaa  ..  eellaakkeerroonneennAAmmhhaavviiTT¥¥aall&&yy
eennAATTII®®kkuugghhaaNNUUyyEEpp~~kkhhiirrJJÔÔvvttƒƒ̈̈  ..  lluuHHeerroonneeccHHccbb''  eellaakkkk**vviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''
eexxtt††®®ttaavviijjvviijj  ..  eellaakkmmiinnGGaacc®®TTSSeennAAkk~~¨̈ggnnKKrrkkMMeeNNIIttVVnn  eeddaayyssaarrkkaarreeFFII√√VV
bbeekkoobbssgg˚̊tt''BBIIssMMNNaakk''yyYYnneevvoottmmiijj  mmkkeellIIEExxµµrrGG~~kkeeccHHddwwggTTUUeeTTAA  mmaannrrUUbbeellaakk
CCaaeeddIImm  ..  eellaakkkk**ccaakkeeccaallTTwwkkddIIkkMMeeNNIIttCCaammYYyy®®KKYYssaarr  mmkkttSSggTTIIllMMeennAAeennAArraaCC
FFaannIIPP~~MMeeBBjjkk~~̈̈ggqq~~SS11994455  ..  kk~~̈̈ggrraaCC®®BBHHVVTTssIIhhnnuu  eellaakkCCaaGGKKeellxxaaFFiikkaarreennAA
rrttnnaaKKaarrCCaattii  ..  eennAAssmm&&yyssaaFFaarrNNrrddΩΩ  eellaakkCCaaeeTTssaaPPiiVVll´́nnFFnnaaKKaarrCCaattiikk
mmıı¨̈CCaa  ..  eennAAssmm&&yyGGggkkaarrqq~~SS11997755  eeKKddaakk''TTiisseellaakk[[eeddIIrreerrIIssGGaaccmm__eeKKaayykk
mmkkeeFFII√√CCIIrr  ..  lluuHHqq~~SS11997766  eellaakkeePPoossxx¬¬ÁÁnnmmkkeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ssMMNNaakk''eennAAkkgg
eellxx44  PPUUmmii´́®®BBss√√aayy  eennAAxxaaggeekkIIttsshhkkrrNN__llkk''ee®®CCoovv  ..  GGggkkaarrbbMMEEbbkkeellaakk
eeccjjBBII®®bbBBnnÏÏkkUUnnEEtt‰‰gg‰‰kkaa  eennAAeellIIxx¬¬ÁÁnnmmaannEEtteexxaaxxII¬¬ddaacc''ddaaccmmYYyybbnn¬¬aass''  KKµµaannGGaavv
JJkk''eeLLIIyy  ..  GGggkkaarrddaakk''TTiiss[[eellaakkEErrkkTTwwkkee®®ssaaccbbEEnn¬¬  ..

❑
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eennAA´́ff©©TTII2233--44--7755  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[mmnnuussßßeeTTAA®®VVbb''bbuuKKlliikkrrffeePPII¬¬ggnniiggCCaagg
ttmm∫∫aajjeennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbggTTSSggGGss''ffaa  ®®ttUUvveennAAssmm©©MMeess©©øømmeeFFII√√kkaarrCCaaFFmmµµttaa  ..  ccMMEENN
kkmmiitt††ssflflUUeeTTAA®®VVbb''bbuuKKlliikkeeBBTT¥¥eennAAmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥FFMMTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggffaa  ®®ttUUvveennAAss©©bb''
eess©©øømmmmYYyykkEEnn¬¬ggssiinn  ..

ccMMeeJJHHeerrOOggdd**ccEEmm¬¬kkeennHH  KKWWBBMMuuEEmmnnmmkkBBIIGGggkkaarrmmaanncciitt††ssbb∫∫¨̈rrssTTuukkCCIIvviitteellaakk
eeTT  EEtteennHHCCaakkllll∫∫iiccffiiıınnEEPP~~kkrrbbss''GGggkkaarr  ..  vvaaTTuukkbbuuKKlliikkTTSSggbbIIEEpp~~kkeennHH[[CCYYyy
bbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonneeyyaaFFaaeekkµµgg@@  nniigg®®kkuumm®®bbCCaaCCnnccaass''rrbbss''vvaa  jj¨̈SSgg[[®®kkuummeennaaHHyy--
ll''®®ccLLMMssIIuueeCCaarrCCYYyyssmm¬¬aabb''nniiggeeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµ  CCaaBBiieessssCCYYyyeessIIuubbkkaarrNN__eeppßßgg
BBII®®bbCCaaCCnnffIIµµpp††ll''[[GGggkkaarrCCaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~ssiinn  ..

eemmIIllccuuHH  !!  ccuuggqq~~SS11997766  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggccUUllmmkkkkaann''
kkgg®®KKbb''@@kkggkk~~¨̈ggeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ccaabb''ccggbbuuKKlliikkeeBBTT¥¥ccMMnnYYnn2255nnaakk''  nnSSyykkeeTTAA
VVtt''xx¬¬ÁÁnnrrhhUUtt  ..  kk~~̈̈ggccMMeeNNaammbbuuKKlliikkTTSSggeennaaHH  eeyyIIggssaall''eellaakkeevvCCÇÇbbNNiiÎÎttBBwwgg
KKwwmmssflflaa,,  EEmm""nn--hhYYnn,,  GGYYnn--QQYYtt  nniiggeellaakkyyWW--vviijj®®TTII  CCaannaayykkmmnnIIÊÊrrBBiieessaaFFnn__  ..

kk~~¨̈ggEExxkkuumm∏∏:qq~~SS11997777  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjLLaannkkaamm""∆∆ ¨̈gg44ee®®KKOOggccttCCaakk∫∫ÁÁnneennAAmmuuxx
ssƒƒaanniiyyrrffeePPII¬¬ggTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..  eeBBlleennaaHHeeKKeeXXIIjjbbuuKKlliikk®®kkssYYggrrffeePPII¬¬ggTTSS
ggnnaayyTTSSggkkmmµµkkrrccMMnnYYnn117755nnaakk''kkMMBBuuggttMMeerroobbCCYYrreeLLIIggLLaann  ..

eeBBlleennaaHHeeKKeeXXIIjjnnaayy®®kkssYYggmm~~aakk''EE®®sskkllaaPPrriiyyaaBBIIeellIILLaann  GG~~kk®®ssIIPPrrii--
yyaayyll''eeXXIIjjkkaarrmmiinn®®ssYYlleeddaayyddwwggeehhttuukkaarrNN__ffaa  GGggkkaarrcc∫∫aass''CCaayykkbbII††GG~~
kk®®ssIIeeTTAAssmm¬¬aabb''eehhIIyy  GG~~kk®®ssIIkk**eettaaggeeLLIIggeellIILLaanneeTTAAss¬¬aabb''CCaammYYyybbII††EEddrr  ..  EEtt
GGggkkaarrVVnnkkuuhhkkffaa  yykkGG~~kkGGss''eennaaHHeeTTAAeerroonnssUU®®tt˘̆˘̆˘̆

´́ff©©ddEEddlleevvllaaeemm""aagg33rreessooll  mmaannLLaannkkaamm""∆∆¨̈ggccMMnnYYnn99ee®®KKOOggttMMeerroobbCCaaCCYYrrCCaa
kk∫∫ÁÁnneennAAmmuuxxeerraaggcc®®kkttmm∫∫aajjPPUUmmiiTTYYllttaa‰‰kk  TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..  eeBBlleennaaHHeeKKeeXXII
jjnneeyyaaCCiikkttmm∫∫aajj®®bbuuss@@ccMMnnYYnn335500nnaakk''  ttMMeerroobbCCYYrrKK~~aaeeLLIIggLLaann  ..  GGggkkaarrkkuu--
hhkkffaa  yykkGG~~kkttSSggeennaaHHeeTTAAeerroonnssUU®®ttEEddrr  ..  EEttCCIIvviitt´́nnnneeyyaaCCiikkTTSSgg335500nnaakk''
eennaaHH  VVnnrrlltt''CCaammYYyy®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggrrbbss''GGggkkaarreeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆

ddMMNNaakk''kkaarr®®ttUUvvssmm¬¬aabb''bbuuKKlliikkeeBBTT¥¥
PP~~aakk''ggaarrrrffeePPII¬¬gg  nniiggCCaaggttmm∫∫aajj
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ccMMEENNkk‰‰®®bbBBnnÏÏnniiggkkUUnnrrbbss''CCnnGGPP&&BB√√TTSSggeennaaHHvviijj  GGggkkaarrccaabb''KK~~aaddwwkkttaamm
rreeTTHHeeKKaayykkeeTTAAbbJJççËËllKKuukk®®ssIIeemmmm""aayykk~~̈̈gg´́®®BBttaaEEbbnn  EEddllCCaaTTIIrreehhaassƒƒaann  ..  rrYYcc
eehhIIyyGGggkkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµeeddaayyddaakk''[[eeFFII√√kkaarrCCaaTTmm©©nn''  bbggÌÌtt''VVyyTTwwkk  ..  eemm""¬¬aaHH
eehhIIyyGG~~kkTTSSggeennaaHH®®ttUUvvss¬¬aabb''nnwwggkkaarree®®sskkXX¬¬aann  nniiggCCmm©©WW®®KKuunnccaajj''yy""aaggGGaaeeNNaacc
GGaaFFmm··NNaass''̆̆ ˘̆˘̆..

ccaabb''ttSSggBBII´́ff©©1177--44--7755  GGggkkaarrllaakk''bbMMBBYYnneeyyaaFFaayy""aaggee®®ccIInneennAAEE®®BBkkTTaall''
CCaattMMbbnn''EEddllmmaannppÊÊHHssgg''eennAAeellIITTwwkk  ..  

®®bbCCaaCCnnffIIµµ®®ttUUvveeKKhhaammmmiinn[[eePPoossxx¬¬ÁÁnnmmkkttMMbbnn''eennHHeeTT  ..  rrII‰‰BBYYkkeeyyaaFFaaEEddll
eennAAEE®®BBkkTTaall''vviijjkk**KKµµaannssiiTTiiÏÏmmkkCCYYbbEEmm""““  ……®®bbCCaaCCnnffIIµµCCaaddaacc''xxaatt  ..  eeddaayyssaarr
kkaarrkkaatt''pp††aacc''TTMMnnaakk''TTMMnnggnnwwggBBiiPPBBee®®kkAAyy""aaggeennHH  BBYYkkeeyyaaFFaaTTSSggGGss''eennaaHHmmiinnVVnn
ddwwggTTaall''EEtteessaaHH  ffaaGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrrraabb''llaannnnaakk''  mmiinnVVnnddwwgg
ffaaTTII®®bbCCMMuuCCnnnnaannaammaannrrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  TTIIrrYYmmeexxtt††VVtt''ddMMbbgg˘̆˘̆˘̆  TTSSggeennaaHHkk¬¬aayyeeTTAACCaaTTII
rreehhaassƒƒaann  mmiinnVVnnddwwggffaaBBYYkkeevvoottkkuuggllYYccddwwkkCCJJÇÇËËnn®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††EExxµµrrTTSSggmmYYyy
nnKKrreeTTAA®®bbeeTTssvvaaeennaaHHeeLLIIyy  ..ll..

ttMMbbnn''EE®®BBkkTTaall''ssmm∫∫ËËrrNN__eeTTAAeeddaayy®®ttII  ..  kk~~¨̈ggEExxeemmssaaqq~~SS11997788  GGggkkaarreecc
jjbbJJÇÇaa[[bbJJÇÇËËnnmmnnuussßßmm~~aakk''kk~~¨̈ggmmYYyykkggeeTTAAttMMbbnn''eennaaHHCCaabbnnÊÊaann''eeddIImm∫∫IICCYYyyeennssaaTT
rrYYmm  ..

kk~~̈̈ggkkggeellxx44  eennAAPPUUmmií́ ®®BBss√√aayyxxaaggeekkIItt,,  yyuuvvCCnn  ddnn  ®®ttUUvveeKKccaatt''bbJJÇÇËËnn[[
eeTTAAbbMMeeBBjjeebbsskkkkmmµµeennHH  ..  1155´́ff©©ee®®kkaayymmkk  yyuuvvCCnnddnnvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''kkgg
vviijj  ..  ddnnxxßßwwbb®®VVbb''yyaayyeeTTooggffaa  ––      ddnnVVnneeXXIIjjeeKK®®bbmmUUlleeyyaaFFaaeekkµµgg@@GGaayyuu
ccaabb''bbII1155eeTTAA1177qq~~SS  mmaannccMMnnYYnn55JJnn''nnaakk''  CCYYbbCCMMuuKK~~aaeennAAEE®®BBkkTTaall''  ..  eeBBlleennaaHHmmaann
mmnnuussßßdd**ccEEmm¬¬kkccMMnnYYnn1100nnaakk''  GGaayyuu®®bbEEhhllBBII3300eeTTAA4400qq~~SS  ..  eeBBllxx¥¥ll''bbkk''mmYYkk
FF¬¬aakk''BBIIkk∫∫aall  ddnneeXXIIjjTT®®mmgg''mmuuxxBBYYkkeennaaHHddUUccCCaayyYYnn  ..  mmaanneeyyaaFFaaBBiieessssccMMnnYYnn
220000nnaakk''  CCaaGG~~kkkkaarrJJrrssnnii††ssuuxx  mmaannGGaavvuuFF®®KKbb''́́ dd  mmaannrreebboobbeerroobbrryyyy""aagg®®bbuugg
®®bbyy&&tt~~      GG~~kkxx¬¬HHmmaannmmuuxxmmaatt''ddUUccCCaayyYYnn  ..        eeBBlleennaaHHddnneeXXIIjjeemm@@QQrrxxßßwwbbKK~~aamm

ddMMNNaakk''kkaarr®®ttUUvveeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµlluuttddMMssmm¬¬aabb''
eeyyaaFFaaeekkµµgg@@nniiggeemmkkaann''kk††aabb''
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YYyyssnnÊÊ¨̈HH®®ssaabb''EEttmmaannmm~~aakk''mmaaDDmmSSsskk''rrYYjj  eeddIIrreeccjjmmkkQQrrccMMBBIImmuuxxeeyyaaFFaaeekkµµgg@@
ccaabb''eeppII††mm®®bbkkaassCCaaPPaassaaEExxµµrryy""aaggEEppÌÌmmEEll˙̇mmffaa  ––

««  mmiitt††CCaaTTIIeess~~hhaaTTSSggLLaayy˘̆˘̆˘̆  ®®bbeeTTsseeyyIIggttUUccEEmmnnBBiitt  bb""uuEEnn††eeyyIIggGGaaccssMM
eerrccddeeNNII††mmyykkVVnnCC&&yyCCMMnnHHdd**FFMMeeFFgg  BBIIcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSggnniiggbbrriivvaarrvvaaCCaassƒƒaaBBrr  ..
CC&&yyCCMMnnHHeennHHVVnneeddaayyssaarrss~~aa´́dd  ´́nneeyyaaFFaabbddiivvtt††nn__dd**kk¬¬aahhaannrrbbss''eeyyIIgg  ..  ≤≤LLËËvv
ÒÒËËeerroommcc∫∫ggssµµ&&®®KKcciitt††eerroobbccMMeeccjjeeTTAArrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  EEddllCCaaeekkrr††ii __mmrrttkkBBII
ddUUnnttaarrbbss''eeyyIIgg  EEddllVVrrSSggVVnn®®ccLLMM®®bbKKll''[[eeTTAAyyYYnnBBIIqq~~SS11994499  ..  ccMMEENNkk
‰‰bbÌÌËËnn@@  GGggkkaarreerroobbccMMkkEEnn¬¬ggssMMrraabb''bbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnGGbb''rrMMeennAAPPUUmmiikkeekkaaHH  EE®®ssGGUUrr  EEcc--
hhYYyy  nniiggccaammllÌÌaa  eeddIImm∫∫IICCaaGGnnaaKKttGG~~kkddwwkknnSSEExxµµrrffIIµµ  ..  ccMMEENNkkGGaavvuuFF®®ttUUvvllaakk''TTuukk
mmYYyyGGeennII¬¬ssiinn  ˘̆˘̆˘̆»»  ..

lluuHHddkkGGaavvuuFFrrYYccee®®ssccVVcc''eehhIIyy  eeyyaaFFaaTTSSggGGss''kk**ttee®®mmoobbCCYYrrKK~~aaccuuHHTTUUkkFFMM@@
sseeNN††aaggeeddaayyssaarrkkaaNNUUtt  EEddllGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eerroobbCCaakk∫∫ÁÁnnrrgg''ccSSCCaaee®®ssccttaamm
TTeenn¬¬  rrYYccddwwkknnSSeeccjjeeTTAAkkaann''ttII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggPP¬¬aamm  ..  rrII‰‰eemm@@kkaann''kk††aabb''eeyyaaFFaaeekkµµgg@@
TTSSgg440000nnaakk''eennaaHH  EEddllPPaaKKee®®ccIInnCCaaGGttiitteeccaarr´́®®BB  ®®ttUUvvVVnnGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[bbMMEEbb
kkeeccjjBBIIeeyyaaFFaa  rrYYccddkkGGaavvuuFFTTuukkmmYYyyGGeennII¬¬ssiinn  eehhIIyyrrgg''ccSSss††aabb''bbJJÇÇaarrbbss''GGgg--
kkaarrCCaaffIIµµEEddrr  ..

lluuHHkk∫∫ÁÁnnkkaaNNUUttsseeNN††aaggTTUUkkeeyyaaFFaaccaakkeeccjjppuuttBBIIEE®®BBkkTTaall''VVnnmmYYyyeemm""aa
ggeehhIIyy  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[VVjj''ssmm¬¬aabb''eemm@@eeyyaaFFaaTTSSgg440000nnaakk''eennaaHH  rrYYcckk**FFaa
kk''TTmm¬¬aakk''TTwwkkTTeenn¬¬ssaabbCCaaccMMNNII®®ttIITTSSggGGss''  ..

ccMMEENNkk‰‰eeyyaaFFaaeekkµµgg@@  EEddlleeKKddwwkknnSSyykkeeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ®®ttUUvv
eeKKyykkeeTTAAlltt''ddMM  eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµ  bbgg≈≈MM[[eeFFII√√kkaarrTTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©  hhaalleekk††AA  hhaall
eePP¬¬øøgg  KKµµaannTTIICCMMrrkk  eeddkkEEttJJssvvaall  hhuuttTTwwkkbbbbrrCCaammYYyyGGMMbbiill  QQWW≤≤ttff~~SSBB¥¥aaVVll  ..
GG~~kkeennAAssll''BBIIss¬¬aabb''  mmaannEEttEEss∫∫kkddNN††bb''qqÌÌwwgg  ..

kk~~¨̈ggccMMeeNNaammeeyyaaFFaaeekkµµgg@@TTSSggeennHH  eebbIImmaannGG~~kkNNaamm~~aakk''hhflflaannppßßggee®®BBggrrtt''
eeccaallGGggPPaaBB  mmiinnyyUUrrbb""uunnµµaanneeTT  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[XXaattkkrrttaammssmm¬¬aabb''TTaall''EEttVVnn  ..  

ååTTaahhrrNN__mmYYyyyy""aaggCCaakk''EEss††ggEEddllxxMM∆∆̈̈VVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk  ––  
‹‹‹‹‹‹mmaannmmiitt††nnaarrIImm~~aakk''eeQQµµaaHH  kkiiccçç,,  ““BBuukkeeQQµµaaHH  KKwwmm,,  mm††aayyeeQQµµaaHHeebb""ss  ..  mmiitt††

nnaarrIIeennHHeekkIItteennAAPPUUmmiikkaacc''rreeTTHH,,  XXMMuukkMMBBgg''®®BBHH,,  ®®ssuukkssEEgg˚̊,,  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  eennAAqq~~SS
11997733  mmiitt††nnaarrIIkkiiccçç  mmaannGGaayyuu1155qq~~SS  ..  nnaaggEEttggEEtteeddjjeeKKaa[[ssIIuueessµµAAeennAAttaamm´́®®BB
rrnnaamm  ssiiƒƒtteennAAxxaaggeekkIIttPPUUmmii  ..  ´́ff©©mmYYyy  eevvoottkkuugg  ((ee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmm))  eeccjjBBII
´́®®BBmmkkbb¬¬nn''eeKKaannaaggGGss''    rrUUccbbMMPP&&yybbnn¬¬aaccnnaaggttaammkkllll∫∫iicceeppßßgg@@      eeFFII√√[[nnaaggPP&&yy
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xx¬¬aaccmmiinnhhflflaannvviill®®ttLLbb''eeTTAACCYYbbEEmm""““vviijjeeTT  ..  ddUUeecc~~HHEExxµµrr®®kkhhmmeessIIÊÊrrCCaayyYYnneessIIÊÊrr
CCaaeeccaarreennHH  kk**nnSSnnaaggkkiiccççccUUll´́®®BB  rrYYcckk**bbJJççËËllnnaaggeeTTAAkk~~¨̈ggGGggPPaaBBeeyyaaFFaaeekkµµgg@@ttSS
ggBBIIeeBBlleennaaHHmmkk  ..  kk~~̈̈ggqq~~SS11997788  mmiitt††nnaarrIIkkiiccççkk**eerroobbkkaarrCCaammYYyyeeyyaaFFaaeekkµµgg@@ddUUccKK~~aa
..  eeBBllGGggkkaarr®®bbmmUUlleeyyaaFFaaeekkµµgg@@nnSSyykkeeTTAAlltt''ddMM  ..  mmiitt††nnaarrIIkkiiccççkk**nnSSbbII††eeTTAA
CCaammYYyyeeKKEEddrr  ..  eennAAEExxkkuumm∏∏:qq~~SS11997799  mmiitt††nnaarrIIkkiiccççssMMrraallVVnnkkUUnn®®ssIImm~~aakk''  ..  eeddaayy
mmiinnGGaacc®®TTSS®®TTnnwwggTTaarruuNNkkmmµµdd**FF©©nn''FF©©rrrrbbss''GGggkkaarrVVnn  BBIIrrnnaakk''bbII††®®bbBBnnÏÏkk**ssMMeerrcc
cciitt††BBrrkkUUnnxxIIççGGaayyuu22EExxrrtt''eeccjjBBIIGGggPPaaBB  eeTTAABBYYnn®®CCkkeennAACCaammYYyybbÌÌËËnn®®ssIIbbeeggII̊̊tt  eeQQµµaaHH
kkaayy  CCaa®®bbCCaaCCnnffIIµµ  ..  

eennAA´́ff©©1166--44--7799  eemm""aagg®®bbEEhhll1111CCiittGGaa®®FFaatt  mmaann®®kkuummBBiiXXaattGGaaff··kkMMVVMMgg
ttaammrrkkeeXXIIjj®®KKYYssaarrmmiitt††kkiiccççkk~~¨̈gg´́®®BBrrnnaamm  ssiiƒƒtteennAAxxaaggeekkIIttPPUUmmii´́®®CC  ®®ssuukkeemmaaggÚÚ
ssßßII  ..  ®®kkuummXXaattkkrrdd**eeXXaarreeXXAAeennHHkk**ssmm¬¬aabb''bbII††®®bbBBnnÏÏmmiitt††kkiiccççnniiggkkUUnnxxIIçç  ®®BBmmTTSSgg
®®KKYYssaarrrrbbss''bbÌÌËËnnmmiitt††kkiiccççTTSSggGGss''KK~~aa  mmaannbbII††nnaaggkkaayy,,  nnaaggkkaayy,,  kkUUnn®®bbuussGGaayyuu
22qq~~SS  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  XXaattkkrrssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnffIIµµccMMnnYYnn3300nnaakk''eeTToott  eeddaayyeeccaaTT
ffaaCCaaGG~~kkssflfl̃̃uu®®KKllMMuullaakk''bbMMBBYYnn®®KKYYssaarrmmiitt††kkiiccçç  ..

ee®®kkaayyBBIIddwwkkCCJJÇÇËËnneeyyaaFFaaeekkµµgg@@eeccjjppuuttGGss''BBIIEE®®BBkkTTaall''    nniiggVVjj''ssmm¬¬aabb''
''eemm@@eeyyaaFFaaccMMnnYYnnCCaagg440000nnaakk''eennaaHHrrYYcceehhIIyy  ®®BBllwwmmEEssÌÌkkeeLLIIgg  GGggkkaarreehhAA®®bb
CCMMuu®®bbCCaaCCnnEEddllVVnneeTTAACCYYyyeennssaaTT®®ttIITTSSggGGss''  rrYYccbbJJÇÇaa[[vviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''
kkggeerroogg@@xx¬¬ÁÁnnvviijjccuuHH  ..

®®kkuummyyuuvvCCnnddnnmmaannKK~~aa1155nnaakk''  ttMMeerroobbCCYYrrKK~~aaccuuHHkkaaNNUUttmmYYyy  rrYYcceebbIIkkbbrreeccjj
eeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..  lluuHHeebbIIkkbbrrmmkkddll''PPUUmmiiVVkk''GGEE®®ggkk  BBYYkkeeKK®®kkeeLLkkeeXXII
jjccMMkkaarreeJJttmmYYyy  ssiiƒƒtteennAAxxaaggeeqq√√gg´́dddd**FFMMll√√wwggeellII√√yymmaannssPPaaBBss©©aatt''ee®®ccoobb  mmaa
nnEEpp¬¬llµµmmkkaacc''mmkkeess©©aarrhhUUbbVVnn  ..  BBYYkkeeKKee®®ttkkGGrrNNaass''  kk**eebbIIkkkkaaNNUUttssMMeeddAAccMM
kkaarr  ..  ®®ssaabb''EEtt®®KKbb''KK~~aaPP∆∆aakk''jj&&rrrrnnÏÏtt''  ttkk''ss¬¬̈̈tt  eeddaayyeeXXIIjjeexxµµaaccmmYYyyKKMMnnrrFFMM  EEddll
eeKKeeTTIIbbssmm¬¬aabb''ffIIµµ@@  mmaann®®ssII  ®®bbuuss  eekkµµgg  ccaass''  ccMMnnYYnn®®bbEEhhll550000nnaakk''  ..  eeBBll
eennaaHHeeXXIIjjyyaayymm~~aakk''CCaattiiyyYYnn  GGaayyuu®®bbEEhhll6655qq~~SS  nniiggkkuummaarrmm~~aakk''GGaayyuu®®bbEEhhll
88qq~~SS  eennAArrss''ssll''BBIIeeKKssmm¬¬aabb''      EEttGG~~kkTTSSggBBIIrrmmaannrrbbYYssCCaaTTmm©©nn''  ..      yyaayyyyYYnn®®tt--

ddMMNNaakk''kkaarrEEddll®®ttUUvvssmm¬¬aabb''GGaanniikkCCnnyyYYnn



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                111155

ddrrnniiyyaayy®®VVbb''yyuuvvCCnnddnnffaa  ––  ««˘̆˘̆˘̆XXaattkkrrEEddllkkuuhhkkddwwkknnSSyyYYnnyykkmmkkssmm¬¬aa
bb''eennHH  mmiinnEEmmnnEExxµµrr®®kkhhmmeeTT  !!!!  KKWWCCaaCCaattiiyyYYnn  vvaammaannKK~~aaTTSSggGGss''2255nnaakk''  eemmFFMMrrbb
ss''vvaaeeQQµµaaHH  TTWWVVPPuukk  »»  ..

TTWWVVPPuukkbbgg˚̊bb''xx¬¬ÁÁnnbbMMeerrIIyyYYnnhhaaNNUUyyCCaayyUUrrqq~~SSmmkkeehhIIyy  !!  ´́ff©©EEddllmmaannGGMMeeBBII
åå®®kkiiddΩΩkkmmµµeennHH  yyYYnnTTSSggGGss''eennAAttMMbbnn''VVkk''®®JJ  TTTTYYllbbJJÇÇaaBBIITTWWVVPPuukk  [[nnSSKK~~aammkk
®®bbCCMMuueennAAccMMkkaarreeJJtteennHH  ..  lluuHHCCYYbbCCMMuueehhIIyy  ®®ssaabb''EEttææsseemm¬¬gg®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggee®®ssaacc
mmkkeellIIxx¬¬ÁÁnnKKaatt''nniiggeexxµµaaccGGss''TTSSggeennHH  eeccjjmmkkBBII®®KKbb''TTiiss  !!!!  ..  xx¬¬ÁÁnnKKaatt''®®ttUUvv®®KKaabb''
kkSSeePPII¬¬ggmmII´́®®ttEEyy""tt  VVjj''ccMMVVkk''eePP¬¬AAssnn¬¬bb''VVtt''ssµµaarrttII  eeTTIIbbnnwwggddwwggxx¬¬ÁÁnnmmuunneeBBllEEdd
llBBYYkkyyuuvvCCnnddnneeTTIIbbnnwwggmmkkddll''bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  

®®kkuummddnnmmiinnhhflflaannkkaacc''eeJJtteennaaHHeeTT  eeddaayyGGaaNNiittyyaayyyyYYnnxx¬¬SSggeeBBkk  kk**eellII
kkbbIIKKaatt''ddaakk''eeTTAAeellIITTUUkkmmYYyyeeppßßggCCaammYYyyeekkµµgg®®bbuusseennaaHH  rrYYccccggEExxßßsseeNN††aaggCCaa
mmYYyykkaaNNUUtteehhIIyykk**bbrrccaakkeeccjjBBIITTIIeennaaHHssMMeeddAAeeTTAATTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..

lluuHHeebbIIkkccaakkeeccjjbbIIccMMkkaarreeJJtteennaaHHVVnnccmm©©aayy®®bbEEhhll22KK˘̆mm˘̆  ®®ssaabb''EEtt
eeXXIIjjeexxµµaaccGGEENN††tteeBBjjssÊÊwwgg  hhUUrrttaammTTwwkkccuuHHeeTTAAkkaann''TTeenn¬¬ssaabb  ..

®®kkuummddnnBBiinniitt¥¥yy""aagghhµµtt''cctt''eeTTAAeellIIeexxµµaaccGGEENN††ttTTwwkkeennaaHH  KKWWCCaaeexxµµaaccyyYYnnTTSSgg
GGss''  ..  ®®kkuummddnnPP∆∆aakk''ttkk''ss¬¬̈̈ttmm††ggeeTToott  ssmm¬¬wwggmmuuxxKK~~aa  ..  ddnnkk**bbeeJJççjjeeyyaabbll''ffaa
ccuuHHeebbIIGGggkkaarrssmm¬¬aabb''yyYYnn  ccMMEENNkk‰‰eeyyIIggEEbbCCaaCCYYyysseeÂÂggaaHHeeTTAAvviijj  !!  yyIImmiinneekkIItt
eeTT˘̆˘̆˘̆  eeyyIIgg®®ttUUvvEEttkkaatt''EExxßßTTUUkkeeccaallyyaayyyyYYnnnniiggkkuummaarrkkMMsstt''eeddkkff©©ËËrrkk~~¨̈ggTTUUkkkk--
NN††aallff¬¬̈̈kkQQaamm  eennAAeellIIssÊÊwwggeennHHeeTTAAccuuHH˘̆˘̆˘̆  rrYYcceehhIIyyddnnkk**kkaatt''EExxßßTTUUkkeennaaHHeeTTAA  eeddII
mm∫∫IIssnnii††ssuuxxmmYYyy®®KKaassiinn  ..

eebbIIEExxµµrreeyyIIggeeccHHttaammddaann  eehhIIyyssaall''nnUUvvll∫∫iicckkllrrbbss''GGggkkaarr  eeyyIIggGGaacc
rrkkeeXXIIjjcceemmII¬¬yyccMMeeJJHHssMMnnYYrreennHH  ..  GGggkkaarrmmaannKKMMeerraaggTTuukkmmkkCCaayyUUrreehhIIyy  KKWWmmiinn
EEmmnneeccHHEEtteeFFII√√ttaammcciitt††nnwwkkeeXXIIjjPP¬¬aamm@@eennaaHHeeTT  ..  eeKKaalleeddAArrbbss''vvaaKKWWCCaall∫∫iicckkll
bbEEgg√√ggddaann  bbgg√√iillxxYYrrkk∫∫aallEExxµµrr  nniiggGGnn††rrCCaattii[[®®ccLLMMvvIIvvkk''  ..

eemmIIllccuuHHkk~~̈̈ggqq~~SS11997755    GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[XXaattkkrrssmm¬¬aabb''EExxµµrrvvIIvvkk''  ..    EExxµµrrEEddllmmiinn

eehhttuuyy""aaggddUUcceemm††ccVVnnCCaaGGggkkaarreeTTIIbbEEttnnwwkkeeXXIIjj
ssmm¬¬aabb''GGnniikkCCnnyyYYnn??
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TTaann''ddll''eevvnnss¬¬aabb''rraabb''llaannnnaakk''  ®®ttUUvvGGggkkaarreeddjj[[ccaakkeeccaallTTIIllMMeennAA  bbeeNNII††rr®®KKYY
ssaarreeddaayyeeCCIIggeeTTAAeeddkkJJssvvaallJJss´́®®BB  GGtt''VVyy®®kkhhaayyTTwwkk  ..ll..

ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijj  eennAAeeBBllCCaammYYyyKK~~aa  GGggkkaarrEEbbCCaammaanncciitt††ssbb∫∫¨̈rrsssseeNN††aass®®bb
NNIIddll''GGnniikkCCnnyyYYnneeTTAAvviijj˘̆˘̆˘̆  KKYYrr[[ccEEmm¬¬kkNNaass''  ..

eennAATTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  xxaaggeeCCIIggvvtt††llaaPP  mmaannCCMMrrMMGGnniikkCCnnyyYYnnmmYYyyEEddllmmaann
yyYYnnccMMnnYYnn44,,660000nnaakk''  ..

eennAAll©©aacc´́ff©©TTII2233--44--7755  GGggkkaarrccaatt''ttMMNNaaggyy""aaggss©©aatt''bbMMppuutteeTTAAxxßßwwbb®®VVbb''
GG~~kkTTSSggeennaaHHffaa  ––  ««  ®®ttUUvveennAA[[eess©©øømmssiinn  ccSSTTTTYYllbbJJÇÇaaCCaaffIIµµ  »»  ..

--  eennAAddMMNNaacc''EExxååssPPaa11997755  ((  BBIIrrEExxee®®kkaayymmkk  ))  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[®®bbmmUUll
GGnniikkCCnnyyYYnn  EEddllssMMNNaakk''eennAAeellIITTUUkkttaammbbeeNN††aayyddggssÊÊwwggssEEgg˚̊  nniiggGGnniikkCC
nnyyYYnnEEddllmmaannTTIIllMMeennAAeennAAPPUUmmiixxßßaacc''eeJJyy  ®®bbmmUUllKK~~aaTTSSggGGss''VVnnccMMnnYYnn1111mmWWuunn
550000nnaakk''  ..

--  kk∫∫ÁÁnnkkaaNNUUtteellIIkkTTII11eennHH  eerroobbttaammddggssÊÊwwggssEEgg˚̊  ®®ttgg''PPUUmmiixx√√iitt  XXMMuuEE®®BBkkxxııbb
rrYYccddwwkkCCJJÇÇËËnnyyYYnnTTSSggGGss''eennaaHHeeTTAAkkaann''®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  ..  eennAAkk~~¨̈ggkk∫∫ÁÁnneennHH
mmaannyyaayyyyYYnnmm~~aakk''eeQQµµaaHH  eeLL--FFIIbbIIuujj  VVnnvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''GGttiittCCMMrrMMrrbbss''KKaatt''
vviijj  KKWWGGttiittCCMMrrMMGGnniikkCCnnyyYYnnEEkk∫∫rrvvtt††llaaPPkk~~¨̈ggqq~~SS11997799  eeddIImm∫∫IImmkkKKaass''ddIIrrkkmmaass
eeBB®®CC  EEddllkkaatt''VVnnllaakk''kkbb''eennAATTIIeennaaHH  ..

--  eennAAkk~~¨̈ggEExxkkkk˚̊ddaa11997755  mmaannkk∫∫ÁÁnnkkaaNNUUttsseeNN††aaggTTUUkkFFMM@@CCaaeellIIkkTTII22  ..
kk∫∫ÁÁnneennHHeebbIIkkbbrreeccjjBBIIPPUUmmiixxii√√tt  XXMMuuEE®®BBkkxxııbb  ttaammddggssÊÊwwggssEEgg˚̊ddEEddll  mmaannGGnniikk
CCnnyyYYnnccMMnnYYnn55JJnn''nnaakk''  ®®bbmmUUllmmkkBBII®®ssuukk®®BBHHeenn®®tt®®BBHH  ssIIuussuuppuunn  mmggllbbUUrrII  nniigg
ffµµeeKKaall  ..  eennAAkk~~̈̈ggkk∫∫ÁÁnnkkaaNNUUtteellIIkkeennHH  mmaannÂÂssII††EExxµµrrmm~~aakk''eeQQµµaaHH  NNaatt''  mmaannbbII††
CCaattiiyyYYnn  VVnnvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''®®ssuukkEExxµµrrvviijj  eennAAeeddIImmqq~~SS11998800  ..

--  eennAAkk~~¨̈ggEExxkkJJÔÔaa11997755  mmaannkk∫∫ÁÁnnkkaaNNUUttsseeNN††aaggTTUUkkFFMM@@CCaaeellIIkkTTII33  ..
kk∫∫ÁÁnneennHHeebbIIkkbbrreeccjjBBIIPPUUmmiixxii√√tt  XXMMuuEE®®BBkkxxııbb  ttaammddggssÊÊwwggssEEgg˚̊ddEEddll  mmaannGGnniikk
CCnnyyYYnnccMMnnYYnn77JJnn''nnaakk''  ®®bbmmUUllmmkkBBII®®ssuukkkk∫∫aalleeKKaall  TTYYll®®BBMM  ttaallaass''  kkMMBBgg''
®®BBHH  nniiggxxMMuurrSSggeekkssII  ..  eennAAkk~~̈̈ggkk∫∫ÁÁnnkkaaNNUUtteellIIkkeennHH  mmaannEExxµµrrbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaayyYYnneennAACCaa
mmYYyyxx¬¬HH@@  ..  mmaannÂÂssII††yyYYnnmm~~aakk''eeQQµµaaHH  eegg√√øøgg--FFIILLaajj  nniiggEExxµµrrmm~~aakk''eeQQµµaaHHyyaayy
ssaaxxuunn  EEddllmmaannbbII††CCaattiiyyYYnn  VVnnvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''®®bbeeTTssEExxµµrrvviijjkk~~¨̈ggqq~~SS1199--
8800  ..

--  eennAAkk~~¨̈ggTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ´́ff©©1188--44--7755  GGggkkaarrcciitt††eeXXaarreeXXAAeeddjj®®bbCCaaCCnn
TTSSgg33llaannnnaakk''  [[ffyyeeccjjccmm©©aayy2200KK˘̆mm˘̆BBIITTIIllMMeennAA  ..  eeqq¬¬øøtteeBBllccllaaccll  eennHH
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GGggkkaarrCCJJÇÇËËnnnnaayyTTaahhaanneevvoottkkuuggmmkkPP~~MMeeBBjjvviijj  ..  vvaaeeddIIrr®®bbmmUUllGGnniikkCCnn
yyYYnneeddaayyss©©aatt''@@  ddaakk''ttaamm®®kkuumm@@  mmaannee®®ccIInnmmWWuunnnnaakk''  eehhIIyyxxßßwwbbeexxßßøøvv[[ssmm©©MMeennAA
eess©©øømmttaammkkEEnn¬¬ggssiinnccSSss††aabb''bbJJÇÇaaCCaaffIIµµ  ..  

--  kk~~̈̈ggEExxmmiiffuunnaa11997755  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjLLaannFFMM@@®®KKbb''FFuunnyy""aaggee®®ccIInn  ttMMeerroobbCCYYrr
CCaakk∫∫ÁÁnn  eehhIIyyddwwkkBBYYkkGGnniikkCCnnyyYYnnTTSSggLLaayyeennaaHHeeccjjBBIIPP~~MMeeBBjjttaammpp¬¬ËËvvCCaattiieell
xx11  qq¬¬ggEE®®BBkkGG~~kkeellOOggnnSSeeccjjeeTTAAkkaann''®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  ..

--  eennAA´́ff©©TTII3300--66--7755  nnaayyTTaahhaanneevvoottkkuuggccUUllmmkk®®ssuukkccMMkkaarreellII  CCYYbbppÊÊaall''
EExxµµrr®®kkhhmm  ssMMuu®®bbmmUUllGGnniikkCCnnyyYYnnccMMnnYYnn55JJnn''nnaakk''  nnSSeeccjjeeTTAAkkaann''®®bbeeTTsseevvoott
NNaamm  ..

--  kk~~̈̈ggEExxkkkk˚̊ddaa11997755  mmaannKKNN®®bbttiiPPUUeevvoottkkuuggccUUllmmkkPPUUmmiittaaeexxµµAA  eeccjjbbJJÇÇaa
[[EExxµµrr®®kkhhmm®®bbmmUUllGGnniikkCCnnyyYYnn[[vvaa  ..  KKNN®®bbttiiPPUUeevvoottkkuuggeennHHnniiyyaayyeeTTAAkkaa
nn''EExxµµrr®®kkhhmmffaa  ––  CCnnCCaattiieevvoottNNaammEEddlleennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  GGaaccmmaannllTTÏÏPPaaBBnnwwgg
eeFFII√√mmaattuuPPUUmmiinniivvtt††nn__eeTTAAmmaattuu®®bbeeTTssrrbbss''eeKKvviijj  ..  EEssÌÌkkeeLLIIggTTUUkkFFMM@@sseeNN††aaggeeddaa
yykkaaNNUUtt  ttee®®mmoobbCCaakk∫∫ÁÁnnttaammddggssÊÊwwggttaaeexxµµAA  ppÊÊ¨̈kkyyYYnnccMMnnYYnn11mmWWuunn55JJnn''nnaakk''  nnSS
eeccjjeeTTAAkkaann''®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  ..

--  kk~~̈̈ggEExxvviiccœœiikkaa11997755  eennAAPPUUmmii®®kkUUccqqµµaa  GGggkkaarrGGnnuuJJÔÔaatt[[GGnniikkCCnnyyYYnnCCaaee®®ccIInn
JJnn''nnaakk''  eeFFII√√mmaattuuPPUUmmiinniivvtt††nn__eeddaayyeessrrII  ..

--  ´́ff©©TTII3300--1111--7755  eennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  mmaannnnaayyTTaahhaann
eevvoottkkuuggccUUllmmkkkkaann''ddIIEExxµµrr  rrYYcceeccjjbbJJÇÇaakk~~¨̈ggnnaammGGggkkaarr  [[EExxµµrr®®kkhhmm®®bbmmUUllGG
nniikkCCnnyyYYnn[[vvaa  ..  vvaanniiyyaayyddEEddllffaa  ––  CCnnCCaattiiyyYYnnEEddlleennAA®®ssuukkEExxµµrr  GGaaccmmaa
nnllTTÏÏPPaaBBnnwwggeeFFII√√mmaattuuPPUUmmiinniivvtt††nn__eeTTAAmmaattuu®®bbeeTTssrrbbss''eeKKvviijj  ..  eeBBlleennaaHHEExxµµrr®®kk
hhmmss††aabb''bbggaabb''yyYYnn  vvaaeeddIIrr®®bbmmUUllGGnniikkCCnnyyYYnnCCaaee®®ccIInnmmWWuunnnnaakk''  ®®bbKKll''[[nnaayy
TTaahhaanneevvoottkkuugg  ..  nnaayyTTaahhaanneevvoottkkuuggbbeeNNII††rrGGnniikkCCnnyyYYnneeddaayyeeffIIµµrreeCCIIggeeTTAA
kkaann''®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  ..

--  eennAAeeddIImmqq~~SS11997777  nnaayyTTaahhaanneevvoottkkuuggccUUllmmkkkkaann''PPUUmmiimm""aa´́LL  kk~~̈̈ggeexxtt††ttaa
EEkkvv  VVnneeccjjbbJJÇÇaaddaacc''NNaatt''kk~~¨̈ggnnaammGGggkkaarrbbgg≈≈MM[[EExxµµrr®®kkhhmm®®ssaavv®®CCaavvrrkkyyuuvv
CCnnyyYYnn  EEddll®®ccLLMMbbll''kk~~̈̈ggkkggccll&&tt  ®®ttUUvvnnSSmmkk®®bbKKll''[[vvaavviijj  ..  EExxµµrr®®kkhhmm
rrkkVVnnyyuuvvCCnnyyYYnnccMMnnYYnn1177nnaakk''  EEddllmmaannGGaayyuuBBII1100eeTTAA1133qq~~SS  eellIIkkEEllggEEttyyuu
vvCCnnmm~~aakk''eeQQµµaaHH  bbflflUU--ffaajj''mmiijj  eeccjj  EEddllmmaannGGaayyuu2233qq~~SS  ..  

eeBBlleeXXIIjjGGggkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnnyyYYnnyy""aaggeennHH  EExxµµrrEEddllFF¬¬aabb''EEttmmaanncciitt††eemmtt††aakkrruu
NNaa®®KKbb''®®KKaann''      kk**ssMMrrkk''TTwwkkEEPP~~kkGGaaNNiittGGnniikkCCnnyyYYnn      eeddaayyyyll''®®ccLLMMffaaGGggkkaarr
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yykkBBYYkkeennHHeeTTAAssmm¬¬aabb''eehhIIyy  ..  KKWWee®®JJHHEEttkkaarryyll''®®ccLLMMffaaGGggkkaarryykkeeTTAAssmm¬¬aa
bb''eennHHeehhIIyy  VVnnCCaa®®bbeeTTssEExxµµrr®®ttUUvvrrllaayyGGss''33llaannnnaakk''  !!??  ..  ttaammeesscckkII††rraayy
kkaarrNN__BBIIGG~~kk®®ssIINNaatt'',,  BBIIyyaayyyyYYnneeLL--FFIIbbIIuujj,,  BBIIGG~~kk®®ssIIyyYYnneegg√√øøgg--FFIILLaajj
nniiggbbIIyyaayyssuuxxuunn  EEddllnnSS®®KKYYssaarreePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAttaammkk∫∫ÁÁnnTTUUkk  eeqqııaaHHeeTTAA®®bbeeTTss
eevvoottNNaammTTSSggbbIIeellIIkkeennaaHHffaa  ––  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[EExxµµrr®®kkhhmmppÊÊ¨̈kkeess∫∫øøggddaakk''kk∫∫ÁÁnn
TTUUkk[[VVnn®®KKbb''®®KKaann''  mmaannGGgg˚̊rr,,  GGMMbbiill  nniiggmm˙̇ËËbb  eeTTAAttaammccMMnnYYnnmmnnuussßß  nniiggttaammrryy:

eeBBllEEddll®®ttUUvveeFFII√√ddMMeeNNIIrr  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  EExxµµrr®®kkhhmm®®ttUUvvEEttCCUUnnddMMeeNNIIrrkk∫∫ÁÁnnTTUUkk
TTSSgg33eellIIkkeennaaHH  rrhhUUttddll''eekkaaHHeeTToovv  ..  eevvoottkkuuggee®®ttoommkk∫∫ÁÁnnkkaaNNUUttsseeNN††aaggTTUUkk
FFMM@@eennAATTIIeennaaHHrrYYccCCaaee®®sscc  ..  ddUUeecc~~HHkkiiccççkkaarrCCeenn¬¬øøssGGnniikkCCnnyyYYnneeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrr
BBMMuuEEmmnnCCaaeerrOOgg´́ccddnn¥¥eeTT  !!  KKWWGGggkkaarrmmaannKKMMeerraaggkkaarrNN__rrYYccCCaaee®®sscc  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√GGII√√nniimmYY
yy@@  eeTTAAttaammddMMNNaakk''kkaarrrrbbss''vvaa  ((  ≤≤LLËËvv®®ttUUvveeFFII√√eennHH  rrYYcceehhIIyy®®ttUUvveeFFII√√eennaaHHeeTTAAeeTToott))

BBIIeexxtt††VVtt''ddMMbbggeeTTAAeekkaaHHeeTToovvmmaannccmm©©aayyqq©©aayyEEssnnqq©©aayy  ..  eennAAEExxmmkkrraaqq~~SS
11998811  eennAACCMMrrMMQQuunnbbuurrIÍ́ nn®®bbeeTTss´́ff  yyaayyeeTTooggVVnnCCYYbbyyaayyssuuxxuunn  ..  yyaayy
ssuuxxuunnVVnneerroobbrraabb''®®VVbb''yyaayyeeTTooggffaa  ––  KKaatt''mmaannTTIIllMMeennAAeennAAXXMMuuTTYYll®®BBMMuu  ®®ssuukk
eemmaaggÚÚssßßII  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  KKaatt''mmaannbbII††CCaattiiyyYYnn  ..  eennAAyybb''mmYYyy´́nnEExxkkJJÔÔaaqq~~SS
11997755  GGnniikkCCnnyyYYnneennAAXXMMuuTTYYll®®BBMM  kkMMBBuuggttee®®mmoobbCCYYrrKK~~aaeeLLIIggLLaann  EEddllGGggkkaarr
eerroobbccMMCCeenn¬¬øøsseeccjjeeTTAAkkaann''PPUUmmiixx√√iitt  ..

eennAAeeBBlleennaaHH®®ssaabb''EEtteeXXIIjjyyuuvvCCnnyyWW--®®TTIIKKiimmvvNNˆ̂:CCaakkUUnncc∫∫ggrrbbss''yyaayy
eeTTooggrrtt''mmkkeeLLIIggLLaannGGgg̈̈yyTTnnÊÊwwmmnnwwggKKaatt''  ..  vvNNˆ̂:CCaaGGnnuueessnniiyyeeTTaa  {{nnxxßßwwbb®®VV
bb''KKaatt''ffaa  EExxµµrr®®kkhhmmttaammrrkkccaabb''xx¬¬ÁÁnneeddaayyeeccaaTTffaaeeKKCCaaTTaahhaann  ..  mmaanneehhttuueekkIItt
eeLLIIggCCaa´́ccddnn¥¥yy""aaggeennHH  KKaatt''kk**ssMMeerrcccciitt††TTTTYYllvvNNˆ̂:ffaaCCaakkUUnncc∫∫ggrrbbss''KKaatt''̆̆ ˘̆˘̆..

®®KKYYssaarryyaayyssuuxxuunn®®ttUUvveeKKddwwkkttaammTTUUkkeeTTAAddll''eekkaaHHeeTToovv  ..  eeBBlleeTTAAddll''TTIIeeddAA
mmuunnnnwwggeeLLIIggeellIITTUUkkeevvoottkkuugg  BBYYkkvvaaVVnneeFFII√√kkaarrBBiieessaaFFnn__ccMMeeNNHHPPaassaayyYYnneeTTAA
eellIIGGnniikkCCnnmm††ggmm~~aakk''@@  ..  ddll''eevvnn®®KKYYssaarryyaayyssuuxxuunn  !!  {{BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy  !!  vvNNˆ̂:mmiinn
eeccHHyyYYnnmmYYyymm""aatt''eessaaHH  eevvoottkkuuggbbddiieessFFmmiinnTTTTYYll  ..  eeBBlleennaaHHyyaayyssuuxxuunnxxMM
ttvvaa""yy""aaggssnnÏÏwwkkNNaass''  vviiHHEEttnnwwgg®®ttUUvveevvoottkkuuggeeddjj®®KKYYssaarrvvaa[[ccuuHHBBIITTUUkkvvaavviijj  ..  nnii--
yyaayymmkkddll''®®ttwwmmeennHH  yyaayyssuuxxuunn{{bbyyaayyeeTTooggeehhIIyyttÌÌËËjjffaa  ««  ss††aayyNNaa
ss''mmiinnddwwggCCaavvaassnnaarrbbss''vvNNˆ̂::nnwwggkk¬¬aayyeeTTAACCaayy""aaggNNaaeehhIIyyeeTT  »»  ..

®®bbCCaaCCnnEExxµµrrEEddllVVnneePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  lluuHHddll''qq~~SS1199--
7799--8800  VVnnvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''®®bbeeTTssEExxµµrrvviijj  kk**nniiyyaayyEEvvkkEEjjkkffaa  ––

‹‹‹‹‹‹  ttaammeeCCIIggTTwwkk  ––
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--  KKYYrr[[qq©©ll''CCaa´́®®kkEEllgg  ee®®JJHHeeBBllkk∫∫ÁÁnnkkaaNNUUttsseeNN††aaggTTUUkkFFMM@@TTSSggssgg
xxaaggVVnnCCYYbbKK~~aa  ((kk∫∫ÁÁnnBBII®®ssuukkEExxµµrr--kk∫∫ÁÁnneevvoottkkuugg)),,  eevvoottkkuuggQQrr®®ccttcceegg˚̊HH®®ttYYttnniigg
eeccjjbbJJÇÇaaeeTTAAEExxµµrr®®kkhhmm  eeddaayyeemmIIllggaayyCCaaggxxMM∆∆¨̈kkJJÇÇHHvvaaeeTTAAeeTToott  [[EExxµµrr®®kkhhmm
eellIIkkVVvvGGgg˚̊rrBBIITTUUkkEExxµµrreeTTAAddaakk''kk~~̈̈ggTTUUkkvvaa  ..

‹‹‹‹‹‹  ttaammeeCCIIggeeKKaakk  ––
--  bbflflUUyy--KKwwmmLL¨̈ggVVnnnniiyyaayyEEvvkkEEjjkkffaa  eeKKqq©©ll''EEssnnqq©©ll''eeddaayyFF¬¬aabb''VVnn

eeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk  nnUUvvGGMMeeBBIIkkaaccssaahhaavvrrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  EEddlleellaattccaakk''ssmm¬¬aabb''®®bb
CCaaCCnnEExxµµrrKK~~aa‰‰ggddUUccPP~~MMeePPII¬¬gg  EEtteennAAeeBBllEEddllBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmTTTTYYllbbJJÇÇaaBBIInnaayyTTaa
hhaanneevvoottkkuugg  [[ccUUnnBBYYkkyyuuvvCCnnyyYYnnTTSSgg1177nnaakk''eeTTAAkkaann''PPUUmmiimmaa""́́ LLeennAA®®bbeeTTssyyYYnn
EExxµµrr®®kkhhmmTTSSggeennaaHHrrtt''EExx√√gg´́ddEExx√√ggeeCCIIggrrkkGGgg˚̊rrrrkkmm˙̇ËËbb  rrYYcceehhIIyyEErrkkCCUUnnddMMeeNNIIrr
BBYYkkeevvoottkkuugg  ..  lluuHHeeTTAAddll''®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  eevvoottkkuuggeeccjjbbJJÇÇaabbgg≈≈MM[[EExxµµrr®®kkhhmm
GGss''ttSSggeennaaHHkkbb''GGaavvuuFFllaakk''TTuukkkk~~¨̈ggddIIEExxµµrrssiinn  eeddIImm∫∫IIEErrkkGGgg˚̊rrCCUUnnddMMeeNNIIrrBBYYkkvvaaccUUll
eeTTAAkkaann''®®bbeeTTssyyYYnn  ..  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaccSSllaakk''kkbb''GGaavvuuFF  rrYYcceeTTIIbbccUUll®®ssuukkyyYYnn  VVnn
??  ……mmYYyyyyYYnnxx¬¬aaccEExxµµrr®®kkhhmmtt´́dd  ??  ……mmYYyyeellaakkbbggyyYYnnxx¬¬aacceellaakkbbÌÌËËnnEExxµµrr
®®kkhhmmhhtt''eeddaayyllIIkkSSeePPII¬¬ggppgg  xxMMEErrkkGGgg˚̊rrppgg  ??  ..

ccMMEENNkk‰‰eerrOOggssmm¬¬aabb''GGnniikkCCnnyyYYnneennAAEExxeemmssaa11997788  nniiggssmm¬¬aabb''CCaabbnn††bb
nnÊÊaabb''mmkkeeTTootteennaaHH  KKWWCCaaKKMMeerraaggkkaarrNN__rrbbss''GGggkkaarreellIIeeTTeettII  !!  GGggkkaarryyll''ffaa  GGnnii
kkCCnnyyYYnnEEddllmmiinn®®BBmmeeTTAAttaammeevvoottkkuuggeennaaHH  KKWWCCaayyYYnneeccaalleemmßßøøtt  ((yyYYnn®®ssLLaa
jj''EExxµµrr))  eebbIIrrkkßßaaTTuukkkk**vvaammiinnccMMeeNNjj  eehhIIyyeebbIIssmm¬¬aabb''eeccaallvvaaGGaaccmmaann®®bbeeyyaaCCnn__
ee®®ccIInn  ––

11--  GGaaccbbMMPP&&nn††mmttiiEExxµµrrxx¬¬HH[[yyll''ffaa  GGggkkaarrssmm¬¬aabb''TTSSggEExxµµrr  ssmm¬¬aabb''TTSSggyyYYnn  ..
22--  eennAA‰‰hhaaNNUUyy  vvaattSSggEE®®sskkeeCCrr®®VVbb''eeKK‰‰ggffaa  EExxµµrr®®kkhhmmssmm¬¬aabb''yyYYnn

ååTTaahhrrNN__eennAAkk~~¨̈ggEExxkkkk˚̊ddaa11999922eennHH  BBYYkkTTaahhaann®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmGGaayy""gg  ccaabb''
eeppII††mmssmm¬¬aabb''GGnniikkCCnnyyYYnn  rrYYcceehhIIyyEE®®sskkffaa  EExxµµrr®®kkhhmm@@  !!  eeFFII√√ddUUeecc~~HH  hhaaNNUUyy
GGaaccnnwwggbbJJÇÇËËnnbbUUddUUyymmkklluukklluuyy®®ssuukkEExxµµrrttaammpp¬¬ËËvvcc∫∫aabb''eeTToott  ..

33--  eeddIImm∫∫IInnwwggssmm¬¬aabb''EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  EEddllrrtt''mmkk®®CCkkeekkaanneennAAkkmmıı̈̈CCaakkNN††aall
GGggkkaarreeFFII√√CCaa®®ccLLMMssmm¬¬aabb''TTSSggeekkµµggTTSSggccaass''  rrYYccEE®®sskkeeccaaTTffaa  BBYYkkeennHHCCaaBBYYkk  yyYYnn
……CCaaEExxßßbbNN††aajjrrbbss''yyYYnn  ..

eennHHeehhIIyyCCaakkllll∫∫iiccrrbbss''yyYYnneeddIImm∫∫IIbbMMVVtt''BBUUCCEExxµµrr[[qqaabb''GGss''  ..  eess~~øøttrrbb
ss''vvaaEEttggEEtteekkgg®®bbvv&&JJççeellIIEExxµµrrCCaanniiccçç  ..  

eennHHeehhIIyyCCaakkllll∫∫iiccrrbbss''yyYYnneeddIImm∫∫IIbbMMVVtt''''BBUUCCEExxµµrr[[qqaabb''GGss''  ..  eess~~øøttrrbbss''
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vvaaEEttggEEtteekkgg®®bbvv&&JJççeellIIEExxµµrrCCaanniiccçç  ..
ddUUeecc~~HHeebbIIeeyyIIggeellIIkkyykk®®BBwwttii††kkaarrNN__nnaannaa  ddUUccVVnnGGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyxxaaggeellIIeennHH

mmkk®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaa  eeyyIIggGGaaccyyll''VVnnffaa  ––
GG~~kkddwwkknnSSEExxµµrr®®KKbb''@@nniinn~~aakkaarrKKµµaannssmmttƒƒPPaaBBGGII√√TTSSggGGss''  eeTT√√ss®®bbEEhhssbbeeNN††aa

yyxx¬¬ÁÁnn[[ccaajj''eeVVkkyyYYnn  ccaajj''eeVVkkcciinnyy""aaggFF©©nn''CCaaggFF©©nn''  !! ..

kk~~̈̈ggEExxkkJJÔÔaa11997777  kk~~̈̈ggeeBBllkkMMBBuuggccllaaccllssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhhmm  EEddllmmaannnniinn~~aakkaa
EExxµµrrvvIIvvkk''  ®®ssaabb''EEttmmaannKKNNkkmmµµaaFFiikkaarrCCaann''xxııss''ccMMnnYYnn1122nnaakk''    ccuuHHmmkkBBIIGGggkkaarreellIIeeddIIrr
®®ttYYttBBiinniitt¥¥nnUUvvkkiiccççkkaarreeppßßgg@@  EEddll®®bbCCaaCCnnkkMMBBuuggbbeeJJççjjBBlliikkmmµµrrYYmmeennAAPPUUmmiikkgg˙̇tt  ..

eennAAeeBBllEEddllkkMMBBuuggBBiinniitt¥¥kkaarrggaarreeFFII√√TTMMnnbb''TTwwkkrrbbss''®®kkuummccll&&ttddaacc''xxaattccMMnnYYnn
5500nnaakk''  mmaannbbuurrssmmaannmmaaDDttUUcclliiÌÌtteeccjjmmuuxxmmkkssYYrrBBtt··mmaanneeppßßgg@@ppÊÊaall''BBIIBBYYkkcc--
ll&&tt  ..  eeBBlleennaaHHmmaannxx¥¥ll''bbkk''mmkkyy""aaggxx¬¬SSgg  bbNN††aall[[®®CCuuHHmmYYkkBBIIkk∫∫aallbbuurrss  eennaaHH
jj¨̈SSgg[[yyuuvvCCnnTTSSggGGss''PP∆∆aakk''  eeddaayyeeXXIIjjmmuuxxbbuurrsseennaaHHCCaayyYYnn  kk**llaann''mmaatt''ttiicc@@ffaa
––  {{yyYYnneeTTeettII  !!  ..ll..

eeBBllyybb''mmkkddll''  mmaannXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggmmYYyy®®kkuummyy""aaggee®®ccIInn    kkaann''GGaavvuuFF®®KKbb''
´́dd  eeccjjmmkkBB&&TTÏÏppÊÊHHeekk∫∫ØØggmmYYyyxx~~ggbbIIEEll√√gg    ssiiƒƒtteennAACCaabb''xxaaggtt∫∫ËËggmmaatt''ssÊÊwwggkkgg˙̇ttEEdd--
llmmaannyyuuvvCCnnccll&&ttTTSSgg5500nnaakk''eennaaHHssMMNNaakk''eennAA  ..  BBYYkkXXaattkkrrccaabb''ccggyyuuvv
CCnnVVnn4499nnaakk''eehhIIyyyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSggGGss''  ..  yyuuvvCCnnrrMMuu  mmaannPP&&BB√√vvaassnnaa
VVnneeKKccxx¬¬ÁÁnneennAAeeBBlleennaaHH  eehhIIyyVVnnGGHHGGaagg®®VVbb''yyaayyeeTTooggeeddaayyppÊÊaall''mmaatt''BBII
eerrOOggeennHHeennAAkk~~̈̈ggEExxFF~~ËË11998855  eennAATTII®®kkuuggVV""rrIIss__  ..  

kk~~̈̈ggEExxkkuumm∏∏:qq~~SS11997788  mmaannyyuuvvCCnnccll&&ttddaacc''xxaattmmYYyy®®kkuummccMMnnYYnn220000nnaakk''  kkMMBBuu
ggbbuukkEEbbnn®®ssUUvveennAAEE®®ssvvaall®®TTaa  ..  ®®ssaabb''EEttmmaannKKNNkkmmµµaaFFiikkaarrCCaann''xxııss''ccMMnnYYnn1144
nnaakk''  ccuuHHmmkkBBIIGGggkkaarreellIIeeddIIrr®®ttYYttBBiinniitt¥¥®®ssUUvv  ..

eennAAeeBBlleennaaHH  mmnnuussßß33nnaakk''eeddIIrrmmkkssaakkssYYrrppÊÊaall''mmaatt''ccll&&ttGGMMBBIIllTTÏÏppll®®ssUUvv..
yyuuvvCCnnTTSSggeennaaHHkk**llaann''mmaatt''ddUUccKK~~aaffaa  ––  yyYYnneeTTeettII!!  ..  eennAAeeBBllyybb''mmkkddll''  BBYYkkyyuuvv
CCnnkkggccll&&ttTTSSggeennaaHH®®ttUUvveeKKBB&&TTÏÏccaabb''yykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSggGGss''eellIIkkEEllggEEtt
yyuuvvCCnnmm~~aakk''eeQQµµaaHH  ff  EEddllVVnnrrtt''eeKKccrrYYcc    eehhIIyyVVnnCCYYbb®®VVbb''yyaayyeeTTooggGGMMBBIIeerrOOgg
IIeeeennHHeeddaayyppÊÊaall''mmaatt''  eennAAee®®kkaayyvvtt††rrMMddYYll  ®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  eennAAEExxååssPPaaqq~~SS11997799  ..

ssmm¬¬aabb''yyuuvvCCnnccll&&tteeddIImm∫∫IIbbMMVVtt''PPss††̈̈ttaagg
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eennAAeeBBllEEddllGGggkkaarrccUUllmmkklluukklluuyy®®bbeeTTssEExxµµrrPP¬¬aamm      GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa  
[[®®bbmmUUllGGttIItteeCCIIggQQ~~ÁÁllTTSSggGGss''  eeddIImm∫∫IIbbeeggII˚̊ttCCaaXXaattkkrrBBiieessss  bbMMJJkk''GGaavvuuFF
[[PP¬¬aamm  rrYYcceehhIIyyjj¨̈HHjjgg''[[VVjj''ssmm¬¬aabb''GGttIItteeccAAhh√√aayynnaayy  ..  ddUUeecc~~HHEExxµµrrCCaaee®®ccIInn
kk**®®ttUUvvss¬¬aabb''eeddaayyssaarrkkllll∫∫iicceennHH  ..  ååTTaahhrrNN__®®KKYYssaarrrrbbss''yyaayyeeTToogg  ––

eennAA´́ff©©TTII2244--44--7755  yyaayyeeTTooggnniiggss√√aammIInniiggkkUUnn®®VVMMnnaakk''ccaakkeeccjjBBIITTIIllMMeennAA
ssMMeeddAAeeTTAAmmaatt''́́ ®®BBrrnnaamm  xxaaggeekkIIttPPUUmmiikkaacc''rreeTTHH  kk~~¨̈ggkkggbbwwggFFMM  sshhkkrrNN__́́ ®®BBttUUcc
ttMMbbnn''44  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  yyaayyeeTTooggnnSSGG~~kkbbMMeerrII®®bbuussmm~~aakk''eeQQµµaaHH  ssaarrYYnn  GGaayyuu1133
qq~~SSyykkeeTTAACCaammYYyy  ..

EExxkkkk˚̊ddaaqq~~SS11997755  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[bbMMEEbbkkssaarrYYnneeccjjBBII®®KKYYssaarrrrbbss''yyaa
yyeeTToogg  bbMMJJkk''GGaavvuuFF[[  rrYYcckk**bbJJççËËllkk~~̈̈gg®®kkuummXXaattkkrrBBiieessss  ..  ®®kkuummeennHHCCaa®®kkuumm
GGttIIttGG~~kkbbMMeerrII  EEddll®®ttUUvveeKKjj¨̈HHjjgg''[[hhkk''eellaattssmm¬¬aabb''GGttIItteeccAAhh√√aayy  ..

yybb''́́ ff©©TTII33--1100--7755  ssaarrYYnnnnSSmmiitt††mmYYyy®®kkuummkkaann''GGaavvuuFF®®KKbb''́́ dd  CCaaXXaattkkrrss--
mm¬¬aabb''eeccAAhh√√aayyeerroogg@@xx¬¬ÁÁnnrrYYcceehhIIyy  mmkkkkaann''xxÊÊmmyyaayyeeTToogg  ..  ssaarrYYnnnniiyyaayyeeTTAA
mmiitt††@@rrbbss''eeKK  ®®BBmmTTSSggeellIIkk´́ddccggÌÌ¨̈lleeTTAAyyaayyttaaeehhIIyynniiyyaayyffaa  ––  ««  ssUUmm
bbgg˙̇aajjmmiitt††@@[[ssaall''  eennHHyyaayyeeTToogg  ttaa®®TTII  ssUUmmmmiitt††@@TTSSggGGss''CCYYyykkaarrJJrryyaa--
yyttaarrbbss''xxMM∆∆̈̈ppgg  !!  »»  ..  nniiyyaayyVVnnEEtt®®ttwwmmhh~~wwgg  ssaarrYYnnkk**llaayyaayyttaabbeeNNII††rrmmiitt††
@@®®ttLLbb''eeTTAAvviijj  ..  ccMMEENNkk‰‰®®kkuummXXaattkkrrBBiieessss  eeTTAACCaa®®ssLLSSggkkSSgg  kk**eebbIIkk
EEPP~~kkFFMM@@ssmm¬¬wwggeemmIIllmmuuxxKK~~aa  ee®®JJHHssµµaannEEttssaarrYYnnnnSSBBYYkkeeKK[[mmkkCCYYyyssmm¬¬aabb''  !!  ..  kkMM
BBuuggEEttqq©©ll''yy""aaggeennHH  ssaarrYYnnkk**bbnn¬¬WWsseemm¬¬ggeeLLIIggffaa  ––  ««  mm††aayyrrbbss''xxMM∆∆̈̈eeQQµµaaHHGGaaGGUUnn
GGaayyuuVVnn1100qq~~SS  CCIIddUUnnxxMM∆∆¨̈nnSSyykkmmkk[[eennAAbbMMeerrIIyyaayyeeTToogg  CCaaff~~ËËrrnnwwgg®®VVkk''kkaassEEdd--
llKKaatt''®®ttUUvvkkaarr  ..  yyaayyeeTTooggTTMMnnuukkbbMMrruuggEEffTTSSmm††aayyxxMM∆∆̈̈ddUUcckkUUnnbbeeggII̊̊tt  ..  VVnnGGaayyuu
2200qq~~SS  KKaatt''eerroobbccMMppßßMMpp̃̃¨̈mm††aayyxxMM∆∆̈̈nniigg““BBuukkxxMM∆∆̈̈  ..  xxMM∆∆̈̈eekkIIttmmkkVVnnGGaayyuu1100qq~~SS  kk**ssµµ&&®®KKcciitt††
mmkkrrss''eennAACCaammYYyyKKaatt''ddUUccCCaayyaayynniiggttaarrbbss''xxMM∆∆¨̈bbeeggII˚̊tt  ..  GG~~kkTTSSggBBIIrreennHHTTMMnnuukkbbMM
rruuggbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonnxxMM∆∆¨̈[[eeccHHeemmIIllssrreessrrGGkkßßrr  ..ll..  KKWWee®®JJHHEEtteehhttuueennHHeehhIIyy
VVnnCCaaxxMM∆∆̈̈eellIIkk´́ddssmm¬¬aabb''KKaatt''mmiinnrrYYcceeTT  !!  »»  ..

eerrOOggssaarrYYnnEEddllCCaaGGttiittGG~~kkbbMMeerrIImmiinnVVnnssmm¬¬aabb''eeccAAhh√√aayy  jj¨̈SSgg[[KKNNkkmmµµaa
FFiikkaarrkkggbbwwggFFMMTTSSggmmUUllpp∆∆aakk''eeppIIÌÌll      eebbIIkkGGgg®®bbCCMMuuCCaassmm©©aatt''mmYYyyrrMMeeBBcc  ..      eennAATTII®®bbCCMMuu  

kkllll∫∫iiccssmm¬¬aabb''EExxµµrrmmYYyyEEbbbbeeTToott
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eeKKeeXXIIjjmmaannmmiitt††LLSS  CCaa®®bbFFaann,,  mmiitt††TTiitt,,  mmiitt††yyiinn  nniiggmmiitt††eehhookk  ..  GG~~kkTTSSggbbYYnn
nnaakk''eennHHCCaaGGttiitteeccaarr´́®®BBFF¬¬aabb''rrss''eennAAEEttkk~~¨̈gg´́®®BBrrnnaamm  ..  ≤≤LLËËvveennHHGGggkkaarrccaatt''EEttgg
ttSSggCCaaKKNNkkmmµµaaFFiikkaarrkkggCCaaQQ¬¬bb  eehhIIyyCCaaBBiieessssCCaattMMNNaaggrrbbss''GGggkkaarr  ..  ®®kkuumm
eennHHeehhAAssaarrYYnnmmkkssYYrrrrkkeehhttuuppll  ..  mmiitt††LLSSbbJJÇÇaa[[ssaarrYYnnEEff¬¬ggkkaarreessµµaaHH®®ttgg''  ..

ssaarrYYnnkk**ccaabb''GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyCCaahhUUrrEEhh  rrYYcckk**bbJJççbb''eesscckkII††ffaa  ––  eeTTaaHHbbIIhhUUbbVVyy
TTwwkkkk**xxMM∆∆̈̈hhUUbbrrYYmmCCaammYYyyyyaayyttaaEEddrr  ..  xxMM∆∆̈̈eehhAAKKaatt''TTSSggBBIIrrCCaayyaayyttaa  ttSSggEEttBBIIttUUcc
mmkk  ..  

mmiitt††LLSSbbJJÇÇaa[[ssaarrYYnnEEff¬¬ggbbEEnnƒƒmmBBIICCIIvv®®bbvvttii††rrbbss''xx¬¬ÁÁnn[[cc∫∫aass''llaass''  ..  lluuHHEEff¬¬
ggccbb''̆̆ ˘̆˘̆  mmiitt††TTiittkk**bbnn¬¬WWeeLLIIggeeddaayyPP∆∆aakk''ffaa  ––  GGaahh__  !!  eebbIIGGIIccwwggmmiitt††‰‰ggCCaakkUUnnGGaaGGUUnn
eennAAPPUUmmií́ ®®BBttUUcceennaaHH……  ??  ssaarrYYnnEEbbEEPP~~kkssmm¬¬wwggmmiitt††TTiittbbnnii††cc  rrYYcceeqqII¬¬yyffaa  ––  VVTT  !!  ..

mmiitt††TTiittyykk´́ddGGEEggÌÌllkk∫∫aallssaarrYYnn  rrYYcckk**ssMMuubbeeJJççjjeeyyaabbll''kk~~¨̈ggGGgg®®bbCCMMuuffaa
kkaarrEEddllssaarrYYnnmmiinnVVnnssmm¬¬aabb''mmiitt††®®TTIInniiggyyaayyeeTTooggeennHH  CCaakkaarrssmmrrmm¥¥NNaass''..
xxMM∆∆¨̈ssaall''mmiitt††®®TTIIcc∫∫aass''llaass''  eehhIIyyEEddlleennAArrss''ddll''ssBB√√´́ff©©eennHH  kk**eeddaayyssaarrEEtt
ssbb∫∫¨̈rrssFFmm··rrbbss''mmiitt††®®TTII  ..  mmiitt††TTiittrraa""yyrraa""bb''eeTToottffaa  ––  eennAAqq~~SS11996655  xxMM∆∆̈̈mmaannGGaayyuu
2255qq~~SS  eehhIIyybbMMeerrIIbbkkßßkk~~¨̈gg´́®®BBrrnnaamm  ..  eennAAeeBBllmmYYyyeennaaHH  eeddaayyssaarreeJJHHeevvoonndduuHH
EExx~~gg  xxMM∆∆̈̈QQWWccuukkccaabb''kk~~̈̈ggeeJJHHyy""aaggxx¬¬SSggsswwggddaacc''ddeeggIİ̇mm  ..  mmiitt††xx¬¬HH@@kk**ddwwkkxxMM∆∆̈̈yykkmmkk
eennAAppÊÊHHkkMMeeNNIItteennAA‰‰´́®®BBttUUcc  ..  GGaaGGUUnnCCaamm††aayyrrbbss''ssaarrYYnn  eehhIIyyEEddll®®ttUUvvCCaabbggCCII
ddUUnnmmYYyyrrbbss''xxMM∆∆¨̈  kk**eeLLIIggLLaannQQ~~ÁÁllCCaa®®bbjjaabb''ssMMeeddAAeeTTAAkkaann''eeBBTT¥¥FFMM‰‰TTII®®kkuuggVVtt''
ddMMbbggssMMuuBBwwggmmiitt††®®TTII  ..  mmiitt††®®TTIIkk**eebbIIkkLLaannppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnmmkkddwwkkxxMM∆∆̈̈yykkeeTTAAkkaann''mmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥FFMM
PP¬¬aamm  ..  eevvCCÇÇbbNNiiÎÎttkk**ssMMeerrccvvHHkkaatt''yykkxx~~aayyeennaaHHeeccjjeeTTAA  ..  lluuHHCCaa®®ssYYllbbYYlleehhII
yykkaallNNaa  mmiitt††®®TTIIkk**ddwwkkxxMM∆∆̈̈mmkkppÊÊHHeennAAPPUUmmií́ ®®BBttUUccvviijj  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHeessaatt  KKaatt''
[[®®VVkk''xxMM∆∆̈̈ccMMnnYYnn22000000eerroollCCaammYYyyeexxaaGGaavvEEddllxxMM∆∆̈̈JJkk''CCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnneennHH  ..  mmiitt††TTiittnnii
yyaayybbeeNNII††rrllaatt''GGaavvbbeeNNII††rreeddIImm∫∫IIbbgg˙̇aajjss¬¬aakkss~~aammeennAAnnwwggeeJJHHeeTTAAGGgg®®bbCCMMuu  ..
eeBBlleennaaHHmmiitt††LLSSEEddllkkMMBBuuggEEddllkkMMBBuuggee®®sskkQQaamm  eebbIIkkEEPP~~kk®®kkhhmmEEtt¬¬  EEbbssmm¬¬ww
ggmmuuxxXXaattkkrrBBIIrrnnaakk''eeTToottKKWW  mmiitt††yyiinn  nniiggmmiitt††eehhookk  eeddIImm∫∫IIssYYrreeyyaabbll''  ..

mmiitt††yyiinnEEbbmmuuxxeeKKcceeccjjBBIIEEPP~~kkmmiitt††®®bbFFaannLLSS  ssmm¬¬wwgg´́®®BBrrnnaammmmYYyyssnnÊÊ¨̈HHFFMM
eeTTIIbbrrkkJJkk¥¥eeXXIIjjeeqqII¬¬yyTTSSggrrddwwbbrrdduubbffaa  ––  eeBBTT¥¥®®TTIImmaanncciitt††ssbb∫∫¨̈rrssNNaass''  ..
kk~~̈̈ggeeBBllmmaannssÂÂggaamm  xxMM∆∆̈̈eennAAEEttkk~~̈̈gg´́®®BBrrnnaammeeTT  ..  eennAAeeBBllEEddll®®KKYYssaarrrrbbss''xxMM∆∆̈̈  QQWW
mmiitt††®®TTIIEEttggEEttCCYYyyBB¥¥aaVVllCCaanniiccçç  ..  eeBBlleennaaHHmmiitt††eehhookkssmm¬¬wwggmmuuxxmmiitt††yyiinn
yy""aaggeekk††AA®®kkhhaayyCCaaTTIIbbMMppuutt  rrYYccllaann''mmaatt''ffaa  ––  hhiiuuHH  !!  ..  rrYYcceehhIIyyeennAAeess©©øømm  ..

kkaall:eeTTss:eennaaHH  mmiitt††TTSSggbbYYnnnnaakk''eennHHkkMMBBuuggCCkk''́́ ddssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnffIIµµkk~~̈̈ggkkggbbwwgg
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FFMMyy""aaggvvIIvvkk''  ..  ccMMEENNkk‰‰ttaa®®TTIInniiggyyaayyeeTTooggvviijjVVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnnmmYYyy®®KKaaeeddaayyssaarr
ssaarrYYnn  ..  eeBBllGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[®®bbmmUUlleeyyaaFFaaeekkµµgg@@yykkeeTTAAlltt''ddMM[[ss¬¬aabb''  yyuuvvCCnn
ssaarrYYnnVVnn®®ttUUvvTTTTYYllTTaarruuNNkkmmµµnnwwggeeKKEEddrr  ..  eeBBllyyYYnnccUUllmmkkrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTss
EExxµµrr  vvaaeebbIIkkbbrrLLaanneeTTAA®®bbmmUUll®®kkuummssaarrYYnnEEddlleessssssll''eennAArrss''  nnSSyykkeeTTAAbbMM
JJkk''GGaavvuuFF[[  rrYYccbbJJççËËllkk~~̈̈ggkkggkkmm¬¬SSggbbddiivvtt††nn__kkmmıı̈̈CCaa˘̆˘̆˘̆..

eeqq¬¬øøtt{{kkaassdd**llÌÌeennHH  ssaarrYYnnBB¥¥aayyaammeeddIIrrssYYrrrrkkyyaayyeeTToogg  ..  ssaarrYYnnVVnnCCYYbb
yyaayyeeTTooggeennAA´́ff©©TTII33--33--8800  eennAAee®®kkaayyvvtt††rrMMddYYll´́nnTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..  yyuuvvCCnn
ssaarrYYnnssMMrrkk''TTwwkkEEPP~~kkGGaaNNiittyyaayyeeTTooggrrbbss''vvaaNNaass''  ®®BBmmTTSSggyyMMeessaakkss††aayy  ttaa
EEddllmmiinnGGaacceeKKccccaakkBBIIkkaarrssmm¬¬aabb''rrbbss''GGggkkaarrVVnn  ..

VVyyll©©aaccrrYYcceehhIIyy  ssaarrYYnn{{bbrrYYccssMMBBHHllaayyaayyeeTTooggccaakkeeccaallTTwwkkddIIkkmmıı¨̈CCaa
eeTTAAkkaann''®®bbeeTTss´́ff  eeddIImm∫∫IIeeKKccmmiinnbbMMeerrIIyyYYnntteeTTAAeeTToott  ..

❑                           ❑

❑
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- PaK2 -

etI®TB¥sm∫ti†eBj®sukExµ~reTANaGs' ?
kll∫icyYnhaNUysm¬ab'kMcayExµr

enAkmıC̈ae®kam !

‹‹  ddMMNNaakk''kkaarrEEddll®®ttUUvvssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrr

‹‹  ddMMNNaakk''kkaarrEEddll®®ttUUvvssmm¬¬aabb''kkmmµµaaPPiiVVllCCaann''xxııss''bbkkßßEExxµµrr

®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrr

‹‹  ddMMNNaakk''kkaarrEEddll®®ttUUvvssmm¬¬aabb''KKNNrrddΩΩmmÂÂnnII††́́ nnrrddΩΩaaPPiiVVll

kkmmıı̈̈CCaa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥

‹‹  nnrrNNaabbeeggII̊̊ttKKuukkTTYYllEEss¬¬gg

dMNak'karEdl®tUvsm¬ab'
Exµr®khmnin`akarExµr

kk~~¨̈ggrryy::eeBBll2277EExxGGggkkaarr®®ccaannkk∫∫aallEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrrnniiggxxIIçç´́dd[[ss--
mm¬¬aabb''KK~~aa‰‰ggyy""aaggvvkk''vvII  jj¨̈SSgg[[EExxµµrrEEddllmmiinnTTaann''ddll''eevvnnss¬¬aabb''    xx¬¬aaccVVkk''ss∫∫aatt    QQbb''  

CMBUkTI15
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eeccHHnniiyyaayy  QQbb''eeccHHeessIIcc  QQbb''eeccHHyyMM  xxMM®®bbwwggEEttGGUUssnngg&&ll  rrnnaass''  CCMMnnYYss  eeKKaa
®®kkbbII  kkNN††aalleePP¬¬øøgg  kkNN††aallpprr  kkNN††aall´́ff©©eekk††AAeessIIÊÊrreeqqHH˘̆˘̆˘̆..

®®ssaabb''EEtteennAAll©©aaccmmYYyyeennaaHH  mmaann®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggyy""aaggee®®ccIInneellIIss
llbb''eeccjjmmkkBB&&TTÏÏVVjj''ssmm¬¬aabb''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrr®®kkuummTTII11  eeFFII√√[[ccllaaccll
eeBBjj´́®®BB  ..

kk~~¨̈ggEExxkkJJÔÔaaqq~~SS11997777  eennAA´́ff©©bbuuNN¥¥PPÇÇMM¨̈bbiiNNÎÎ  yyaayyeeTTooggVVnneeXXIIjj®®BBwwttii††kkaarr--
NN__dd**ccEEmm¬¬kkmmYYyyeeddaayyppÊÊaall''EEPP~~kk  ..  eeBBlleennaaHH®®bbCCaaCCnnPP&&yy®®ssLLSSggkkSSgg  eeddaayy
eeXXIIjjmmnnuussßßCCaaee®®ccIInn®®kkuummeeddjjVVjj''KK~~aa  eeddaayyTTuukkeexxµµaacc[[ss¬¬aabb''JJsseeBBjj´́®®BB  ..
ee®®kkaayymmkkbbnnii††cceeTTIIbbeeKKddwwggffaa  mmaann®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggeeccjjmmkkyy""aaggee®®ccIInneellII
ssllbb''BB&&TTÏÏVVjj''ssmm¬¬aabb''eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm  EEddllssiiƒƒtteennAAee®®kkaammbbJJÇÇaakkaarrrrbbss''  ddaa--
hhYYnn eehhAAmmiitt††vvaa""jj  EEddllttSSggmmUUllddÏÏaanneennAAxxaaggeeCCIIggPP~~MMFFiibbttII  GGss''ccMMnnYYnn®®bbEEhh
ll770000nnaakk''  ..

ccMMEENNkkmmiitt††vvaa""jj  GGggkkaarr[[ccaabb''xx¬¬ÁÁnnttSSggBBII´́ff©©TTII44--88--7777  nnSSyykkeeTTAAddaakk''KKuukk
TTYYllEEss¬¬gg  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnneeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµyy""aaggeeXXaarreeXXAAeeTTAAeellIImmiitt††vvaa""jjGGss''rryy:

eeBBllCCaaggBBIIrrEExxmmkk  GGggkkaarrkk**nnSSyykkmmiitt††eennHHeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaalleennAA´́ff©©TTII1188--1100--7777..
mmiitt††vvaa""jjCCaasshhkkaarrIIrrbbss''eexxoovv--ssMMppnn  ..  kk~~̈̈ggeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennHH  mmUUllddΩΩaannEExxµµrr®®kkhh
mmnniinn~~aakkaarrEExxµµrrCCaaee®®ccIInnkkEEnn¬¬ggeeTToott  kk**rrggee®®KKaaHHff~~aakk''ddUUccmmUUllddΩΩaannmmiitt††vvaa""jjEEddrr  ..  mmaannåå--
TTaahhrrNN__ddUUccCCaaeennAAmmUUllddΩΩaannPPUUmmiikkUUnnee®®kkooll  EEddllssiiƒƒtteennAAccmm©©aayy1155KK˘̆mm˘̆BBIIeexxtt††®®BBHH
vviihhaarr  mmaann««®®bbCCaaCCnnccaass''»»ccMMnnYYnn111144nnaakk''      nniiggeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrrccMMnnYYnn
220022nnaakk''  VVnnrrtt''eeKKccccaakkppuuttee®®KKaaHHff~~aakk''ssll''eennAArrss''eeTTAAkkaann''CCMMrrMMllMMBBuukk´́nn®®bbeeTTss´́ff
..  eennAAkk~~̈̈ggccMMeeNNaammmmiitt††TTSSggeennaaHH  yyaayyeeTTooggVVnnCCYYbbmmiitt††mm~~aakk''  eeQQµµaaHHeeCCtt    GGaayyuuCCaagg
3300qq~~SS  mmaanneeddIImmkkMMeeNNIItteennAArrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  ..  eeCCttEEddllCCaaGG~~kk  eerroonnssUU®®tteeccHHddwwggmm~~aakk''
VVnnnniiyyaayy®®VVbb''yyaayyeeTTooggeeddaayyppÊÊaall''ffaa  ––  ®®kkuummxx¬¬ÁÁnnssµµ&&®®KKcciitt††bbMMeerrIIGGggkkaarr    kk~~̈̈ggeeBB
llEEddllkkMMBBuuggssÂÂggaammyy""aaggeevvTTnnaa´́®®kkEEllgg..  bb""uuEEnn††eeCCOOGGggkkaarrEEddllnniiyyaayy®®ccMMEEddll
@@ffaa  eeBBllNNaaGGggkkaarrVVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yy  GGggkkaarrpp††ll''eessrrIIPPaaBByy""aaggrruuggeerrOOgg
nniiggssuuPPmmggll[[mmiitt††TTSSggGGss''ssbb∫∫aayyrrIIkkrraayy  ..

lluuHHddll''́́ ff©©TTII1177--44--7755  GGggkkaarrssMMeerrccVVnn  ««CC&&yyCCMMnnHHdd**mmhhaaGGssççaarr¥¥»»  eehhII
yykk**bbMMeePP¬¬ccJJkk¥¥ssnn¥¥aaeeccaall  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHEEffmmTTSSggddaakk''vviinn&&yyyy""aaggttwwggrrwwggCCaa
ggeeBBllkkMMBBuuggmmaannssÂÂggaammeeTTAAeeTToott  ..  TTSSgg««®®bbCCaaCCnnccaass''»»,,  TTSSggeeyyaaFFaa  GGggkkaarr
ssnnii~~ddΩΩaannddUUccGG~~kkeeTTaass  KKWWbbJJÇÇaa[[eeFFII√√BBlliikkmmµµTTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©  ..  rrII‰‰llTTÏÏppllEEddll
eeFFII√√VVnn        eeXXIIjjEEtt®®bbmmUUllddwwkknnSSeeccjjeeTTAAkkaann''TTIIkkEEnn¬¬ggGGaaff··kkMMVVMMggGGss''rrllIIgg  ..    kkaarr  
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GGtt''XX¬¬aannkkaann''EEttmmaannssPPaaBBFF©©nn''FF©©rrCCaaggeeBBllkkMMBBuuggmmaannssÂÂggaammeeTTAAeeTToott  ..  CCaaBBii--
eessssGGggkkaarrhhaammXXaatt''        mmiinn[[mmaannkkaarrCCYYbb®®bb®®ss&&yyTTaakk''TTggnnwwgg  ««  ®®bbCCaaCCnnffIIµµ  »»
eeLLIIyy  ..

®®ssaabb''EEtteennAAccuuggEExxkkJJÔÔaaqq~~SS11997777  mmaann®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg  EEddlleeKKmmiinn
ddwwggeeccjjmmkkBBII®®bbPPBBNNaa  mmaannccMMnnYYnnee®®ccIInneellIIssllbb''BB&&TTÏÏVVjj''ssmm¬¬aabb''®®kkuummrrbbss''
eeCCtt  EEddllmmiinnVVnnddwwggxx¬¬ÁÁnnCCaammuunn  ..  KKµµaannkkaarr®®bbuugg®®bbyy&&tt~~®®kkuummeeCCttkk**®®ttUUvvss¬¬aabb''eeTTAA
CCaammYYyyeexxµµaaccddYYlleeddkkss††ËËkkss††wwggJJsseeBBjj´́®®BB  ..

ccMMEENNkk‰‰GG~~kkEEddlleessssssll''eennAArrss''eeddaayyssaarrrrtt''eeKKcceePPoossxx¬¬ÁÁnnTTaann''  kk**
VVnnccUUllmmkkkkaann''®®bbeeTTss´́ffeennHH  ..ll..

mmiitt††eeCCttkk**bbnn††eeTToottffaa  ––  nnwwkk@@eeTTAAKKYYrr[[ss††aayyNNaass''  ee®®JJHH®®KKYYssaarrrrbbss''xxMM∆∆̈̈yy
ll''®®ccLLMMyy""aaggFF©©nn''  ..  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈CCaannaammWWuunnFFMMeeFFII√√kkaarreennAArrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj,,  bbgg@@rrbbss''xxMM∆∆̈̈CCaa
ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥,,  CCaaeevvCCÇÇbbNNiiÎÎtt  ..  KKaatt''mmaannkkaarrCCiinnNNaayynnwwggssPPaaBBBBuukkrrllYYyy´́nnrrbb
bbssaaFFaarrNNrrddΩΩ  ..  eennAAeeBBllEEddllææssUUrreesscckkII††GGMMJJvvnnaavvrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ““BBuu
kkxxMM∆∆¨̈kk**ssMMeerrccllHHbbgg''GGII√√@@TTSSggGGss''  eehhIIyyddwwkknnSS®®KKYYssaarrccUUll´́®®BBssµµ&&®®KKcciitt††bbMMeerrIIsseemm††
cc““  ˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††bb""HHccMMeellIIEExxµµrr®®kkhhmmEEddllmmaanneemmbbJJÇÇaakkaarreellIIKKWWGGggkkaarrGGnnaammiikkeeTTAAvviijj  ..
GGggkkaarrbbMMEEbbkk®®KKYYssaarrxxMM∆∆¨̈[[®®JJtt''®®VVss''KK~~aaGGss''rrllIIgg  ..  ccMMEENNkk‰‰xxMM∆∆¨̈EEddllXX¬¬aattBBII
®®KKYYssaarreennAAmm~~aakk''‰‰gg  kk**mmiinnEEddllVVnnæænnrrNNaanniiyyaayyBBIIeeQQµµaaHHeexxoovv--ssMMppnn  sseemm††cc
““eeLLIIyy  ..  eennAAeeBBlleennaaHHxxMM∆∆¨̈mmiinnddwwggTTaall''EEtteessaaHHffaammaannEExxµµrr®®kkhhmmEEddllmmaannnniinn~~aa
kkaarryyYYnnccUUllmmkkbbnn¬¬MMee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmmddUUcc@@KK~~aayy""aaggeennHHeeTT  ..

lluuHHmmaannååbb∫∫ttii††eehhttuuVVjj''ssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrryy""aaggeennHHeekkIIttmmaann
eeLLIIgg  ee®®kkaayymmkkbbnnii††cceeTTIIbbddwwggffaa®®  ®®kkuummXXaattkkttGGaaff··kkMMVVMMggeennHHKKWWCCaaEExxµµrr®®kkhhmmnnii
nn~~aakkaarryyYYnn  EEddllmmaannkkaarrKKSS®®TTyy""aaggeeBBjjTTMMhhwwggBBIIbbUUddUUyy  ..

mmiitt††eeCCttbbJJÇÇaakk''ffaa  kk~~¨̈ggqq~~SS11997788  ®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggTTSSggeennaaHH  eeccjjmmkk
BB&&TTÏÏVVjj''ssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrrEEddllmmaanneexxoovv--ssMMppnnCCaaeemmddwwkknnSS  mmaannccMM
nnYYnn22……33eellIIkkeeTToott  ..  ddUUeecc~~HHEExxµµrr®®kkhhmmeessIIÊÊrreePPII¬¬ggeennHH  ®®ttUUvvGGggkkaarrccaatt''kkaarr[[ssmm¬¬aa
bb''CCaabbnn††@@GGss''ccMMnnYYnn®®bbmmaaNNCCaagg22mmWWuunnnnaakk''  ..  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''TTSSggKKNNrrddÏÏ
mmÂÂnnII††ddUUccCCaa  ssUU--PPwwmm,,  jjwwmm--rrss'',,  hhflflUU--nnwwmm,,  eeBBjj--FFYYkk  eehhAAmmiitt††vv""nn--eevv""tt  CCaaeeddIImm  ..

mmiitt††eeCCttbbeeNNII††rrbbÌÌËËnn®®ssIIrrtt''eeKKcceePPoossxx¬¬ÁÁnnccUUllkkaann''®®bbeeTTss´́ff  ..  ccMMEENNkk““BBuu
kkmm††aayynniiggbbgg@@®®ttUUvv®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggssmm¬¬aabb''eeccaallGGss''rrllIIgg  ..  lluuHHeeccjj
ppuuttBBII®®bbPPBBdd**qqÁÁttllIIllaaeennHH  mmiitt††eeCCttVVnnCCYYbbbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrffIIµµ  ..  eennAAeeBBlleennaaHH  eeCCttkk**
ddwwggffaa      GGggkkaarrGGnnaammiikkccaatt''kkaarrssmm¬¬aabb''bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrrrYYmmQQaammrrbbss''xx¬¬ÁÁnn    EEddllmmaannBBYYkk  
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bbJJÔÔvv&&nn††CCaaBBiieessss  GGss''ccMMnnYYnnCCiitt33llaannnnaakk''  ..  ddwwggffaaTTII®®bbCCMMuuEExx®®ttTTSSgg2200VVnnkk¬¬aa
yyeeTTAACCaarreehhaassƒƒaann  rrII‰‰®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††sswwggeeBBjjmmYYyynnKKrrEExxµµrr  kk**®®ttUUvvBBYYkkeeccaarrhhaarryy
®®bbmmUUllyykkeeTTAA®®ssuukkvvaaGGss''  ..  mmiitt††eeCCttTTeennÊÊjjffaa  KKYYrr[[QQWWccaabb''CCaa´́®®kkEEllgg  mmiinn
KKYYrreemmddwwkknnSSEExxµµrreennAAssmm&&yyeennaaHH  eeFF√√ss®®bbEEhhssccaajj''eeVVkkyyYYnnhhaaNNUUyybbNN††aall
[[EExxµµrrFF¬¬aakk''ddll''nnUUvvvviinnaasskkmmµµ  TTSSgg®®bbCCaaCCnnTTSSgg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††  eehhIIyyCCaaBBiieesssseeFFII√√
[[EExxµµrryyll''®®ccLLMMvveegg√√ggbbeeNNII††rrKK~~aaccaakkeeccjjBBIImmaattuuPPUUmmii  TTuukkTTwwkkddII´́®®BB®®BBwwkkßßaa[[yyYYnn
hhaaNNUUyynniiggGGaayy""ggrrbbss''vvaa®®ttYYtt®®ttaa  eehhIIyymmiinnEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHeessaatt  EExxµµrrxx¬¬HHEEffmmTTSS
ggEEff¬¬ggGGMMNNrrKKuuNNyyYYnnEEffmmeeTToottppgg  EEddllCCaakkaarrmmYYyyKKYYrr[[eeGGoonnxxµµaass''yy""aagg´́®®kk
EEllgg  ..  CCaaTTIIbbJJççbb''  eeCCttkk**bbEEnnƒƒmmffaa  ««  ss††aayyeeGGIIyyEEssnnss††aayyTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaa  »»  ..

eeCCttmmkkddll''ssaaFFaarrNNrrddΩΩVVrrSSggeennAA´́ff©©  77//1100//8811  ..  ccMMEENNkk‰‰bbÌÌËËnn®®ssIIkk**ttaa
mmbbII††eeTTAArrss''eennAA‰‰®®bbeeTTsskkaaNNaaddaa  ..

dMNak'karEdl®tUvsm¬ab'kmµaPiVlCan'xıs'
bkßExµr®khmnin`akarExµr

kk~~̈̈ggqq~~SS11997777--7788  KKuukkTTYYllEEss¬¬ggCCaakkEEnn¬¬ggEEddllGGggkkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµ  nniiggssmm¬¬aa
bb''kkmmµµaaPPiiVVllCCaann''xxııss''bbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrrGGss''ccMMnnYYnnyy""aaggee®®ccIInn  ..  mmaannPPss††̈̈
ttaaggxx¬¬HH@@ddUUcctteeTTAA  ––

‹‹  eennAA´́ff©©TTII2255--11--7777  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[ccaabb''xx¬¬ÁÁnnmmiitt††kkuuyy--FFYYnn  kkmmµµaaPPiiVV--
llCCaann''xxııss''  nnSSyykkeeTTAAddaakk''KKuukkTTYYllEEss¬¬gg  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnneeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµGGss''ccMMnnYYnn
eeBBll33EExxmmkk  GGggkkaarrccaatt''EEccggffttrrUUbbTTuukk  rrYYcckk**ssmm¬¬aabb''eeccaalleeTTAA  ..

‹‹  eennAAEExxmmiinnaaqq~~SS11997777  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[ccaabb''xx¬¬ÁÁnnEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrr
eennAAPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··  mmaannccMMnnYYnn440000nnaakk''  nnSSyykkeeTTAAbbJJççËËllKKuukkTTYYllEEss¬¬gg  ..  DDuuccCCaaeemm
KKuukkccaatt''kkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµyy""aaggeeXXaarreeXXAA  bbgg≈≈MM[[ssrreessrrssaarrPPaaBBTTTTYYllkkMMhhuussffaa
®®kkuummxx¬¬ÁÁnnCCaaPP~~aakk''ggaarreevvoottkkuugg  eehhIIyyccuuHHhhttƒƒeellxxaayy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvv  ffttrrUUbbTTuukkCCaa‰‰kk
ssaarr  rrYYcceeTTIIbbssmm¬¬aabb''eeccaall  ..

‹‹  eennAA´́ff©©TTII2211--66--7777  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[ccaabb''xx¬¬ÁÁnnEExxkk--EEbb""nn  eehhAAmmiitt††ssflflUU
CCaaKKNN::ttMMbbnn''44  nnSSyykkeeTTAAddaakk''KKuukkTTYYllEEss¬¬gg  ..  ‰‰®®bbBBnnÏÏrrbbss''mmiitt††ssflflUUeennHH  ®®ttUUvveeKK
ccaabb''xx¬¬ÁÁnneennAA´́ff©©88--99--7777  ..  DDuuccccaatt''kkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµyy""aagg´́®®BB´́ppßß  rrYYcceehhIIyyssmm¬¬aa
bb''TTSSggBBIIrrnnaakk''bbII††®®bbBBnnÏÏeeccaalleennAA´́ff©©1188--1100--7777  ..

‹‹  eennAA´́ff©©TTII44--88--7777  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[ccaabb''xx¬¬ÁÁnnCCaa--hhUUnn  eehhAAmmiitt††vvaa""jj    CCaaeemm  
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kkaann''kk††aabb''eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrr  mmaannmmUUllddΩΩaannssiiƒƒtteennAAPP~~MMFFiibbttII    nnSSyykkeeTTAAbb--
JJççËËllKKuukkTTYYllEEss¬¬gg  ..  DDuuccccaatt''kkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµGGss''rryy::eeBBll22EExx    rrYYcceeTTIIbbbbJJÇÇaa[[
eeKKssmm¬¬aabb''eeccaalleennAA´́ff©©TTII1188--1100--7777  ..

‹‹  ccMMEENNkkhhflflUU--yynn''  eemmEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrrdd**ll∫∫IIll∫∫aajj  VVnn®®ttUUvvGGgg--  kkaarr--
ccaabb''xx¬¬ÁÁnn  ttSSggBBIIqq~~SS11997755eemm""¬¬HH  ..  mmiitt††EEkkvv--mmaassnniiggmmiitt††yy""aa  ®®ttUUvvGGggkkaarreeccjjbb
JJÇÇaa[[ccaabb''xx¬¬ÁÁnneennAA´́ff©©2200--99--7766  ..  mmiitt††TTSSgg33nnaakk''eennHHkk**®®ttUUvveeKKyykkeeTTAAbbJJççËËllKKuukk
TTYYllEEss¬¬gg  eehhIIyykk**®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''eeccaallEEddrr  ..

‹‹  eePPaaKK--qqaayy  ®®ttUUvvGGggkkaarrccaabb''xx¬¬ÁÁnnbbJJççËËllKKuukkTTYYllEEss¬¬ggeennAA´́ff©©1133--33--7777
®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''eeccaalleennAA´́ff©©66--77--7777  ..

❑                                ❑

❑

dMNak'karEdl®tUvsm¬ab'KN:rdΩmRnI†
´nrdΩaPiVlkmı¨Ca®bCaFibety¥

eennAA´́ff©©  1100--44--7777,,  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[ccaabb''hhflflUU--nnwwmm  rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggeeXXaass
nnaakkaarr´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı̈̈CCaa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  nnSSyykkeeTTAAbbJJççËËllKKuukkTTYYllEEss¬¬gg  ..  DDuucc
ccaatt''kkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµyy""aaggeeXXaarreeXXAA  ..  kk~~̈̈ggrryy:eeBBll33EExx  eeKKbbgg≈≈MM[[CCnnCCaabb''eeTTaa
sseennHHssrreessrrssaarrPPaaBBffaaCCaaeessGGIIuuGGaa  eeddaayymmaannccuuHHhhttƒƒeellxxaayy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvv  ..  mmuu
nnnnwwggssmm¬¬aabb''eennAA´́ff©©TTII  66--77--7777  eeKKffttrrUUbbTTuukkCCaa‰‰kkssaarrssiinn  ..  ccMMEENNkk‰‰®®bbBBnnÏÏ
hhflflUU--nnwwmmvviijj  eeKKccaabb''xx¬¬ÁÁnneennAA´́ff©©TTII1144--44--7777  rrYYccssmm¬¬aabb''eeccaalleennAA´́ff©©1122--55--7777  ..
CCMMnnaann''eennaaHHEExxµµrrPPaaKKee®®ccIInnssaall''nniiggddwwggffaa  hhflflUU--nnwwmmCCaasshhkkaarrIIrrbbss''eexxoovv--ssMMppnn  nnii
gghhflflUU--yynn''  ..

eennAA´́ff©©TTII22--1111--7788  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[ccaabb''xx¬¬ÁÁnn  eeBBjj--FFYYkk  eehhAAmmiitt††vvnn--eevv""tt
GGnnuurrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11TTTTYYllbbnnÊÊ¨̈kkxxaaggEEpp~~kkeessddΩΩkkiiccççnniiggååssßßaahhkkmmµµ´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı¨̈
CCaa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ..  ®®bbBBnnÏÏvvnn--eevv""tt®®ttUUvveeKKccaabb''xx¬¬ÁÁnneennAA´́ff©©66--1122--7788  GG~~kkTTSSggBBIIrr
®®ttUUvveeKKbbJJççËËllKKuukkTTYYllEEss¬¬gg˘̆˘̆˘̆  VVtt''xx¬¬ÁÁnnrrhhUUtt  ..

kk~~¨̈ggeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennHHGGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[ccaabb''xx¬¬ÁÁnn®®bbFFaanneerraaggcc®®kk®®KKbb''®®bb--
eePPTT  bbJJççËËllKKuukkTTYYllEEss¬¬gg  rrYYccssmm¬¬aabb''eeccaallGGss''  ddUUccmmaannCCaaååTTaahhrrNN__xx¬¬HH@@eennAA
kk~~¨̈ggttaarraaggxxaaggee®®kkaammeennHH  ––
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eeQQµµaaHH ®®bbFFaanneerraaggcc®®kk ´́ff©©ccUUllKKuukk ´́ff©©ssmm¬¬aabb''
yy""aann--kknn eemmßßAAmmII 2211//1111//7788 3311//1122//7788
eemm""AA--EEmm""®®tt dd--22 3300//1111//7788 3311//1122//7788
ccwwbb--eeqqgg dd--11 3300//1122//7788 3311//1122//7788
xxaann''--ttSSgg dd--99 3300//1111//7788 3311//1122//7788
GGwwuumm--xxnn kk--1100 3300//1111//7788 3311//1122//7788
ssflfluunn--eessookk EEddkkeeKKaalldd--44 3300//1111//7788 3311//1122//7788
ssflfluunn--eeddaatt kk††aarrbbnnÊÊHH 0022//1122//7788 3311//1122//7788
hhflfluunn--XXnn ccMMhhuuyy®®ssaa 3300//1111//7788 3311//1122//7788
EEkk--´́pp eekkAAssflflUUkkgg'' 0066//1122//7788 3311//1122//7788
NNuubb--KKgg ee®®bbggkknnÊÊkk'' 0066//1122//7788 3311//1122//7788
eeTTBB--ssaajj bb""HHkkgg''LLaann 0077//1122//7788 3311//1122//7788
EEddkk--bb""uugg TTwwkk 1100//1122//7788 3311//1122//7788
GGwwuumm--ssMMGGuull GGKKIIssnnII 1155//1122//7788 3311//1122//7788
yyss''--eessgg hhII√√®®bbUUssIIuumm""gg''tt__ 2200//1122//7788 3311//1122//7788
®®VVkk''--eemmOOgg EEddkkeeKKaallgg--55 2211//1122//7788 3311//1122//7788
EEssmm--KKgg'' VV¬¬ssIIÊÊkkbb--33 1122//1122//7788 3311//1122//7788
eeBBCC--mmiiuujj VVrrIIbb--44 2211//1122//7788 3311//1122//7788
vvgg''--QQMMuu TTwwkk®®kkUUccTT--33 2244//1122//7788 3311//1122//7788
mm""kk''--qqaayy TTwwkkeeddaaHHeeKKaaqq 2244//1122//7788 3311//1122//7788
yyUU--TTuuyy GGiiddΩΩ 2244//1122//7788 3311//1122//7788
ssaayy--FFiimm VVvv 2244//1122//7788 3311//1122//7788

GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[ccaabb''®®bbFFaanneerraaggcc®®kkssIIuumm""gg''tt__,,  eerraaggcc®®kkttmm∫∫aajj  nniiggGGPPii
VVllrrffeePPII¬¬gg  ®®bbmmUUllbbJJççËËllKKuukkTTYYllEEss¬¬ggTTSSggGGss''  ..  DDuuccccaatt''kkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµ
bbgg≈≈MM[[ssrreessrrssaarrPPaaBBTTTTYYlleeTTaassffaa  ®®kkuummxx¬¬ÁÁnnCCaaeessGGIIuuGGaaCCaagg1100qq~~SSmmkkeehhIIyy..
ssrreessrrTTTTYYlleeTTaass  ccuuHHhhttƒƒeellxxaa®®ttwwmm®®ttUUvv  ffttrrUUbbTTuukkCCaa‰‰kkssaarr  rrYYcceeTTIIbbssmm¬¬aabb''
eeccaalleennAA´́ff©©TTII3311--1122--7788  ..

ssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  ®®bbFFaanneerraaggcc®®kkTTSSggGGss''eennHH  KKWWCCaakkmmµµaaPPiiVVllCCaann''xxııss''TTSSgg
GGss''rrbbss''bbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrr  ..  ccMMEENNkknniieeyyaaCCiikkeerraaggcc®®kkTTSSggGGss''  eennaaHH
GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[bbMMEEbbkkCCaaBBIIrrBBYYkk  KKWW®®bbCCaaCCnnffIIµµnniigg®®bbCCaaCCnnccaass''  ..
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--  nniieeyyaaCCiikkCCaa®®bbCCaaCCnnffIIµµ  ––  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaaeehhAACCaabbnn††bbnnÊÊaabb''  PPrrffaannSSyykk
eeTTAAeerroonnssUU®®tt  ..  kkaarrBBiittGGggkkaarrnnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSggGGss''  eehhIIyyEEttggttSSgg
®®bbCCaaCCnnccaass''CCMMnnYYss  ..

--  nniieeyyaaCCiikkCCaa®®bbCCaaCCnnccaass''  ––  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaaeehhAACCaabbnn††bbnnÊÊaabb''  nnSSyykk
eeTTAAddaakk''KKuukkTTYYllEEss¬¬ggxx¬¬HH  eehhIIyymmaannmmYYyyPPaaKKffMMbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''eeccaallPP¬¬aamm  eennAAkk~~¨̈gg
EExxvviicciiœœkkaanniiggFF~~ËËqq~~SS11997788  ..  lluuHHddll''́́ ff©©3311--1122--7788  eeddIImm∫∫IIbbJJççbb''eebbsskkkkmmµµrrbbss''
xx¬¬ÁÁnnmmYYyyvvKK  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''GG~~kkeeTTaassTTYYllEEss¬¬ggTTSSggGGss''  ..

ddUUeecc~~HH®®bbFFaannnniiggnniieeyyaaCCiikkeerraaggcc®®kk®®KKbb''®®bbeePPTTkk~~¨̈gg®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  TTSSgg®®bbCCaa
CCnnffIIµµTTSSgg®®bbCCaaCCnnccaass''  ®®ttUUvvGGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''eeccaallGGss''ccMMnnYYnn66mmWWuunn11
JJnn''  ((6611,,000000))  nnaakk''  ..

eehhttuuyy""aaggddUUcceemm††ccVVnnCCaaKKuukkTTYYllEEss¬¬ggmmaannllMMnnSSeerroobbccMMyy""aagghhµµtt''cctt''®®ttwwmm
®®ttUUvveemm""¬¬HH  ??  ..

eemmIIllccuuHH  !!  GG~~kkeeTTaassCCaabb''KKuukkTTYYllEEss¬¬gg  ®®ttUUvvEEttssrreessrrssaarrPPaaBBTTTTYYlleeTTaass
ccuuHHhhttƒƒeellxxaa®®ttwwmm®®ttUUvv  ffttrrUUbbTTuukkCCaa‰‰kkssaarr  EEddllmmaannCCaaee®®ccIInnmmWWuunnTTMMBB&&rr  mmuunnnnwwgg
®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''eeccaall  ..

KKuukkeennHH®®ttUUvveeKKbbeeggII˚̊tteeLLIIggssMMrraabb''eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµ  nniiggssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrrGG~~kk
eeccHHddwwgg  mmaannbbJJÔÔvv&&nn††®®KKbb''®®bbeePPTT  ssmmaaCCiikkCCaann''xxııss''  nniiggkkmmµµaaPPiiVVllEExxµµrr®®kkhhmmnnii
nn~~aakkaarrEExxµµrrCCaaeeddIImm  ..

ddUUeecc~~HHeebbIIEExxµµrreeyyIIggeeccHHttaammddaann®®KKbb''@@GGBB∏∏ËËtteehhttuu  ®®KKbb''ååbbkkrrNN__  ccaabb''ttSSggBBII
´́ff©©TTII1177--44--7755tt@@mmkk  eeyyIIggGGaaccyyll''PP¬¬aammVVnnffaa  KKWW®®kkuummEExxµµrrGGaayy""ggyyYYnnCCaaGG~~kk
bbeeggII̊̊ttKKuukkTTYYllEEss¬¬gg  ..  ee®®JJHHCCaaeerrooggrraall''qq~~SSeennAA´́ff©©TTII1177eemmssaa  bbYYkkvvaaEEttggeellIIkkttMMkk
ll''tteemmII̊̊ggbbuuNN¥¥GGnnuussßßaavvrrIIyy__eennHHCCaanniiccçç  ..

eennAA{{kkaasseebbIIkkBBiiFFIIbbuuNN¥¥mm††gg@@  eehhgg--ssMMrriinn®®bbFFaann®®kkuumm®®bbwwkkßßaarrddΩΩ  nniiggCCaaGGKK
eellxxaaFFiikkaarrKKNNkkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmmbbkkßß  eeLLIIggEEff¬¬ggssuunnÊÊrrkkffaayy""aaggEEvvgg  GGYYttGGaaggeePP¬¬
ccxx¬¬ÁÁnn  TTTTYYllssaarrPPaaBBffaa  bbkkßßrrbbss''xx¬¬ÁÁnnVVnnkkMMeeTTccEExxµµrrllnn''--nnll''  rrhhUUttVVnnCC&&yyCCMM
nnHHeellIIkkTTII11eennAA´́ff©©TTII1177--44--7755  nniiggeellIIkkTTII22´́ff©©TTII77--11--7799  EEddllVVnnkkMMeeTTccEExxµµrr
®®kkhhmm  ..

eennAAccuuggqq~~SS11997788  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''mmiitt††  ssUU--PPwwmm  rrYYcc[[ddwwkkeexxµµaacceeTTAAbbgg˙̇aa--
jj®®KKbb''@@sshhkkrrNN__eennAACCiitt@@eennaaHH  ..  ´́ff©©kkbb''eexxµµaaccssUU--PPwwmm  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[ccaa
bb''ccggTTSSgg®®bbBBnnÏÏ  TTSSggkkUUnnyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''  rrYYcckkbb''rrYYmmpp~~ËËrrCCaammYYyy  ..

nnrrNNaaCCaassUU--PPwwmm  ??
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ssUU--PPwwmmCCaaGGnnuu®®bbFFaannrrbbss''eexxoovv--ssMMppnn  kk~~¨̈ggCCYYrrrrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı¨̈CCaa®®bbCCaaFFiibbeett--
yy¥¥  eehhIIyyeennAAeeBBlleennaaHH  ssUU--PPwwmmCCaa´́ddss††SSrrbbss''bb""uull--BBtt,,  CCaaXXaattkkrryy""aaggssaahhaavv
KKWWrrUUbbeennHHeehhIIyyEEddllnnSS®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggeeTTAAttaammBB&&TTÏÏVVjj''EExxµµrr  EEddllvviill®®ttLL--
bb''mmkkBBIIeebb""kkSSggnniigghhaaNNUUyyeennAAqq~~SS11997733  eennAAkk~~̈̈ggeexxtt††mmNNÎÎllKKIIrrII  ..

eennAAqq~~SS11997777--11997788  kkiiccççkkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµyy""aaggssaahhaavveeXXaarreeXXAA  nniiggkkaarr
ssmm¬¬aabb''GG~~kkeeTTaasskk~~¨̈ggKKuukkTTYYllEEss¬¬ggPPaaKKee®®ccIInn  KKWWssmmaaCCiikknniiggkkmmµµaaPPiiVVllCCaann''xxııss''
rrbbss''bbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmEEddllmmaannnniinn~~aakkaarrEExxµµrreeTTAAvviijj  ..

mmkkddll''qq~~SS11997788  EExxµµrrEEddlleessssssll''eennAArrss''  kk**kk¬¬aayyeeTTAACCaaee®®KKOOggmm""aassIIuunn
rrbbss''GGggkkaarr  ..  eeTTaaHHCCaayyYYnnhhaannUUyyTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHyy""aaggFFMMeeFFggyy""aaggeennHHkk**eeddaayy
kk**vvaaeennAAEEttllaakk''mmuuxxddEEddll  vvaaeennAAEEttee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmmbbnn††eeTTAAeeTToott  eeddIImm∫∫IIccaatt''
kkaarrssmm¬¬aabb''kkMMccaatt''EExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrr[[GGss''ssiinn  ..

❑                        ❑

❑
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‹‹  ddMMNNaakk''kkaarrEEddllGGggkkaarr®®ttUUvvbbeeJJççjj®®kkuummXXaattkkrrTTII55

‹‹  eehhttuueemm††cc®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIImmiinnkkaann''GGaavvuuFFCCaakkSSeePPII¬¬gg  ??

‹‹  ddMMNNaakk''kkaarrEEddll®®ttUUvvssmm¬¬aabb''KKNNkkmmµµkkaarrkkggnniiggQQ¬¬bbCCaa

GGttiitteeccaarr

‹‹  ddMMNNaakk''kkaarrEEddll®®ttUUvvssmm¬¬aabb''EExxµµrreeddaayyGGaavvuuFFFFmmµµCCaattii

‹‹  ddMMNNaakk''kkaarrEEddll®®ttUUvvssmm¬¬aabb''yyuuvvCCnnccll&&tt

kk~~¨̈ggEExxssIIhhaaqq~~SS11997788  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjj®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttII  bbEEnnƒƒmmmmkkyy""aagg
ee®®ccIInn®®KKbb''kkgg  mmaann®®ssII  mmaann®®bbuuss  GGaayyuuBBII2200ddll''4455qq~~SS  ..  ®®kkuummeennHHKKµµaanneeXXIIjj
kkaann''kkSSeePPII¬¬ggeeTT  EEttkkaann''EExx√√vv®®KKbb''@@KK~~aaCCaaGGaavvuuFF  ..  mmkkddll''mmuunnddMMbbUUgg  BBYYkkeennHHbbgg˙̇aajj
ÚÚkkJJssuuPPaaBBrraabbssaarrTTnn''PP¬¬nn''  bbeeNNII††rrKK~~aaeeTTAAbbgg˙̇aajjxx¬¬ÁÁnnddll''KKNN:kkmmµµkkaarrkkgg  EEddll
CCaaGGttIItteeccaarr  ..  EEff¬¬ggbbnnÊÊaabbxx¬¬ÁÁnnffaa  ––  ««  GGggkkaarrbbJJÇÇËËnn®®kkuummxx¬¬ÁÁnn[[mmkkssMMuueerroonnssUU®®ttBBII
mmiitt††bbgg@@  eeddIImm∫∫IIddkk®®ssgg''kkaarrBBiieessaaFFnn__  yykkmmkkeeKKaarrBBGGnnuuvvtt††kkssaagg®®bbeeTTssCCaattii»»
®®kkuummeennHHbbgg˙̇aajj[[eeXXIIjjddUUccCCaammaannllaakk''kkaarrbbiiuunn®®bbssbb''NNaass''  ee®®JJHHeebbIIeeKK®®kkeeLL
kkxxaaggee®®kkAAeeTTAA  mmaannssPPaaBBxxaaggee®®kkAAddUUccCCaammnnuussßß´́®®BB  mmnnuussßßll©©gg''  mmaannPPaaKKee®®ccIInn
mmiinnTTSSggssaall''qq~~SSggGGflfluutt  mm""aassIIuunneeddrr  ……ssaabbflflUUppgg  ..  ccMMEENNkk‰‰BBYYkk®®ssII@@  GGgg̈̈yy≤≤tt
ssNN††aabb''FF~~aabb''  bbbbUUrrmmaatt''eexxµµAA®®BBIIkkeeddaayyTTMMJJrrss¬¬aammiinnQQbb''  eess††aaHHTTwwkkmmaatt''JJssvvaall
JJsskkaall  ..

CMBUkTI16

ddMMNNaakk''kkaarrEEddllGGggkkaarr®®ttUUvvbbeeJJççjj
XXaattkkrr®®kkuummTTII®®VVM
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bb""uuEEnn††ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijj  kk~~¨̈ggGGgg®®bbCCMMuunniimmYYyy@@  TTSSgg®®bbuussTTSSgg®®ssIIbbNN††aakk''KK~~aaee®®kkaakk
eeLLIIggnniiyyaayyBBII®®TTwwssII††eess~~hhaaCCaattii  mmaannvvKKmmaannXX¬¬aanniiggTTMMnnaakk''TTMMnngghhaakk''ddUUccCCaaGG~~kk
eeccHHddwwggyy""aaggee®®CCAA®®CCHHdd**GGssççaarr¥¥  eeddaayymmkkBBIIkkaarrnniiyyaayyKKµµaannrrGGaakk''rrGGYYll  KKµµaanneeTTIIss
KKµµaannTTaall''  ..  EEtteebbIIeeKKss††aabb''yyUUrr@@eeTTAA  BBYYkkeennHHssUU®®ttddUUccsstt√√eesskkttaammmmççaass''vvaanniiyyaayy
PPaassaarrbbss''vvaaeennAAEEttddEEddll@@ddUUccCCaa  ––

--  GG~~kkNNaahhUUbb  GG~~kkeennaaHHeeccjjBBlliikkmmµµ  !!
--  TTuukkmmiinnccMMeeNNjj  ddkkeeccjjmmiinnxxaatt  !!
®®kkuummeennHHbbbbYYllKK~~aaeeccjjeeFFII√√BBlliikkmmµµrrYYmmCCaammYYyy®®bbCCaaCCnnffIIµµyy""aaggss√√aahhaabb''  eeccAAeerr""AA

rrYYssrraayy  rraakk''TTaakk''  TTnn''PP¬¬nn''  nniiyyaayyllYYggeellaamm  eellaatteellggssbb∫∫aayy  eessIIcckkÌÌaakkkkÌÌaayy
nniiyyaayyrrMMÆÆkkeessaakkss††aayyffaa  ––

--  BBIICCMMnnaann''sseemm††cc““  eeyyIIggssMMbbUUrrssbb∫∫aayy  mmaanneessrrIIPPaaBBeeBBjjeelljj˘̆˘̆˘̆  eeddIIrreell
ggrrSSEErrkk  ee®®ccoogg  eemmIIllkkuunneell≈≈aann  bbrriieePPaaKKqq©©aajj''  ..  

ccMMEENNkk®®bbCCaaCCnnffIIµµkkMMBBuuggTTTTYYllTTaarruuNNkkmmµµ  kkMMBBuuggeeFFII√√kkaarrTTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©
kkNN††aalleePP¬¬øøgg  nniigg´́ff©©eekk††AA  hhuuttEEttbbbbrrsswwggEEttrrkkGGMMbbiillKKµµaannppgg  eeddkkJJssvvaallJJ
ss´́®®BB  yykkeemmXXCCaaddMMbbUUll  PP¬¬WWEE®®ssCCaaeexxII~~yy  kk¬¬aayyeeTTAACCaammnnuussßßff¬¬gg''KK  eeTTAAeehhIIyy  ..
mmiitt††‰‰ggnniiyyaayyssIIÌÌkk**nniiyyaayyccuuHH  KKµµaannnnrrNNaaeeqqII¬¬yyttbbeeTT  ..

mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrrVVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk  VVnnss††aabb''ppÊÊaall''®®tteeccookknnUUvvGGaa
kkbb∫∫kkiirriiyyaa  nnUUvvssMMddIIEEddllKKµµaannTTMMnnaakk''TTMMnngg  ..  ss††aabb''@@eeTTAAKKYYrr[[ccEEmm¬¬kkNNaass''  ..      eehhttuu
yy""aaggddUUcceemm††cckk**pp¬¬aass''bb††ËËrrPP¬¬aamm@@yy""aagghh~~wwgg  ??

eebbIIGGggkkaarrGGnnaammiikkeennAAEEttCCaaGGggkkaarrGGnnaammiikkddEEddll˘̆˘̆˘̆  ®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmeekkIItteecc
jjmmkkBBIIGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj  EEddllGGggkkaarrccaatt''EEttggttSSggCCaa®®bbFFaannsshhkkrrNN__  CCaa
KKNN:ttMMbbnn''  nniiggCCaattMMNNaaggrraaÂÂss††  kk**eennAAEEttddEEddll  ..

««  yyII  !!  GGggkkaarr  GG~~kk‰‰ggee®®bbIIååVVyykkllccuuccrrkkmmuuxxeeddIImm∫∫II[[ddwwggffaa  eettIIeennAAssll''
EExxµµrrbb""uunnµµaannnnaakk''eeTToottEEddll®®ssLLaajj''sseemm††cc““  eeddIImm∫∫IInnwwggssmm¬¬aabb''eeccaalleeTTeettII  !!  »»  ..

eeyyIIggEExxµµrrKKYYrrnnwwkkeeLLIIggvviijjffaa    ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11997755ddll''ccuuggqq~~SS11997777    bbkkßßEExxµµrr
®®kkhhmmrrbbss''eexxoovv--ssMMppnn  eeFF√√ss®®bbEEhhssccaajj''eeVVkkGGggkkaarr  eeddaayyVVnnrrYYmmsshh--
®®bbttiibbttii††kkaarrCCaammYYyyEExxµµrr®®kkhhmmEEddlleekkIItteeccjjBBIIGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj  hhkk''kkeeÂÂJJÇÇaall
eellaattssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrrvvkk''vvII  ..  eennAAeeBBlleennaaHHeebbIImmaannGG~~kkNNaamm~~aakk''hhflflaannrrMMÆÆkk
eeQQµµaaHHsseemm††ccssIIhhnnuu  ……mmYYyyhhflflaannrrMMllwwkkffaa  BBIIeeddIImmFF¬¬aabb''ssMMbbUUrrssbb∫∫aayy  mmaannGGII√√@@
bbrriieePPaaKKssBB√√®®KKbb''yy""aaggqq©©aajj''BBiissaarr  GG~~kkeennaaHH‰‰gg®®ttUUvvGGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''eeccaa--
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''
llPP¬¬aamm  ..  

bbnnÊÊaabb''ee®®kkaayymmkkbbnnii††cc  eeTTIIbbddwwggcc∫∫aass''ffaa®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIIeennHHeeccjjBBII®®bb
PPBBEExxµµrreevvoottmmiijj  EEddllCCaakkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFFbbddiivvtt††nn__‰‰kkPPaaBBrrbbss''kkmmıı¨̈CCaa  EEdd--
llbbeeggII̊̊tteeLLIIggeeddaayyssWWgg--gg""uukkmmiijj  ee®®kkaammbbJJÇÇaakkaarrrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  bbeeggII̊̊tteeLLIIgg
BBIÍ́ ff©©1199--66--5511  eehhIIyybbgg˚̊bb''llaakkjj''TTuukkJJsseeBBjj´́®®BB´́nn®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ..

ddUUeecc~~HH®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttII  mmaannkkaarrGGbb''rrMMbbMMJJkk''eeKKaallCCMMhhrryy""aaggqqÌÌiinneeqqÌÌAA  EENN
nnSS[[eeddIIrrttaammEExxßßbbnnÊÊaatt''yy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvv  mmaannKKUUssEEppnnkkaarr®®JJggTTuukk[[CCaaee®®sscc@@  KKWW
´́ff©©eennHH®®kkuumm®®ttUUvveeFFII√√GGII√√  eehhIIyy´́ff©©ee®®kkaayy®®ttUUvveeFFII√√GGII√√eeTToott  ..ll..

GGggkkaarrccgg''bbMMPP&&nn††mmttiiEExxµµrreeddaayyGGnnuuvvtt††ssMMrrbbEEppnnkkaarrEEddllvvaaVVnn®®JJggTTuukk  eecc--
jjbbJJÇÇaa[[ddkkGGaavvuuFFBBIIQQ¬¬bbCCaaGGttIItteeccaarr  ..  

ssrruubbeesscckkII††mmkk  ss®®ttUUvvssYYrrBBUUCCrrbbss''eeyyIIggeeccHH´́qq~~®®bbDDiittEExxµµrrCCaa®®kkuumm@@  ttaammFFuunn
jj¨̈HHjjgg''eeTTAAttaammccMMNNuucceexxßßaayyrrbbss''mmnnuussßßmm~~aakk''@@  rrYYcceeTTIIbbbbeeJJççjjttaamm
kkaalleevvllaayy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvv  [[hhkk''eellaattssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrrCCaaddMMNNaakk''@@  ..  ®®KKbb''@@
GGgg®®bbCCMMuu  ®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIInniiyyaayy®®ccMMEEddll@@ffaa  kkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFFeess~~hhaa
CCaattiikkmmıı¨̈CCaarrbbss''eeyyIIggkkMMBBuuggll∫∫IIll∫∫aajjmmhhaaGGssççaarr¥¥eeBBjjBBiiPPBBeellaakk  ee®®JJHHeeyyaa--
FFaaeeyyIIggGGaaccddeeNNII††mmyykkCC&&yyCCMMnnHHBBIIGGaaeemmrriikkSSggCCaammhhaaGGMMNNaacc  ..  ≤≤LLËËvveennHHGGgg--
kkaarrkkMMBBuuggeerroobbccMMTT&&BBEEddllmmaanneeyyaaFFaaccMMnnYYnnbbYYnnmmWWuunnnnaakk''  ssµµ&&®®KKcciitt††eeTTAAvvaayykkMMeeTTccyyYY
nneeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  EEddllVVrrSSgg®®ccLLMM®®bbKKll''eeTTAA[[yyYYnnBBIIqq~~SS11994499  eennaaHH
yykkmmkkrrYYbbrrYYmmbbJJççËËllCCaammYYyykkmmıı¨̈CCaaeeyyIIggvviijj  ..  eeyyaaFFaadd**kk¬¬aahhaannrrbbss''eeyyIIgg
ttiiccBBiittEEmmnn  bb""uuEEnn††mm~~aakk''@@GGaacckkMMeeTTccbbUUddUUyyBBII55eeTTAA1100nnaakk''VVnnyy""aaggggaayy  ..ll..

rraall''@@ll©©aacceeKKvvaayyCCYYggeehhAA®®bbCCMMuu  rrYYccccaabb''ssUU®®ttXX¬¬aaddEEddll@@ccSSrrtt''mmaatt''ffaa  ––  ««
eettAAvvaayyyyYYnneeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm@@@@@@  »»  ..

bb""uuEEnn††bbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeGGIIyy  !!    XX¬¬aaeennHHmmiinnEEmmnnGGggkkaarreeFFII√√eeddaayyggggiittggggll''eeTT    GGgg--

eehhttuuyy""aaggddUUcceemm††ccVVnnCCaa®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmm
nniirrttIImmiinnkkaann''kkSSeePPII¬¬ggCCaaGGaavvuuFF??
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kkaarrbbJJÇÇaa[[EExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIInniiyyaayyrreevvIIrrvvaayyeessIIÊÊrrqqÁÁttllIIllaammYYyyGGeennII¬¬ssiinn  eeddaayy
TTuukkEEppnnkkaarrrrbbss''vvaammYYyyeeTToottEEddllkkMMBBuuggEEttddaakk''TTiiss[[KK~~aavvaammYYyy®®kkuummeeTToottssmm¬¬aabb''
bbMMVVtt''BBUUCCEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIInniinn~~aakkaarrEExxµµrrmmYYyyEEpp~~kk@@  CCaabbnn††eeTTAAeeTToott  ..

eeddIImmEExxttuullaaqq~~SS11997788  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[ddkkGGaavvuuFFBBIIQQ¬¬bbeeddaayyeeVVkkbb--
eeJJœœaattffaa  ®®bbeeTTsseeyyIIggVVnnssnnii††PPaaBBeehhIIyy  mmiitt††eeyyIIggmmiinnVVcc''kkaann''kkSSeePPII¬¬gg®®cceegg""gg
®®ccgg""aagg  nnSS[[®®bbCCaaCCnnPP&&yyxx¬¬aacceeLLIIyy  ..  

eennAAyybb''́́ ff©©TTII2200--1100--7788  eemm""aagg®®bbEEhhll88yybb''  mmaann®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMM--
ggeeccjjmmkkkkaann''®®KKbb''@@kkgg  EE®®sskkeehhAAccMM@@eeQQµµaaHH  eemmkkggnniiggQQ¬¬bb  [[eeccjjmmkkCCYYbb
rrYYccvvaavvaayyssmm¬¬aabb''eeccaallPP¬¬aammKKµµaannssYYrrGGII√√mmYYyymm""aatt''eeTT  !!  ..  ååTTaahhrrNN__mmYYyyyy""aaggCCaakk''
EEss††ggmmaannddUUcctteeTTAA  ––

--  ®®bbFFaannsshhkkrrNN__llkk''ee®®CCoovv  ttMMbbnn''11  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  eeQQµµaaHHmmiitt††llII  CCaattiiyyYYnn
bbnn¬¬MMyykkssJJÇÇaattiiCCaaEExxµµrr  CCaaGGttIIttssmmaaCCiikkbbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__EExxµµrr  KKWWCCaaGGttIItt
EExxµµrreevvoottmmiijj  ..  ®®bbFFaannsshhkkrrNN__eennHHmmaannQQ¬¬bbBBIIrrnnaakk''  KKWWmmiitt††eekkaaddii  nniiggmmiitt††eerr""tt  ..

--  mmiitt††eekkaaddiirrss''eennAAEEttkk~~̈̈gg´́®®BB  xxaaggtt∫∫ËËggPPUUmmiikkgg˙̇tt  ttSSggEEttBBIIeekkµµggmmkk  mmaannccrriikk
CCaaeeccaarrppgg  CCaaEExxµµrr®®kkhhmmppgg  ..

eennAAeeBBllEEddllGGggkkaarrddeeNNII††mmVVnn®®kkuuggPP~~MMeeBBjjPP¬¬aamm  GGggkkaarrbbJJÇÇËËnnmmiitt††eekkaaddii
mmkkkkaann''sshhkkrrNN__llkk''ee®®CCoovv  ccaatt''EEttggttSSggCCaaee®®ssccCCaaQQ¬¬bbEEbb""kkxxaaggeeCCIIgg  ®®BBmm
TTSSgg®®bbKKll''GGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏ  GGaacceessII~~nniiggssmm¬¬aabb''EExxµµrreeddaayyeessrrII  ..

ddUUeecc~~HHeennAAeeBBlleennaaHH  mmiitt††eekkaaddiiCCaakkeeÂÂJJÇÇaaggGGtt''XX¬¬aannEEddllccUUllccMM®®TTuuggmmaann''  ..
eekkaaddiikk¬¬aayyeeTTAACCaaXXaattkkrrdd**ssaahhaavvGGssççaarr¥¥mm~~aakk''  ..  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrrNNaaEEddllllYYccddUUrr
rrbbss''eeppßßgg@@eeddIImm∫∫IIrrkkmm˙̇ËËbbGGaahhaarrTTbb''kkaarrGGtt''XX¬¬aann  ®®ttUUvvVVnneekkaaddiinnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''
eeccaallPP¬¬aamm@@eeddaayyKKµµaannssYYrreeyyaabbll''GG~~kkNNaamm~~aakk''eeLLIIyy  ..  eesscckkII††ssMMeerrccrrbbss''vvaa
mmaannEEttJJkk¥¥mmYYyymm""aatt''  ––  ««  TTuukkmmiinnccMMeeNNjj  ddkkeeccjjkk**mmiinnxxaatt  »»  ..

ddMMNNaakk''kkaarrEEddllGGggkkaarr®®ttUUvvssmm¬¬aabb''KKNN::
kkmmµµkkaarrkkggnniiggQQ¬¬bbCCaaGGttIItteeccaarr
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eeddIImm∫∫IICCaaKKMMrrUU  eekkaaddiihhflflaanneeFFII√√BBlliikkmmµµ[[XXaattkkrrccUUllccaabb''““BBuukkeekkµµkkttaajj""  yykkeeTTAA
ssmm¬¬aabb''  nniiggmm††aayyeekkµµkkrrbbss''xx¬¬ÁÁnnyykkeeTTAAddaakk''KKuukk®®ssIIeemmmm""aayyeennAA´́®®BBttaaEEbbnn  ..

®®bbCCaaCCnneennAAsshhkkrrNN__llkk''ee®®CCoovvTTSSggmmUUllVVkk''ss∫∫aatt  xx¬¬aacceekkaaddiieessIIÊÊrrVVkk''
eellaagg  ddUUcckkUUnneessHHeeXXIIjjxx¬¬aa˘̆˘̆˘̆..

mmiitt††eekkaaddiirrss''eennAACCaammYYyy®®KKYYssaarrmmiitt††JJcc  kk~~¨̈ggppÊÊHHmmYYyyssiiƒƒtteennAAkkggeellxx33  PPUUmmii
´́®®BBss√√aayyxxaagglliicc  kk~~̈̈ggsshhkkrrNN__llkk''ee®®CCoovvttMMbbnn''11  ..

eennAAyybb''́́ ff©©TTII2200--1100--7788  ®®BBwwttii††kkaarrNN__mmYYyykk**eekkIIttmmaanneeLLIIggeennAAppÊÊHHmmiitt††eekkaaddii  ..
eemm""aagg88yybb''  ®®ssaabb''EEttmmaannmmnnuussßß®®kkuummccMMnnYYnn55nnaakk''  kkaann''GGaavvuuFF®®KKbb''´́ddeeddIIrrmmkk
QQbb''eennAAmmuuxxkkSSCCeeNNII††rrppÊÊHH  ..  mmnnuussßßmm~~aakk''EE®®sskkeehhAAmmiitt††eekkaaddii  ..  ææddUUeecc~~HHmmiitt††eekkaaddii
®®bbjjaabb''®®bbjjaall''ccuuHHmmkkTTTTYYlleePP∆∆øøvvTTSSggjjjjwwmmjjEEjjmm  ..  EEttGGnniiccççaammiitt††eekkaaddiiNNaass''!!
ccuuHHmmiinnTTaann''ddll''ddIIppgg  eennAAssll''BBIIrrkkSSeeTToott  mmnnuussßßmm~~aakk''mmaaDDmmSSeeVVHH®®kkmmaaTTaakk''
kkmmiitt††eekkaaddii  GGUUssTTaajjTTmm¬¬aakk''ddIIrrYYccTTaatt''FFaakk''KKµµaann®®bbNNIIeeddaayy≤≤tteehhttuu  ..  

mmiitt††JJccCCaa®®bbBBnnÏÏPP&&yyss¬¬nn''eess¬¬aa  nniiyyaayyeeTTAAkkaann''XXaattkkrrbbeeNNII††rryyMMbbeeNNII††rrffaa
mmiitt††eeGGIIyy  !!  vvaayyssmm¬¬aabb''®®KKYYssaarrxxMM∆∆̈̈ddUUeecc~~HH®®ccLLMMxxuusseehhIIyy  ®®KKYYssaarrxxMM∆∆̈̈eennHHeeQQµµaaHHeekkaaddii
NNaa±±  !!  KKaatt''CCaaQQ¬¬bbkk~~̈̈ggsshhkkrrNN__llkk''ee®®CCoovv  !!  KKaatt''CCaakkUUnnbbeeggII̊̊ttrrbbss''mmiitt††eekkIItt  ..
TTSSgg““BBuukkTTSSggkkUUnn  bbMMeerrIIGGggkkaarreeBBjj55qq~~SS11EExxeehhIIyy  ..  XXaattkkrrvvaayyssmm¬¬aabb''eekkaaddii
bbeeNNII††rr  eeqqII¬¬yyttbbeeTTAAmmiitt††JJccbbeeNNII††rryy""aaggkkMMbbuuttkkMMbbuuyyffaa  ––  ≤≤LLËËvveennHHddll''eevvnnmmiitt††
eekkaaddiieehhIIyy  !!  ..

vvaayyssmm¬¬aabb''mmiitt††eekkaaddiirrYYcceehhIIyy  XXaattkkrrkk**kkbb''eennAAeeCCIIggCCeeNNII††rrppÊÊHH  eeddaayyTTuukk
bbnnßßll''eeCCIIggmm≈≈aaggeennAAeellIIddII  eehhIIyyeeddIIrreeccjjeeTTAA˘̆˘̆˘̆

kk~~̈̈ggyybb''EEttmmYYyy  eevvllaaeemm""aaggddEEddll  kk~~̈̈ggkkggEEccPP¬¬yy  ssiiƒƒtteennAAxxaaggtt∫∫ËËggsshh--
kkrrNN__llkk''ee®®CCoovvddEEddll  mmaannmmnnuussßßmmYYyy®®kkuummccMMnnYYnn55nnaakk''ddUUccKK~~aa  kkaann''GGaavvuuFF®®KKbb''́́ dd
ssMMeeddAAeeTTAAkkaann''ppÊÊHHmmiitt††eerr""tt  ..  mmççaass''ppÊÊHHkk**eeccjjmmkkCCYYbb®®kkuummeennHH  ..  BBYYkkXXaattkkrrvvaayy
®®bbhhaarrmmiitt††eerr""ttPP¬¬aammeeddaayyKKµµaannnniiyyaayymmYYyymm""aatt''eeTT  ..  ssmm¬¬aabb''rrYYcceehhIIyy  XXaattkkrrkk**
yykkGGnnÊÊaakk''ccggkkeexxµµaacc  rrYYccGGUUssddUUcceexxµµaaccEEqq˚̊yykkeeTTAAkkbb''eennAAccMMpp¬¬ËËvvbbMMEEbbkkCCaa44  EEddllssiiƒƒ
tteennAAxxaagglliiccPPUUmmiiEEccPP¬¬yy  ..  mm††ggeennHHvvaakkbb''eexxµµaaccTTuukk®®ttwwmmkk∫∫aall  ssMMrraabb''bbgg˙̇aajj®®bbCCaa
CCnn  ..

ttSSggBBIIeeddIImmmmkk  mmiitt††eerr""ttCCaaeeccaarrdd**ssaahhaavveeXXaarreeXXAA  mmaannTTIIllMMeennAAeennAAPP~~MMvvaayyccaabb..  
eennAAeeBBllEEddllGGggkkaarrddeeNNII††mmVVnn®®kkuuggPP~~MMeeBBjjPP¬¬aamm  GGggkkaarrbbJJÇÇËËnnmmiitt††eerr""ttmmkk

kkaann''sshhkkrrNN__llkk''ee®®CCoovv  ccaatt''EEttggttSSggCCaaee®®ssccCCaaQQ¬¬bbEEbb""kkxxaaggtt∫∫ËËgg  ®®BBmmTTSS
gg®®bbKKll''GGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏ      GGaacceessII~~nniiggssmm¬¬aabb''EExxµµrreeddaayyeessrrII  ..      mmiitt††eerr""ttssMMeerrcckkaatt''  
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eeTTaass®®bbCCaaCCnnffIIµµmmaannPPaaBBssaahhaavvCCaaggmmiitt††eekkaaddiieeTTAAeeTToott  ..  eesscckkII††ssMMeerrccrrbbss''vvaa
mmaannEEttmmaatt''TTeeTTffaa  ––  TTuukkmmiinnccMMeeNNjj  ddkkeeccjjkk**mmiinnxxaatt  !!

kkaallBBIIeennAArrss''  mmiitt††eerr""ttVVnnbbeeJJççjjccmm©©ll''rrbbss''xx¬¬ÁÁnn[[eeyyIIggddwwggffaa  EExxµµrreeyyIIgg
EEddllmmççaass''́́ ®®BBdd**FFMMeeFFggTTSSggeennHH  mmiinnEEddllVVnnssaall''®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayyeeLLIIyy  ..  rrII‰‰
BBYYkkbbUUddUUyyvviijj  mm~~aakk''@@mmaannEEppnnTTII®®ssuukkeeyyIIgg®®KKbb''´́dd  EEddllCCaaeehhttuu[[BBYYkkvvaassaall''
´́®®BB®®BBwwkkßßaa®®ssuukkEExxµµrrKKµµaanncceenn¬¬aaHH  ..  

BBIIqq~~SS11996633eeTTAA11997733  kk~~¨̈ggrryy:eevvllaa1100qq~~SSeennHH  mmiitt††eerr""ttrrss''eennAACCaammYYyybbUUddUUyy
eehhIIyyCCaaBBiieessssssMMNNaakk''eennAAeellIIPP~~MM77CCaann''GGss''rryy::eeBBll77qq~~SS  ..  mmiitt††eerr""tteeXXIIjjbbUU
ddUUyyss¬¬aabb''yy""aaggee®®ccIInnbbNN††aallmmkkBBIICCmm©©WW®®KKuunnccaajj''  ppwwkkTTwwkkee®®CCaaHHmmiinnssÌÌaatt  eeddaayyKKµµaa
nnGGnnaamm&&yy®®KKbb''®®KKaann''  nniiggss¬¬aabb''eeddaayyssaarrccMMVVMMggeeddIImm∫∫IICCYYyyEExxµµrr®®kkhhmmvvaayyTT&&BB
llnn''--nnll''  ..

lluuHHddll''ccuuggqq~~SS11997733  ®®ssaabb''EEttVVtt''mmuuxxbbUUddUUyyGGss''rrllIIgg  EEbbrrCCaaeeccjjeeQQµµaaHH
GGggkkaarrGGnnaammiikkCCaaeemmbbJJÇÇaakkaarreeTTAAvviijj  ..  ddUUeecc~~HHccaabb''ttSSggBBIIeeBBlleennaaHHmmkk  GGggkkaarr
GGnnaammiikkssnn¥¥aaCCaaååLLaarrwwkk®®ccMMEEddll@@ffaa  ––

««  eeBBllNNaaGGggkkaarrVVnnTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHeellIIrrbbbbllnn''--nnll''eehhIIyy  GGggkkaarrnnww
ggpp††ll''ssuuPPmmggll  eessrrIIPPaaBB  kkaarrssbb∫∫aayyrruuggeerrOOggddll''mmiitt††TTSSggGGss''  »»  ..

qq~~SS11997755  GGggkkaarrddeeNNII††mmVVnn  ««eeCCaaKKCC&&yy»»  eehhIIyy  ..  EEttssƒƒaannkkaarrNN__kkaann''
EEttttaannttwwggeeLLIIgg@@  TTuurrPPwwkkßßGGtt''XX¬¬aannkkaann''EEttxx¬¬SSgg  CCaaBBiieessssssÂÂggaammkkaann''EEttvvaayy
®®bbhhaarrFF©©nn''FF©©rrCCaaggmmuunneeTTAAeeTToott  ..  KKYYrr[[ccEEmm¬¬kkNNaass''  GGggkkaarrEEbbrrCCaabbJJÇÇaa[[eeFFII√√TTaa
rruuNNkkmmµµeeTTAAeellIIrraaÂÂss††EExxµµrryy""aaggggiittGGnnÏÏkkaarreeTTAAvviijj  ..

eennHHCCaassMMddIIrrbbss''mmiitt††eerr""ttEEddllVVnnEEff¬¬gg®®VVbb''eeTTAAeellaakk®®KKUUeeBBTT¥¥®®TTII  eennAAeeBBll
EEddllKKaatt''eeTTAABB¥¥aaVVllCCmm©©WW[[®®KKYYssaarrrrbbss''mmiitt††eerr""ttmm††gg@@  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  mmiitt††eerr""tt
EEffmmTTSSggTTUUnnµµaann[[®®KKUUeeBBTT¥¥®®bbuugg®®bbyy&&tt~~xx¬¬ÁÁnneeTToottppgg  ..

ååTTaahhrrNN__yy""aaggCCaakk''EEss††ggmmYYyyeeTToottmmaannddUUcctteeTTAA  ––
--  eennAAsshhkkrrNN__́́ ®®BBttUUcc  ttMMbbnn''44  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  mmaannQQ¬¬bb22nnaakk''CCaaXXaattkkrr

yy""aaggeeXXaarreeXXAAnniiggssaahhaaccGGssççaarr¥¥  ..  mm~~aakk''eeQQµµaaHHmmiitt††yyiinn  mmiitt††mm~~aakk''eeTTootteeQQµµaaHH
hhflflaakk  ..  mmiitt††TTSSggBBIIrreennHHeekkIItteennAAPPUUmmiikkaacc''rreeTTHH  ®®ssuukkssEEgg˚̊  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ““BBuukkmm††aa
yyrrbbss''mmiitt††TTSSggBBIIrrnnaakk''eennHHCCaaEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  ..  yyiinnnniigghhflflaakkCCaaeeccaarrrrss''eennAAEEtt
kk~~¨̈gg´́®®BBrrnnaammssiiƒƒtteennAAxxaaggeekkIIttPPUUmmiikkaacc''rreeTTHH  ..  vvaaEEttggEEttccUUllmmkkbb¬¬nn''rraaÂÂss††EExxµµrreennAA
PPUUmmiikkaacc''rreeTTHHCCaaeerrOOyy@@  CCaammYYyynniiggBBYYkkeeccaarrKK~~aavvaaccMMnnYYnnBBII1100eeTTAA1155nnaakk''kkSSeePPII¬¬gg®®KKbb''  ´́dd
..  vvaabb¬¬nn''eeKKaarreeTTHH    ®®bbmmUUll®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††eerroobbddaakk''rreeTTHHeehhIIyyvvaadduuttppÊÊHHGG~~kk®®ssuukk    eeccaall  
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CCaaTTIIbbJJççbb''vvaakk**VVjj''ssmm¬¬aabb''mmççaass''ppÊÊHHeeccaallKKµµaann®®ttaa®®bbNNIIeeTT  ..  CCYYnnkkaall  vvaa®®bbmmUUll
mmççaass''ppÊÊHHVVnnmmYYyyccMMnnYYnn  eehhIIyyvvaakk**eeVVHH®®KKaabb''EEbbkk´́ddeeTTAAeellII®®kkuummmmnnuussßßGGPP&&BB√√TTSSgg
eennaaHHEEttmm††gg  ..

eennAAeeBBllEEddllGGggkkaarrddeeNNII††mmVVnn®®kkuuggPP~~MMeeBBjjPP¬¬aamm  GGggkkaarrccaatt''EEttggttSSggmmiitt††
yyiinnnniiggmmiitt††hhflflaakkCCaaee®®sscc  CCaaQQ¬¬bbrrYYccbbJJÇÇËËnnmmkkkkaann''sshhkkrrNN__́́ ®®BBttUUcc  ttMMbbnn''44
eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ®®BBmmTTSSgg®®bbKKll''GGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏ    [[««eessII~~rr»»nniiggssmm¬¬aabb''rraaÂÂss††EExxµµrr
eeddaayyeessrrIIttaammssaall®®kkmmEEttJJkk¥¥mmYYyyXX¬¬aaddEEddll  ––  ««TTuukkmmiinnccMMeeNNjj  ddkkeeccjj
kk**mmiinnxxaatt  »»  ..

mmiitt††TTSSggBBIIrrnnaakk''eennHHmmaannttSSggTTIIllMMeennAAeennAAPPUUmmiikkaacc''rreeTTHHvviijj  ..  eeddaayyVVnnTTTTYYll
GGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏBBIIGGggkkaarreellIIdd**mmhhiimmaa  XXaattkkrrTTSSggBBIIrrnnaakk''eennHHkk**ttSSggssMMEEddggÚÚTTiiÏÏ
yy""aaggssaahhaavvccaabb''ccgg®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  CCaaBBiieesssseePPTT®®bbuuss@@  nnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaa
llCCaahhUUrrEEhh  ..  ssUUmm∫∫IIEEttbbggbbÌÌËËnnbbeeggII̊̊tt  bbggbbÌÌËËnnCCIIddUUnnmmYYyy  kkµµÁÁyy@@bbeeggII̊̊ttrrbbss''vvaa  kk**
vvaassmm¬¬aabb''≤≤ttjjeejjIItt´́ddeeTT  ..  eeddaayyssaarrGGMMeeBBIIyygg''XX~~ggrrbbss''eemmXXaattkkrrTTSSggBBIIrrnnaa
kk''eennHH  PPUUmmiikkaacc''rreeTTHHTTSSggmmUUllkk**eekkIIttccllaaccllCCaaxx¬¬SSgg  ®®bbCCaaCCnnffIIµµeePPTT®®bbuuss@@kk**nnSS
KK~~aappßßggee®®BBggrrtt''eeccaallPPUUmmii  ®®JJtt''®®VVss''nniirraass®®KKYYssaarrsswwggGGss''rrllIIgg  ..  GG~~kkPPUUmmiikkaacc''
rreeTTHHEEddlleennAArrss''ddll''ssBB√√´́ff©©mmkkBBIIVVnneeKKccxx¬¬ÁÁnnrrYYcceeTTAAPPUUmmiiqq©©aayy@@  eehhIIyyddUUrreeQQµµaaHH
eeppßßggeeTTAAvviijj  ..

eennAAyybb''́́ ff©©TTII2200--1100--7788  mmaann®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggyy""aaggee®®ccIInneellIIssll  bb''
eeccjjBBII´́®®BBrrnnaammkkaann''GGaavvuuFF®®KKbb''´́dd  ssMMeeddAAmmkksshhkkrrNN__́́ ®®BBttUUcc  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''
KKNNkkmmµµkkaarrkkggnniiggQQ¬¬bbCCaaGGttIItteeccaarr  EEddllKKµµaanneeBBllnnwwggeerrIIxx¬¬ÁÁnnrrMMeeddaaHHrrYYccVVnneeLLIIyy
..  ®®kkuummXXaattkkrrTTSSggeennHHmmiinneePP¬¬ccmmiitt††hhflflaakknniiggmmiitt††yyiinneeTT,,  BBYYkkvvaaccUUllPPUUmmiikkaacc''rreeTTHH
ccaabb''mmiitt††hhflflaakkssmm¬¬aabb''eeccaallPP¬¬aammmmYYyyrrMMeeBBcc  ..  ®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggmmYYyy
eeTToottccaabb''mmiitt††yyiinnccgg  rrYYccvvHHffııaall''TTSSggssggxxaagg  kkaatt''®®mmaamm´́dd®®mmaammeeCCIIgg  nnSSyykkeeTTAA
XXMMuuTTuukkkk~~̈̈gg®®BBHHvviihhaarrkkaacc''rreeTTHH  bbggÌÌtt''VVyyTTwwkk  rruuyyBBggddaakk''ddMMee◊◊  eehhIIyykk¬¬aayyeeTTAACCaa
ddgg˚̊ËËvvrruukk  jj¨̈SSgg[[mmiitt††yyiinnQQWWccaabb''EE®®sskkeerraaTTiimmuunnnnwwggss¬¬aabb''yy""aaggeevvTTnnaa  nniiggKKYYrr[[cc
EEmm¬¬kkNNaass''  !!  ..

ccMMEENNkk‰‰®®bbCCaaCCnnffIIµµkk~~¨̈ggsshhkkrrNN__TTSSggBBIIrreennaaHH  lluuHHVVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk
nnUUvvTTaarruuNNkkmmµµnniiggXXaattkkmmµµyy""aaggccEEmm¬¬kkddUUeecc~~HH  eehhIIyynnSSKK~~aarrkkEEttBBuueeTTÏÏaabb""uueeNNˆ̂aaHH    eehhII
yyxxSSmmaatt''ssmm©©MMeess©©øømmxxMMssMMrruukkeeFFII√√kkaarrbb††ËËrrCCIIvviitt  ..  ®®KKbb''@@KK~~aaKKµµaannGGaarrmmµµNN__ffaannwwgg®®ttUUvvGGrr
……®®ttUUvvPP&&yyGGII√√eennaaHHeeTT  ee®®JJHHmmiinnddwwggffaa  GGggkkaarrbbeeJJççjjEEppnnkkaarrGGII√√tteeTTAAmmuuxxeeTToottyy""aa
ggddUUcceemm††cc  ..      ccMMEENNkk‰‰mmiitt††llII      GGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijjeehhIIyyCCaabbccçç̈̈bb∫∫nn~~®®bbFFaannsshh--  
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kkrrNN__llkk''ee®®CCoovv  eeFFII√√®®BBeeggIIyyKKµµaannbbeeJJççjjsskkmmµµPPaaBBPP∆∆aakk''eeppIIÌÌll……®®bbttiikkmmµµGGII√√eessaaHH
eeLLIIyy  ..  rrII‰‰bbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttII  vvaaeeccjjeeFFII√√BBlliikkmmµµrrYYmmeeFFII√√®®BBeeggIIyy  ..  GGggkkaarrccaatt''
kkaarrssmm¬¬aabb''rreebboobbeennHHGGss''mmYYyyrryy:yy""aaggxxII¬¬  ..  llTTÏÏppllKKWW®®kkuummGGttIItteeccaarrEEddllGGgg
kkaarr´́qq~~®®bbDDiittCCaaEExxµµrr®®kkhhmmeennaaHH  ®®ttUUvvss¬¬aabb''sswwggppuuttBBUUCCGGss''BBII®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  rrYYcceehhII
yymmiitt††llII®®bbFFaannsshhkkrrNN__bbccçç¨̈bb∫∫nn~~  kk**ccaabb''ee®®CCIIsseerrIIssKKNNkkmmµµkkaarrkkggffIIµµkk~~¨̈ggccMM--
eeNNaamm®®bbCCaaCCnnffIIµµ  eeddIImm∫∫IIccaatt''kkaarreeKKoobbssgg˚̊tt''®®bbCCaaCCnn[[GGUUssnngg&&ll  GGUUssrrnnaass''  dd
kkssÊÊËËgg®®ccUUttkkaatt''  kkMMuu[[rrGGaakk''rrGGYYllkkaarrggaarr  ..

kk~~¨̈ggEExxvviicciiœœkkaa11997788  mmaann®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggeeccjjmmkkssmm¬¬aabb''KKNN:kkmmµµkkaarr
kkggEEddlleeTTIIbbnnwwggee®®CCIIsseerrIIsseennaaHHGGss''mmYYyyeellIIkkeeTToott  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannkk**ddwwkknnSSCCeenn¬¬øøss®®bbCCaaCCnneeccjjBBIIssmmrrPPUUmmii  ««´́qq~~®®bbDDiitt»»  eennHHeeTTAAmmaann
ccmm©©aayyyy""aaggttiicc2200KK˘̆mm˘̆  eeddIImm∫∫IITTuukk{{kkaass[[bbUUddUUyyeerroobbccMMGGnnÊÊaakk''yy""aagghhµµtt''cctt''nnii
gg®®ttwwmm®®ttUUvv  mmaannpp¬¬ËËvveeccjjccUUll  rrYYccGGaaccbbiiTTmmkkvviijjttaammcciitt††ccgg''̆̆ ˘̆˘̆..

ccuuggqq~~SS11997788  eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmbbeeNNII††rrKK~~aaeeddIIrrccUUllccMMkkNN††aallGGnnÊÊaakk''EExxßßee®®ttoo
mmrrbbss''bbUUddUUyyCCaahhUUrrEEhhrr  ..  GGggkkaarreellIIVVnn{{kkaasseehhIIyy  kk**bbJJÇÇaa[[bbUUddUUyyVVjj''
cc®®mmuuHHTTSSgg1100TTiissee®®ssaaccmmkkeellIIeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..  eennAACCMMuuvviijjEExxßßee®®ttoommmmaannrrff
ee®®kkaaHHBB&&TTÏÏCCMMuuCCiitt  ..  eennAABBIIeellIIkk∫∫aall  kkVV""ll''eehhaaHHccSSTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkknniiggVVjj''rrHHddUUcc
rrnnÊÊHHmmkkBBIIxxaaggeellII  ..  ®®kkeeLLkkeemmIIllmmkkeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmvviijj  mm~~aakk''@@ssııaayykkSSeePPII¬¬gg
mmYYyykkUUnneeddIImm  CCaammYYyyEExxßß®®KKaabb''mmYYyykkUUnnCCYYrr  eeddIIrreeddaayyeeCCIIggTTeeTT  ..  eettIIBBYYkkeennHHmmaann
kkmm¬¬SSgg‰‰NNaannwwggTTbb''TTll''CCaammYYyyBBYYkkbbUUddUUyy  EEddllmmaannkkmm¬¬SSggssJJ√√vvuuFFddUUccEEddllVVnn
eerroobbrraabb''mmkkBBIIxxaaggeellIIeennHH  ??  ..  eegg""aa--vvaann''DDwwkkbbJJÇÇaakk''ffaa  kkaalleeNNaaHHxx¬¬ÁÁnnvvaaeennHHCCaabbUU--
ddUUyymm~~aakk''  kk~~¨̈ggccMMeeNNaammbbUUddUUyy‰‰eeTToottEEddllVVnnVVjj''rrHHeeTTAAeellIIeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm
eennAAssmmrrPPUUmmiimmIILLaayy  ..  eeBBlleennaaHHeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm®®ttUUvvss¬¬aabb''KKrreeCCIIggeellIIKK~~aa  ..

eennAA´́ff©©TTII55--11--7799  ®®kkuummDDwwkk®®ttUUvvGGggkkaarreellIIbbJJÇÇËËnneeTTAAkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaavviijj  ..
®®kkuummDDwwkkeeddIIrrccUUllmmkk®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  vvaaggttaamm®®bbeeTTssllaavv--®®bbeeTTsseessoomm  ttaammpp¬¬ËËvv
ssmm©©aatt''kk~~̈̈ggrrUUggPP~~MMddggEErrkk  rrYYcckkaatt''ttaamm®®ssuukkssiirrIIeessaaPP&&NN  ((……ssIIuussuuppuunn))  eexxtt††VVtt''ddMM
bbgg  eeddIImm∫∫IIccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrr  ..  

eeddaayyFFuujj®®TTaann''nnwwggvviinn&&yyyy""aaggttwwggrrwwuuggrrbbss''GGggkkaarreellII  EEddlleeccjjbbJJÇÇaayy""aa--
ggbbgg≈≈MM[[eerroonnGGkkßßrrEExxµµrreeddIImm∫∫IIbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaaEExxµµrr,,  ssIIuuVVyyvvaall''ccaannEEcckk[[EEttCCaammYYyyppIIÊÊrr……
®®ttkkYYnneess©©aarr  bbgg''EEttGGMMbbiillyy""aaggeennHH˘̆˘̆˘̆  DDwwkkkk**ssMMeerrcccciitt††rrtt''eeKKccxx¬¬ÁÁnnccUUllkkaann''CCMMrrMM  N.W.9

´́nn®®bbeeTTss´́ff  mmkkccggGG®®ggwwggeeddkkEEkk∫∫rrGG®®ggwwggyyaayyeeTToogg  ((  kkkknn::  kkaalleeNNaaHHyyaa--
yyeeTToogg®®VVbb''kkaakkVVTT®®kkhhmmGGnn††rrCCaattiiffaaKKaatt''CCaaCCaattiiyyYYnn  ..    CCMMrrMM  NW-9 CCaaCCMMrrMMssMMrraabb''



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                114400

ddaakk''CCnneePPoossxx¬¬ÁÁnnCCaattiiyyYYnneeTT))  ..  yyuuvvCCnn  bbflfluuyy--KKwwmmLL¨̈gg    CCaattiiyyYYnneekkIItteennAATTII®®kkuuggttaa
EEkkvv  GGaayyuu1144qq~~SS  nniiyyaayy®®VVbb''yyaayyeeTTooggffaa  vvaaVVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kkrrbbss''vvaa
eennAAccuuggEExxFF~~ËË11997788  eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmbbeeNNII††rrKK~~aaccUUlleeTTAAQQ¬¬aannJJnnPPUUmmiimmIILLaayy
eeddIIrrccUUllccMMkkNN††aallGGnnÊÊaakk''EExxßßee®®ttoommrrbbss''bbUUddUUyy  ..  eeyyaaFFaaTTSSgg77,,000000nnaakk''eennaaHH
®®ttUUvvbbUUddUUyyssmm¬¬aabb''eeccaallGGss''  ..  eeQQµµaaHHkkuutt  CCaaeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm  GGaayyuu®®bbEEhhll
2255qq~~SS  EEddllssµµ&&®®KKcciitt††eeTTAAvvaayyyyYYnnrrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  VVnn®®VVbb''yyaayyeeTToogg  ffaa
––  eennAAccuuggqq~~SS11997788  GGggkkaarrbbJJÇÇËËnneeyyaaFFaa®®kkuummxx¬¬ÁÁnneeTTAAvvaayyyyYYnn  ..  eeyyaaFFaaccMMnnYYnn
rraabb''JJnn''nnaakk''eeddIIrrssMMeeddAAeeTTAAssmmrrPPUUmmiieeddaayyeeCCIIgg  ..  ttSSggBBII®®BBllbb''rrhhUUttTTll''PP¬¬WW  eeTTIIbb
VVnneeTTAAddll''EE®®BBkkmmYYyyyy""aaggFFMM  EEddllmmaannTTwwkkeeCCaarrCCnn''hhUUrryy""aaggxx¬¬SSgg  ..  kkMMBBuuggEEttrrkk
mmeeFF¥¥aaVVyyqq¬¬ggEE®®BBkk  ®®ssaabb''EEtt®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggrrbbss''bbUUddUUyyllaann''ææddUUccrrnnÊÊHHeeccjjmmkkBBII
®®KKbb''TTiissTTII  ee®®ssaacceeTTAAeellIIeeyyaaFFaarrbbss''kkuutt  rrkk®®cckkeeccjjBBMMuurrYYccnnwwggeeTTAAmmuuxxkk**BBMMuueekkIItt
nnwwggffyyee®®kkaayykk**BBMMuuVVnn  ee®®JJHH®®ttUUvvbbUUddUUyyxxÊÊbb''pp¬¬ËËvv®®KKbb''®®cckkll˙̇kk  ..  eennAAeellIIGGaakkaass
kkVV""ll''eehhaaHHccaabb''TTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkk  ..  kkuutt®®ttUUvv®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggccMMeePP¬¬AA  rrhh&&ssddUUcceePP¬¬kkbb--
eennÊÊaarr  ®®KKEEvvggkkSSeePPII¬¬ggnniiggEExxßß®®KKaabb''eeccaalleeTTAAddII  kkuuttkk**eellaattccuuHHTTwwkk®®bbUUggbbEENN††ttxx¬¬ÁÁnn
ttaammssMMNNaaggkk~~¨̈ggTTwwkk  ..  ´́ccddnn¥¥kkuuttbbEENN††ttxx¬¬ÁÁnneeTTAAbb""HHccMMeellIITTUUkkmmYYyyEEddllGG~~kkeenn--
ssaaTTkkMMBBuuggEEtteennssaaTT®®ttII  eeKKkk**eellIIkkkkuuttddaakk''eellIITTUUkk  ..  kkuutteeccHHnniiyyaayyPPaassaayyYYnn
yy""aaggcc∫∫aass''  eeccHHEEhhllTTwwkkyy""aaggssÊÊaatt''CCMMnnaajj  ee®®JJHHkkuuttFF¬¬aabb''eeFFII√√KKUUllIIccaabb''®®ttII[[yyYYnn
eennAAEE®®BBkkTTaall''kkaallBBIIeeddIImm  ..  kkuuttPPrreevvoottkkuuggffaaxx¬¬ÁÁnnCCaaCCnnCCaattiiyyYYnn  eeddIImm∫∫II[[eeKKddwwkk
xx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''mmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥´́®®BBnnKKrr  ..  eeBBTT¥¥yyYYnnkkaatt''eeCCIIggss††SSEEddllrrbbYYsseennaaHHeeccaalleeTTAA
eeddaayymmkkBBIIddMMee◊◊vvaarreellHHrrllYYyyBB¥¥aaVVllEEllggeekkIItteeTTAAeehhIIyy  ..  eennAATTIIbbJJççbb''  kkuutt
nniiyyaayy®®VVbb''yyaayyeeTTooggeeddaayy®®KKvvIIkk∫∫aallffaa  xxMM∆∆¨̈mmiinnddwwggCCaaeeyyaaFFaaEEddllrrggee®®KKaaHHeennAA
kk~~̈̈gg®®kkuummCCaammYYyyxx¬¬ÁÁnneennaaHHmmaannccMMnnYYnnBBiitt®®VVkkddbb""uunnµµaanneeLLIIyy  ..  bb""uuEEnn††ttSSggBBIÍ́ ff©©eennaaHHmmkk
TTll''nnwwgg´́ff©©EEddllkkuuttVVnnCCYYbbnnwwggyyaayyeeTToogg  bbuurrsseennHHmmiinnVVnnCCYYbb……eeXXIIjjmmiitt††rrYYmm
GGaavvuuFFrrbbss''xx¬¬ÁÁnnNNaamm~~aakk''eeTT  ..

ccuuHHeennAAGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiivviijj˘̆˘̆˘̆  mmaannGGII√√EEbb¬¬kk  ??
GG~~kkttMMNNaaggyyYYnneennAAGGggkkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiieeqqII¬¬yy®®VVbb''sskklleellaakkffaa  ––    ««  TT&&BB

rrbbss''xx¬¬ÁÁnneeFFII√√kkaarrVVnnllÌÌNNaass''  kk~~¨̈ggnnaaTTIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaaGG~~kkTTbb''TTll''  bb""uuEEnn††eennAAccMMmmuuxxss
®®ttUUvvdd**cceeccssss√√iittss√√aajj  TT&&BBrrbbss''eevvoottNNaammKKµµaannmmeeFF¥¥aaVVyyNNaaee®®kkAABBIICCaann''QQII¬¬
kkmm¬¬SSggQQ¬¬aannJJnnnniiggkkMMeeTTccmmUUllddΩΩaannTT&&BBrrbbss''ss®®ttUUvveeLLIIyy  »»  ..

❑
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kk~~̈̈ggrryy:eeBBll4444EExx  KKWWccaabb''ttSSggBBIÍ́ ff©©1177--44--7755  rrhhUUttmmkkTTll''nnwwggbbMMNNaacc''qq~~SS
11997788  GGggkkaarrGGnnaammiikkccaatt''kkaarrssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrreennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrrCCaaddMMNNaakk''@@
yy""aaggssÌÌaattCCaaTTIIbbMMppuutt  ..

eennAAEExxkkkk˚̊ddaaqq~~SS11997799  bbUUddUUyy®®bbmmUUlleexx~~aaHHBBII®®KKbb''TTiissTTIIeennAAkk~~¨̈gg®®ssuukkEExxµµrrmmkk
kkaann''eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  KKWWCCaaeexx~~aaHHEEddllGGggkkaarrddwwkkccUUllmmkkttSSggBBIIqq~~SS11997788  ssMMrraabb''eeFFII√√
TTaarruuNNkkmmµµeellII®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  ..  eexx~~aaHHTTSSggeennaaHHmmaannccMMnnYYnn55LLaannkkaamm""∆∆̈̈gg  EEddll®®ttUUvvBBYYkk
bbUUddUUyyttSSggddMMkkll''TTuukkbbgg˙̇aajjssaaFFaarrNNCCnn  ®®BBmmCCaammYYyykkaarreeXXaassnnaaffaa  ––  ««  eebbII
ssiinnCCaayyYYnnccUUllmmkkCCYYyy®®ssuukkEExxµµrrmmiinnTTaann''eeTT  rraaÂÂss††EExxµµrrmmuuxxEEttss¬¬aabb''kk~~¨̈ggeexx~~aaHHTTSSgg
eennHHCCaammiinnxxaann  »»  ..

mm""¥¥aaggeeTToottGGggkkaarrmmaannKKMMeerraaggkkaarrssmm¬¬aabb''EExxµµrreeddaayyddaakk''ff~~SSbbMMBBuullkk~~¨̈ggTTwwkkssmm¬¬
nnMMbbJJçç¨̈kk  ..  EEttKKMMeerraaggkkaarreennHH®®ttUUvvVVnnppÌÌaakkssiinn  eeddaayyvvaayykkkkaarrNN__VVnnffaa  eellaakk
ssWWnn--ssaannbbMMrruuggbbeeggII̊̊ttssmmaaKKmmmmYYyyeeQQµµaaHH  ««  ssmmaaKKmmEExxµµrreennAAbbrreeTTss  »»  eeddaayy
mmaannkkaarrååbbttƒƒmm∏∏BBIIrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll´́ffnniiggGGgg''eeKK¬¬ss  eehhIIyybbnnÊÊaabb''mmkkeeTToottbbMMrruuggbbeeggII̊̊tt
««  rrNNssiirrßßCCaattiirrMMeeddaaHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ((rrCCrrbbxx))  »»  ..

ddUUeecc~~HHGGggkkaarr®®ttUUvvpp¬¬aass''bb††ËËrrEEppnnkkaarrPP¬¬aamm  ..  eennAA‰‰®®ssuukkEE®®ss‰‰eeNNaaHH  bbkkßßEExxµµrr
®®kkhhmmnniirrttIICCaaGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj®®kkuummTTII22  ee®®kkaakkeeLLIIggee®®JJgg®®JJtt  eeddaayyee®®bbIIyyII--
eehhaaEExxµµrr®®kkhhmmddEEddll  vvaa®®bbkkaassEEttggttSSgg®®kkuummrrbbss''vvaaCCaattMMNNaaggGGggkkaarrddEEddll
EEttÚÚkkJJrrllaakk''BBuuttdd**ss¬¬ËËttbbUUttrrbbss''vvaa®®ttUUvvddUUrreeTTAACCaakkaaccssaahhaavvttaammkkMMeeNNIIttvviijj  ..
vvaaccaabb''eeppII††mmccaabb''ccggrraaÂÂss††TTSSggeekkµµggTTSSggccaass''yykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaall  TTSSgg®®kkuumm@@  eeddaa
yyee®®bbIIEEttddaavvnniiggEExx√√vvCCaaGGaavvuuFF  ..  kkaarrssmm¬¬aabb''mmnnuussßßrrbbss''®®kkuummeeccaarreennHH  KKWWkkaatt''kkTTmm¬¬aa
kk''kk∫∫aallBBIIeellIIssµµaa  ..  eennAAeeBBlleennaaHH  ®®KKbb''@@KK~~aarrnnÏÏtt''cciitt††  ss¬¬̈̈ttssµµaarrttIICCaa´́®®kkEEllgg  eeddaa
yyssaarrGGMMeeBBIIssaahhaavvyygg''XX~~ggrrbbss''BBYYkk®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIIeennHH  ..  ®®bbuuss@@EEddll
eennAAssll''BBIIss¬¬aabb''kk**ppßßggee®®BBggrrtt''ccUUll´́®®BB  ddggxx¬¬ÁÁnnTTeeTT  KKµµaannGGII√√eeTTAAttaammxx¬¬ÁÁnneessaaHHeeLLII
yy  ..  ccMMEENNkk‰‰®®ssII@@vviijj  GGgg̈̈yyrrgg''ccSSeeBBllss¬¬aabb''TTSSggPP&&yyrrnnÏÏtt''jjaabb''jj&&rr  ..

ccuuHHeennAAeeBBlleennaaHH  GGttIIttssmmaaCCiikkbbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__EExxµµrrEEddllCCaaGGttIIttEExxµµrr
eevvoottmmiijj®®kkuummTTII11EEddllmmaann  ––  ttaaEEbb""tt,,  ttaaeekkAA,,  mmiitt††llII,,  mmiitt††́́ ll,,  mmiitt††eerrOOnn  eehhIIyyEEdd
llssuuTTÏÏCCaa®®bbFFaannsshhkkrrNN__  CCaaKKNN::ttMMbbnn''  nniiggCCaattMMNNaaggrraaÂÂss††̆̆ ˘̆˘̆  eettIIGGggkkaarrddaa
kk''TTiisseeTTAANNaaGGss''eehhIIyy  ??

ss©©aatt''QQwwgg  !!  VVtt''GGss''ddUUcceeKKssnnµµtt''  !!??!!??  ..
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kk~~̈̈ggEExxmmkkrraa11997799  bbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIIkkaann''GGMMNNaaccVVnnTTSSgg®®ssuugg  ..  vvaabbgg≈≈MM
EExxµµrr[[®®ccUUttkkaatt''  eeVVkkEEbbnn  bbJJÇÇaann''TTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©  ®®bbmmUUll®®ssUUvv®®cckkVVvv  rrYYccddwwkkeeTTAA
kkaann''TTIIGGaaff··kkMMVVMMggGGss''rrllIIgg  ..  rrYYcceehhIIyyvvaadduuttccMMeebbIIggeeccaallPP¬¬aamm  ..  lluuHHvvaaddwwkk®®ssUUvv
nniiggdduuttccMMeebbIIggrrYYccrraall''ee®®ssccVVcc''eehhIIyy  eeTTIIbbvvaaccaabb''eekkoorr®®bbCCaaCCnnffIIµµCCaaee®®ccIInnEEssnnnnaa
kk''[[eeddIIrrttaammvvaa  ..  ®®bbCCaaCCnnTTSSggeennaaHH®®ttUUvvvvaaeekkoorrmmkkBBIIttMMbbnn''sshhkkrrNN__nnaannaaddUUccCCaa  ––
sshhkkrrNN__́́ ®®BBttUUcc,,  kkMMBBgg''®®BBHH,,  rrSSggeekkssII,,  GGUUrr®®sseeLLAA,,  GGUUrrddMMbbgg,,  GGaaccmm__eessHH,,  llkk''
ee®®CCoovv,,  PP~~MMFFiibbttII  ..ll..  vvaaeekkoorreeTTAAssMMNNaakk''eennAA  ––

--  PPUUmmiiEEcchhUUyy  ccMMnnYYnn1122yybb''  
--  PP~~MMeeCCIIggeeTTjj ccMMnnYYnn1155´́ff©©
--  bbwwggCCIImmkk'' ccMMnnYYnn1100´́ff©©
--  PPUUmmiiQQ¬¬aavv ccMMnnYYnn1100´́ff©©
--  ®®ttLLbb''mmkkPPUUmmiiEEcchhUUyy ccMMnnYYnn66´́ff©©
--  PPUUmmiiccaammllÌÌaa ccMMnnYYnn99´́ff©©
--  kk∫∫aallssaayy ccMMnnYYnn33´́ff©©
rrYYcceehhIIyyvvaaeekkoorr®®ttLLbb''ffyyee®®kkaayyvviijj  eeddIIrrTTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©  ttaatt''ttaammPPUUmmiiccaa--

mmllÌÌaanniiggEEcchhUUyy  eehhIIyyvvaaeekkoorrmmkkssMMNNaakk''eennAAPPUUmmiiEE®®ssGGUUrrGGss''ccMMnnYYnn77´́ff©©  ..  ssUUmm
bbJJÇÇaakk''ffaa  PPUUmmiiTTSSggGGss''eennHH  ssiiƒƒtteennAAxxaagglliiccpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  ..  eennAA´́ff©©55--44--7799
eeBBll´́ff©©®®ttgg''  vvaaeekkoorr®®bbCCaaCCnnmmkkddll''pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  ssMMeeddAAeeTTAAPPUUmmiikkeekkaaHH  PPUUmmiiGGUUrr
ttaaeemmoovv  rrYYccvvaaeekkoorrbbnn††eeTTAAkkaann''XXMMuuTTYYll®®BBMMuu,,  XXMMuu´́®®CC  nniiggmmaatt''́́ ®®BBrrnnaamm  EEddllssiiƒƒtteennAA
ccmm©©aayyCCaaee®®ccIInnKKIILLËËEEmm""®®ttxxaaggeekkIIttpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  ..  vvaaeekkoorreeTTAAeekkoorrmmkkttaammbbeeNN††aa
yy´́®®BBrrnnaammGGss''rryy::eeBBll1100´́ff©©eeTToott  ..  rrYYcceehhIIyy®®ssaabb''EEttvvaaeekkoorr®®ttLLbb''mmkkpp¬¬ËËvv
CCaattiieellxx55vviijj  ..  llTTÏÏppllKKWWeennAAeeBBlleennaaHH  mmnnuussßßccaass''CCrraa  GG~~kkmmaannCCmm©©WWFF©©nn''  nniigg
kkUUnneekkµµggGGaayyuuee®®kkaamm33qq~~SS  ®®ttUUvvss¬¬aabb''CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aa  ..  ssUUmmbbggbbÌÌËËnnEExxµµrreemmtt††aaBBiiccaarr--
NNaaeemmIIllffaa  eettIIkk~~¨̈ggrryy::eeBBll33EExx  EEddllBBYYkkvvaaeeKKoobb®®bbCCaaCCnn  mm††gg[[eeTTAAmmuuxx  mm††gg
[[ffyyee®®kkaayyeennaaHH  eettIIGG~~kkrrggee®®KKaaHHVVnnGGII√√bbrriieePPaaKK  ??      eettIIVVnneePPII¬¬gg‰‰NNaammkkdduuttkkMM--  

ddMMNNaakk''kkaarrEEddllGGggkkaarr®®ttUUvvssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrr
eeddaayyGGaavvuuFFFFmmµµCCaattiimm††ggeeTToott
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eeddAAxx¬¬ÁÁnneeddIImm∫∫IITTbb''TTll''nnwwggFFaattuuGGaakkaassrrggaarrjj&&rrjjaakk''eennAAeeBBllyybb''  ??  {{eeTTvvttaaeeGGIIyy
eehhttuuGGII√√kk**eeyyIIggeevvTTnnaaeemm""¬¬HH  ??  

eennAAeeBBlleennaaHHGG~~kkNNaaEEddllrrkkVVnn®®ssUUvvbbnnii††ccbbnn††ÁÁcc  kk**CCIIkkddIIeeFFII√√tt∫∫aall''eeddIImm∫∫IIbbuukk
®®ssUUvvyykkGGgg˚̊rr  eeddaayypp¬¬MM̈̈GGgg˚̊aammbbeeggIİ̇rreeccjjBBIIrrnnÏÏddII  rrYYcceerrIIssyykkGGgg˚̊rrmmYYyycciibb@@eennaaHH
mmkkddSSbbbbrrssaabb  ≤≤ttGGMMbbiill  EEcckkKK~~aabbrriieePPaaKK  ..

eeBBlleePP¬¬øøggFF¬¬aakk''mmkkmm††gg@@  nnSSKK~~aaGGgg¨̈yy®®tteeVVmmkk∫∫aallCCgggg''kkMMee®®VVnn@@kkNN††aall
vvaall  kkNN††aall´́®®BB  hhaallxx¥¥ll''  ..  lluuHHddll''eePP¬¬øøggFF¬¬aakk''rrYYcceehhIIyy  eeTTIIbbnnSSKK~~aaeeddIIrrrrkk
GGuussdduutt  eeddIImm∫∫IIeeqqIIÌÌrreexxaaGGaavv[[®®ssJJbb''ss©©ÁÁtt  eeddIImm∫∫IIeeddIIrrttaamm[[eeKKeekkoorrtteeTTAAeeTToott  ..  ≤≤
LLËËvvkkMMEENNnnmmnnuussßßVVnnmmkkddll''®®ssuukkeemmaaggÚÚssßßII  EEkk∫∫rrpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55mm††ggeeTToott  ..
®®bbCCaaCCnnxx¬¬HH@@EEddllKKµµaannrreeTTHHeeKKaaCCaaCCMMnnYYyykkmm¬¬SSgg  eehhIIyyEEddllxxMMEErrkkssMMbbuukkssmm∫∫ttii††
bbnnii††ccbbnn††ÁÁcceellIIssµµaa  kk**ddYYlleeddkkeennAAeellIIddIIyy""aaggeexx¬¬aaccppßßaa  ..  GG~~kkEEddlleennAAQQrrVVnn  kk**
®®ttUUvveeKKeekkoorrbbnn††eeTTAAeeTToottCCaahhUUrrEEhhrr  ..  lluuHHeeddIIrrffyyee®®kkaayymmkkddll''ÚÚssßßII®®kkSSggnniigg
PPUUmmií́ ®®BBxx¬¬ËËtt  eeTTIIbb®®KKbb''@@KK~~aaPP∆∆aakk''ddwwggffaa  ––

{{  !!  GGggkkaarrnnSSeeyyIIggmmkk[[ss¬¬aabb''eeddaayyGGaavvuuFFFFmmµµCCaattiieeTTeettII  !!  eehhttuuGGII√√  ??  ee®®JJHH
PPUUmmiieennHHCCaarreehhaassƒƒaann  KKµµaann®®ssUUvv  KKµµaannTTwwkkTTaall''EEtteessaaHH  !!  ®®bbCCaaCCnnxx¬¬HH®®ttUUvvss¬¬aabb''eeddaa
yyeexxßßaaHHCCaattiiTTwwkkGGss''BBIIxx¬¬ÁÁnn  rrkkTTwwkkmmiinnVVnn  ..  mmaannGG~~kkxx¬¬HH®®bbffuuyyppwwkkTTwwkkeennaamm  GG~~kk
xx¬¬HHeeTToott®®ttggTTwwkkeennaammeeKKaayykkmmkkppwwkk  !!  KKWWeevvTTnnaaGGssççaarr¥¥NNaass''  ..ll..  ccuuHHGGss''mmiitt††
@@bbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttII  GGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj®®kkuummTTII22  EEddllCCaaGG~~kkddwwkknnSSvviijj  eennAAeeBBll
EEddll®®bbCCaaCCnnkkMMBBuuggEEttccllaaccllrrkkBBuueeTTÏÏaayy""aaggeennHH  eettIIeeKKeeFFII√√GGII√√  ??

‹‹  VVtt''®®sseemmaall  !!  eeKKmmiinnddwwggffaaeennAAeeBBllNNaaeeTTEEddllBBYYkkvvaaeeKKccxx¬¬ÁÁnneeVVHHbbgg''
BBYYkk®®bbCCaaCCnnTTSSggeennaaHH  kk**nnSSKK~~aabbkkvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55eennAAvvtt††ss√√aayy
vviijj  ..

‹‹  nnwwkk@@eeTTAAKKYYrr[[GGaassUUrrddll''®®bbCCaaCCnnEExxµµrrCCaa´́®®kkEEllgg  kkMMBBuuggEEttrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaa
eeddIIrrttaammkkMMEENNnnJJssvvaallJJsskkaall  eeBBjj´́®®BByy""aaggddUUeecc~~HH˘̆˘̆˘̆  GG~~kkxx¬¬HH®®ttUUvvCCYYbbbbgg
CCYYbbbbÌÌËËnn  mmaammIIggeeddaayy´́ccddnn¥¥  kk**eellaatt{{bbKK~~aayy""aaggss©©ÁÁtt  mmiinnddwwggffaa®®ttUUvveessIIcc……®®ttUUvv  yyMM
..  eeBBllCCYYbbKK~~aaeennHHkk**rr""aayyrr""aabb''®®VVbb''bbggbbÌÌËËnnffaa  ®®kkuummxx¬¬ÁÁnnCCaaee®®ccIInnmmWWuunnnnaakk''®®ttUUvvGGgg--
kkaarrCCeenn¬¬øøsseeccjjBBIIeexxtt††nnaannaa  mmaanneexxtt††kkMMBBgg''eessaamm  kkMMBBgg''ssııWW  mmNNÎÎllKKIIrrII  rrttnnKKIIrrII
CCaaeeddIImm  ttSSggBBIIEExxvviicciiœœkkaa11997788  ®®VVbb''ffaa[[mmkkkkaann''eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  eennAAttaammpp¬¬ËËvvrraabb''
EExx  GG~~kkeeddIIrr®®ttUUvvss¬¬aabb''eeddaayykkaarrGGtt''VVyy  GGtt''TTwwkk  eeddaayyssaarrCCmm©©WW®®KKuunnccaajj''..  ®®KKYYssaarr
xx¬¬HH®®ttUUvvss¬¬aabb''ppuuttBBUUCC  ®®KKYYssaarrxx¬¬HHeennAAssll''EEttbbII††  ®®KKYYssaarrxx¬¬HHeennAAssll''EEtt®®bbBBnnÏÏ  ……kkUUnn..
mmaannbbuurrssxx¬¬HH®®ssaabb''EEttVVnnCCYYbbGGttIItt®®bbBBnnÏÏrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  EEtt!!  GGggkkaarrVVnn  ««ppßßMMppMM̈̈»»  ®®bb
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BBnnÏÏrrbbss''xx¬¬ÁÁnn[[eeTTAAbbuurrssmm~~aakk''eeTToottrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  ‰‰ÂÂssII††xx¬¬HHeeTToott  kk**GGggkkaarrVVnn
ccaabb''bbII††CCaaTTII®®ssLLaajj''rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eerroobbkkaarreeTTAAnnaarrIIeeppßßggeeTTootteeTTAAvviijjeehhIIyy  ..  eettIITTuukk≈≈
eessaakk´́nnCCnnTTSSggeennaaHHmmaannTTMMhhMMbb""uunnNNaa  ??  llTTÏÏppll˘̆˘̆˘̆GG~~kkxx¬¬HHkk**eeFFII√√XXaatteeTTAA  !!

eeTTaaHHCCaaVVnnCCYYbbKK~~aayy""aaggNNaakk**eeddaayy  GGggkkaarreennaaEEttbbnn††kkMMEENNnnmmnnuussßß[[eeTTAA
ttaammkkggeerroogg@@xx¬¬ÁÁnntteeTTAAeeTToott  ..

❑                                  ❑

❑

yyaayyeeTToogg®®ttUUvveeKKeekkoorreennAAkk~~¨̈ggkkggmmYYyyCCaammYYyyGG~~kk‰‰eeTToott  ..  KKaatt''eeddIIrrttaammeeKK
ttaamm‰‰gg  GGss''bbggbbÌÌËËnn  kkUUnneeccAA……kkµµÁÁyy  rrllIIggBBIIxx¬¬ÁÁnneehhIIyy˘̆˘̆˘̆..

eennAAeemm""aagg11rreessooll´́nn´́ff©©1133--22--7799  KKaatt''®®kkeeLLkkeeXXIIjjddMMbbUUkkFFMMmmYYyy  EEddll
eemmIIllBBIIccmm©©aayyeeTTAAmmaannmm¬¬bb''®®tt´́QQ  KKYYrrVVnnCCaaTTIIkkEEnn¬¬ggmmYYyyssMMrraabb''eeFFII√√TTIIssMMrraakk®®CCkkkkMM
eeddAA´́ff©©dd**eekk††AA  ..  KKaatt''kk**eeddIIrrssMMeeddAAeeTTAA««rrmmNNIIyyddΩΩaann»»eennaaHH  eeddIImm∫∫IIssMMrraakkyykkkkmm¬¬SSgg
mmuunnnnwwggbbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAAmmuuxxeeTToott  ..

eeTTAAddll''ddMMbbUUkk  !!  BBuueeTTÏÏaa  !!  eexxµµaaccyyuuvvCCnnmmYYyyKKMMnnrrss¬¬aabb''KKrreeCCIIggeellIIKK~~aa  mmaannTTSSggddMM
bbggmmYYyyKKMMnnrrFFMM®®bbLLaakk''QQaammeennAA®®ssss''@@eennAAeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆..  KKaatt''PP&&yyrrnnÏÏtt''≤≤ttååbbmmaa
eeddaayyeeXXIIjjeexxµµaacc  CCaaBBiieesssseeddaayyeeXXIIjjddMMbbggEEddllCCaaGGaavvuuFFrrbbss''xxµµSSggssMMrraabb''vvaa
yykkJJççgg''kkssmm¬¬aabb''eexxµµaaccTTSSggeennaaHH  ..

kkMMBBuuggEEttss¬¬nn''eess¬¬aaEEbbbbeennHH  sseemm¬¬ggeekkµµgg®®ssIImm~~aakk''kk**bbnnWW¬¬eeLLIIggeennAAee®®kkaayyxx~~ggKKaa
tt''  ––  ««  mm""aakk''@@  »»  ..  nnaarrIIkk**ssÊÊ̈̈HHmmkk{{bbmm††aayyeeddaayykkII††nnwwkkrrÆÆkk  ..  KKWWyyWW®®TTIIrraa""ddaa  kkUUnn®®ssII
TTII22rrbbss''yyaayyeeTTooggEEddllGGggkkaarrbbMMEEbbkkeeccjjBBIIKKaatt''eeTTAA  ttSSggBBIIEExxååssPPaa11997755
eemm""¬¬HH  ..  rraa""ddaakk**bbeeNNII††rrmm††aayyccuuHHBBIIssƒƒaannnnrrkkeennHH  eehhIIyyååTTaanneeLLIIggffaa  ––  mm""aakk''eeGGIIyy!!
eexxµµaaccTTSSggeennHHKKWWCCaaeexxµµaaccBBYYkkccll&&ttEEddllGGggkkaarr®®bbmmUUll  mmkkvvaayyssmm¬¬aabb''eennAAyybb''
mmiijjeennHH‰‰gg  ..

yyaayyeeTTooggKKiittffaa  ––  kk~~¨̈ggrryy::eeBBllbbIIEExxEEddllGGggkkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµ  eeddaayy
eekkoorr®®bbCCaaCCnn[[eeddIIrreeTTAAmmuuxx  rrYYccffyyee®®kkaayy  rrYYcceeTTAAmmuuxxEEbbbbeennHH,,  ®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··  

dMNak'karEdl®tUvsm¬ab'yuvCncl&t
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kkMMVVMMggmmYYyy®®kkuumm  kk**kkMMBBuuggEEttssmm¬¬aabb''yyuuvvCCnnccll&&ttEEddrr  ..  ((  eennAAeeBBlleennaaHH  yyaayyeeTToo
ggVVtt''kkUUnnkkeemm¬¬aaHHTTII44rrbbss''KKaatt''eeQQµµaaHH  yyWW®®TTIIPPUUmmaa""rraa""  ..  kkµµÁÁyykkeemm¬¬aaHHbbeeggII̊̊ttrrbbss''KKaatt''
®®ttUUvvvvaavvaayyssmm¬¬aabb''eeccaall  ))  ..  EEtteennAAkk~~¨̈ggeeBBlldd**EEssnneevvTTnnaaEEbbbbeennHH  ®®KKbb''@@KK~~aaxxMM®®tt
ddrreeyyaaggGGaattµµaaeeTTAAmmuuxx  KKµµaannVVnnææ  KKµµaannVVnnddwwgg        GGMMBBIIkkllll∫∫iiccdd**eeffaakkTTaabbnniigg´́®®BB
´́ppßßrrbbss''GGggkkaarrcciitt††eeXXaarreeXXAA        EEddllccaatt''kkaarrssmm¬¬aabb''yyuuvvCCnnccll&&ttCCaaccuuggee®®kkaayy
eennaaHHeeLLIIyy  ..

rraa""ddaakk**kkaatt''GGaarrmmµµNN__rrbbss''mm††aayyeeddaayynniiyyaayybbnn††ffaa  ––  ccMMEENNkkxxMM∆∆̈̈ ˘̆˘̆˘̆  xxMM∆∆̈̈rrtt''eecc--
jjmmkkBBIIGGggPPaaBBeennAAyybb''mmiijjeennHH  VVnnCCYYbbmmIIggPPWWnneennHH˘̆˘̆˘̆  rrYYccnnaaggkk**ccggÌÌ¨̈llmmkk®®ssII
mm~~aakk''GGaayyuu®®bbEEhhll3377qq~~SS  EEddllQQrreennAAEEkk∫∫rreennaaHH  ..  mmIIggPPWWnn®®VVbb''xxMM∆∆̈̈ffaaEEmm""eeddIIrrmmkk
kkaann''TTIIeennHH  eehhttuueennHHeehhIIyyVVnnCCaaxxMM∆∆̈̈mmkkeeXXIIjjmm""aakk''̆̆ ˘̆˘̆..  EEmm""  nniiggkkUUnn®®BBmmTTSSggPPWWnn  kk**
bbeeNNII††rrKK~~aaeeTTAAttaammkkMMEENNnntteeTTAAeeTToott  ..

eennAA´́ff©©TTII1188--33--7799  eennAAeeBBllEEddlleeKKeekkoorrBBYYkkeeyyIIggmmkkddll''kk∫∫aallssaayy
yyaayyeeTTooggVVnneeXXIIjjkkUUnn®®bbuussTTII55  EEddllGGggkkaarrbbMMEEbbkkeeccjjttSSggEEttBBIIEExxååssPPaa
11997755EEddrr  ..  eennAAeeBBllEEddllVVnneeXXIIjjKK~~aa  TTSSggBBIIrrnnaakk''EEmm""kkUUnn  KKSSggmmaatt''rrkknniiyyaayy
mmiinneeccjj  VVnn®®ttwwmmEEttssmm¬¬wwggmmuuxxKK~~aa  rrYYcceehhIIyykkUUnn®®bbuussnniiggmm††aayy  kk**®®ttUUvv®®JJtt''KK~~aatt
eeTTAAeeTToottttaammkkMMEENNnnrrbbss''®®kkuummeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..

eennaa´́ff©©TTII1166--44--7799  eemm""aagg®®bbEEhhllmmYYyyrreessooll  ®®ssaabb''EEttææssUUrrkkSSeePPII¬¬ggFFMM
VVjj''pp††kk''CCMMuuTTiiss  mmiinnddwwggCCaannrrNNaaVVjj''nnrrNNaa  eehhIIyymmaanneeKKaalleeddAAeeFFII√√GGII√√eeTT  ..  lluuHH
mmaann®®BBwwttii††kkaarrNN__ccEEmm¬¬kkyy""aaggeennHH  ®®bbCCaaCCnnxx¬¬HHEEddllssMMNNaakk''eennAAkk~~̈̈ggvvtt††ss√√aayy  ®®ssuu
kkeemmaaggÚÚssßßII  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  eeddaayyFFuujj®®TTaann''EEllggccgg''rrss''tteeTTootteehhIIyy  kk**EE®®sskk
eeLLIIggffaa  ––

--  mmiitt††eeGGIIyy  VVjj''eeTTAA  !!  VVjj''eeTTAA  !!  kkMMuussMMrraakk  !!  VVjj''eeTTooeeTTAA  !!  xxMM∆∆̈̈eevvTTnnaaNNaass''
VVjj''eeTTootteeTTAA  !!  eebbIIss¬¬aabb''kk**ss¬¬aabb''[[eehhIIyyeeTTAA˘̆˘̆˘̆  kkMMuu[[xxMM∆∆̈̈rrss''yy""aaggeennHHeeTToott  !!  ..

ss~~ËËrrkkSSeePPII¬¬ggtt∫∫aall''llaann''ææbbnn††eeTTAAeeTToott  mm††ggjjaabb''rreennIIƒƒnn  mm††ggrreeggII√√ll  mm††ggssƒƒaatt''
QQwwgg  rrYYcceehhIIyykk**EE®®sskk®®KKhhwwmmtteeTTAAeeTToott  GGss''rryy::eeBBll22´́ff©©22yybb''  eeddaayymmiinn
ddwwggCCaammaanneehhttuuGGII√√  ..

eennAAeeBBlleennaaHH  bbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIIEEddllCCaaGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj®®kkuummTTII22  eehhIIyy
EEddllCCaattMMNNaaggGGggkkaarrGGnnaammiikkccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''  VVnnrrtt''eeKKccmmuuxxVVtt''GGss''rrllIIgg
eeTTAAeehhIIyy  ..

❑                                   ❑

❑
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CMBUkTI17
‹ ®bCaCnExµrVnrYcx¬ÁnBIkN†ab'́ dGgkar

‹ vt†man´nbUdUy17nak'

‹ ehtuy"agdUcem†cVnCahU-CImijbegI˚tbkßkumµ¨ynis†

≤NÎËcin ?

eennAAll©©aacc´́ff©©TTII1188--44--7799  eevvllaaeemm""aagg55rreessooll  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjmmnnuussßßmm~~aakk''
mmaaDDmmSS  mmuuxxFFaammxx¬¬aa  eess¬¬øøkkJJkk''eexxµµAA  ®®kkmmaavv&&NNÎÎkk  GGaayyuu®®bbEEhhll3355qq~~SS  ppaayyeellIIxx~~gg
eessHHyy""aaggeellOOnn  EE®®sskk®®bbkkaassrraammmmII®®kkUU®®VVbb''®®bbCCaaCCnnffaa  ––

--  ssÂÂggaammccbb''eehhIIyy˘̆˘̆˘̆  eeyyIIggrrYYccxx¬¬ÁÁnneehhIIyy  eeyyIIggGGaaccccUUllTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggVV
nn  !!˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††  !!  mmnnuussßßdd**ccEEmm¬¬kkeennHH  hhaammmmiinn[[eeddIIrrttaammpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55eeTT  ..  vvaabbJJÇÇaa
[[eeddIIrreevvooggeeTTAAkkaann''PPUUmmiiGGnn¬¬gg''kkUUbb  ..  eeyyIIgg®®ttUUvvccMMNNaayyeeBBllGGss''mmYYyyyybb''nniiggkknn¬¬HH
´́ff©©  KKWWeennAA´́ff©©TTII1199--44--7799  eeBBll´́ff©©®®ttgg''  eeTTIIbbeeyyIIggeeddIIrreeTTAAddll''  ..

eeTTAAddll''®®ssuukkGGnn¬¬gg''kkUUbb  eeXXIIjjmmnnuussßß44nnaakk''  eess¬¬øøkkJJkk''eexxµµAA  ®®kkmmaavv&&NNˆ̂kk  ddUUcc
EEttEExxµµrr®®kkhhmmddEEddll  QQrreeccjjbbJJÇÇaayy""aaggddaacc''NNaatt''  [[ccuuHHqq¬¬ggssÊÊwwggEEttttaammkkEEnn¬¬gg
mmYYyy  EEddllmmaann®®bbEEvvggpp¬¬ËËvvTTTTwwgg®®bbEEhhllCCaa55EEmm""®®ttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  ®®bbCCaaCCnnrraabb''mmWWuunnnnaakk''
®®ttUUvvQQrrccSSeevvnneeddIImm∫∫IIqq¬¬gg  eennAAee®®kkaammkkMMeeddAA´́ff©©´́nnEExxeemmssaa  EEddllCCaaEExxeekk††AAhhYYttEEhhgg
xx¬¬SSggbbMMppuutteennAA®®ssuukkEExxµµrr˘̆˘̆˘̆..

rrYYcceehhIIyy®®ttUUvvqq¬¬ggssÊÊwwgg  BBIIee®®ttIIyyxxaaggeekkIItteeTTAAee®®ttIIyyxxaagglliicc  eeddIImm∫∫IIssMMeeddAAeeTTAATTII
®®bbCCMMuuCCnn®®ssuukkeemmaaggÚÚssßßII  eeddaayyeeddIIrrttaammpp¬¬ËËvvff~~ll''®®ssbbbbeeNN††aayymmaatt''ssÊÊwwgg  ..

❑

®bCaCnExµrVnrYcx¬ÁnBIkN†ab'´dGgkar
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eennAAeeBBllEEddlleeyyIIggccuuHHeeTTAAddll''kkNN††aallssÊÊwwgg  EExxµµrrTTSSggGGss''PP∆∆aakk''ee®®BBIItt  eeddaayy
eeXXIIjjLLaann  GMC mmYYyyee®®KKOOggEEddllCCaabb''ppuuggeennAAkkNN††aallssÊÊwwgg  ..  eennAAEEkk∫∫rreennaaHH  eeKK
eeXXIIjjkkUUnnyyYYnnhhaaNNUUyyccMMnnYYnn1177nnaakk''  mmaannGGaayyuummiinneellIIssBBII2200qq~~SS  mmaannGGaavvuuFFmmiinn
®®KKbb''KK~~aaeeTT  ..  eekkµµgg@@yyYYnnTTSSggeennHHEE®®sskkeecckkccaaccddUUccsstt√√ss√√aa  ssYYrrrrkkGG~~kkeeccHHppaassaa
yyYYnn  ssMMuuCCYYyyGGMMJJvvnnaavvrrkkmmnnuussßßCCYYyyrruujjLLaannssMMeeddAAeeTTAAee®®ttIIyyxxaaggeekkIItt  ..

ccMMEENNkk®®bbCCaaCCnnEExxµµrrEEddllVVnneeXXIIjjbbUUddUUyyTTSSgg1177nnaakk''  kk**QQrreemmIIllPP¬¬wwkk  mm~~aa
kk''@@mmaanneeyyaabbll''xxuussKK~~aa  ––

‹‹  ®®kkuummTTII11  ––  CCaammnnuussßßEEddllmmiinnVVnn®®ttwwHHrriiHHBBiiccaarrNNaa[[VVnnddiittddll''  kk**jjjjww
mmee®®ttkkGGrr  mmaannmmeennaasseeJJççttnnaassrreessIIrreekkaattEE®®kkggbbUUddUUyydd**kk¬¬aahhaann  EEddllssµµ&&®®KKccii
tt††mmkkCCYYyyEExxµµrr  [[ccaakkppuuttBBIIccgg˚̊ËËmmmmccçç̈̈rraaCCKKWWGGggkkaarr  ..

‹‹  ®®kkuummTTII22  ––  CCaammnnuussßßEEddllVVkk''ss∫∫aatt  kk**PP&&yyss¬¬nn''eess¬¬aaxx¬¬aaccEE®®kkggGGggkkaadd**mm
hhiimmaa  mmaannbbgg˚̊bb''GGaaff··kkMMVVMMggGGII√√eeTToott  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnn  eehhIIyyeekkoorrBBYYkkxx¬¬ÁÁnn[[®®tt
LLbb''ffyyee®®kkaayyeeTToott  ..

‹‹  ®®kkuummTTII33  ––  eekkHHKK~~aaQQrrssmm¬¬wwggkkUUnnyyYYnnhhaaNNUUyyTTSSgg1177nnaakk''  EEddkkhhflflaannmmkk
CCYYyyrrMMeeddaaHHEExxµµrreennaaHH  nnwwkkkk~~̈̈ggcciitt††eerroogg@@xx¬¬ÁÁnnffaa  ccuuHHhhttuueemm††ccVVnnCCaaGGggkkaarrmmiinneeccjjmmkk
eeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__eeddjjkkMMccaatt''kkUUnnyyYYnn  EEddllCCaabbrreeTTsseennHH[[eeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrreeTTAA  ??  eettII
GGggkkaarrGGggkkaarrrrvvll''eeFFII√√GGII√√eennAAeeBBlleennHH  ??

kk~~̈̈ggccMMeeNNaammmmnnuussßß®®kkuummTTII33eennHH  mmaann®®ssIIeemmmm""aayyccMMnnYYnn1144nnaakk''  bbbbYYllKK~~aassmm¬¬ww
ggkkUUnnyyYYnnhhaaNNUUyyyy""aaggyykkcciitt††TTuukkddaakk''  ..  mmYYyy®®ssbbkk''eeTTIIbbnnSSKK~~aaqq¬¬ggssÊÊwwggeeTTAAkkaa
nn''ee®®ttIIyyxxaagglliicc  rrYYcceehhIIyyeeTTIIbbbbbbYYllKK~~aaQQbb''ssMMrraakk  ..  ®®ssII@@xx¬¬HHGGgg̈̈yy{{bbkk∫∫aall
CCgggg''  xx¬¬HHTTee®®mmttxx¬¬ÁÁnnyykk´́dd®®TTkk∫∫aall  xx¬¬HHeeddkkppÊÊaall''ddIIeekkIIyy´́dd  nnSSKK~~aaGGss''ssggÙÙwwmm
ee®®JJHHeeTTIIbbnnwwggVVnneeccjjppuuttBBIIkkNN††aabb''́́ ddGGggkkaarr  ®®ssaabb''EEtt≤≤LLËËvvmmkkccUUllssflflggccMMkk--
NN††aabb''́́ ddyyYYnnhhaaNNUUyyeeTToott..  eemm""aagg®®bbEEhhllbbYYnnrreessooll  ®®ssII@@TTSSggeennaaHHkk**bbbbYYll
KK~~aabbMMrruuggnnwwggeeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAmmuuxxeeTToott  ..  yyaayyeeTTooggEEddllmmaannGGaayyuuCCaagg5500eennAAeeBBll
eennaaHH  KKaatt''mmaannGGaayyuuee®®ccIInnCCaaggeeKKeennAAkk~~¨̈ggccMMeeNNaammkk**®®KKvvIIkk∫∫aall  ®®BBmmTTSSggeeqqII¬¬yyffaa  ccSS
KKaatt''KKiitteemmIIllssiinn  ..  KKaatt''KKiittffaa  ––  ccMMeeJJHHeekkµµgg@@yyYYnnTTSSgg1177nnaakk''  EEddllmmaannGGaavvuuFF
mmiinn®®KKbb''KK~~aappggeennHH  eehhIIyyvvaahhflflaannmmkk««GGuuggGGaatt''»»  eennAA®®ssuukkEExxµµrrkkNN††aall´́®®BBddaacc''®®ss  

vt†manrbs'bUdUy17nak'
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yy""aalleeddaayyeessrrII  ddUUccCCaammiimmssmmTTMMnnggTTaall''EEtteessaaHH  ..  eennHHKKWWCCaakkJJççkk''TTiiBB√√mmYYyyEEdd--
llGGaaccccggÌÌ̈̈ll[[eeyyIIggeeXXIIjjnnUUvv®®BBwwttii††kkaarrNN__nnaannaa  EEddllbbNN††aall[[®®ssuukkEExxµµrrvviinnaass
hhiinneehhaaccTTSSgg®®bbCCaaCCnn  TTSSgg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††ddll''ff~~aakk''eennHH  ..

KKaatt''kk**nnwwkkeeTTAAddll''eesscckkII††®®bbkkaassCCaapp¬¬ËËvvkkaarrrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  EEddllVVnnEEff¬¬ggkkaa--
llBBIÍ́ ff©©2200--99--5522ffaa  ««®®ttUUvvEEttvvaattTTwwkkddII  yykkååbbTTII√√bb≤≤NNÎÎËËcciinn  ccaabb''ttSSggBBIImmaatt''TT√√aarr
´́nn®®bbeeTTsscciinnPPaaKKxxaaggtt∫∫ËËgg  rrhhUUtteeTTAAddll''ee®®CCaayyTTwwkkeexxµµAA  ccaabb''ttSSggBBIICCYYrrPP~~MM≤≤NNÎÎcciinn
EEbb""kkxxaaggeekkIItt  rrhhUUtteeTTAATTll''nnwwggee®®ttIIyyTTeenn¬¬eemmKKgğ̆ ˘̆˘̆  rrYYcc®®ttUUvvEEkk´́qq~~®®bbeeTTssTTSSggbbIÍ́ nn
ååbbTTII√√bbeennHH[[eeTTAACCaakkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnCCaassƒƒaaBBrr  ..ll..»»  ..

yyaayyeeTToottKKiittmmkkddll''®®ttwwmmeeNNHH  KKaatt''mmaannkkaarrQQWWccaabb''CCaa´́®®kkEEllgg  KKaatt''xxkkxxUU
cccciitt††  eeTTAAmmuuxxEEllggrrYYcc  eeTTAAee®®kkaayyEEllggeekkIItt  ..  KKaatt''GGgg̈̈yy{{bbkk∫∫aallCCgggg''  xxMMnnwwkk
eeLLIIggvviijj  nnUUvvTTaarruuNNkkmmµµTTSSggLLaayyEEddll®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ®®ttUUvvTTTTYYllrrggee®®KKaaHHkk~~̈̈gg
rryy:eeBBll44qq~~SSKKtt''  ee®®JJHHttSSggBBIIddUUnnttaammkk  EExxµµrrmmaannccaarriikkssuuPPaaBB  TTnn''PP¬¬nn''  ss¬¬ËËttbbUUtt  ssuu
ccrriitt  ..  CCaaBBiieessssmmaannssIIllFFmm··  eemmtt††aaFFmm··  nniiggssbb∫∫¨̈rrssFFmm··  eeddaayymmkkBBIIEExxµµrrCCaaGG~~kk
kkaann''BBuuTTÏÏssaassnnaayy""aaggxxÇÇaabb''xxÇÇÁÁnn  ..  EEtteehhttuuyy""aaggddUUcceemm††ccVVnnCCaakk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggbbYYnnqq~~SSeennHH
EExxµµrrEEddll®®KKaann''EEttJJkk''yyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmm  ®®KKaann''EEttCCaattMMNNaaggrrbbss''GGggkkaarr  kk**kk¬¬aayy
eeTTAAXXaattkkrryy""aaggssaahhaavv  hhflflaannssmm¬¬aabb''EEmm""““‰‰gg  bbggbbeeggII̊̊tt  bbÌÌËËnnbbeeggII̊̊ttrrbbss''xx¬¬ÁÁnn‰‰gg
rrhhUUttddll''ssaassnn__EExxµµrrKK~~aa‰‰ggTTSSggmmUUllddUUeecc~~HHeeTTAAvviijj  ??  mmiinnssmmeeTT@@  !!  ..  KKaatt''BBiiccaarr--
NNaatteeTTAAeeTToottffaa  ––  GG~~kkEEddllrrggee®®KKaaHHff~~aakk''ss¬¬aabb''eennaaHH  KKWWGG~~kkeeccHHddwwgg  mmaannKKttiibbNNiiÎÎ
tteess~~hhaaCCaattiiyy""aaggeemmaaHHmmuutt  KKWWCCaaGG~~kk®®VVCC∆∆  TTSSgg®®BBHHssggÙÙTTSSgg®®KKhhssƒƒ  rrYYmmeesscckkII††
mmkk  KKWWCCaammnnuussßßEEddllCCaaEEPP~~kk®®ccmmuuHHrrbbss''EExxµµrr  ..  vvaaTTuukk[[eennAArrss''  eehhIIyyeellIIkkbbnn††bb''
EEttBBYYkkeexx¬¬AA  eeddIImm∫∫II®®ssYYlljjaakk''EExxßß  ..  KKaatt''nnwwkkeeTTAAddll''qq~~SS11994455  EEddllKKaatt''VVnneeXXIIjj
ppÊÊaall''EEPP~~kkeennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  EEddlleennAAeeBBlleennaaHHyyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottmmiijj  VVnnjj¨̈HH
jjgg''xxIIçḉ́ ddyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  [[ssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammnniiggbb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††dduutt
ppÊÊHHeeccaallvvIIvvkk''  ..

≤≤LLËËvveennHH,,  ´́ff©©TTII1199--44--7799  eemm""aagg®®bbEEhhll44rreessooll,,  vvtt††mmaannrrbbss''kkUUnnyyYYnnTTSS
gg1177nnaakk''eennHH  GGaaccqq¬¬̈̈HHbbMMVVtt''ccmm©©ll''rrbbss''yyaayyeeTTooggBBIIGGmm∏∏ËËtteehhttuuTTSSggLLaayyEEddll
eekkIItteeLLIIggeennAA®®ssuukkEExxµµrr  ttSSggBBIIbbYYnnqq~~SSmmkkeehhIIyy  eehhIIyyKKaatt''yyll''ffaa  ttSSggeennHHmmiinnEEmm
nneekkIItteeLLIIggeeddaayy´́ccddnn¥¥eeTT  mmuuxxCCaammaannGGaaff··kkMMVVMMggGGII√√mmYYyyrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy
EEddllllaakk''bbgg˚̊bb''eennAAkk~~¨̈ggeennaaHHCCaammiinnxxaann  ..  ååTTaahhrrNN__EEddllVVnneerroobbrraabb''rrYYcceehhIIyy
eennAAttMMbbnn''11  ´́nneexxtt††VVtt''ddMMbbgg  kkaallBBIIqq~~SS11997766  CCaaPPss††̈̈ttaagg®®ssaabb''  ..  KKWWyyaayyeeTToogg
VVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kknnUUvvGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj    EEddllmmaannttaaEEbb""tt    ttaaeekkAA  mmiitt††llIICCaaeeddIImm
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EEddlleeccjjmmuuxxmmkkkkaann''ttMMEENNggCCaa®®bbFFaannsshhkkrrNN__  CCaaKKNN:ttMMbbnn''  rrYYccbbnn††mmkkeeTToo
ttCCaattMMNNaaggrraa®®ss††̆̆ ˘̆˘̆..  KKaatt''KKiitteeTTAAddll''bbNN††SSccuuggee®®kkaayyrrbbss''eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaacc
EEddllCCaaeehhttuueeFFII√√[[KKaatt''dduuHHKKMMnniitt  ®®ttUUvvEEtt®®ssaavv®®CCaavvEEvvkkEEjjkkrrkkmmuuxxGGggkkaarrGGnnaammiikk[[
eeXXIIjj  ..  KKaatt''nnwwkkeeXXIIjjddll''EExxµµrrmmYYyynnKKrr  EEddll®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHff~~aakk''TTSSgg®®KKYY@@  eehhIIyy
EEddllPPaaKKee®®ccIInnVVnneeXXIIjjeeddaayyppÊÊaall''EEPP~~kk  nnUUvvXXaattkkrrEEddllccaabb''ccgg““BBuukkmm††aayy  kkUUnn
kkµµÁÁyy  ®®bbBBnnÏÏ  bbII††rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayyKKµµaannCCMMnnMMuuCCMMrrHHGGII√√TTSSggGGss''  ee®®kkAAEEttBBIIJJkk¥¥mmYYyymm""aatt''ffaa
eeKKeeFFII√√ttaammbbJJÇÇaaGGggkkaarr  ……TTuukkmmiinnccMMeeNNjj˘̆˘̆˘̆..  rrYYmmeesscckkII††mmkk  EExxµµrrEEddll®®ttUUvveeKKssmm¬¬aa
bb''GGss''CCiitt33llaannnnaakk''  mmiinnTTaann''VVnnddwwggffaa  xx¬¬ÁÁnnmmaannkkMMhhuussGGII√√eennAAeeLLIIyyeeTT  ..

GGssççaarr¥¥NNaass''@@  GGggkkaarrKKµµaannrrUUbbKKµµaannrraaggeeTT  EEtteehhttuueemm""cckk**GGggkkaarrbbeeJJççjjKK~~aa
vvaaCCaa®®kkuumm@@  CCaaddMMNNaakk''@@  GGaaccssmm¬¬aabb''EExxµµrrVVnneeddaayyeessrrII  ttaammeeBBlleevvllaa  ttaammkkMMNN
tt''VVnnyy""aaggeennHH  ??  GGggkkaarrGGaaccddwwggffaaeettII®®kkuummNNaa®®ttUUvvssmm¬¬aabb''EExxµµrreeyyaaFFaa®®ssLLaajj''
sseemm††cc““  eettII®®kkuummNNaa®®ttUUvvssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhhmmEEddlleekkIIttmmkkBBIIeeccaarr,,  eettII®®kkuummNNaa®®ttUUvv
ssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''eexxoovv--ssMMppnn,,  eettII®®kkuummNNaa®®ttUUvvnnSSeeyyaaFFaaeekkµµgg@@eeTTAAlltt''ddMM  ??
..ll..  TTIIbbMMppuutteettIIGGggkkaarr®®ttUUvvddaakk''GG~~kkNNaa[[kkaann''kkaabb''®®ssuukkEExxµµrr  eennAAkk~~̈̈ggkkaall:eeTTss:

CCaabbnn††mmkkeeTToott  ??  eettIIEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIIEEddllssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhhmmCCMMnnaann''mmuunneennaaHH  mmiinnEEmm
nnCCaaKKMMeerraaggrrbbss''GGggkkaarreeTT……GGII√√  ??  bbnnÊÊaabb''BBIIvvtt††mmaannrrbbss''EExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIImmkk  eehhttuuGGII√√
kk**mmaannyyYYnnccUUllmmkkCCYYyyrrMMeeddaaHHEExxµµrrBBIIEExxµµrr®®kkhhmm  ??  ..  vvaayykkeellssffaaccUUllmmkkCCYYyy
EExxµµrrCCaaeellIIkkTTII33  ..  EEttTTIIbbJJççbb''KKaatt''yyll''ffaa  eennHHCCaakkllll∫∫iiccrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyTTSS
gg®®ssuugg  EEddllvvaaeeKKaarrBBeeFFII√√ttaammbbJJÇÇaahhUU--CCIImmiijj  eeddIImm∫∫IIBB®®ggwwggBB®®ggIIkkee®®CCaayyååbbTTII√√bb≤≤
NNÎÎËËcciinn  [[kk¬¬aayyeeTTAACCaakkmm¬¬SSggGGmmtt: mmaannGGnnuuPPaaBBxx¬¬SSggkk¬¬aaeennAAttMMbbnn''GGaassIIuuGGeeKK~~yy__  ..
yyaayyeeTTooggnnwwkkeeXXIIjjmmkkddll''®®ttgg''eeNNHH  kk**eeccaallEEpp~~kkssmm¬¬wwggrrkkeemmIIllkkUUnnyyYYnnTTSSgg
1177nnaakk''mm††ggeeTToott  EEtt  !!  VVtt''®®sseemmaall,,  BBYYkkvvaaqq¬¬ggssÊÊwwgghhYYsseeTTAAeehhIIyy  ..  ddUUccPP∆∆aakk''BBII
yyllssbbii††  KKaatt''kk**EE®®sskkeeLLIIggffaa  xxMM∆∆̈̈yyll''eehhIIyy  !!  xxMM∆∆̈̈yyll''eehhIIyy  !!  ..

mmiitt††®®ssIIeemmmm""aayy@@eemmIIllmmuuxxyyaayyeeTToogg  eehhIIyykkaatt''yyll''ffaa  KKaatt''cc∫∫aass''CCaayy
ll''BBIIeerrOOggvvtt††mmaannrrbbss''kkUUnnyyYYnneennaaHHeehhIIyy..    eeKKmmiinneeqqII¬¬yyttbbGGII√√eeTT..  EEtteennAAEEkk∫∫rreennaaHH
PPiinnkk**RRGGflflUUeeLLIIggffaa  ––  ««eettIIGGggkkaarrkkII††,,  EExxµµrr®®kkhhmmCCaaXXaattkkrrdd((ssaahhaavvyygg''XX~~ggkkII††  vvaa
ggaabb''́́ tteehhaaggeeTTAANNaaGGss''eehhIIyy  VVnnCCaavvaammiinnmmkkyykkeeffII¬¬mmGGaakkUUnnyyYYnnTTSSgg1177nnaakk''
eennAAeeTTAAssIIuueeTTAA  ??»»  ..

--  PPiinneeGGIIyy  !!  ssMMnnYYrreennHHeeBBjjcciitt††bbggNNaass''  !!  yyaayyeeTTooggttbbeeTTAAnnaaggPPiinnvviijj
..  ddUUeecc~~HHeennAAyybb''eennHH  eeyyIIgg®®ttUUvvEEttssMMrraakkeennAATTIIeennHHssiinn  eehhIIyyeeddIImm∫∫IInnwwggttaammddaannBBYYkk
kkUUnnyyYYnnTTSSggeennHHeemmIIllffaa  eettIIvvaammkkeeFFII√√GGII√√eennAA®®ssuukkeeyyIIgg  ..    eettIIvvaammaannCCYYbbååbbss&&KKGGII√√eeTT
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ffaaeebbIIvvaaKKµµaannååbbss&&KKGGII√√eeTTeennaaHH  eeyyIIggGGaaccssnniiddΩΩaannffaa  GGggkkaarrGGnnaammiikkCCaayyYYnnhhaaNNUU
yyyy""aaggBBiitt®®VVkkdd ..  

yybb''eennaaHHyyaayyeeTTooggeeddkkppÊÊaall''ddII  kk∫∫aalleekkIIyyeellIIbbgg√√iiccEEddllCCaa®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††
ssMMNNll''ccuuggee®®kkaayyrrbbss''KKaatt''  ..  KKaatt''yykk´́ddKKggff©©aassssmm¬¬wwggeemmIIlleemmXXnnaarraa®®ttII
eeddaayybbEENN††ttGGaarrmmµµNN__rrbbss''KKaatt''qq©©aayyeeTTAA@@  EEddllmmiinnddwwggffaa  eettIIEEssÌÌkkeennHHKKaatt''®®ttUUvv
eeddIIrreeTTAATTIINNaavviijjeeTT  eebbIIeeBBlleennHH  eeccjjBBIImmaatt''GGggkkaarr  EEttEEbbrrCCaaccUUllmmkkCCaabb''GGnnÊÊaakk''
yyYYnnhhaaNNUUyyeeTTAAvviijj  ..

❑                           ❑

❑

eennAAeeBBlleennaaHHmmaannmmiitt††rrbbss''KKaatt''mm~~aakk''kk**ssYYrreeLLIIggffaa  ––  bbgg  !!  eehhttuueemm""ccVVnnCCaa
hhUU--CCIImmiijjbbeeggII̊̊ttbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  ??

‹‹  yyYYnnhhaaNNUUyyCCaassaassnn__́́ ®®BB´́ppßß  vvaaEEttggEEtteeddIIrrrrMMeellaaPPrraatttt∫∫aattlluukklluuyy
®®bbeeTTssCCiittxxaagg  CCaaee®®ccIInnssttvvttßßmmkkeehhIIyy  ..  vvaabbeeggII̊̊ttbbkkßßeennHHeeddIImm∫∫IIrrkkTTwwkkddII[[
kkUUnneeccAAvvaaeennAA  ..  hhUU--CCIImmiijjddwwggffaa  eennAAkk~~̈̈ggqq~~SS22000000  ®®bbeeTTssyyYYnnmmaannccMMnnYYnn®®bbCCaaCCnn
CCaagg6600llaannnnaakk''  ..  ´́ppÊÊddIITTSSggGGss''mmaann333300,,000000KKIILLËËEEmm""®®tt®®kkLLaa  EEtt´́ppÊÊddIIEEddllGGaa
ccrrss''eennAAeeddIImm∫∫II®®bbkkbbGGaaCCIIvvkkmmµµVVnnKKWWmmaannEEtt2200%%EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  EEddll®®ttUUvvnnwwggTTMMhhMM
6666,,000000KKmm22  ..  6600llaannnnaakk''  eennAAeellIÍ́ ppÊÊddII6666,,000000KKmm22  VVnneesscckkII††ffaa  mmaann®®bb
CCaaCCnnyyYYnn991100nnaakk''  kk~~̈̈gg11KKmm22  ..    ccMMEENNkkeennAA®®ssuukkEExxµµrrvviijj    11KKmm22mmaannEExxµµrrCCaagg
3300nnaakk''  ((3300ddggttiiccCCaagg))  ..  ´́ppÊÊddIIeennAAssll''ee®®ccIInnNNaass''eennAA®®ssuukkEExxµµrr  ..  mmUUlleehhttuu
eennHHeeTTIIbbeennAA´́ff©©TTII33--22--3300  hhUU--CCIImmiijjssMMeerrccbbeeggII̊̊ttbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  kk~~̈̈gg
eeKKaallKKMMnniittdd**eellaaPPllnn''GGssççaarr¥¥  EEddllvvaa®®ss´́mmffaa  eeBBllNNaaeeKKaallbbMMNNggrrbbss''vvaa
VVnnssMMeerrccCCaassƒƒaaBBrr  yyYYnnhhaaNNUUyyEEddllmmaannxx¬¬ÁÁnnvvaaCCaaeemmddwwkknnSS  nnwwggkk¬¬aayyeeTTAACCaassaa
ssnn__mmYYyydd**xx¬¬SSggBBUUEEkkddaacc''eeKKeennAAGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__eennHH  ..  kkaalleeNNaaHH®®bbCCaaCCnneennAAkk~~¨̈gg««
EEddnnddIIrrMMeeddaaHH»»    ®®ttUUvvEEttEE®®sskkbbnn††ffaa  ––    hhUU--CCIImmiijjnnwwggmmaannGGaayyuummYYyymmWWuunnqq~~SS  !!    ««  Hô

bkßkumµ¨ynis†≤NÎËcin
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Chi Minh sông muôn nam !»»  ..
ddUUeecc~~HHeehhIIyy  eeddIImm∫∫IIGGnnuuvvtt††KKMMeerraaggkkaarrrrbbss''vvaa[[qqaabb''VVnnssMMeerrcc  nniiggeeddIImm∫∫IIssMMrraa--

llGGMMEErrkkrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  hhUU--CCIImmiijjkk**bbJJÇÇËËnnyyYYnnmm~~aakk''EEddllmmaanneeQQµµaaHH  eegg√√øøgg--
yyuuSSggeemmoonn  eeTTAA®®kk´́LL[[bbYYsseerroonneennAAvvtt††mmYYyy´́nnTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ddaakk''eeQQµµaaHHEExxµµrrffaa  ––
GGaaccaarr¥¥eemmoonn ..

bbnnÊÊaabb''mmkkeeTToott  vvaakk**ddaakk''eeQQµµaaHHyyYYnneennHHCCaaEExxµµrree®®kkaamm  ––  ssWWgg--gg""uukkmmiijj  eeddIImm∫∫II
bbnn¬¬MMeeFFII√√bbÌÌËËnneellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..  ssWWgg--gg""uukkmmiijj  ®®ttUUvvhhUU--CCIImmiijjEEttggttSSggCCaa  ®®bbFFaa
nnEExxµµrrttssflflUU  TTTTYYllbbnnÊÊ̈̈kkCCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  [[ccUUllkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaCCaammYYyy  TTUU--ssaa
mmuutt ..

eennAA´́ff©©TTII1199--66--5511  eegg√√øøgg--yyuuSSggeemmoonnbbeeggII̊̊ttVVnnkkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFFbbddiivv
tt††nn__‰‰kkPPaaBBrrbbss''kkmmıı¨̈CCaa  ..  eennAA´́ff©©TTII2288--66--5511  CCnneennHHbbeeggII̊̊ttbbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††
nn__EExxµµrr  EEddllttSSggBBIIeennaaHHmmkkeeKKeehhAAffaa  ««EExxµµrreevvoottmmiijj»» eehhIIyyEEddlleennAABBIIddMMbbUUggTTII
ssmmaaCCiikkrrbbss''bbkkßßPPaaKKee®®ccIInnCCaa  CCnnCCaattiiyyYYnnbbnn¬¬MMeeFFII√√EExxµµrr ..  bbnn††bbnnÊÊaabb''mmkkeeTTIIbbvvaaTTaakk''
TTggjj¨̈HHjjgg''EExxµµrr@@EEddlleennAAccuuggkkaatt''mmaatt''jjkk  EEddll®®ttUUvvrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllbbMMeePP¬¬cceeccaall
[[ccUUllmmkkeeFFII√√kkaarrCCaammYYyyvvaa  eeddaayyeeXXaassnnaaeeTTAAttaammccMMNNuucceexxßßaayynnaannaarrbbss''mmnnuu
ssßßmm~~aakk''@@  ..  mmuunnddMMbbUUggvvaabbgg˚̊bbeeggII̊̊ttssÂÂggaammvvNNˆ̂: vvaaeeFFII√√[[EExxµµrrTTSSggeennaaHHrrvvaattcciitt††qq©©aayy
BBIIssggmmEExxµµrr  ..  rrYYcceehhIIyy  eennAAeeBBllEEddllEExxµµrrTTSSggeennaaHHccUUllkk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''vvaaeehhIIyy  vvaakk**
®®bbmmUUllbbJJççËËllkk~~̈̈ggssaallaanneeyyaaVVyy  eeddIImm∫∫IIGGbb''rrMMbbMMJJkk''eeKKaallCCMMhhrrbbEEnnƒƒmmffaa  ––  ®®ttUUvv
EEttkkMMeeTTccsskkii††PPUUmmii  cc®®kkBBttii††  nniiggnnaayyTTuunn ..  eeXX¬¬aaggXX¬¬aaEEddllvvaabbgg≈≈MM[[eerroonnssÊÊaatt''ccSSmmaa
tt''mmaannxx¬¬HH@@ddUUcctteeTTAA  ––

--  mmaannbbddiivvtt††nn__eekkIItteeLLIIgg  eeTTIIbbeeCCOOnneellOOnn
--  bbddiivvtt††nn__mm††gg  eeCCOOnneellOOnnmm††gg
--  bbMMEEbbkkbbMMVVkk''eeddIImm∫∫II®®KKbb''®®KKgg
--  QQ~~HHVVnn®®KKbb''®®KKgg  ((……eeFFII√√eess††cc))  ccaajj''eeFFII√√eessddIIΩΩ  ..  ((  eeXX¬¬aaggXX¬¬aaeennHH®®kkuummEExxµµrrGGaa

yy""ggyyYYnneehhgg--ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnn,,  CCaa--ssIIuumm  kkMMBBuuggGGnnuuvvtt††yy""aagghhµµtt''cctt''))  ..
--  ssmm¬¬aabb''mmnnuussßßssuuccrriitt  ®®bbeessIIrrCCaaggTTuukkss®®ttUUvv[[eennAArrss''  ..
--  ®®ttUUvveeFFII√√[[GGss''ssggÙÙwwmm  rrYYccsswwmmCCYYyy[[mmaannssggÙÙwwmmmmkkvviijj  ..
GG~~kkss††aabb''TTSSggbb""uunnµµaannllaann''mmaatt''®®KKbb''@@KK~~aa  GGaahh__  GGaahh__̆̆ ˘̆˘̆..  eeBBlleennaaHHGG~~kkssuuppaannII

nniiyyaayykkaatt''eeLLIIggffaa  ––  KKYYrr[[ccEEmm¬¬kkEEmmnn@@  eeXX¬¬aaggXX¬¬aaeennHHCCaaJJkk¥¥jj¨̈HHjjgg''bbMMppuussbbMM
ppuullrrbbss''bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  eehhttuueemm""cckk**GGggkkaarrGGnnaammiikkGGnnuuvvtt††VVnnhhµµtt''cctt''
®®ttwwmm®®ttUUvvGGII√√eemm""¬¬HH  ??
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--  GGUUnn@@eemmIIllccuuHH,,  yyaayyeeTTooggbbnn††,,  ddUUccCCaaXX¬¬aaEEddllffaa  ««bbddiivvtt††nn__mm††gg,,  eeCCOOnneellOO
nnmm††gg»»  bbddiivvtt††nn__TTII11eennAA®®ssuukkEExxµµrreeyyIIgg´́ff©©TTII1188--33--7700,,  eellIIkkTTII22  eeKKeeFFII√√bbddiivvtt††nn__́́ ff©©
TTII1177--44--7755,,  eellIIkkTTII33´́ff©©TTII77--11--7799  CCaaTTIIbbMMppuuttbbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__EExxµµrr  EEdd--
llCCaaGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj  eehhIIyy≤≤LLËËvveennHHEE®®bbeeQQµµaaHHCCaa  bbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı̈̈CCaa
EEddllmmaanneehhgg--ssMMrriinnCCaaGGKKeellxxaaKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmmbbkkßß  nniiggCCaa®®bbFFaann  eehhII
yyEEddllmmaannBBYYkkbbUUddUUyyCCaaee®®ccIInnEEssnnnnaakk''KKSS®®TT  VVnnTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHCCaassƒƒaaBBrrEEmmnn  ..

‹‹  ddUUccXX¬¬aaEEddllffaa  ««bbMMEEbbkkbbMMVVkk''eeddIImm∫∫II®®KKbb''®®KKgg»»  GGUUnn@@KKiitteemmIIllccuuHH,,  GGggkkaarr
bbMMEEbbkkEExxµµrrCCaaee®®ccIInn®®kkuumm  eeddaayyee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmmEEttmmYYyy  ..  XXaattkkrr®®kkuummTTII11,,
TTII22  TTTTYYllPPaarrkkiiccççssmm¬¬aabb''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ..  XXaattkkrr®®kkuummTTII33,,  TTII44,,  TTII55  TTTTYYllbbnnÊÊ̈̈kk
ssmm¬¬aabb''®®kkuummXXaattkkrrmmuunn  KKWW®®kkuummTTII11,,  TTII22[[GGss''  eeddIImm∫∫IIbbMMVVtt''PPss††̈̈ttaagg  ..

ccMMEENNkkeerrOOggeeyyaaFFaa,,  GGggkkaarrbbMMEEbbkkeeyyaaFFaaCCaa33®®kkuumm  ––
®®kkuummyyaaFFaaTTII11  ––  eeyyaaFFaaeekkµµgg@@EEddllmmaannGGaayyuummiinneellIIssBBII1155qq~~SSeeTT  CCaaddMMbbUUgg

GGggkkaarrbbeeJJççjjeeyyaaFFaa®®kkuummeennHH[[®®ttYYtt®®ttaa®®bbeeTTssEExxµµrr  ttaammrrbbbbeeccaarr  eeddaayyee®®bbIIJJ
kk¥¥eessII~~  eeddIImm∫∫IIbb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††EExxµµrreeBBjjnnKKrr  ..  rrYYccbb¬¬nn''GGss''cciitt††VVnn33qq~~SSrrYYcceehhIIyy
GGggkkaarrkk**ccaatt''kkaarr®®bbmmUUllyykkeeTTAAlltt''ddMM[[ss¬¬aabb''  ..  

®®kkuummeeyyaaFFaaTTII22  ––  CCaaeeyyaaFFaaEEddll®®ssLLaajj''sseemm††cc““  ssµµ&&®®KKcciitt††kkMMeeTTcceeyyaaFFaa
EExxµµrrllnn''--nnll'',,  lluuHHGGggkkaarrTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHeehhIIyy  vvaaEEbbrrCCaa®®bbmmUUlleeyyaaFFaa®®kkuummeennHH
[[eeddIIrrccUUllEExxßßGGnnÊÊaakk''ee®®ttoommrrbbss''vvaa  TTuukk[[bbUUddUUyyVVjj''rrHHssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSggGGss''ccuugg
qq~~SS11997788  ..

®®kkuummeeyyaaFFaaTTII33  ––  CCaaeeyyaaFFaaEEff¬¬ggkkaarreessµµaaHH®®ttgg''ccMMeeJJHHGGggkkaarr  ssµµ&&®®KKcciitt††kkMMeeTTcc
sskkii††PPUUmmiinniiggcc®®kkBBttii††  ..  ®®kkuummeennHHGGggkkaarryykkeeTTAAllaakk''TTuukkkk~~̈̈ggTTIIGGaaff··kkMMVVMMgg  ssMMrraabb''bbMM
eerrIIvvaaeeddaayy®®bbkkaarrNNaammYYyyeeppßßggeeTToott  ……eeddaayybbMMJJkk''yyIIeehhaaCCaaEExxµµrr®®kkhhmmddEEddll
eennAA´́ff©©ee®®kkaayy  mmiinnddwwggccMMnnYYnn  ..

‹‹  ddUUccCCaaXX¬¬aaEEddllffaa  ««ssmm¬¬aabb''mmnnuussßßssuuccrriitt  ®®bbeessIIrrCCaaggTTuukkss®®ttUUvv[[eennAArrss''
»»  GGUUnn@@TTSSggGGss''KK~~aaddwwgg®®ssaabb''eehhIIyyffaa    GGggkkaarrssmm¬¬aabb''EExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''GGss''rraabb''llaann
nnaakk''  eeddaayyKKµµaannCCMMnnMMuuCCMMrrHHmmYYyymm""aatt''eeTT  eehhIIyyeennAAkk~~̈̈ggeennaaHH  mmaanneeddaayyTTSSgg®®kkuummEExxµµrr®®kk
hhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrrCCaagg22mmWWuunnnnaakk''ppgg  EEddllmmaannhhflflUU--yynn'',,  hhflflUU--nnwwmm,,  mmiitt††ssflflUU  CCaaeeddIImm  ..
ssrruubbeesscckkII††eeTTAA  GGggkkaarrGGnnaammiikkssnnii~~ddΩΩaannffaa  EExxµµrrEEddllCCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaBBiitt@@  ffaa
CCaass®®ttUUvvrrbbss''vvaa  ..

‹‹  ddUUccCCaaXX¬¬aaEEddllffaa  ««QQ~~HH®®kkbb''®®KKgg……eeFFII√√eess††cc,,  ccaajj''eeFFII√√GG~~kkmmaann……eessddΩΩII»»  GGUUnn
@@eemmIIllccuuHH  GGggkkaarrGGnnaammiikkQQ~~HHEExxµµrrllnn''--nnll''          bbnnÊÊaabb''mmkkeeVVkkeess††ccssIIhhnnuuVVnn
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QQ~~HHeeTToott,,  GGggkkaarrVVnn®®KKbb''®®KKgg®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  lluuHHddll''eevvnnhhaaNNUUyyeeccjjlluukklluu
yyrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTssEExxµµrreeddaayyeessrrIIeehhIIyy,,  GGggkkaarrkk**rrllaayyVVtt''eeQQµµaaHHeeTTAA‰‰gg@@  KKWW
eeFFII√√CCaaccaajj''ssiinn  bb""uuEEnn††®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††kk~~̈̈ggmmYYyynnKKrrEExxµµrr  kk**®®ttUUvvGGggkkaarr®®bbmmUUllddwwkknnSSyykk
eeTTAAeeFFII√√eessddΩΩIIeennAA®®ssuukkyyYYnnGGss''eeTTAAeehhIIyy  ..

‹‹  ddUUccXX¬¬aaEEddllffaa  ««®®ttUUvveeFFII√√[[GGss''ssggÙÙwwmm  rrYYmmsswwmmCCYYyymmaannssggÙÙwwmmeeLLIIggvviijj»»
yyYYnnhhaaNNUUyyee®®bbIIeeQQµµaaHHGGggkkaarrGGnnaammiikk  eeddIImm∫∫II®®KKbb''®®KKgg®®bbeeTTssEExxµµrrGGss''rryy:44qq~~SS
KKtt''  ((KKWWrryy:EEBBllEEddllxxMM∆∆¨̈®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHCCaammYYyybbggbbÌÌËËnnEExxµµrrTTSSggGGss''EEddlleennAAssll''BBII
ss¬¬aabb''))  ..  GGggkkaarree®®bbII®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyy  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√yy""aaggNNaa[[EEttEExxµµrrss¬¬aabb''  ..  GG~~kkEEddll
eessssssll''eennAArrss''  kk**eeddkkGGss''ssggÙÙwwmmrrgg''ccSSeesscckkII††ss¬¬aabb''  EEddllyyll''ffaaddll''eeBBll
eennHHeeTTAAeehhIIyy  ss¬¬aabb''®®bbeessIIrrCCaaggrrss''eennAAkk~~̈̈ggkkII††eevvTTnnaa  ..

®®ssaabb''EEtteellccmmuuxxyyYYnnccUUllmmkk  ««ee®®ssaacc®®ssgg''»»  EExxµµrrcc∫∫aass''®®kkEELLtteeTTAAvviijj  ..
eennHHeehhIIyyeeKKeehhAAffaa  CCYYyy[[mmaannssggÙÙwwmmeeLLIIggvviijj  ..

ddUUeecc~~HHccMMeeJJHHGG~~kkNNaaEEddllmmiinnVVnnKKiittddiittddll''  GGaaccyyll''®®ccLLMMffaayyYYnnmmaannKKuuNN
EEmmnn  !!  ..

GG~~kkssuuppaannIITTHHssµµaayyaayyeeTTooggttiicc@@  rrYYccnniiyyaayyffaa  ––  xxMM∆∆̈̈yyll''eehhIIyy@@ffaannrrNNaa
CCaaGGggkkaarr  EEddllvvaaVVtt''JJkk¥¥mmYYyyXX¬¬aadd**ll∫∫II  ««TTuukkkk**mmiinnccMMeeNNjj  ddkkeeccjjmmiinnxxaatt»»  ..

XX¬¬aaeennHHGGggkkaarreeTTIIbbnnwwggbbeeggII̊̊tteeLLIIggeennAAssmm&&yy11997700eennHHeeTT  ..
ccuuHHeehhttuuyy""aaggddUUcceemm††ccVVnnCCaamm""aakk''ddwwggKKMMeerraaggEEppnnkkaarrrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  ??  rr""aaddaassYYrr

mm††aayy  ..
eeddIImm∫∫IInnwwggBBnn¥¥ll''kkUUnn®®ssII[[yyll''  EEmm""nnwwggnniiTTaann®®bbvvttii††yyYYnnvvaayykkMMccaayy  ssmm¬¬aabb''

EExxµµrreennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  [[kkUUnnnniiggGGUUnn@@VVnnddwwgg˘̆˘̆˘̆

❑                            ❑

❑
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CMBUkTI18
‹ kll∫icevotmijsm¬ab'kMcayExµrkmıC̈ae®kam

‹ evotmij®bmUlExµrkmıC̈ae®kamdutsm¬ab'k~g̈C®guk®sUv

‹ karcakecjBI®sukkMeNIteday´cdn¥enAq~S1948

yyaayyeeTTooggnniiTTaann®®bbvvttii††dd**QQWWccaabb''eexx¬¬aaccppßßaarrbbss''KKaatt''  kk~~̈̈ggcceenn¬¬aaHHqq~~SS11994466ddll''
qq~~SS11995544  ..  KKaatt''ssMMGGaaggeeTTAAeellIIkkaarreeXXIIjj®®bbtt¥¥kkßßnnwwggEEPP~~kkKKaatt''  EEddllssII††BBIIkkaarrVVtt''
bbgg''TTwwkkddIIkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammeennaaeellIIkkTTII22  ..  qq~~SSssiikkßßaa11994455--11994466  nnaaggeeTTooggeerroonneennAA
ssaallaaKKrruueekkaassll¥¥®®kkuugg®®ttaavviijjkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..

eennAA´́ff©©TTII99--33--11994455  CCbb""uunnccUUllQQ¬¬aannJJnnlluukklluuyyååbbTTII√√bb≤≤NNÎÎËËcciinnmmYYyy
rryy::,,  VVrrSSgg®®ttUUvvddkkffyy˘̆˘̆˘̆..

eennAAEExxttuullaa11994455  CCbb""uunn®®ttUUvvbbrraaCC&&yy˘̆˘̆˘̆  VVrrSSggccUUllmmkkkkaann''kkaabb''≤≤NNÎÎËËcciinneeLLII
ggvviijj˘̆˘̆˘̆..

eeqq¬¬øøtt{{kkaassdd**ccllaacclleennHH  hhUU--CCIImmiijj®®bbFFaann´́nnbbkkßßkkuummµµ¨̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn
®®bbkkaasseevvoottNNaamm‰‰kkrraaCC¥¥eennAA´́ff©©TTII22--99--11994455  rrYYccssMMeerrccbbeeggII̊̊ttrrNNssiirr¥¥eevvoott--
NNaamm‰‰kkrraaCC¥¥ssmmıınnÏÏPPaaBB  eehhAA[[xxII¬¬mmkkffaa  ««eevvoottmmiijj»»  ..

ssÂÂggaammkkaann''EEttrrIIkkFFMMeeLLIIgg@@eennAAååbbTTII√√bb≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  hhUU--CCIImmiijjmmaannKKMMeerraaggkkaarr
TTuukkrrYYccCCaaee®®ssccffaa  eebbIIeeBBllNNaaVVrrSSgg®®ttUUvvbbrraaCC&&yy  ®®ttUUvvddkkffyyeeccjjBBII≤≤NNÎÎËËcciinn
yyYYnn®®ttUUvvEEttvvaattyykkTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm[[VVnnPP¬¬aamm  ..  ddUUeecc~~HHyyYYnnhhaaNNUUyykk**jj¨̈HHjj
gg''xxIIçḉ́ ddttYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg[[ssmm¬¬aabb''kkMMccaayyCCnnCCaattiiEExxµµrreennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ««  CCaaBBiieessssGG~~kk
eeccHHddwwgg  »»  yy""aaggeeXXaarreeXXAA  ..  

GG~~kkmmaannmmeeFF¥¥aaVVyykk**rrtt''eePPoossxx¬¬ÁÁnn  nnSS®®KKYYssaarrccaakkeeccjjBBIITTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammCCaa
hhUUrrEEhhrreennAAeellIIkkTTII11  ..  eess~~øøtteennHH®®bbeessIIrrNNaass''  eeKKeehhAAffaa  ««  eess~~øøttvvaayyTTwwkkbbeeggIIÌÌ

eevvoottmmiijjssmm¬¬aabb''kkMMccaayyEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm
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ll®®ttII»»  ..  
eess~~øøttssmm¬¬aabb''yy""åågg´́®®BB´́ppßß  yy""aaggeeXXaarreeXXAAmmaannxx¬¬HH@@ddUUcctteeTTAA  ––
--  eevvoottmmiijjEEttggEEttmmkkGGeeJJIIÇÇjjrraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammGG~~kkeeccHHddwwgg    [[eeTTAACCYYyy

eeFFII√√kkaarrGGggkkaarreellII  ..  EEttGG~~kkNNaaEEddllVVnneeTTAACCYYyyeeFFII√√kkaarrGGggkkaarreellII  mmiinnEEddllVVnn
vviill®®ttLLbb''mmkkCCYYbb®®KKYYssaarrvviijjeeLLIIyy  ..  yyUUrr@@mm††ggeeTTIIbb®®kkuumm®®KKYYssaarrVVnnTTTTYYllssMMbbuu
®®ttrrbbss''CCnnrrggee®®KKaaHHeennaaHHEEddlleeppII∆∆mmkkssYYrrssuuxxTTuukk≈≈  ..  EEttttYYGGkkßßrrEEddllssrreessrreennaaHH
mmiinnEEmmnnCCaarrbbss''ssaammIIxx¬¬ÁÁnneeTT  ..

eennAAeeddIImmEExxFF~~ËËqq~~SS11994455  ttMMNNaaggGGggkkaarreellIImmkkGGeeJJIIÇÇjjeellaakkKKwwmm--eehhaa  eeTTAA
CCYYyyeeFFII√√kkaarrCCaammYYyyGGggkkaarreellII  ..  eellaakkKKwwmm--eehhaammaannTTIIllMMeennAAeennAAXXMMuueePPOOkkhhwwgg  ®®ssuu
kk®®ttaakkUUvv  eexxtt††®®ttaavviijj  kkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..  lluuHHvvaannSSmmkkddll''mmaatt''JJmmxxaagglliiccPPUUmmiieebbnn
eeyyOO  CCaakkEEnn¬¬ggEEddllBBYYkkvvaaEEttggkkaabb''kk∫∫aallrraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammTTmm¬¬aakk''TTwwkkTTeenn¬¬  eeTTII
bbXXaattkkrrBBIIrrnnaakk''ccaabb''eellaakkccggss¬¬aabbeesskk  bbMMrruuggnnwwggbbJJççËËlleeTTAAkk~~̈̈ggppÊÊHHTTwwkkeeddIImm∫∫IIkkaa
tt''kk∫∫aall  ..  EEtteennAAeeBBlleennaaHHeeBBCCŒŒXXaatteePP¬¬ccyykkGGaavvuuFFeeTTAAttaammxx¬¬ÁÁnn  ..  XXaattkkrrmm~~aakk''
kk**vviill®®ttLLbb''eeTTAAyykkGGaavvuuFFeennAA‰‰PPUUmmiivviijj  ..

ccMMEENNkkeellaakkKKwwmm--eehhaaddwwggddUUeecc~~HH  kk**xxMM®®bbwwggppßßggee®®BBggeerrIIbbMMrrHHccMMNNgglluuHH®®ttaaEEtt
VVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnn  ..  eellaakk®®ssaayyccMMNNggrrYYccEEPP¬¬tt  eehhIIyykk**vvaayyssmm¬¬aabb''XXaattkkrrEEddlleennAA
ccSSyyaamm[[ss¬¬aabb''eennAAnnwwggkkEEnn¬¬ggmmYYyyrrMMeeBBcc  ..  rrYYcceehhIIyyeellaakkkk**eellaattccuuHHTTeenn¬¬bbEENN††
ttxx¬¬ÁÁnnttaammEExxßßTTwwkk  rrhhUUttVVnnCCYYbbTTUUkkGG~~kkeennssaaTTmmYYyy  ..  mmççaass''TTUUkkkk**CCYYyyccmm¬¬ggeellaakk
rrhhUUttddll''ee®®ttIIyyTTeenn¬¬EEbb""kkxxaagglliicc  ..ll..

eellaakkKKwwmm--eehhaakk**ccaabb''ppßßaayyddMMNNwwggeennHH  [[®®CCYYtt®®CCaabbddll''bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaa
ee®®kkaamm  [[ddwwggnnUUvvBBuutttt∫∫¨̈ttkkMMhhUUccrrbbss''yyYYnneevvoottmmiijj  EEddllCCaaXXaattkkrrdd**eeXXaarreeXXAAkkMM
NNaacceeffaakkTTaabbeennHH  ..  ddUUeecc~~HH  ssÂÂggaammrrvvaaggEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammnniiggyyYYnneevvoottmmiijjkk**ppÊÊ¨̈HH
eeLLIIggyy""aaggssaahhaavvGGssççaarr¥¥  ..  

eennAAeeBBlleennaaHH  eennAAttaammddggTTeenn¬¬  ttaammEE®®BBkknnaannaa  eeKKeeXXIIjjEEtteexxµµaacc≤≤ttkk∫∫aall
GGEENN††tteeTTAAmmkk@@ttaammTTwwkkeeCCaarrnnaaCC  KKYYrr[[ss¬¬̈̈ttcciitt††NNaass''  ..

nnwwkkeeTTAAKKYYrr[[GGaaeeNNaaccGGFFmm··ddll''bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammkk~~¨̈gg®®KKaaGGaassnn~~eennaaHH
NNaass''  ..  xxaaggyyYYnneevvoottmmiijj  vvaammaannkkSSeePPII¬¬ggmmUUssWW̊̊ttuugg  CCaaGGaavvuuFF  ..  ccMMEENNkkxxaaggEExxµµrr
BBYYkkeeKKnnSSKK~~aadduuttEEddkkeeFFII√√ddaavv  kkSSbbiitt  EExx√√vvCCaaGGaavvuuFF  ..  CCaaGGPP&&BB√√NNaass''eeTTAAeeTToott  eennAAeeBB
lldd**mmaannGGaassnn~~eennaaHH  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammKKµµaannGG~~kkddwwkknnSSeeTT  ..  ®®KKbb''@@KK~~aaeeKKaarrBB
VVnnhhµµtt''cctt''ttaammddMMbbUUnnµµaanneellaakkttaaååkkjj""aassWWgg--KKuuyy  EEddllmmaannllMMnnSSyy""aagg®®bbeessIIrr
ffaa  ––
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11--  GGaavvuuFFdd**mmuutt  dd**xx¬¬SSggkk¬¬aanniiggdd**ss&&kkii††ssiiTTiiÏÏGGaacckkaarrJJrrCCaattiiVVnn  KKWWEExxµµrreeyyIIgg®®ttUUvv
EEtteeccHHrrYYbbrrYYmmssaammKKIIBBiitt@@[[VVnnssÌÌiittllµµÁÁtt  ..  

22--  KKµµaannCCaattiiNNaa®®ssLLaajj''CCaattiiEExxµµrrCCaaggEExxµµrreeLLIIyy  ..
33--  eebbIIEExxµµrrmmiinneeccHHCCYYyyEExxµµrr  KKµµaannssaassnn__NNaaGGaaccCCYYyyEExxµµrrCCaaggEExxµµrreeLLIIyy  ..
ddUUeecc~~aaHHeeBBllEEddll®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHdd**åått∫∫aatteennaaHH  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammVVnnrrYYbb

rrYYmmssaammKKIIKK~~aaBBiitt@@  eeKKbbMMeeBBjjkkrrNNiiyykkiiccçç  PPaarr:kkiiccççyy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvvhhµµtt''cctt''  CCaaBBiieess
sseeKKssaall''cc∫∫aass''NNaass''  ffaassaassnn__NNaaCCaass®®ttUUvvnniiggCCaaXXaattkkrrmmkkeellIIssaassnn__
EExxµµrr  ..  eeTTaaHHyyYYnneevvoottmmiijjeeFFII√√GGII√√@@kk**eeddaayy    bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammmmiinnccuuHHjj""mmCCaa
ddaacc''xxaatt  ..  eennAAeeBBlleennaaHH®®BBHHssggÙÙddaakk''FFmm··VV""NNaaccuuHH  ccggkk∫∫iinn  TTTTUUrrEEss∫∫kkeeKKaaTTTTww
kkeeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnnTTbb''TTll''nnwwgg®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggrrbbss''ss®®ttUUvv  kkaann''ddaavvrrtt''ssMMrruukkccUUlleedd--
jjkkMMeeTTcckkMMccaatt''yyYYnneevvoottmmiijj  EEddlleellIIkkKK~~aaccUUllmmkkbb¬¬nn''  dduuttppÊÊHH  dduuttvvtt††GGaarraammEExxµµrr  ..
bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrttssflflUU  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrCCaattiinniiggssaassnnaa  ..

eennAAeexxtt††XX¬¬SSnniiggBBllllaavv  mmaannPPUUmmiiEExxµµrrxx¬¬HHEEddlleennAAqq©©aayyddaacc''®®ssyyaall  ddUUccCCaa
PPUUmmiieekkaaHH®®bbhhaatt  yy""aarr""aayy  eeBB~~AAGGEENN††tt  ddSSKKiinn  ddSSeeyyIIyy  nniiggEE®®BBkkhhUUrrppuuggCCaaeeddIImm
eehhIIyymmiinnTTaann''VVnnddwwgg®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ nnkkaarrttssflflUUrrbbss''bbggbbÌÌËËnnEExxµµrreennAAeexxtt††®®ttaavviijjeennAA
eeLLIIyy  ..  yyYYnneevvoottmmiijjyyll''ffaa  BBnn¥¥aaeeBBllTTuukkyyUUrreeTTAAeeTToottmmiinnVVnneeTT  GGaaccbbNN††aa
ll[[mmaannee®®KKaaHHff~~aakk''ddll''vvaaFF©©nn''NNaass''  mm""¥¥aaggeeTToottVVrrSSggkkMMBBuuggvvaayylluukksseeggII≈≈jjccUU--
llkkaann''kkaabb''yykkTTII®®kkuuggnnaannaasswwggTTSSggGGss''eeLLIIggvviijjeehhIIyy  ..  yyYYnneevvoottmmiijjGGnnuuvvtt††
eess~~øøttmmYYyyyy""aaggTTMMeennIIbbCCaabbnnÊÊaann''eeddaayyccaatt''kkaarr[[GGeeJJIIÇÇjjrraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammeePP
TT®®bbuusseeTTAArrYYmm®®bbCCMMuummiiTTiijjkk~~̈̈ggCC®®gguukk®®ssUUvv  ..

CC®®gguukk®®ssUUvvnniimmYYyy@@GGaaccddaakk''mmnnuussßßVVnnBBII117700eeTTAA220000nnaakk''  ..  lluuHHrraaÂÂss††EExxµµrr
kkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammccUUllCCYYbbCCMMuuKK~~aaeehhIIyy  eevvoottmmiijjxxÊÊaass''CC®®gguukk®®ssUUvv[[CCaabb''BBIIxxaaggee®®kkAA  rrYYcc
eehhIIyykk**dduuttccMMeebbIIggEEddllBBYYkkvvaaVVnneerraayyeennAACCMMuuvviijjCC®®gguukknniimmYYyy@@  ®®BBmmTTSSggVVnnbbgg˚̊
bb''FFuuggssSSggCCaaee®®sscceennaaHH  [[eeqqHHsseennÏÏaarrsseennÏÏAAddUUccPP~~MMeePPII¬¬gg  ..  ddUUeecc~~HHbbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIgg
rrggee®®KKaaHHss¬¬aabb''yy""aaggEEssnneevvTTnnaa  ..

kk~~̈̈ggEExxkkuumm∏∏:qq~~SS11994466  eeddaayymmaannEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammssµµ&&®®KKcciitt††bbUUCCaaCCIIvviittccUUlleeFFII√√TTaa
hhaannCCMMnnYYyybbMMeerrIIVVrrSSgg  EEddllmmaanneesscckkII††kk¬¬aahhaanndd**ss√√iittss√√aajj  dd**rrwwggbbwwuugg  dd**eessµµaaHH®®tt
gg''ccMMeeJJHHVVrrSSgg  ««  ssUUmmVVrrSSgg®®CCaabb  »»  rrddΩΩVVllVVrrSSggkk**GGaaccTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHccUUllkkaann''
eexxtt††®®ttaavviijjTTSSggmmUUlleeLLIIggvviijj  ..

eeBBlleennaaHHkkggTT&&BBEEpp~~kkvvaayysswwkkkk**®®bbmmUUllTTaahhaannCCMMnnYYyyCCaaCCaattiiEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaa
mmeeTTAACCYYyyeeVVssssMMGGaattyyYYnneevvoottmmiijjeennAAeexxtt††eeppßßgg@@eeTToott  ..      rrddΩΩVVrrSSgg®®ttUUvvbbJJÇÇËËnn
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EEpp~~kkeerroobbccMMrrddΩΩaaPPiiVVllnniiggEEpp~~kkcciitt††ssaaÂÂss††ccUUllmmkkkkaann''eexxtt††®®ttaavviijjCCMMnnYYssvviijj  ..
ddUUeecc~~HHVVrrSSggeeccjj®®bbkkaassppßßaayyGGMMJJvvnnaavvrrkkEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammccUUllCCYYyyeeFFII√√kkaarr

bb""uuEEnn††KKYYrr[[ss††aayyNNaass''  rraaÂÂss®®EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammEEddlleeccHHddwwggeehhIIyyssll''BBIIss¬¬aabb''
VVnnrrtt''eePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkmmıı̈̈CCaakkNN††aallsswwggGGss''eeTTAAeehhIIyy  ..  GG~~kkEEddllssll''eennAArrss''
KKWWee®®ccIInnEEtt®®KKUUbbee®®ggoonnbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

eeddaayyssaarrkkaarrxx√√HHbbuuKKlliikkyy""aaggeennHH  rrddΩΩaaPPiiVVllVVrrSSggVVnnbbwwTT®®bbkkaassppßßaayy
®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg  GGMMJJvvnnaavvrrkkGG~~kkeeFFII√√kkaarrEEddllmmaanneesscckkII††CCaaGGaaTTiiffaa  ––

««  VVrrSSggeellIIkkEEllggeeTTaass[[yyYYnn®®KKbb''@@vvNNˆ̂: EEddlleeff¬¬aaHHeeFF¬¬aayyVVnneeTTAAbbMMeerrII
eevvoottmmiijj  ..  ≤≤LLËËvveennHHGGaaccvviill®®ttLLbb''ccUUllmmkkkkaann''TTIIllMMeennAAeerroogg@@xx¬¬ÁÁnnvviijjVVnneeddaa--
yyeessrrII  ..  ccMMEENNkkGGttIIttGG~~kkrrddΩΩkkaarrGGaaccccUUllmmkkssMMuuGGnnuukkUUllPPaaBB  rrYYccGGaaccssMMuuccUUlleeFFII√√
kkaarrttaamm®®kkssYYggeeddIImmnnaannaaeerroogg@@xx¬¬ÁÁnnvviijjVVnn  ccaabb''ttSSggBBII´́ff©©bbiiTT®®bbkkaassppßßaayyeennHH
eeTTAA  »»  ..

BBYYkkeevvoottmmiijjVVnneeXXIIjj®®bbkkaasseennHHrrYYcckk**pp¬¬aass''bb††ËËrrEEppnnkkaarrrrbbss''vvaaPP¬¬aamm  ..  vvaassMM
eerrcccciitt††ee®®bbIIGGaavvuuFFcciitt††ssaaÂÂss††nniiggkkllll∫∫iicc®®ttCCaakk''mm††ggvviijj  ..  vvaakk**́́ llllkkjj¨̈HHjjgg''
bbMMEEbbkkbbMMVVkk''EExxµµrrTTaahhaannCCMMnnYYyy  [[EEbbkkeeccjjBBIIVVrrSSggssiinn  ..  ee®®JJHHttSSggBBII33--44EExx
EEddllkknn¬¬ggppuuttmmkkeehhIIyyeennHH  eevvoottmmiijjee®®bbIIEEttGGaavvuuFFCCaakkSSeePPII¬¬gg  EEddlleeFFII√√[[BBYYkkbbUUddUU
yyss¬¬aabb''yy""aaggee®®ccIInn  eeddaayyeehhttuuffaaBBYYkkTTaahhaannEExxµµrrCCMMnnYYyyVVrrSSggGGss''TTSSggeennaaHHmmaann
kkaarrttssflflUUssii√√ttss√√aajj  eehhIIyymmaannee®®bboobbxxaaggkkmm¬¬SSggsswwkkeellIIssbbUUddUUyyee®®ccIInnNNaass''  ..
ddUUeecc~~HHBBYYkkeevvoottmmiijjbbJJÇÇaa[[KK~~aavvaarrMMllaayy®®kkuumm  rrMMllaayykkgg  eehhIIyyllaakk''GGaavvuuFFTTuukkmmYYyy
kkEEnn¬¬ggssiinn  ..  

eeqq¬¬øøtteeBBllEEddllVVrrSSggeeVVHHxxiittbb&&NNˆ̂GGMMJJvvnnaavveehhAAyyYYnn[[eeFFII√√kkaarreeLLIIggvviijjeeddaa--
yyeessrrIIeennHH  eevvoottmmiijjccaabb''eeppII††mmbbJJÇÇËËnnccaarrkkiiccççrrbbss''vvaaEEddllssuuTTÏÏEEttCCaaGG~~kkeeccHHddwwgg
ee®®CCAA®®CCHH  EEddllxx¬¬HHCCaaGGttIIttGG~~kkrrddΩΩkkaarr  [[mmkkssMMuuccUUlleeFFII√√kkaarrCCaammYYyyVVrrSSggeeLLIIggvviijj
ttaammmmuuxxggaarrrrbbss''xx¬¬ÁÁnnBBIIeeddIImm  ..

nnwwkkeeTTAAKKYYrrGGaassUUrrTTaahhaannEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammCCMMnnYYyyVVrrSSgg  EEddlleeFFII√√BBlliikkmmµµbbUUCCaa
CCIIvviitteeddIImm∫∫IIbbMMeerrIIVVrrSSggCCMMnnaann''eennaaHHNNaass''  ..  GG~~kkTTSSggeennaaHHmmiinneeccHHnniiyyaayynniiggGGaannGG--
kkßßrryyYYnn  mmiinneeccHHnniiyyaayyPPaassaaVVrrSSgg  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyeebbIInniiyyaayyeeqqII¬¬yyqq¬¬ggCCaammYYyy
eeccAAhh√√aayy  KKWWKK~~aaeeFFII√√VVnn®®ttwwmmkkaayyvviikkaarr  ..  BBYYkkeeKKeeccHHBBiitt®®VVkkddEEtteerrOOggvvaayykkMMccaatt''eedd
jjeevvoottmmiijjQQ¬¬aannJJnn  EEttmmiinnVVnnddwwggffaassƒƒaannkkaarrNN__EE®®bb®®bbYYllPP¬¬aamm@@yy""aaggeennHH
eeLLIIyy  ..

qq~~SS11994466,,  EExxeemmssaa,,  CCaaTTiivvaabbuuNN¥¥ccUUllqq~~SSEExxµµrr  ..  TTaahhaannCCMMnnYYyyEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaa  
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mmmmYYyyccMMnnYYnnVVnncc∫∫aabb''GGnnuuJJÔÔaatt[[QQbb''ssMMrraakk  eehhIIyykk**eeFFII√√ddMMeeNNIIrrvviill®®ttLLbb''ccUUll
kkaann''TTII®®kkuuggvviijj  ..  ®®ssaabb''EEttPP∆∆aakk''eeddaayyeeXXIIjjeemm@@eevvoottmmiijjEEddllEEttggEEttccaabb''ccgg
EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammnnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''  EEddllEEttggEEttccUUllmmkkbb¬¬nn''yykk®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††nniigg
dduuttppÊÊHHEExxµµrr  EEbbrrCCaaeeddIIee®®JJgg®®JJttkkNN††aallTTII®®kkuuggeeFFII√√®®BBeeggIIyy  ..eeddaayymmaannbbMMNNgg
ccgg''ppaabb''cciitt††eeccAAhh√√aayyVVrrSSggppgg  nniiggeeddaayyccgg''ssggsswwkk[[bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrEEddll®®ttUUvvBBYY
kkvvaassmm¬¬aabb''BBIImmuunn@@mmkkppgg  TTaahhaannCCMMnnYYyyTTSSggeennaaHHkk**vvaayyssmm¬¬aabb''BBYYkkeevvoottmmiijjeeccaa--
llkkNN††aallTTII®®kkuuggPP¬¬aamm@@KKµµaannrraaEErrkk  ..  eerrOOggEEddllmmaannbbwwTT®®bbkkaassffaa  eellIIkkEEllgg
eeTTaass[[BBYYkkeevvoottmmiijjyy""aaggNNaa@@eennaaHH  BBYYkkTTaahhaannCCMMnnYYyyGGss''TTSSggeennaaHHmmiinnTTaann''
ccgg''ddwwggeennAAeeLLIIyyeeTT  ..

kkaarrvvaayyssmm¬¬aabb''rreebboobbeennHHmmaanneekkIItteeLLIIggCCaajjwwkkjjaabb''  EEddlleeBBllxx¬¬HHnnaaggeeTToo
ggVVnneeXXIIjjppÊÊaall''nnwwggEEPP~~kk  ..  

eennAA´́ff©©TTII1122--44--4466  eevvllaaeemm""aagg1111kknn¬¬HH  nnaaggeeTTooggbbeeNNII††rrkkgg''eeccjjBBIIssaallaa
KKrruueekkaassll¥¥  ..  eennAApp¬¬ËËvvxxaagglliiccCCaabb''ssaallaaeerroonn  mmaannBBYYkkTTaahhaannCCMMnnYYyyEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaa
ee®®kkaammccMMnnYYnn1100nnaakk''  ´́ddCCaabb''eexx~~aaHHmmYYyyKKUU@@  ®®ttUUvveeKKbbeeNNII††rreeccjjBBIIKKuukkFFMMEEddllssiiƒƒtteennAA
ee®®kkaayyssaallaaeexxtt††®®ttaavviijj  ..  CCnnCCaabb''eexx~~aaHHTTSSggeennaaHH®®ttUUvveeKKrruujjbbgg≈≈MM[[eeLLIIggLLaann
GMC mmYYyyee®®KKOOggEEddllmmaannLLaannhhßßIÏ̈bbmmYYyyeeTToottcctteennAABBIImmuuxx  ..  kk~~̈̈ggccMMeeNNaammCCnn
CCaabb''eexx~~aaHH´́ddeennaaHH  mmnnuussßßmm~~aakk''eeQQµµaaHHEExxmm  EEddllnnaaggeeTTooggVVnnssaall''cc∫∫aass''  VVnn
EE®®sskkEEpp††pp††SSmmkknnaaggeeTTooggffaa  ––

««  GGaaeeTTooggGGaahh±±  eennAAeeBBllEEssÌÌkkEEddllGGUUnn‰‰ggVVnnQQbb''ssMMrraakkeennAAeeBBllbbuuNN¥¥
ccUUllqq~~SSeennHH  ddll''eeBBllEEddllGGUUnn‰‰ggvviilleeTTAAkkaann''PPUUmmiieeyyIIgg  ccUUrrGGUUnn‰‰gg®®VVbb''®®bbBBnnÏÏ
rrbbss''bbggppggffaa  kkMMuu[[ccSSeemmIIllpp¬¬ËËvvbbggGGII  ee®®JJHHbbggCCaabb''XXMMuuNNaa±±  !!  »»  ..

nnaaggeeTTooggss††aabb''ææVVnnEEtt®®ttwwmmhh~~wwgg  kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSggBBIIrrkk**ddwwkkGG~~kkCCaabb''eeTTaassTTSSgg
1100nnaakk''eennaaHHeeccjjVVtt''eeTTAA  ..

EEssÌÌkkeeLLIIggeeBBll®®BBllwwmm  nnaaggeeTTooggeeFFII√√ddMMeeNNIIrreeccjjBBIITTII®®kkuugg®®ttaavviijjeeTTAAkkaann''PPUU
mmiiccuugg´́®®BB  CCaa®®ssuukkkkMMeeNNIIttEEddllmmaannccmm©©aayy2200KK˘̆mm˘̆BBIITTII®®kkuugg®®ttaavviijj  ..  nnaaggeeTToogg
CCiiHHkkgg''kkaatt''ttaammPPUUmmiikkMMBBgg''TTUUkkee®®KKaatt  XXMMuuttwwggmmIIuu  ssiiƒƒtteennAAccmm©©aayy77KK˘̆mm˘̆xxaaggtt∫∫ËËggTTII®®kkuu
gg®®ttaavviijj  ..  eennAAeeBBllEEddllnnaaggeeTTooggCCiiHHkkgg''mmkkddll''llaannTTaatt''VVll''mmYYyyxxaaggtt∫∫ËËgg
ppßßaarrkkMMBBgg''TTUUkkee®®KKaatt  nnaaggkk**ccuuHHBBIIeellIIkkgg''bbeeNNII††rrkkaatt''hh√√ËËgg®®bbCCaaCCnnEExxµµrryy""aaggee®®ccIInn
kkkkkkuujjEEddllmmaannTTwwkkmmuuxx®®ssggUUtt®®ssggaatt''  rreebboobbPPiittPP&&yyttkk''ss¬¬̈̈tt  GG~~kkxx¬¬HHmmaannTTwwkk
EEPP~~kkrrhhaamm˘̆˘̆˘̆..

nnaaggeeTTooggkk**®®kkeeLLkkeeTTAAttaammEExxßßEEPP~~kk®®bbCCaaCCnnTTSSggeennaaHHEEddrr  ..  BBuueeTTÏÏaa  !!  nnaaggeeTToo
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ggeessIIÊÊrrddYYllssnn¬¬bb''  eeddaayyeeXXIIjjCCnnCCaabb''eexx~~aaHH´́ddTTSSgg1100nnaakk''BBIImmßßiillmmiijj®®ttUUvveeKKccgg
VVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaall  xx¬¬ÁÁnneennAACCaabb''nnwwggbbeeggaallssssrreellIITTIIllaannTTaatt''VVll''eennaaHH  ..    nnaa
ggeeTTooggssmm¬¬wwggrrkk  ««bbggEExxmm»»  rrbbss''nnaagg  ..  eebbIIrraabb''BBIIeeqq√√gg´́dd  eexxµµaaccbbggEExxmmeennAACCaabb''
bbeeggaallTTII55  ss¬¬aabb''TTnn''kkrreeggookkKKYYrr[[GGnniiccççaaNNaass''  ..      eeKKccggBB¥¥ÁÁrrkk††aarrbbnnÊÊHHmmYYyyBBNN··
eexxµµAAssrreessrrGGkkßßrryyYYnnFFMM@@eennAAnnwwggkkrrbbss''eexxµµaaccbbggEExxmm  EEddllmmaanneesscckkII††ffaa  ––  ®®ttUUvv
EEttssmm¬¬aabb''mmnnuussßßFFuunneennHHCCaaKKMMrrUU  ..  eexxµµaaccTTSSgg1100eennHH  ®®ttUUvveeKKttSSggTTuukk[[bbNN††aaCCnneemmII
llccMMnnYYnn44´́ff©©eeTTIIbbeeKKyykkeeTTAAbbJJçç̈̈HH  ..

ll∫∫iicckkllrrbbss''yyYYnnssmm¬¬aabb''EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm®®ssbbcc∫∫aabb''eennHHmmaannee®®ccIInnkkEEnn¬¬gg
..  ssmm¬¬aabb''bbeeNNII††rreeccaaTTbbeeNNII††rrffaa  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammCCaaGG~~kkddwwkknnSSbbHHeeVVrr
jj¨̈SSgg[[mmaannccllaacclleeBBjj®®ssuukk  ..  eeccaaTTffaaCCaaXXaattkkrr  eeccaaTTCCaaeeccaarr  ..ll..  eeBBll
eennaaHHyyYYnnCCaaGGttIItteevvoottmmiijj  bbccçç̈̈bb∫∫nn~~bbMMeerrIIVVrrSSgg  TTTTYYllGGMMNNaaccyy""aagg®®KKbb''®®KKaann''kk**bb--
eeJJççjjÚÚTTiiÏÏddUUccGGaayy""ttyykkßß  EEddllVVnnTTTTYYllssiillBBII®®BBHH≤≤ssUUrr  ..  vvaabbeeJJççjjsskkmmµµ
PPaaBBkkMMccaayyEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammeeddaayyppßßaayyxxßßwwbbeexxßßøøvvffaa  ®®ttUUvvssmm¬¬aabb''[[GGss''nnUUvvEExxµµrr
NNaaEEddllFF¬¬aabb''VVnnssmm¬¬aabb''yyYYnn  EExxµµrrNNaaEEddllFF¬¬aabb''VVnnbb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††yyYYnn  ..  vvaa
ccaatt''®®kkssYYggmmaannssmmttƒƒkkiiccçç  [[eeddIIrrEEqqkkeeqqrrppÊÊHHEExxµµrrttaammGGMMeeBBIIcciitt††  ..  eettIIvvaassnnaaEExxµµrrkkmmıı̈̈
CCaaee®®kkaammeeTTAACCaayy""aaggNNaaeeTTAA  eebbIIGG~~kkrrddΩΩkkaarrffIIbbkkPPaassaakk**CCaayyYYnn  BBYYkkeevvoottmmiijjkk**CCaa
yyYYnn  ??  ..  eeBBlleennaaHHEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeeddIIrrddll''®®cckkTTaall''  ««  ccuuHHTTwwkk®®kkeeBBIIeeLLIIggeellIIxx¬¬aa
»»  ..  ddUUeecc~~HHGG~~kkEEddllmmaannmmeeFF¥¥aaVVyy®®KKbb''®®KKaann''  kk**ddwwkkkkUUnnCCJJÇÇËËnneeccAAeeKKcceeccjjBBII
®®ssuukkPPUUmmiimm††ggeeTToottCCaaeellIIkkTTII22  ..

mmaannssMMnnYYrrffaa  ««  eehhttuuyy""aaggddUUcceemm††ccVVnnCCaaVVrrSSggEEbbrrCCaabbeeNN††aayy[[®®kkuummyyYYnn
CCaaGGttIItteevvoottmmiijjEEddllssMMuuccMMNNuuHHTTSSggLLaayyeennaaHH  mmaannGGMMNNaaccssmm¬¬aabb''BBYYkkTTaahhaann
CCMMnnYYyyEExxµµrree®®kkaamm  EEddllFF¬¬aabb''EEtteessµµaaHH®®ttgg''nnwwggVVrrSSggeennaaHHeeTTAAvviijj  ??  »»  ..

ssUUmmeeqqII¬¬yyyy""aaggxxII¬¬ffaa  ––  eennHHCCaakkaarrxx√√HHssmmttƒƒPPaaBBrrbbss''VVrrSSggTTSSgg®®ssuugg  ..  VV--
rrSSggmmiinnVVnnssaall''kkllll∫∫iicc®®kkLLiicc®®kkLL¨̈ccrrbbss''yyYYnnEEddllEEttggEEttmmaannCCaabbÂÂJJççaass
CCaabbeeNN††aayyeennaaHHeeLLIIyy  ..  VVrrSSggmmiinnVVnnddwwggTTaall''EEtteessaaHHffaa  kk~~¨̈ggccMMeeNNaammBBYYkk
yyYYnnEEddllbbMMeerrIIVVrrSSggeennaaHH  mmYYyyccMMnnYYnnFFMMCCaaccaarrbbuurrssrrbbss''yyYYnneevvoottmmiijjeennaaHHeeTT  ..  VV
rrSSggeeCCOOvvaaNNaass''  ee®®JJHHvvaabbiiuunn®®bbssbb''EEGGbbGGbb  ..  bbNN††aallmmkkBBIIccaarrkkiiccççeennHH  VVrrSSgg
®®KKaann''EEtteerrxx¬¬ÁÁnn  yyYYnneevvoottmmiijjccaatt''kkaarrkkMMeeTTccTTaann''eeBBlleevvllaaKKµµaannxxuussccMMNNuucc  ..  mmUUll
eehhttuueennHHeehhIIyyVVnnCCaaVVrrSSgg®®ttUUvvbbrraaCC&&yyrrtt''eeccaallååbbTTII√√bb≤≤NNÎÎËËcciinn  ..

ccMMEENNkkEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm,,  eeKKaarrBB  ®®ssLLaajj''nniiggeessµµaaHH®®ttgg''ccMMeeJJHHVVrrSSggmmYYyy
rryyPPaaKKrryy  ..  ee®®JJHHEExxµµrrCCaassaassnn__ssaall''KKuuNN      KKWWeeddaayyssaarrVVrrSSggccUUllmmkk®®KKbb''  
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®®KKggkkaarrJJrrååbbttƒƒmm∏∏  eeTTIIbbEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammVVnnTTTTYYlleesscckkII††ssuuxx  VVnneennAACCaaCCaattii
EExxµµrreennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammddEEddllCCiittmmYYyyssttvvttßß  ..

eeddIImm∫∫IIttbbss~~ggssggKKuuNNVVrrSSgg  TT&&BBCCMMnnYYyyTTSSggeennaaHHddwwggEEttbbMMeeBBjjkkrrNNIIyykkii
ccççkkMMeeTTcceevvoottmmiijj  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrVVrrSSggnniiggbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..
mm""¥¥aaggeeTToottBBYYkkTT&&BBCCMMnnYYyyTTSSggLLaayyeennaaHH  rrvvll''CCaabb''bbMMeeBBjjeebbsskkkkmmµµCCYYyyVVrrSSgg
eeVVssssMMGGaatteevvoottmmiijjeennAAttaammCCnnbbTTnnaannaa  mmiinnVVnnddwwggffaa  eennAAttaammTTII®®kkuuggVVrrSSgg
EEbbrrCCaaEEccggcc∫∫aabb''eellIIkkEEllggeeTTaasseevvoottmmiijjyy""aaggeennaaHHeeLLIIyy  ..  mmiinnVVnnddwwggffaaVV
rrSSggeeFF√√ss®®bbEEhhss[[ccaajj''eeVVkkyyYYnneevvoottmmiijjyy""aaggeennaaHHeeLLIIyy  ..ll..

eeddaayymmkkBBII  ««bbggEExxmm»»  ssaall''eemm@@eevvoottmmiijjdd**eeXXaarreeXXAAcc∫∫aass'',,  mm""¥¥aaggeeTToott
eeddaayymmkkBBIIKKaatt''ccgg''ppaabb''cciitt††VVrrSSgg  eeTTIIbbKKaatt''nnSSKK~~aavvaayyssmm¬¬aabb''eemm@@eevvoottmmiijjssMMuuccMM--
NNuuHHbbMMeerrIIVVrrSSggeennaaHH  ..  VVnneellsseennHH  yyYYnneeqq¬¬øøtt{{kkaassssmm¬¬aabb''TT&&BBCCMMnnYYyy®®ssbb
cc∫∫aabb''rrbbss''VVrrSSggvviijj˘̆˘̆˘̆..ll..

kkaalleeNNaaHHmmaannssll''EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammGG~~kkeeccHHddwwggttssflflUUeennAACCYYyyeeFFII√√kkaarrVVrrSSgg
EEddrr  ..  bb""uuEEnn††®®ttUUvvyyYYnnCCaaGGttIItteevvoottmmiijjssMMuuccMMNNuuHHbbMMeerrIIVVrrSSggee®®bbII®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyyss
mm¬¬aabb''CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''  mmaannååTTaahhrrNN__xx¬¬HH@@ddUUcctteeTTAA  ––

kk~~̈̈ggqq~~SS11994477  eellaakkKKwwmm--eehhIIss  CCaaeeccAAttMMbbnn''eennAAbb""uuss††ii__vvtt††FFMM  ®®ssuukkkkUUvvgg""aagg  eexxtt††
®®ttaavviijj  ..  mmaann´́ff©©mmYYyyeevvoottmmiijjBB&&TTÏÏVVjj''bb""uuss††ii__eennHH  ..  eellaakkKKwwmm--eehhIIss®®ttUUvvrrbbYYss
ccMMeePP¬¬AA  ..  ®®kkssYYggkkggTT&&BBkk**ddwwkknnSSeellaakkeeTTAAccUUllBB¥¥aaVVllkk~~̈̈ggmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥FFMMTTII®®kkuugg®®ttaa
vviijj  ..  eeBBlleennaaHHmmaanneevvCCÇÇbbNNiiÎÎttCCaaCCaattiiyyYYnnmm~~aakk''QQrrssmm¬¬kk''ssmm¬¬wwggeellaakkKKwwmm--eehhII
ssyy""aaggyyUUrr    bbnnÊÊaabb''mmkkvvaakk**ccaakk''ff~~SSssmm¬¬aabb''GG~~kkrrbbYYsseennaaHHeennAAccMMeeJJHHmmuuxx®®bbBBnnÏÏ    KKWWGG~~kk
®®ssIIkkwwmm  ..

GG~~kk®®ssIIkkwwmmQQWWcciitt††NNaass''  kkaatt''kk**ccUUllkkaann''EEddnnddIIrrMMeeddaaHHEEddllmmaannyyYYnnCCaaeevvoott
mmiijj  ..ll..

««  nnwwkkeeTTAAKKYYrr[[ss††aayyNNaass''  !!  kk~~̈̈ggrryy:eeBBllCCiitt110000qq~~SSEEddllVVrrSSggVVnn®®KKbb''
®®KKggkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  eeKKmmiinnEEddlleeXXIIjjmmaannkkaarreekkIIttvviivvaaTTrrvvaaggVVrrSSggnniiggEExxµµrrTTaall''EEtt
eessaaHH  ..  ppÊÊ̈̈yyeeTTAAvviijjyyYYnnnniiggVVrrSSggssmm¬¬aabb''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkkddUUccssmm¬¬aabb''mmUUss  ..  mmaa
nnååTTaahhrrNN__CCaa®®bbvvttii††ssaaÂÂss††eennAAeeddoonneebboonnPPUU  EEddllss¬¬aabb''KKrreeCCIIggeellIIKK~~aaCCaaPPss††¨̈ttaa
gg®®ssaabb''  ..  mmiinnKKYYrrVVrrSSggffyyccaakkeeccjjBBIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  eehhIIyyEEbbrrCCaa®®bbKKll''TTwwkkddII
eennHH[[yyYYnneeTTAAvviijjeeTT  »»  ..

eeqq¬¬øøtt{{kkaassyyYYnnCCaaGGttIItteevvoottmmiijjssMMuuccMMNNuuHHbbMMeerrIIVVrrSSggkkMMBBuuggccaatt''kkaarrssmm¬¬aa--
bb''EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm®®ssbbcc∫∫aabb''yy""aaggeennaaHH˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkkyyYYnnCCaaeevvoottmmiijjEEbbrrCCaabb††ËËrrnneeyyaa  
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VVyy®®ttCCaakk''eeTTAAvviijj˘̆˘̆˘̆..  vvaakk**eeccjj®®bbkkaassbbiiTTee®®JJgg®®JJttmmaanneesscckkII††CCaaGGaaTTiiffaa  ––
eebbIIbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrNNaaVVnnCCaa®®CCuullxx¬¬ÁÁnneeTTAAbbMMeerrIIVVrrSSgg  ≤≤LLËËvveennHHssMMuuvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''TTII
llMMeennAAeerroogg@@xx¬¬ÁÁnnvviijjccuuHH      rrddΩΩaaPPiiVVllee®®ssaacc®®ssgg''CCaattiiQQbb''®®bbkkaann''yykkeeTTaass  ccaabb''
ttSSggBBIÍ́ ff©©eeccjj®®bbkkaasseennHHeeTTAA  ..

mmaannCCaaååTTaahhrrNN__mmYYyydd**GGssççaarr¥¥,,  yyaayyeeTTooggVVnnccSSCCaanniiccççddUUcctteeTTAA  ––
--  ´́ff©©EEddllGG~~kk®®ssIIkkwwmmccUUllddll''EEddnnddIIrrMMeeddaaHH  yyYYnneevvoottmmiijjEEbbrrCCaaccaabb''xx¬¬ÁÁnnKKaatt''

nnSSyykkeeTTAAXXMMuuXXSSggeeTTAAvviijj  ..  lluuHH´́ff©©ttuullaakkaarrrrbbss''eevvoottmmiijjnnSSxx¬¬ÁÁnnKKaatt''mmkkkkaatt''
eeTTaass  KKaatt''mmiinneeccHHPPaassaayyYYnn  eevvoottmmiijjkk**eehhAAnnaaggeeTTooggccUUlleeTTAAbbkkEE®®bb  ..  TTIIbbMMppuutt
ttuullaakkaarrkkaatt''eesscckkII††ffaa  ––  Tu Hin ssmm¬¬aabb''eeccaall  !!  ..  nnaaggeeTTooggææJJkk¥¥eennHHjj&&rrjjaa
kk''bbkkEE®®bbmmiinneekkIItt˘̆˘̆˘̆

®®ssaabb''EEtteellaakkccaagghh√√aaggEEbbrrEEPP~~kkssmm¬¬wwggnnaaggeeTToogg  ®®BBmmTTSSggååTTaannffaa  ––  ««ssMMuu
eeyyaabbll''mmiitt††eeTToogg  !!  Xin y Kien don chi Tien !!  »»  ..  eeBBlleennaaHHnnaaggeeTTooggxxMM®®bbmmUU--
llGGaarrmmµµNN__[[VVnnnnwwggnnrr  rrYYccnniiyyaayyEEvvkkEEjjkkrrddiibbrrdduubbffaa  ––  ««  ttaammeeyyaabbll''rrbb
ss''xxMM∆∆̈̈  eebbIIbbkkßßssmm¬¬aabb''bbggkkwwmmkk**KKµµaann®®bbeeyyaaCCnn__GGII√√ddll''bbkkßßTTaall''EEtteessaaHH  !!  EEtteebbIIeeyyII
ggeellIIkkEEllggeeTTaass[[KKaatt''rrYYccxx¬¬ÁÁnnvviijj  kkaarreennHHnnwwggmmaann®®bbeeyyaaCCnn__ee®®ccIInnddll''bbkkßß  KKWW
eeyyIIgg[[tt´́mm¬¬ddll''®®bbkkaassEEddlleeyyIIggkkMMBBuuggbbiiTTee®®JJgg®®JJtt  GGMMJJvvnnaavveellIIkkEEllgg
eeTTaassEExxµµrrEEddllyyll''®®ccLLMMeeTTAAbbMMeerrIIVVrrSSggeennaaHH˘̆˘̆˘̆  »»  ..  eeBBlleennaaHHttuullaakkaarrkk**ppÌÌaakkddkk
ffyyeeTTAACCMMnnMMuuKK~~aayy""aaggss©©aatt''mmYYyyssnnÊÊ̈̈HHFFMM  eeTTIIbbeeccjjmmkkvviijj  ..  eellaakkccaagghh√√aaggjjjjww
mmEEbbrrEEPP~~kkssmm¬¬wwggnnaaggeeTToogg®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  ––  ««  ®®ttUUvv  !!  eeyyaabbll''rrbbss''ssmmmmiitt††
eeTTooggBBiittCCaa®®ttUUvv  eebbIIeeyyIIggssmm¬¬aabb''mmiitt††kkwwmm  ®®bbkkaassEEddlleeyyIIggeeccjjppßßaayyeennaaHHBBiitt
CCaa≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__  ..ll..  eeBBlleennHHeeyyIIggssMMeerrcc[[mmiitt††kkwwmmrrYYccxx¬¬ÁÁnn  !!  »»  ..

bb""uuEEnn††ttuullaakkaarrbbgg≈≈MM[[nnaaggeeTTooggccuuHHhhttƒƒeellxxaaFFaannaammiitt††kkwwmmyy""aaggss©©aatt''bbMMppuutt  eebbII
bbggkkwwmmEEbbrrCCaakk∫∫tt''eevvoottmmiijj  nnaaggeeTToogg®®ttUUvvTTTTYYlleeTTaassss¬¬aabb''CCMMnnYYss  ..

ccaabb''ttSSggBBII´́ff©©®®bbkkaasseellIIkkEEllggeeTTaassEExxµµrreennaaHHmmkk  eevvoottmmiijjbbeeggII˚̊ttbbeeggII˚̊nn
PP~~aakk''ggaarrcciitt††ssaaÂÂss††GGbb''rrMMyy""aagghhµµtt''cctt''ttaammEEppnnkkaarrffIIµµ  rrYYccbbJJÇÇaa[[eeddIIrreeXXaassnnaaeennAA
®®KKbb''@@PPUUmmiiEEddllEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammkkMMBBuuggGGgg¨̈yyGGss''ssggÙÙwwmm,,  vvaa´́lleeFFII√√[[mmaannssggÙÙwwmm
eeLLIIggvviijj  ..

PP~~aakk''ggaarrTTSSggLLaayyeennaaHH  eeBBllyybb''EEttggEEttccUUlleeTTAAkkaann''PPUUmmiiEExxµµrr……CCMMrrMMuuEExxµµrrssiiƒƒtt
eennAAEEkk∫∫rr@@bb""uuss††ii__VVrrSSgg  xxMMeeXXaassnnaanniiyyaayyyy""aaggTTnn''PP¬¬nn''  EEppÌÌmmEEll˙̇mm  EEvvkkEEjjkkjj¨̈HH
jjgg''BBnn¥¥ll''nnUUvvvviibbttii††dd**BBiittCCaakk''EEss††ggEEddllkkMMBBuuggeekkIIttmmaanneeLLIIggrraall''́́ ff©©eennaaHHffaa  ––  mmiitt††
@@eeXXIIjjeeTT  !!    mmiitt††@@rrtt''eeccaallppÊÊHHssMMEEbbgg      rrtt''eeccaallEE®®ssccMMkkaarr    llHHbbgg''eeccaall®®TTBB¥¥
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ssmm∫∫ttii††,,  mmaannGG~~kkxx¬¬HHllHHbbgg''eeccaall®®KKYYssaarr  ssµµ&&®®KKcciitt††bbUUCCaaCCIIvviittccUUlleeFFII√√TT&&BBCCMMnnYYyybbMMeerrII
VVrrSSggkkMMeeTTcceevvoottmmiijj˘̆˘̆˘̆  ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijjeeBBllVVrrSSggTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHeennAAqq~~SS11994466  VV
rrSSggEEbbrrCCaa®®bbKKll''GGMMNNaacc[[®®kkuumm  Viet Gian yyYYnnkk∫∫tt'',,  eeccaaTTssmm¬¬aabb''bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrvvIIrr
vvkk''eeTTAAvviijj  ..ll..  ccMMEENNkkPP~~aakk''ggaarreevvoottmmiijj®®kkuummmmuunneennaaHH  xx√√HHkkaarrGGbb''rrMMmmiinneeccHHeeFFII√√kkaarr
mmiinneeccHHddwwkknnSS  bbeeNN††aayy[[eekkIIttvviivvaaTTrrvvaaggbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrnniiggyyYYnnkkaabb''ssmm¬¬aabb''KK~~aa  ..  GGBB∏∏ËË
tteehhttuueennHHbbNN††aall[[VVtt''bbgg''eeBBlleevvllaanniiggnnSS[[eeyyIIggxxaatt®®bbeeyyaaCCnn__yy""aaggee®®ccII
nn  ..  kkMMhhuussdd**FF©©nn''@@eennHH  PP~~aakk''ggaarrmmuunn®®ttUUvvTTTTYYll  ..  ddUUeecc~~HHGGggkkaarreellIIeeccjjbbJJÇÇaa[[
ccaabb''®®bbmmUUllPP~~aakk''ggaarrEEddll®®bb®®BBwwtt††xxuusseennaaHHnnSSyykkeeTTAAlltt''ddMM  ..

GGggkkaarreellIIbbJJÇÇËËnnmmiitt††ffIIµµ@@  EEddllVVnnTTTTYYllkkaarrGGbb''rrMM®®ttwwmm®®ttUUvv    [[ssaall''nniiggssnnii~~
ddΩΩaannrraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammTTuukkddUUccCCaabbggbbÌÌËËnnmmkkCCMMnnYYss  ..  ee®®JJHHyyYYnnnniiggEExxµµrreeyyIIgg
mmaannkkMMeeNNIItteellIIddII≤≤NNÎÎËËcciinn,,  eeyyIIggCCaammççaass''TTwwkkddII≤≤NNÎÎËËcciinn˘̆˘̆˘̆  eerrOOggGGII√√eeyyIIggTTaass''EETT
ggKK~~aa  ??  EEbbrrCCaaTTuukkeeBBll[[VVrrSSggCCaaCCaattiibbrreeTTssccUUllmmkkrraatttt∫∫aattCCiiHHCCaann'',,  ≤≤LLËËvvCCiitt
110000qq~~SSeeTTAAeehhIIyyeeyyIIggCCaabb''nnwwmmVVrrSSggeennHH  ..  mmUUlleehhttuueennHH  VVkk''hhUU  ((JJkk¥¥yyYYnn
eehhAAhhUU--CCIImmiijjffaa  GGflfl̃̃uuhhUU  ))  CCaa®®bbFFaannbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnssMMeerrccbbeeggII̊̊ttssmmaaKKmm
mmiitt††PPaaBByyYYnn--EExxµµrr--llaavv  eeddIImm∫∫IIrrYYbbrrYYmmssaammKKII[[VVnnmmSSrrwwggbbwwuugg  rrYYcckkMMeeTTcceeddjjVVrrSSgg
EEddllCCaass®®ttUUvvrrYYmmrrbbss''mmiitt††eeyyIIggeeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHH®®bbeeTTsseerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..ll..  nniigg  ..ll..

mmaannbbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIggxx¬¬HHmmiinnssaall''kkllll∫∫iiccyyYYnnkk**ssYYrrffaa  ««  eehhttuuyy""aaggddUUcc
eemm††ccVVnnCCaayyYYnneevvoottmmiijjmmiinneeqq¬¬øøtt{{kkaasseennaaHHssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrr[[GGss''eeTTAA  ??  ……
mmYYyykk**vvaammaannkkllll∫∫iiccyy""aaggddUUcceemm††cceeTTAAeeTToott  ??  »»  ..

cceemmII¬¬yy  ––  yyYYnneevvoottmmiijjEEddllmmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__CCaaee®®ccIInnqq~~SSmmiinnjjeejjIIttnnwwggeeFFII√√
ssÂÂggaammCCaammYYyyVVrrSSggeeTT  ..  yyYYnnssaall''ccMMNNuucceexxßßaayyrrbbss''VVrrSSggEEddllCCaaCCnnCCaattii
ccaajj''GGaakkaassFFaattuueekk††AAeennAAååbbTTII√√bb≤≤NNÎÎËËcciinn  mmiinnGGaaccFFnn''®®TTSSnniiggccMMNNIIGGaahhaarr,,  TTwwkk  nnii
ggeerraaKKeeppßßgg@@VVnneeTT  ..  yyYYnnbbkk®®ssaayyBBnn¥¥ll''ssmmaaCCiikkbbkkßßrrbbss''vvaaffaa  ««  eebbIIss
ÂÂggaammBBnn¥¥aaeeBBllyyUUrrvvaarrwwttEEtt®®bbeessIIrrssMMrraabb''nnKKrryyYYnn  ee®®JJHHVVrrSSggnnSSGGaavvuuFFmmkk[[
nnKKrryyYYnneeTTeettII  !!  »»  ..

yyYYnneevvoottmmiijjTTTTYYllssaall''KKuuNNssmm∫∫ttii††rrbbss''EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  EEddllCCaaCCnnCCaa
ttiimmaannccrriikkrrwwggbbwwuugg  GGtt''FFµµtt''  ttssflflUU  ssii√√ttss√√aajj  eeccHHFFnn''®®TTSSnnUUvvkkaarrllMMVVkk®®KKbb''EEbbbbyy""aa
gg  eehhIIyyEEddllPPaaKKee®®ccIInnCCaaGG~~kkeeffII√√EE®®ssccMMkkaarr,,  cciiJJççwwmmsstt√√,,  eennssaaTT®®ttII,,  bbgg˚̊gg,,  bbggaarr
eeTTAAllkk''eennAAttaammTTIIppßßaarrnniiggTTII®®bbCCMMuuCCnnnnaannaa  EEddllmmaannBBYYkkCCnnCCaattiiyyYYnnCCaaGG~~kkrrss''eennAA
®®bbkkbbrrbbrrCCaaGG~~kkrrddΩΩkkaarr  ..

lluuHHddll''eeBBllEExxµµrrccUUllxx¬¬ÁÁnneeTTAAeeFFII√√CCaaTTaahhaannCCMMnnYYyyVVrrSSggGGss''eeTTAA  yyYYnneevvoottmmiijj
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®®ttUUvvTTTTYYllvviibbttii††yy""aaggFF©©nn''22yy""aagg  ––
vviibbttii††TTII11  ––  yyYYnneevvoottmmiijj®®ttUUvvccMMNNaayyCCIIvviittbbUUddUUyyGGss''CCaaee®®ccIInn  eeddIImm∫∫IITTbb''TTll''

ssÂÂggaammnnwwggVVrrSSgg  ..
vviibbttii††TTII22  ––  yyYYnneevvoottmmiijj®®ttUUvvxx√√HHGG~~kkeeFFII√√EE®®ssccMMkkaarr,,  eennssaaTT  eeddIImm∫∫IIpp††ll''eePPaaKKpp

ll[[®®bbCCaaCCnnvvaaeennAATTII®®kkuugg  ..
yyll''ddUUeecc~~HHPP¬¬aamm  yyYYnneevvoottmmiijj®®ttUUvvEEttccaatt''vviiFFaannkkaarrbbMMEEbbkkbbMMVVkk'',,  BBYYkkTTaahhaann

CCMMnnYYyyEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeeccjjBBIIVVrrSSgg  ..          vvaakk**kkbb''llaakk''GGaavvuuFFQQbb''eeFFII√√ssÂÂggaammmmYYyy
ryy:ssiinneeddIImm∫∫IIpp¬¬aass''bb††ËËrrnneeyyaaVVyy  nniiggrrkkkkllll∫∫iiccffIIµµeeVVkkEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammtteeTTAA
eeTToott  ..

EEmmnn  !!  hhUU--CCIImmiijjeeccjjbbJJÇÇaa[[bbeeggII̊̊ttssmmaaKKmmmmiitt††PPaaBByyYYnn--EExxµµrr--llaavv  eeddIImm∫∫II
bbJJÇÇaaeellIIkkTTwwkkcciitt††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammPP¬¬aamm  ..  kkaarrBBiitteennaaHHvvaaee®®bbII®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyy´́nnGGMM
eeBBIÍ́ ®®BB´́ppßßeeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  EEddllCCaaGG~~kkeeccHHddwwggeexxÊÊccxxÊÊIIGGss''eeTTAAeehhIIyy
TTuukkEEttEExxµµrrEEddllll©©gg''eexx¬¬AAeeddIImm∫∫II®®ssYYllvvaaee®®bbIIeeFFII√√xxMM∆∆̈̈kkJJÇÇHHvvaaEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  rrII‰‰yyYYnneevvoott
mmiijjEEddllssMMuuccMMNNuuHHbbMMeerrIIVVrrSSgg‰‰eeNNaaHHvviijj  vvaakk**bbeeJJççjjccgg˚̊ËËmmyy""aaggssaahhaavvbbEEnnƒƒmm
eeTTootteeddIImm∫∫II[[VVrrSSggCCYYyykkMMccaatt''EExxµµrrTTaahhaannCCMMnnYYyyeeccjjBBIIxx¬¬ÁÁnn  ..  

kkllll∫∫iiccdd**ccEEmm¬¬kkGGssççaarr¥¥mmYYyymmaannddUUcctteeTTAA  ––
--  kk~~̈̈ggEExxmmiiffuunnaa11994466,,  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjeeKKccaabb''®®ssII@@EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm1144nnaakk''

EEddllCCaaGG~~kkllkk''GGgg˚̊rr  eehhIIyy®®ttUUvveeKKbbeeNNII††rrCCaaCCYYrryykkeeTTAAXXMMuukk~~̈̈ggKKuukkFFMM  ssiiƒƒtteennAAxxaagg
ee®®kkaayyssaallaaeexxtt††®®ttaavviijj  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkeeTTIIbbddwwggffaa  yyYYnnEEddllCCaaxxMM∆∆̈̈bbMMeerrIIVVrrSSggVVnn
eeccaaTT®®ssII@@TTSSggeennaaHHffaa  llkk''GGgg˚̊rrmmaannGGMMEEbbggddbbggmmEEbbggEEkkvv  ..  lluuHHTTaahhaannCCMMnnYYyy
EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammTTiijjGGgg˚̊rreennaaHHyykkeeTTAAddNN††SSVVyybbrriieePPaaKK  kk**bbNN††aall[[GG~~kkbbrrii--
eePPaaKKttSSggeennaaHH®®ttUUvvrrbbYYssddaacc''®®kkBBHHss¬¬aabb''yy""aaggeevvTTnnaaCCaaTTIIbbMMppuutt  ..

ccuuHHeehhttuuyy""aaggeemm""ccVVnnCCaaGGgg˚̊rrmmaannGGMMEEbbggddbbGGMMEEbbggEEkkvv  ??  lluuHHyyUUrrllgg''mmkk
eeTTIIbbeeyyIIggEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammddwwggffaaeerrOOggdd**ccEEmm¬¬kkeennHHCCaakkllll∫∫iiccrrbbss''®®kkuummyyYYnnGGttII
tteevvoottmmiijjEEddllssMMuuccMMNNuuHHbbMMeerrIIVVrrSSgg  ..  vviieeccœœttkkmmµµeennHHmmaann®®bbeeyyaaCCnn__BBIIrryy""aaggddll''
yyYYnn  ––

11--  vvaaeeFFII√√[[mmaannccllaacclleeddIImm∫∫IIbbnn¬¬aacc®®ssII@@EExxµµrrGG~~kkllkk''GGgg˚̊rr[[QQbb''®®bbkkbb
rrbbrreennHH  ..

22--  eebbIIKKµµaannGG~~kkllkk''eehhIIyy  GGgg˚̊rr®®ttUUvvxx√√HHxxaatt  ddUUeecc~~HHTTaahhaannCCMMnnYYyyEEddllbbMMeerrIIVV
rrSSggTTSSggeennaaHH  ®®ttUUvvEEttnnSSKK~~aavviill®®ttLLbb''mmkkeeFFII√√EE®®ssccMMkkaarrvviijj  ..  ssUUmmCCMMrraabbffaa  eennAAkk~~̈̈gg
kkaall:eeTTss:eennaaHH      eennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammmmiinnTTaann''mmaannmm""aassIIuunnkkiinn®®ssUUvv    [[VVnn®®KKbb''®®KKaann''  
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eennAAeeLLIIyyeeTT  ..  ®®ssII@@nnSSKK~~aakkiinn®®ssUUvveeddaayy´́dd  CCaann''GGgg˚̊rreeddaayyeeCCIIgg  rrYYccEErrggeerrIIssyy""aa
ggssÌÌaattddaakk''kk~~̈̈ggkkeeJJIIÇÇFFMM@@  EErrkkyykkeeTTAAllkk''[[TTaahhaannCCMMnnYYyyeennAAkk~~̈̈ggbbnnÊÊaayy  ..  eennAA
ttaammddggpp¬¬ËËvvmmaann®®ssII@@yyYYnneeFFII√√vviieeccœœTTkkmmµµeeFFII√√BBuuttssMMuuTTiijjGGgg˚̊rr  eeddaayyllYYccbbnn¬¬MMddaakk''GGMMEEbb
ggddbbGGMMEEbbggEEkkvvccUUllkk~~̈̈ggGGgg˚̊rreennaaHH  ..  xxMM∆∆̈̈ssUUmmeellIIkkeerrOOggmmYYyyyykkmmkkCCUUnnbbggbbÌÌËËnnEExxµµrr
BBiiccaarrNNaaBBIIkkllll∫∫iiccyyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottNNaammCCaaGGttIItteevvoottmmiijj  CCaaGGttIItteevvoott
kkuuggEEddllnnSSyykkmmkkssaabb®®BBYYsskk~~¨̈gg®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaakkaallBBIIqq~~SS11998822  eeddIImm∫∫IIkkMMccaayy
EExxµµrrddUUcctteeTTAA  ––

ttaammeesscckkII††rraayyrr""aabb''rrbbss''yyaayyppuunn  EEddllmmkkddll''®®bbeeTTssVVrrSSgg  kkaallBBIÍ́ ff©©
22--1111--8855  VVnnbbJJÇÇaakk''®®VVbb''yyaayyeeTTooggppÊÊaall''ffaa  KKaatt''kk**yyll''®®ccLLMMddUUccbbggbbÌÌËËnnEExxµµrr
dd´́TTeeTToottEEddrr  EEddllssµµaannffaayyYYnnccUUllmmkkCCYYyyEExxµµrr  ..  ®®ssaabb''EEttqq~~SS11998822mmaann®®BBwwttii††
kkaarrNN__dd**ccEEmm¬¬kkmmYYyyVVnneekkIItteeLLIIggkkYYrr[[ttkk''ss¬¬̈̈tt  ..  yyYYnnVVnnbbJJÇÇËËnn®®ssIIyyYYnneekkµµgg@@
TTuukk®®kkcckkEEvvgg@@llaabbff~~SS®®kkcckkBBNN··®®kkhhmmccaass''  EEddlleennAAkk~~¨̈gg®®kkcckkeennaaHHmmaannbbgg˚̊
bb''llaakk''ff~~SSbbMMBBuullyy""aaggssaahhaavv  ..  kk~~̈̈ggEExxeemmssaa11998822  eennAArrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjmmaanneekkIItt
ccllaaccllyy""aaggxx¬¬SSgg  EEddllbbNN††aallmmkkBBIIGGgg˚̊rr  nnMMbbJJçç̈̈kk  nnMMeeJJtt  bbEEnn¬¬  EEpp¬¬eeQQIIeeppßßgg
@@  mmaannCCaattiiBBuullEEddllssmm¬¬aabb''GG~~kkbbrriieePPaaKK[[ss¬¬aabb''CCaahhUUrrEEhh  ..  mmaann®®ssIIyyYYnnmmYYyy
®®kkuummeeTToottnnSSEEpp¬¬®®ttEEbbkkbbII®®ssuukkyyYYnn  EEddllmmaannbbgg˚̊bb''CCaattiiBBuulleennAAxxaaggkk~~¨̈gg  eehhIIyy
yykkmmkkllkk''eennAAPP~~MMeeBBjj  ..  GG~~kkbbrriieePPaaKK®®ttUUvvss¬¬aabb''CCaabbnn††@@  ..  yyaayyppuunnbbJJÇÇaakk''ffaa
VVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kknnUUvvCCnnCCaattiibbrreeTTssBBIIrrnnaakk''      EEddllmmaannllMMeennAAeennAAEEkk∫∫rrppÊÊHHKKaatt''
eehhIIyyEEddllVVnnbbrriieePPaaKKEEpp¬¬®®ttEEbbkkeennaaHH®®bbkkaacc''ss¬¬aabb''eennAAnnwwggkkEEnn¬¬ggmmYYyyrrMMeeBBccyy""aagg
EEssnneevvTTnnaa  ..  KKaatt''bbnn††eeTTAAeeTToottffaa  KKaatt''mmaannGGaayyuu7711qq~~SSeehhIIyy  KKaatt''mmiinnEEddllnnwwkk
nnaaffaannwwggccaakkeeccaall®®ssuukkeeTT  EEtteeddaayyssaarrkkaarreeXXIIjjnnwwggEEPP~~kkKKaatt''yy""aagg®®bbtt¥¥kkßß
EEbbbbeennHH  ®®BBmmTTSSggeeXXIIjjbbggbbÌÌËËnnEExxµµrryy""aaggee®®ccIInneellIIssllbb''  EEddllxx¬¬aaccff~~SSBBuullkkMMBBuugg
EEttddwwkkkkUUnnCCJJÇÇËËnneeccAAeePPoossxx¬¬ÁÁnnCCaahhUUrrEEhh  KKaatt''kk**eekkIItteesscckkII††ttkk''ss¬¬̈̈ttCCaaxx¬¬SSgg  kk**ssMMeerr
cccciitt††kkaann''eeQQII®®cctt''TTbb''xx¬¬ÁÁnnccaakkeeccaall®®ssuukkEExxµµrrmmkkttaammeeKK‰‰ggEEddrreeTTAA  ..

ccMMEENNkk‰‰EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammvviijjeeKKVVnnssaall''kkllll∫∫iiccGGmmnnuussßßFFmm··rrbbss''eevvoo
ttmmiijjeennHHcc∫∫aass''NNaass''  ..  bb""uuEEnn††  ««  ccuuHHTTwwkk®®kkeeBBII,,  eeLLIIggeellIIxx¬¬aa  »»  EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm
eennAAeeBBlleennaaHHCCaakkUUmmkkMM®®JJEEddllee®®bboobbbbIIddUUccCCaa®®ttIIEEddlleeKKccaabb''bb®®JJççkkJJggTTuukkrrYYcc
eeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  mmiinneeccHHPPaassaayyYYnn  PPaassaaVVrrSSgg  KKµµaannmmeeFF¥¥aaVVyyccaakkeeccjjBBII®®ssuukkrrkk
ssnnii††PPaaBB  eessrrIIPPaaBBnnwwggeeKK  eemm""¬¬aaHHeehhIIyykk**ssmm©©MMeess©©øømmbbiiTTmmaatt''eeFFII√√EE®®ssccMMkkaarrCCaaFFmmµµttaa
eeTTAA  ..  ccMMEENNkk‰‰GGggkkaarreellIIrrbbss''eevvoottmmiijjvviijj  kk**bbJJÇÇËËnnPP~~aakk''ggaarrffIIµµmmkkCCMMnnYYss®®KKbb''
TTIIkkEEnn¬¬ggTTSSggGGss''        eeddaayyee®®bbIIGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaTTnn''PP¬¬nn''      ssMMddIIEEppÌÌmm®®ttCCaakk''ccUUllmmkkTTaakk''  
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TTggmmiitt††PPaaBBCCaammYYyyEExxµµrryy""aaggCCiittss~~iiTTÏÏeennAAttaammTTIIllMMeennAA  ..  vvaaeehhAAmmnnuussßßccaass''ffaa  EEmm""
……GGMMuu,,  eehhAAeekkµµgg@@ffaassmmmmiitt††  ..

eennAAeeBBlleebbIIkkGGgg®®bbCCMMuumm††gg@@  ®®bbFFaannEEttggEEtteeddIIrrssÊÊaabbGGEEggÌÌllccaass''TTMMuuEExxµµrreeFFII√√
hhaakk''ddUUccCCaa®®ssLLaajj''NNaass''  ..  vvaajj¨̈HHjjgg''eeddaayynniiyyaayy®®ccMMEEddll@@ffaa  VVrrSSggCCaa
ss®®ttUUvvrrYYmmrrbbss''eeyyIIgg  eeyyIIggCCaabb''nnwwmmGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggCCiitt110000qq~~SSeeTTAAeehhIIyy  ..  eeBB
lleennHHeeyyIIgg®®ttUUvvEEtteerrIIbbMMrrHHeeccjjBBIInnwwmmeennHHeeddIImm∫∫IIeessrrIIPPaaBB  ‰‰PPaarr::kkiiccççEEddll®®ttUUvvvvaayykkMM
eeTTccVVrrSSggKKWW®®kkuummxxMM∆∆̈̈bbUUddUUyyCCaaGG~~kkeeFFII√√  ..  ssmmmmiitt††EExxµµrrmmiinnVVcc''hhtt''eennOOyyeeddaayykkaann''
GGaavvuuFFeeTT  ..  GGggkkaarreellIIssUUmmssmmmmiitt††ttSSggcciitt††[[nnwwggnnrrbbnn††kkiiccççkkaarreeFFII√√EE®®ss  eeFFII√√ccMMkkaarr
cciiJJççwwmmsstt√√  eennssaaTT®®ttIIbbgg˚̊ggeeTTAAVVnneehhIIyy  ..  GGggkkaarreellIIssMMuuGGMMJJvvnnaavvddll''ssmm--
mmiitt††  [[CCYYyybbrriiccaaççKKeeFFII√√vviiPPaaKKTTaann  eeddaayybbgg''®®VVkk''kk~~̈̈ggmm~~aakk''@@ccMMnnYYnn  0,50 Piastre ®®BBmm
TTSSggGGgg˚̊rr2200llII®®tt  ((KKWW11eettAA))  ..

❑                          ❑

❑

kk~~̈̈ggEExxkkJJÔÔaa11994466  rrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggssiikkßßaaFFiikkaarrnniiggGGbb''rrMMeennAA´́®®BBnnKKrr  VVnneecc--
jj®®bbkkaassEEttggttSSggkkJJÔÔaaeeTTooggCCaa®®KKUUbbee®®ggoonn  ®®BBmmTTSSggbbJJÇÇËËnnnnaaggmmkkkkaann''eexxtt††®®ttaa
vviijj  ..  ttSSggBBIIeeddIImmmmkkmmiinnEEddllmmaannÂÂssII††EExxµµrrCCaa®®KKUUbbee®®ggoonneeLLIIyy  ..  eennAAqq~~SSssiikkßßaa1199
4466--4477  mmaannÂÂssII††EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm22nnaakk''  VVnn®®ttUUvveeKKEEttggttSSggCCaa®®KKUUbbee®®ggoonn  ..  eeKK
bbJJÇÇËËnnnnaaggeeTTooggeeTTAAkkaann''bb""uuss††ii__ggaa""VV  ®®ssuukk®®ttaakkUUvv  eeddIImm∫∫IIbbee®®ggoonnmmuuxxvviiCCÇÇaaPPaassaaVVrrSSgg
--EExxµµrrddll''kkUUnnssiissßßEExxµµrr  ..  ®®ssuukk®®ttaakkUUvvmmaannssuuTTÏÏEEttEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  EEddllttSSggTTII
llMMeennAAJJsseeBBjjttSSggBBIIee®®ccIInnssttvvssßßmmkkeehhIIyy  ..  eeKKsseegg˚̊tteeXXIIjjmmaannCCnnCCaattii
yyYYnnbbnnii††ccbbnn††ÁÁcc  EEddllmmaannmmuuxxrrbbrrCCaaGG~~kkrrddΩΩkkaarr  nniiggCCaaGG~~kkllkk''ddUUrrxx¬¬HH@@EEddllttSSggTTII
llMMeennAAeennAAttaammTTIIppßßaarrEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

rraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammeennAA®®ssuukk®®ttaakkUUvv  ®®bbkkaann''mmiinn[[kkUUnneerroonnssUU®®tteeTT  ee®®JJHH
ttaammkkaarrkktt''ssMMKKaall''  kkaallNNaakkUUnneeccHHddwwggEEttggEEttmmaannvviibbttii††eeppßßgg@@  ®®ttUUvvEEttrrtt''eeccaa--
ll®®ssuukkeeccaallEEmm""““  sswwggKKµµaannnnrrNNaaGGaaccVVnnrrss''eennAACCYYbbCCMMuu®®KKYYssaarreeLLIIyy  ..  ccMMEENN
kk‰‰kkUUnn®®ssII  mm††aayy““BBuukkmmiinn[[eeTTAAeerroonnssUU®®ttCCaaddaacc''xxaatt  ee®®JJHHyyll''ffaakkaallNNaa
eerroonnssUU®®tteeccHHddwwggeehhIIyy  mmuuxxEEttssrreessrrssMMbbuu®®tteess~~hhaaeeTTAA[[®®bbuuss@@˘̆˘̆˘̆

eellaakk  VV""nn--LLËËvv  CCaaGGFFiikkaarrbbzzmmssiikkßßaaCCaattiiEExxµµrr®®bbccSSeennAAkk~~¨̈ggGGFFiikkaarrkkiiccççccMMrruuHH
eexxtt††®®ttaavviijj  eellaakkeeccjjlliixxiittbbJJÇÇaa  ((  Ordre de Service ))  [[nnaaggeeTTooggeeTTAAkkaann''TTII
eennaaHHeeddIImm∫∫IIbbgg˙̇aajjCCaaKKMMrrUŬ̆ ˘̆˘̆..          eeBBlleennaaHHmmaannkkaarreeppIIÌÌllrrMMeeCCIIbbrrMMCCYYll  rraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaa  
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ee®®kkaammeennAA®®ssuukk®®ttaakkUUvvQQUUrrqqrrccgg''eeXXIIjjmmuuxxGG~~kk®®KKUUCCaaÂÂssII††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..
ccMMEENNkkyyYYnnCCaaeeyyookkmmiijjmmaannkkaarrccaabb''GGaarrmmµµNN__mmkkBBIIvvaa®®ttUUvvkkaarrÂÂssII††EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaa

ee®®kkaammrreebboobbeennHHCCaayyUUrreehhIIyy  ..
ccuuggEExxFF~~ËËqq~~SS11994466  kkggTT&&BBCCMMnnYYyyEExxµµrr®®bbccSSbb""uuss††ii__ggaa""VV  rrtt''ccaakkeeccjjBBIIbbnnÊÊaayyCCii

ttGGss''̆̆ ˘̆˘̆
{{kkaassmmkkddll''yy""aaggeennHH  yyYYnneevvoottmmiijjssÊÊ¨̈HHssÊÊaaee®®kkaakkeeLLIIggkkMMeeTTccVVrrSSggssaarr

CCaaffIIµµ  ..  ddUUcceennAAyybb''́́ ff©©TTII3311--1122--4466  eevvoottmmiijjccaabb''BB&&TTÏÏvvaayykkMMeeTTccbb""uuss††ii__ggaa""VV  ..
ccMMEENNkkyyYYnnGG~~kkrrddΩΩkkaarrnniiggGG~~kkllkk''ddUUrr  vvaaccaatt''kkMMeeTTcceess∫∫øøggGGaahhaarreeccaallTTSSggGGss''
rrYYccvvaa®®bbmmUUllKK~~aaeeTTAArrYYmm´́ddCCaammYYyyeevvoottmmiijjPP¬¬aamm  ..

ddUUeecc~~HHeennAA´́ff©©TTII44--11--4477  nnaayyEEsshh√√bb""uuss††ii__CCaattiiVVrrSSggGGaayyuu®®bbEEhhll3333qq~~SS  mmaa
nnGG~~kkeennAAee®®kkaammbbggaabb''TTII11CCaaCCaattiiyyYYnnGGaayyuu®®bbEEhhll5500qq~~SSeeQQµµaaHHGGuuggVVvv  ..  GG~~kk
eennAAee®®kkaammbbggaabb''TTII22CCaaCCaattiiEExxµµrrGGaayyuu®®bbEEhhll3355qq~~SS  eeQQµµaaHHKKwwmm--ssaajj''  ®®bbCCMMuuKK~~aa
ssMMeerrccCCaabbnnÊÊaann''ffaa®®ttUUvvEEttnnssKK~~aaddkkffyyeeVVHHbbgg''bb""uuss††ii __ggaa""VVeeccaall  eehhIIyyrrtt''eeTTAA
kkaann''TTIIrrYYmmeexxtt††®®ttaavviijj  EEddllmmaannccmm©©aayyCCaagg3377KK˘̆mm˘̆  ..  ee®®JJHHbb""uuss††ii__ggaa""VV®®ttUUvveevvoottmmii
jjkkaatt''pp††aacc''kkaarrTTaakk''TTgg  TTSSggBBtt··mmaann  TTSSggeess∫∫øøggGGaahhaarr  TTSSgg®®KKaabb''rrMMeessvv  ..  kk~~¨̈gg
®®KKaaGGaassnn~~eennaaHH  eellaakkGG~~kkEEddllbb††ËËrrss¬¬aabb''rrss''rrtt''ttaammVVrrSSggKKWW  ––  GGuuggVVvv,,  KKwwmm--ssaa
jj'',,  ®®KKUUbbee®®ggoonnCCaattiiEExxµµrr33nnaakk''KKWW  eellaakkKKwwmm--ddaakk'',,  ffaacc''--eeffaann  nniiggkkJJÔÔaaeeTToogg  ®®BBmm
ttSSgg®®KKYYssaarrTTaahhaannCCMMnnYYyyEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammTTSSggccaass''TTSSggeekkµµgg®®ssII®®bbuussmmaannccMMnnYYnn22
0000nnaakk''  ..

eennAAeeBBlleennaaHH  eennAAttaammpp¬¬ËËvveeTTAAkkaann''TTIIrrYYmmeexxtt††®®ttaavviijj  mmaannååbbss&&KKCCaaee®®ccIInnnniigg
yy""aaggFF©©nn''  ..  ee®®JJHHBBIIbb""uuss††ii__VV""ggaaeeTTAATTIIrrYYmmeexxtt††®®ttaavviijjmmaannEE®®BBkkFFMMbbIInniiggEE®®BBkkttUUccbbII  ..
eeddIImm∫∫IInnwwggqq¬¬ggEE®®BBkknniimmYYyy@@  eeKK®®ttUUvvkkaatt''ttaammssııaann  ..  

kk~~̈̈ggEExxFF~~ËËnniiggmmkkrraa  TTwwkkkkMMBBuuggeeCCaarrCCnn''lliiccmmaannCCMMeerrAABBII22˘̆5500mmeeLLIIggeeTTAA  TTwwkkhhUUrr
®®ttVVjj''  ««EEbbkkkk∫∫aallEE®®ttgg»»  eevvoottmmiijjdduuttbbMMpp¬¬aajjssııaanneeccaalleexxÊÊccxxIIÊÊGGss''  ..  eennAAccuugg
ssııaannmm≈≈aagg@@  eevvoottmmiijjbbJJÇÇaa[[bbUUddUUyyCCIIkkrreeNN††AAbbgg˚̊bb''xx¬¬ÁÁnnvvaaccSSllbbVVjj''GG~~kkddMMeeNNIIrr
CCaaee®®sscc  ..

eennAA®®BBllwwmm´́ff©©TTII55--11--4477  eeBBllBBYYkkeeyyIIggbbeeNNII††rrKK~~aaeeccjjBBIIbb""uuss††ii__gg""aaVV  VVnncc
mm©©aayy®®bbEEhhllEEttmmYYyyKKIILLËËEEmm""®®ttbb""uueeNNˆ̂aaHH  kk**CCYYbbååbbss&&KKeeTTAAeehhIIyy  KKWWKKSSggddMMeeNNIIrr
eeTTAAmmuuxxmmiinnrrYYcc  ffyyee®®kkaayykk**mmiinneekkIItt  ee®®JJHHmmaannEE®®BBkkmmYYyyyy""aaggFFMMTTwwkkkkMMBBuugghhUUrr®®tt
VVjj''kkaatt''pp¬¬ËËvvff~~ll''  ssııaannEEddllssMMrraabb''eeddIIrrqq¬¬ggkkaatt''EE®®BBkkeennaaHHmmaann®®bbEEvvgg5500EEmm""®®tt  ®®ttUU
vvbbUUddUUyydduutteeQQIIbbMMpp¬¬aajjeexxÊÊcceennAAssll''EEttss~~ÁÁEEddkk  ..      eeBBlleennaaHHmmaannTT&&BBCCMMnnYYyyEExxµµrrxx¬¬HH  
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EEddlleennAAllIIvvppßßggee®®BBggeeddIIrrttaammss~~ÁÁEEddkk  kk**®®ttUUvvbbUUddUUyyVVjj''TTmm¬¬aakk''TTwwkk®®bbUUgg@@  ..  eennAA
®®KKaaGGaassnn~~FF©©nn''FF©©rryy""aaggeennHH  EEsshh√√bb""uuss††ii__CCaattiiVVrrSSgg  eellaakk®®KKUUKKwwmm--ddaakk''  nniiggTT&&BBCCMMnnYY
yyEExxµµrrkkeemm¬¬aaHH@@ccMMnnYYnn2200nnaakk''  ppßßggee®®BBggllbbllUUnnccuuHHkk~~̈̈ggEE®®BBkk  bbEENN††ttxx¬¬ÁÁnnttaammEExxßß
TTwwkkhhUUrrrrYYccqq¬¬ggeeTTAAkkaann''ee®®ttIIyymm≈≈aagg  ccaakkppuuttee®®KKaaHHff~~aakk''eennAAeellIIkkTTII11  ..  bbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAA
mmuuxxeeTToott  !!  bb""uuEEnn††GGss''eellaakkTTSSggLLaayyeennaaHH  eeddaayyXX¬¬aannVVyyppgg  eeddaayyee®®sskkTTwwkk
ppgg  kk**nnSSKK~~aaccUUlleeTTAATTaakk''TTggnnwwggrraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeennAAttaammPPUUmmiiddUUccCCaa  PPUUmmií́ ccDDII,,
PPUUmmiiccuugg´́®®BB,,  PPUUmmiikkMMBBgg''TTUUkkee®®ttaakkCCaaeeddIImm  kk**ddUUccCCaabbeeNNII††rrKK~~aaccUUllGGnnÊÊaakk''rrbbss''bbUUddUUyy
eeTTAAvviijj  ..  ee®®JJHHeennAAttaammddggpp¬¬ËËvv  eevvoottmmiijjbbJJÇÇaa[[bbUUddUUyyccaatt''kkaarreerroobbccMMddaakk''''GGnnÊÊaakk''
BBYYnnssÊÊaakk''ttaammPPUUmmiiEExxµµrrttSSggTTIIllMMeennAA  ..  eebbIIGG~~kkeePPoossxx¬¬ÁÁnnTTSSggLLaayyeennaaHHeeddIIrrccUUllrrkk
ssMMuuVVyyTTwwkk  ®®ttUUvvbbUUddUUyyVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaallPP¬¬aamm  ..  ddUUeecc~~HH®®kkuummeennaaHH®®ttUUvvbbUUddUUyyVVjj''
ssmm¬¬aabb''eeccaallCCaahhUUrrEEhhrr  ..  lluuHHmmkkddll''®®kkuugg®®ttaavviijj  ssll''eennAArrss''EEttEEsshh√√bb""uuss††ii__
CCaattiiVVrrSSggnniiggeellaakk®®KKUUKKwwmm--ddaakk''BBIIrrnnaakk''bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  ccMMEENNkkGG~~kkeePPoossxx¬¬ÁÁnnEEddll
CCaabb''kkuunneennAAmmaatt''EE®®BBkkTTII11eennaaHH    ®®ttUUvveevvoottmmiijjccaabb''ccggEEPP~~kkccgg´́dd    bbeeNNII††rrnnSSeeTTAAkkaann''
mmaatt''TTeenn¬¬xxaagglliiccPPUUmmiieebbnneeyyOO  ..  eevvoottmmiijjeeccjjbbJJÇÇaa[[TTaahhaannCCMMnnYYyyEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaa
ee®®kkaammQQrrmmYYyy®®kkuumm@@CCaammYYyy®®bbBBnnÏÏkkUUnnccMMnnYYnn115500nnaakk''  TTSSggccMMNNggeennAAEEPP~~kknniigg´́dd
rrYYccvvaarrHHmmII´́®®ttEEyy""ttmmkkee®®ssaacceellIICCnnGGPP&&BB√√TTSSggeennaaHHss¬¬aabb''yy""aaggGGaaeeNNaaccGGFFmmCCaaTTII
bbMMppuutt  ..  ccMMEENNkkGGuuggVVvv  nniiggKKwwmm--ssaajj''  vvaabbggaabb''[[CCIIkkrreeNN††AAxx¬¬ÁÁnn‰‰ggllµµmmGGgg̈̈yy
®®ttwwmmkk  rrYYccccuuHHeeTTAAGGgg̈̈yykk~~̈̈ggrreeNN††AAeennaaHH  [[bbUUddUUyyssmm¬¬aabb''eeccaalleexxµµaacckk~~̈̈ggrreeNN††AAbbgg˙̇aa
jjssaaFFaarrNNCCnneemmIIlleeddaayyeessrrII  eeTTIIbbyykkeeTTAAbbJJçç¨̈HH44´́ff©©ee®®kkaayy  ..

eennAAeeBBll®®BBllwwmm´́nn´́ff©©TTII66--11--4477  bbUUddUUyyccaabb''eellaakk®®KKUUffaacc''--eeffaann  nniiggGG~~kk®®KKUU
eeTTooggccggEEPP~~kkCCiitteerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyccgg´́ddGG~~kkTTSSggBBIIrrkk~~¨̈ggccMMNNggEEttmmYYyy  nnSSyykk
eeTTAAkkaann''PPUUmmiieebbnneeyyOOvviijj  ..

mmkkddll''PPUUmmiieebbnneeyyOO  eellaakkffaacc''--EEkknnGG~~kkssµµ&&®®KKcciitt††bbMMeerrIIeevvoottmmiijjCCaayyUUrrmmkk
eehhIIyy@@EEddll®®ttUUvvCCaa““BBuukkeekkµµkkeellaakk®®KKUUffaacc''--eeffaann  VVnnssMMuuFFaannaakkUUnn®®bbssaarrKKaatt''bbMM
EEbbkkeeccjjBBIIGG~~kk®®KKUUeeTTooggVVtt''eeTTAA˘̆˘̆˘̆..  rrII‰‰nnaaggkkJJÔÔaaeeTToogg®®ttUUvveevvoottmmiijjbbgg≈≈SSggTTuukkTTSSgg
EEPP~~kkCCaabb''ccMMNNggeennAAkkEEnn¬¬ggmmYYyy  ..  1111´́ff©©ee®®kkaayymmkk  KKWWeennAAeeBBll®®BBllwwmm´́nn´́ff©©TTII1177
--11--4477  nnaaggeeTTooggddwwggffaa  mmaannmmnnuussßßmm~~aakk''ccUUllmmkk®®ssaayyccMMNNggeeccjjBBIIEEPP~~kk  ..
ccMMNNggrreebbIIkk  nnaaggeeXXIIjjmmnnuussßßmm~~aakk''CCaattiiyyYYnn    mmaaDDssmmxxııss''    sskk''rrYYjjGGggaaddII  mmaann  

kMENnevotmij
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GGaayyuu®®bbEEhhll3322qq~~SS  ..  bbuurrsseennHHbbeeNNII††rrnnaaggeeTToogg  ((´́ddnniiggEEPP~~kk®®ssaayyccMMNNgg
GGss''eehhIIyy))  kkaatt''vvaallEE®®ssFFMMll√√wwggeellII√√yyqq©©aayyddaacc''kknnÊÊ̈̈yyEEPP~~kk  ..  eennAAttaammpp¬¬ËËvveeKKeeXXII
jjEEtteexxµµaacckkMMbbuuttkk∫∫aall˘̆˘̆˘̆..    KKYYrr[[ttkk''ss¬¬̈̈ttxx¬¬SSggNNaass''eeTTAAeeTToott    bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnBBiinniitt¥¥  
ssMMeellookkbbMMJJkk''rrbbss''eexxµµaaccmmkk  eeKKddwwggffaaeexxµµaaccTTSSggeennaaHHCCaaEExxµµrrTTSSggGGss''  ..  nnaaggeeTToo
gg®®ssaallxx¬¬ÁÁnnddUUccssMMLLII  GGaarrmmµµNN__EEllggeennAAnnwwggxx¬¬ÁÁnneeTTAAeehhIIyy  eeTTaaHHeeCCIIggCCMMBBbb''nnwwggddMMuu
ffµµhhUUrrQQaammyy""aaggNNaakk**EEllggQQWWccaabb''GGII√√eeTTAAeehhIIyy  ..  nnaaggyykk´́ddssÊÊaabbkk∫∫aallmm††gg
@@eehhIIyyKKiittffaa  ––  ««  {{  !!  kk∫∫aallxxMM∆∆̈̈mmuuxxCCaaddaacc''eeccaallCCaammYYyynnwwggeeKKeennAATTIIeennHHEEddrr……yy""aagg
NNaa  ??  »»  ..

eemm""aagg®®bbEEhhll1122,,  eemmeevvoottmmiijjeennHHkk**EEbbrree®®kkaayymmkk®®VVbb''nnaaggeeTTooggffaa  ––
eennHHKKWWPPUUmmiibbwwgg  !!  ..  kkJJÔÔaaPP∆∆aakk''eehhIIyyllaann''mmaatt''ffaa˘̆˘̆{{  !!  ..  ee®®JJHHnnaaggddwwggffaa  ––  ccaabb''BBII
PPUUmmiibbwwggeennHHeeTTAA  eennAAxxaaggeekkIIttKKWWPPUUmmií́ ccDDII  rrYYcceehhIIyyKKWWPPUUmmiiEEss¬¬gg  bbnnÊÊaabb''eeTTAAKKWWPPUUmmiiccuugg
´́®®BBEEddllCCaa®®ssuukkkkMMeeNNIItt  ..  ®®bbEEhhlleennAAeemm""aagg11rreessooll  yyYYnndd**GGaaff··kkMMVVMMggeennHH
nnSSnnaaggeeTTooggccUUlleeTTAAkkaann''xxÊÊmmss¬¬wwkkmmYYyyssiiƒƒtteennAAee®®kkaayyvvtt††´́ccDDII  EEddllmmaanneeKKeerroobbccMM
VVyyTTwwkkccSSTTTTYYllrrYYccCCaaee®®sscc  ..  GG~~kkTTSSggBBIIrrbbrriieePPaaKKTTll''mmuuxxKK~~aa  ..  eeTTaaHHPP&&yyVVrrmm∏∏
yy""aaggNNaakk**eeddaayy  eennAAeeBBlleennaaHHkkJJÔÔaaGGaayyuu1199qq~~SSeellbbVVyyCCaammYYyynnwwggxxbbgg˚̊gg
eellIIkkeeccjjBBIIqq~~SSggPP¬¬aamm@@  yy""aaggeekk††AAnniiggyy""aaggqq©©aajj''BBiissaarr˘̆˘̆˘̆..  nnaaggeeTTooggddwwggffaaeevvoott
mmiijjeennHHllbbeemmIIllmmuuxxnnaaggmm††gg@@yy""aaggyykkcciitt††TTuukkddaakk''  ..      lluuHHbbrriieePPaaKKGGaahhaarrccbb''
ssBB√√®®KKbb''eehhIIyykkaallNNaa  eevvoottmmiijjkk**nniiyyaayymmkkkkaann''nnaaggeeTTooggffaa  ––  ssmmmmiitt††eeTToo
ggmmaannÚÚkkJJrrss¬¬ËËtt®®ttgg''NNaass''  KKµµaannkkllll∫∫iiccGGII√√eeTT  eettIImmiitt††ssaall''xxMM∆∆̈̈……eeTT  ??  nnaagg
eeTToogg®®KKvvIIkk∫∫aallbbgg˙̇aajjkkaayyvviikkaarrffaa  ––  eeTT  ..

yyYYnneennHHkk**bbnn††eeTTAAeeTToottffaa  ––  xxMM∆∆̈̈eeQQµµaaHH  ppaamm--vvaa""nn''ssIIuuvv  CCaaeemmKKiijjssmm©©aatt''QQaann
mmuuxx®®bbccSS®®ssuukk®®ttaakkUUvv  ..  GGggkkaarreellII  ((  Câp Trên ))  bbJJÇÇaa[[xxMM∆∆̈̈ccUUllbb""uuss††ii__ccaabb''ssmmmmiitt††
‰‰ggCCaaee®®ccIInneellIIkk  bb""uuEEnn††mmiinnVVnnssMMeerrcc  ..  ddUUeecc~~HHccMMeeJJHH®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©TTII55--11--4477
xxMM∆∆¨̈VVnnccaatt''EEccgg®®VVbb''eeKK[[kkaarrJJrrssmmmmiitt††CCaammuunn  eehhttuuddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaaeeKKmmiinn
ssmm¬¬aabb''ssmmmmiitt††  ..  GGggkkaarreellIInnwwggGGbb''rrMMssmmmmiitt††[[CCYYyyeeffII√√kkaarrrrddΩΩaaPPiiVVllrrMMeeddaaHHCCaattii  ..
ssmmmmiitt††VVnnrrYYccCCIIvviitteennHH  eeddaayyssaarrEEttGGggkkaarreellII˘̆˘̆˘̆˘̆  ddUUeecc~~HHssmmmmiitt††®®ttUUvvEEttddwwggKKuu
NNGGggkkaarreellII  ..  ≤≤LLËËvvccUUrrssmmmmiitt††eellIIkk´́ddss††SSssccççaaeeddaayyeessµµaaHH®®ttgg''  eehhIIyyeeqqII¬¬yy
nnwwggssMMnnYYrrEEddllGGggkkaarreellIIddaakk''TTiissmmkk[[xxMM∆∆̈̈ssYYrr  ––

««  eehhttuuyy""aaggddUUcceemm††ccVVnnCCaassmmmmiitt††rrtt''ttaammVVrrSSgg  ??  »»  ..
««  xxMM∆∆¨̈mmiinnEEmmnnrrtt''ttaammVVrrSSggeeTT,,  xxMM∆∆¨̈®®ttUUvvCCiiHHkkgg''ttaammpp¬¬ËËvveennHHeeTTAAppÊÊHHrrbbss''xxMM∆∆¨̈eennAAXXMMuu

eePPOOkkhhwwuugg  ..            xxMM∆∆̈̈mmiinnGGaaccqq¬¬ggEE®®BBkkdd**FFMMeennHHVVnneeTT    ee®®JJHHssııaannVVnneeqqHHGGss''rrllIIgg  
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eeTTAAeehhIIyy  ..  eennAAeeBBllEEddllxxMM∆∆̈̈kkMMBBuuggEEttssÊÊ¨̈HHssÊÊaarrrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyqq¬¬ggEE®®BBkk  ®®ssaabb''EEtt
BBYYkkeePPoossxx¬¬ÁÁnnGGss''TTSSggeennaaHHmmkkddll''®®ssbbpp¬¬ËËvvKK~~aaCCaammYYyyxxMM∆∆̈̈EEttmm††ggeeTTAA  »»  ..

««  eettIIssmmmmiitt††eeTTooggssaall''nnrrNNaaCCaammiitt††  nnrrNNaaCCaass®®ttUUvveeTT  ??  »»  ..
eeBBlleennaaHHkkJJÔÔaaeeTTooggGGgg̈̈yyKKiittyy""aaggyyUUrreeTTIIbbnnaaggeeqqII¬¬yyffaa  ––
««  eevvoottNNaammnniiggEExxµµrrCCaammiitt††  CCaaBBiieessssddUUccbbggddUUccbbÌÌËËnn  ee®®JJHHeeyyIIggmmaanneeddIImmkkMM

eeNNIIttkk~~̈̈gg≤≤NNÎÎËËcciinnCCaammYYyyKK~~aa  xxuussKK~~aaEEttPPaassaabb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  ss®®ttUUvvrrbbss''eeyyIIggKKWWVVrrSS
gg  ee®®JJHHBBYYkkeennHHccUUllmmkkQQ¬¬aannJJnn®®bbeeTTsseeyyIIgg  »»  ..

««  eettIIssmmmmiitt††ssµµ&&®®KKcciitt††llHHbbgg''®®KKYYssaarrccUUllbbMMeerrIIrrbbbbrrYYmm  ccUUllbbMMeerrIIrrddΩΩaaPPiiVVllrrMM--
eeddaaHHCCaattii……eeTT  ??  »»  ..

««  xxMM∆∆̈̈EEssnnssµµ&&®®KKcciitt††  !!  »»  ..
GG~~kkTTSSggBBIIrrnnaakk''eessIIcceeddaayyee®®ttkkGGrr  nniiggeeBBjjcciitt††eerrooggxx¬¬ÁÁnn  ..  bb""uuEEnn††eesscckkII††ee®®tt

kkGGrreennaaHHmmaannKKMMnniitteeppßßgg@@KK~~aa®®ssLLHH  ..  ppaamm--vvaa""nn''ssIIuuvvee®®ttkkGGrree®®JJHHrrYYccCCIIvviitt  ´́ff©©
NNaammYYyymmaann{{kkaassnnaaggnnwwggrrtt''ccUUllxxaaggVVrrSSggvviijj  ..  yybb''eennaaHH  ppaamm--vvaa""nn''ssIIuuvvkk**
CCUUnnnnaaggeeTTooggeeTTAAkkaann''PPUUmmiieePPOOkkhhwwuugg  eeddIImm∫∫IICCYYbb““BBuukkmm††aayynnaaggvviijj  ..

´́ff©©TTII1188--11--4477eemm""aagg22GGaa®®FFaatt  eeyyIIggTTSSggBBIIrrnnaakk''VVnneeTTAAddll''mmuuxxppÊÊHH  ..  EEtt  !!
TT√√aarrrrbbggeeccjjccUUll®®ttUUvvssÊÊHHbbiiTTCCiitt˘̆˘̆˘̆  ee®®JJHHkk~~¨̈ggkkaall::eeTTss::eennaaHH  EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm
EEddllnnwwkk@@eeTTAAKKYYrr[[GGaassUUrr  ®®ttUUvvVVnnVVrrSSggrrtt''eeccaallmm††ggeeTToott  ..  EExxµµrrGGPP&&BB√√TTSSggeennaaHH
kk**nnSSKK~~aakkaabb''ÚÚssßßIIbbnn¬¬aaeeFFII√√ssMMrraass''TT√√aarrrrbbggyy""aaggmmSS  eeddaayyPP&&yyttkk''ss¬¬̈̈ttxx¬¬aacceeccaarreevvoott
mmiijjmmkkeeFFII√√VVbb˘̆˘̆˘̆..

eeyyIIggTTSSggBBIIrrnnaakk''QQrreerrrraaeennAAeellIIff~~ll''ccmm©©aayy®®bbEEhhll3300EEmm""®®ttBBIIppÊÊHH  ..  nnaagg
eeTTooggkk**EE®®sskkeehhAA““BBuukkttaammbbJJÇÇaarrbbss''ppaamm--vvaa""nn''ssIIuuvv˘̆˘̆˘̆  eehhAAeehhIIyyeehhAAeeTToott  EEtt
KKµµaanncceemmII¬¬yy˘̆˘̆˘̆  mmYYyy®®ssbbkk''®®ssaabb''EEtteeXXIIjjeePPII¬¬ggcceegg˚̊øøggeennAAkk~~̈̈ggppÊÊHH  ..  nnaaggeeTTooggee®®tt
kkGGrrNNaass''kk**EE®®sskkeehhAAmm††ggeeTToott  ..  yyaayy--ttaaee®®ttkkGGrrNNaass''eeddaayyssaall''sseemm¬¬
ggkkUUnn®®ssII  ..  KKaatt''mmkkCCiittTT√√aarrrrbbggppÊÊHH  eehhIIyykk**ssYYrrbbJJÇÇaakk''GGss''kkiiccççkkaarryy""aaggyyUUrrTTMMrrSS
nnwwggeebbIIkkTT√√aarrrrbbgg[[eeyyIIggTTSSggBBIIrr  ..yyaayyttaanniiyyaayy®®VVbb''eeyyIIggffaa  KKaatt''llgg''llkk''
kk~~̈̈ggddMMeeNNkk  mmiinnVVnnææsseemm¬¬ggeeKKeehhAAKKaatt''PP¬¬aamm@@eeTT  eeddaayymmkkBBIIkkaarrGGtt''gggguuyyGGss''
eeBBllCCaaee®®ccIInnyybb''mmkkeehhIIyy  kk~~̈̈ggkkaarrrruukkrrkknniiggeessaakkss††aayykkUUnn®®ssII  ..

eennAA´́ff©©ddEEddll  eeBBllVVyy®®BBwwkkrrYYcc  ppaamm--vvaa""nn''ssIIuuvv        ®®bbkkaasseebbIIkkGGgg®®bbCCMMuummYYyy
yy""aaggååLLaarriikkeennAAPPUUmmiiccuugg´́®®BBkkEEnn¬¬ggTTIIllaannTTaatt''VVll''  ..  ppaamm--vvaa""nn''ssIIuuvveeXXaassnnaaBB--
nn¥¥ll''EEvvkkEEjjkkFFaannaaGGHHGGaaggkkaarrJJrrCCIIvviittEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  EEddllmmaannTTIIllMMeennAAeennAAXXMMuu
eePPOOkkhhwwuuggeennHH  ..  KKaatt''bbJJÇÇaakk''ffaa      GGggkkaarreellIIccaabb''eeppII††mmbbJJÇÇËËnnPP~~aakk''ggaarrffIIµµ      EEddllVVnn  
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TTTTYYllkkaarrGGbb''rrMMyy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvv  TTTTYYllssaall''EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammCCaammiitt††  CCaabbggbbÌÌËËnn  eeyyIIgg
®®ttUUvvrrYYbbrrYYmmssaammKKIIKK~~aakkMMeeTTcceeddjjVVrrSSggCCaass®®ttUUvvrrYYmm  pp¬¬aass''ccUUllmmkkddwwkknnSSbbggbbÌÌËËnnss--
mmmmiitt††CCMMnnYYssPP~~aakk''ggaarrBBIImmuunn  ..

ppaamm--vvaa""nn''ssIIuuvvkkaann''ssµµaannaaggeeTTooggbbgg˙̇aajjddll''GGgg®®bbCCMMuueehhIIyynniiyyaayyEEff¬¬ggffaa  ––
ssmmmmiitt††eeTTooggBBIIeeddIImmFF¬¬aabb''VVnneeFFII√√kkaarrbbMMeerrIIVVrrSSgg  EEtt≤≤LLËËvveennHHssmmmmiitt††eeTTooggVVnnPP∆∆aakk''
rrllwwkkssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllbbMMeerrIIrrbbbbrrYYmmvviijjeehhIIyy  GGggkkaarreellIIkk**eellIIkkEEllggeeTTaass[[ssmm--
mmiitt††eeTTooggPP¬¬aamm  ..  rrddΩΩaaPPiiVVllrrMMeeddaaHHCCaattiieeccjj®®bbkkaasseellIIkkEEllggQQbb''®®bbkkaann''eeTTaass
bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrccaabb''ttSSggBBIIeeBBlleennHHeeTTAA  ..  ccMMEENNkkPP~~aakk''ggaarreevvoottmmiijjBBIImmuunneennaaHHmmaannkkMM--
hhuussFF©©nn''NNaass''  ≤≤LLËËvveennHHGGggkkaarreellII®®bbmmUUllnnSSyykkeeTTAA  ««lltt''ddMM»»  TTuukkCCaaKKMMrrUU  ..  ssUU
mmssmmmmiitt††TTSSggGGss''QQbb''PP&&yyrrtt''eeKKcctteeTTAAeeTToott          ssMMuurrkkßßaaeesscckkII††ss©©bb''eess©©øømm    ccUUrr
eeccjj®®bbkkbbkkaarrggaarrtteerrooggeeTTAA  ee®®JJHH®®ttUUvvrrddUUvv®®ccUUttmmkkddll''eehhIIyy˘̆˘̆..  eebbIImmiitt††@@mmaannkkaarr
GGII√√KKYYrr[[eessAAhhµµgg  ccUUrrmmkkrraayykkaarrNN__®®VVbb''ssmmmmiitt††eeTTooggeennHHccuuHH  ssmmmmiitt††eeTTooggGGaacc
JJMMnnaaMMJJkk¥¥rrbbss''ssmmmmiitt††TTSSggGGss''eeTTAAddll''xxMM∆∆̈̈  xxMM∆∆̈̈nnwwggeeddaaHH®®ssaayyCCUUnnPP¬¬aamm  ..  ccaabb''ttSSgg
BBIÍ́ ff©©eennHHeeTTAA  xxMM∆∆̈̈GGnnuuJJÔÔaatt[[ssmmmmiitt††eeTTooggeeccjjccUUllCCYYbbxxMM∆∆̈̈VVnn®®KKbb''eeBBlleevvllaa  ..  nnii--
yyaayyrrYYcceehhIIyy  ppaamm--vvaa""nn''ssIIuuvveellIIkk´́ddss††SSTTHHssµµaannaaggeeTToogg®®BBmmTTSSggssYYrrbbJJÇÇaakk''ffaa
««eettIIssmmmmiitt††yyll''®®BBmmeeTT??»»  ..  nnaaggeeTTooggggkk''kk∫∫aallyyll''®®BBmmCCMMnnYYsscceemmII¬¬yy  ..  mmuunn
nnwwggllaaeeccjjBBIInnaaggeeTTooggeeTTAA  ppaamm--vvaa""nn''ssIIuuvvVVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellII®®kkddaass''mmYYyyssnn¬¬ww
kkttUUcc  rrYYcchhuucc[[nnaagg®®BBmmTTSSggnniiyyaayyxxßßiibb@@eeTTAAkkaann''nnaaggffaa  ––  GG~~kkNNaakkaann''lliixxiitt
eennHH  KKWWCCaaPP~~aakk''ggaarrKKiijjssmm©©aatt''BBiieessss  ((Trinh xat giên))  ..  eebbIIccgg''CCYYbbxxMM∆∆̈̈  ®®KKaann''EEttbb
gg˙̇aajjlliixxiitteennHHddll''GG~~kknnSSpp¬¬ËËvv  ((giao thon))  eeTTAA  eeKKnnwwggnnSSssmmmmiitt††eeTTAACCYYbbxxMM∆∆̈̈PP¬¬aamm  ..
lluuHHppaamm--vvaa""nn''ssIIuuvvllaaeeccjjppuutteeTTAA  nnaaggeeTTooggBBiinniitt¥¥eemmIIlllliixxiitteennaaHH      mmaannssrreessrr
eellxx  36X nniiggGGkkßßrrbbIIbbYYnnmm""aatt''eeTToottCCaaJJkk¥¥kkaatt''ssJJÔÔaassMMKKaall''  EEddllnnaaggeeTTooggmmiinn
yyll''ffaammaannnn&&yyyy""aaggeemm""cceeTT  ..

ttSSggBBIÍ́ ff©©eennaaHHmmkk  nnaaggeeTTooggmmaannkkaattBB√√kkiiccççccSSVVcc''bbMMppuutt  KKWW®®ttUUvvCCYYbbppaamm--vvaa""nn''ssIIuuvv
CCaass©©aatt''bbMMppuutt  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√eesscckkII††rraayykkaarrNN__  mm††ggkk~~̈̈ggmmYYyyEExx  ..  nnaaggeeTToogg®®ttUUvveeddIIrrmm††gg
@@ccmm©©aayyyy""aaggttiicc2200KK˘̆mm˘̆  eeddIImm∫∫IIeeTTAACCYYbbeemmKKiijjssmm©©aatt''eennHH  ..  kkEEnn¬¬ggEEddllCCYYbbnniigg
GG~~kknnSSpp¬¬ËËvv®®ttUUvvbb††ËËrrCCaaeerrooggrraall''eeBBll  eeddaayyeeddIIrrttaammeekkµµgg@@  EEddllmmaannGGaayyuuyy""aaggee®®ccIInn
1133qq~~SS  EEddllCCaaGG~~kknnSSpp¬¬ËËvv  ..  eeBBllCCYYbbKK~~aamm††gg@@  ppaamm--vvaa""nn''ssIIuuvvCCCCIIkkeeddjjeeddaallssYYrr
nnaaggeeTTooggBBIIGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaarrbbss''EExxµµrreennAAXXMMuu  eePPOOkkhhwwuugg  eennHH  ..

ddUUeecc~~HHCCIIvviittEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeennAAXXMMuueePPOOkkhhwwuugg  ssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈ggkkNN††aabb''́́ ddnnaaggeeTToogg
eehhIIyyCCIIvviittnnaaggeeTTooggkk**ssiiƒƒtteennAAkk~~¨̈ggkkNN††aabb''́́ ddEExxµµrrTTSSggeennaaHHEEddrr  ..      ee®®JJHHååbbmmaaffaa
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eennAAeeVVlleennaaHHnnaaggeeTTooggnniiyyaayy®®VVbb''eemmKKiijjffaa  EExxµµrreennHHeeTToogg®®ttgg''nnwwggvvaaeeTT  EEtteennAA
´́ff©©ee®®kkaayy  GG~~kkeennaaHHEE®®bbCCaakk∫∫tt''vvaaeeTTAAvviijj  nnaaggeeTToogg®®ttUUvvCCaabb''eeccaaTTBBIIbbTTXXbb''XXiittssflfl̃̃uu
®®KKllMMuuCCaammYYyyGG~~kkeennaaHH  eettIInnaaggeeTToogg®®ttUUvveeFFII√√ddUUcceemm††cc  ??  nnaaggeeTToogg®®ttUUvvEEttss¬¬aabb''  !!  ..  eeddaa
yy≤≤ttttkk''ss¬¬̈̈ttxx√√ll''xx√√aayyccMMeeJJHHeerrOOggeennHH  nnaaggeeTTooggkk**GGgg√√rr““BBuukk  ssMMuurrtt''ccaakkeeccjjBBIITTII
eennaaHH  ..  bb""uuEEnn††ttaaKKwwmm--vvNNˆ̂: CCaa““BBuukkxxMMBBnn¥¥ll''kkUUnn®®ssIICCaaee®®ccIInn  eehhIIyyeennAATTIIbbJJççbb''KKaatt''
nniiyyaayyffaa  ––

««eebbIIkkUUnnrrtt''rrYYccmm~~aakk''  ®®KKYYssaarreeyyIIggTTSSggGGss''®®ttUUvvss¬¬aabb''!!»»  ..
eennAA´́ff©©TTII2277--11--4477  nnaaggeeTTooggVVnnTTTTYYllssMMbbuu®®ttBBII®®kkssYYggGGbb''rrMM  eeddIImm∫∫IIeehhAA[[ccUU

lleerroonnssaallaaKKrruueekkaassll¥¥ttaammrreebboobbffIIµµ  EEddllssiiƒƒtteennAAPPUUmmii  VVkk''®®ttaagg  ..  rryy:eeBBll
EEddll®®ttUUvveerroonnmmaannccMMnnYYnn11EExxKKtt''  TTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©  ..  

rrYYcceehhIIyyvvaabbJJÇÇËËnnnnaaggmmkkeeFFII√√®®KKUUbbee®®ggoonneennAAssaallaabbzzmmssiikkßßaakk~~¨̈ggXXMMuueePPOOkkhhwwuu
gg  vvtt††®®bbTTkkßßssiillaanniiee®®KKaaFFvviijj  ..  mmuuxxvviiCCÇÇaaEEddll®®ttUUvvbbee®®ggoonnKKWWPPaassaaEExxµµrr--yyYYnnddll''
kkUUnnssiissßßCCaattiiEExxµµrr..  ®®VVkk''EExxEEddlleevvoottmmiijjeebbIIkk[[mmaannccMMnnYYnn1100$$  bbUUkkrrYYmmTTSSggGGgg˚̊rr
2200llII®®tt  nniiggGGMMbbiill11llII®®tt  ..  lluuHHddll''EExxååssPPaa11994477  eevvoottmmiijjeeccjjbbJJÇÇaaCCaaffIIµµ
[[nnaaggbbee®®ggoonnEEtteeBBll®®BBwwkk,,  eeBBllll©©aacc®®ttUUvveeccjjCCYYyyeeXXaassnnaaCCaammYYyyPP~~aakk''ggaarr
eeXXaassnnaaQQaannmmuuxx  ..

eeBBlleennaaHHCCaaeeBBllEEddllmmaannee®®KKaaHHff~~aakk''yy""aaggFF©©nn''mmYYyyeellIIkkeeTToott  ..  ee®®JJHHeennAA
eeBBllyybb''  ®®ttUUvveeTTAAeeXXaassnnaaBBnn¥¥ll''rraaÂÂss††EExxµµrrEEddllmmaannTTIIllMMeennAAeennAAEEkk∫∫rrbb""uuss††ii__VVrrSS
gg[[rrtt''ffyyeeccjj[[GGss''  ..

eeddIImm∫∫IIqqııiinnEEPP~~kkEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm[[eeKKaarrBBnniiggeeCCOOnnUUvvXX¬¬aa  ««  mmiitt††PPaaBBEExxµµrr--yyYYnn--
llaavv  »»  ffaammiinnEEmmnnCCaakkaarreeVVkk®®VVss'',,  eennAAeeBBlleennaaHHKKWWkk~~¨̈ggqq~~SS11994477  eevvoottmmiijjkk~~¨̈gg
eexxtt††®®ttaavviijjssMMrrSSggee®®CCIIsseerrIIssVVnnEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammCCaaGG~~kkeeccHHddwwgg  eeddIImm∫∫IIccaatt''EEttgg
ttSSggeeTTAAttaamm®®kkssYYggnnaannaaddUUccCCaa  ––  

--  ®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarr  ––  vvaaddaakk''eellaakksswwnn--eePPOOkkrrddΩΩ  CCaaGGttIItteemmFFaavvII,,  eellaakk
LLSS--´́ff  ((  CCaabbgg´́ff¬¬rrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ))  nniiggeellaakkssWWnn--gg""uukkeePPOOkk  ..

--  ®®kkssYYggssnnii††ssuuxx  ««KKiijj»»  vvaaccaatt''EEttggttSSggeellaakk  ssWWgg--gg""uukkssYYrr  nniiggGG~~kk®®ssII
ppaakk  ..

--  ®®kkssYYggGGbb''rrMMnniiggssiikkßßaaFFiikkaarr  vvaaccaatt''EEttggttSSggeellaakkffaacc''--eeffaann,,  GGaaccaarr¥¥EEcckk
nniiggnnaaggkkJJÔÔaaeeTTooggCCaa®®KKUUbbee®®ggoonnkkUUnnssiissßßCCaattiiEExxµµrr  bbee®®ggoonnmmuuxxvviiCCÇÇaaPPaassaaEExxµµrr--yyYY
nn  ..

❑                                 
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eennAAeeBBlleennaaHHmmaannyyYYnnmm~~aakk''eeQQµµaaHH  eegg√√øøgg--yyMMuuaaggeemmoogg  eehhAAGGaaccaarr¥¥eemmoonn  llYYcc
bbnn¬¬MMddaakk''eeQQµµaaHHCCaaEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  sswwgg--gg""uukkmmiijj  eehhIIyyPPrrbbEEnnƒƒmmffaaCCaabbÌÌËËnnrrbbss''
ssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..

EEttEExxµµrreennAAkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammssaall''GGaaccaarr¥¥eemmoonncc∫∫aass''NNaass''  ..  mmnnuussßßeennHHmmaann
eeddIImmkkMMeeNNIIttCCaayyYYnnssuuTTÏÏ  EEddll®®ttUUvveevvoottmmiijjccaatt''EEttggttSSgg  eehhIIyybbJJÇÇËËnn[[eeTTAAbbYYss
eerroonneennAArraaCCFFaannIIPP~~MMeeBBjj  ssMMNNaakk''eennAAvvtt††eessaammeePPOOkk  ..  eellaakkssggÙÙEEkk¬¬ggkk¬¬aayyeennHH
xxMMee®®kkbbCCJJÇÇkk''eerroonnxxaaggEEpp~~kkBBuuTTÏÏssaassnnaarreebboobbEExxµµrr  xxMMeerroonneerroobbÚÚkkJJrreeTTAAttaammTTMM--
eennoommTTMMllaabb''nniigg®®bb´́BBNNIIEExxµµrr  ..  eennAAqq~~SS11994477  eegg√√øøgg--yyuuSSggeemmoogg  kk**®®ttUUvveevvoottmmiijj
eekkaaHHeehhAA[[ccUUlleeTTAAkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammvviijj  ®®KKvvaatt''ss∫∫gg''ccIIBBrreeccaall  eehhIIyykk**ccUUllbbMMeerrII
bbkkßßkkmmµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  CCaa®®bbFFaannEEpp~~kkxxaaggEExxµµrr  ««  génial »»  ..

eennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammCCMMnnaann''eennaaHH  eevvoottkkuuggEEttggEEttbbeeggII̊̊ttbbuuNN¥¥ssaaFFaarrNN:CCaaeerrOOyy
@@  vvaaccaatt''CCaaggKKMMnnUUrr[[KKUUrrrrUUbb®®ssII®®kkmmMMuuyyYYnndd**eekkµµggmm~~aakk''eeQQµµaaHH  eeLL--FFIIFFiijj  eekkookkkkkkJJÔÔaa
eeTTooggeeddaayyddaakk''ccMMNNggeeCCIIggffaa  ––  mmiitt††PPaaBByyYYnn--EExxµµrr  ..  eennAA®®KKbb''BBiiFFIIbbuuNN¥¥ssaaFFaarr
NN:eeKKEEttggEEtteeXXIIjjrrUUbbKKMMnnUUrrCCaanniiccçç  ..

EExxttuullaaqq~~SS11994477  eevvoottmmiijjbbeeggII̊̊ttKKNN:kkmmµµkkaarrssmm©©aatt''nniiggBBiieessssmmYYyy  ee®®CCII
sseerrIIssyyuuvvCCnnnniiggyyuuvvnnaarrIIyyYYnn--EExxµµrr  EEddllmmaannGGaayyuuee®®kkaamm2200qq~~SS  eeddIImm∫∫IIbbJJÇÇËËnneeTTAA
kkmmıı¨̈CCaakkNN††aall  ..  EEttee®®kkaayymmkkvvaabb††ËËrrEEppnnkkaarreeddaayyeerroobbccMMyyuuvvCCnn--yyuuvvnnaarrIITTSSgg
eennaaHH  [[eeTTAAeeFFII√√kkmmµµssiikkßßaaeennAAeebb""kkSSggeeTTAAvviijj  ..  CCMMnnaann''TTII11  mmaanneebbkk≈≈CCnnccMMnnYYnn2299nnaakk''
KKWW  ––  

--  EEpp~~kkxxaaggyyYYnnmmaannyyuuvvCCnnccMMnnYYnn2211nnaakk''  yyuuvvnnaarrIIccMMnnYYnn22nnaakk''eeQQµµaaHH  eeLL--FFII
ssgg  nniiggeegg√√øøgg--FFIIhhYYgg  ..

--  EEpp~~kkxxaaggEExxµµrrmmaannyyuuvvCCnnccMMnnYYnn55nnaakk''  yyuuvvnnaarrIImm~~aakk''KKWWkkJJÔÔaaeeTToogg  ..
mmuunnnnwwggeeccjjddMMeeNNIIrreeTTAAeebb""kkSSgg  eebbkk≈≈CCnnTTSSggeennaaHH®®ttUUvvccUUlleerroonnssaallaanneeyyaa

VVyyCCaann''mmFF¥¥mmEEddllbbeeggII̊̊tteeLLIIggeeddaayyeevvoottmmiijjeennAAPPUUmmiibbwwgg,,  ®®ssuukk®®ttaakkUUvv  ..  rryy:

eeBBlleerroonnkk~~̈̈ggssaallaaeennHHmmaannccMMnnYYnn44EExxKKtt''  KKWWccaabb''eeppII††mmeennAA´́ff©©11--1111--4477  ccbb''eennAA
´́ff©©2288--22--4488  ..  ®®bbFFaannFFMMeennAAkk~~¨̈ggssaallaanneeyyaaVVyyeennHHeeQQµµaaHHeegg√√øøgg--vvaa""nn''TTiijj  mmaa
nnssJJÇÇaattiiCCaayyYYnn´́®®BBnnKKrr  ..  ®®KKUUbbee®®ggoonnmmaann33nnaakk''CCaaCCaattiiyyYYnnhhaaNNUUyy  ..

kkmmµµvviiFFIIssiikkßßaaCCaaddMMbbUUgg  KKWWvvaanniiyyaayy®®ccMMEEddll@@[[eebbkk≈≈CCnnTTSSggGGss''eennaaHHssaall''
kkrrNNiiyykkiiccççrrbbss''BBllrrddΩΩ[[VVnncc∫∫aass''llaass''  ..  ååTTaahhrrNN__  ––  eebbIIeeyyIIggCCaaEExxµµrr
eeyyIIgg®®ttUUvvEEtteeccHH®®ssLLaajj''nniiggkkaarrJJrrGGII√√EEddllCCaaEExxµµrr  ..

CCaaeerrooggrraall''eeBBll  eennAAmmuunneeBBllVVyy®®BBwwkk--ll©©aacc      eebbkk≈≈CCnnTTSSggGGss''®®ttUUvvEEtteeccHH
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ssYYrrnniiggeeccHHeeqqII¬¬yy  ..
--  eettIInnrrNNaaCCaammiitt††  ??
--  yyYYnn--EExxµµrr--llaavv  ..
--  eettIInnrrNNaaCCaass®®ttUUvv  ??
--  VVrrSSgg  nniiggCCbb""uunn  ..
eellaakk®®KKUUssUU®®tteemmeerroonnbbnn††eeTTAAeeTToottffaa  ––  eeddIImm∫∫IInnwwggkkMMeeTTccxxµµSSggVVnn  eeyyIIgg®®ttUUvv

mmaannbbkkßßCCaaGG~~kkddwwkknnSS  ..  ee®®JJHHeehhttuueennHHeehhIIyyVVnnCCaaGGMMuuhhUU  EEddllCCaammnnuussßßTTII11  ssMM
eerrccbbeeggII̊̊ttbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  GGMMuuhhUUmmaannbbMMNNggEEttmmYYyyKKtt''  KKWWbb®®ggYYbbbb®®ggYYmm
®®bbCCaaCCnnTTSSgg33´́nnååbbTTII√√bb≤≤NNÎÎËËcciinn  [[kk¬¬aayyeeTTAACCaaCCaattiiEEttmmYYyy  nnwwggGGaaccVVnneeTTAACCaa
kkmm¬¬SSggGGmmtt: ..  ddUUeecc~~HHeeyyIIgg  ((yyYYnn--EExxµµrr--llaavv))  ®®ttUUvvEEtteeFFII√√BBlliikkmmµµllHHbbgg''EEmm""““  bbgg
bbÌÌËËnn  llHHbbgg''kkiiccççkkaarr‰‰kkCCnn  eeyyIIgg®®ttUUvvEEttKKiittCCaanniiccççnnUUvv®®bbeeyyaaCCnn__rrYYmmrrbbss''bbkkßß  ..  CCaa
BBiieessss  eeyyIIgg®®ttUUvvQQbb''®®bbkkaann''BBUUCCssaassnn__  KKWWeeyyIIgg®®ttUUvveerroobbkkaarrbbII††®®bbBBnnÏÏCCaammYYyyKK~~aa
ccaabb''BBIIeeBBlleennHHeeTTAA˘̆˘̆˘̆..

ccaabb''BBIIeeBBll≤≤LLËËvveennHHeeTTAA  ““BBuukkrrYYmmrrbbss''eeyyIIggmmaannEEttmmYYyyKKtt''  KKWWGGMMuuhhUŬ̆ ˘̆˘̆

❑                                  ❑

❑

eeddIImm∫∫IIssMMeerrccnnUUvvKKMMeerraaggEEppnnkkaarrdd**eellaaPPllnn''eennHH  yyYYnnhhaaNNUUyyEEddllmmaannhhUU--
CCIImmiijjCCaaeemmddwwkknnSS  kk**ddaakk''TTiissyy""aaggrreevvIIrrvvaayyeeddaayyee®®KKaaggbbJJÇÇËËnnyyuuvvCCnnEExxµµrrccMMnnYYnn
mmYYyymmWWuunnnnaakk''  ((®®bbuuss55JJnn''--®®ssII55JJnn''))  nniiggyyuuvvCCnnCCaattiiyyYYnnccMMnnYYnn22mmWWuunnnnaakk''  ((®®bbuuss
11mmWWuunn--®®ssII11mmWWuunn))  nnSSyykkeeTTAAGGbb''rrMMeennAAeebb""kkSSgg  ..  eeBBlleevvllaaeeTTAAeerroonnssUU®®tteennAAmmiinn
TTaann''kkMMNNtt''eennAAeeLLIIyyeeTT  ..  EEtteennAAeeBBlleennaaHHeeKKbbJJÇÇaakk''ffaa  kkaallNNaaeebbkk≈≈CCnnTTSSgg44
mmWWuunnnnaakk''eennHHeerroonneeccHHccbb''  eeKKnnwwgg®®ttUUvvvviill®®ttLLbb''mmkk≤≤NNÎÎËËcciinnvviijj  eehhIIyyccMMeeJJHHyyYYnn
hhaaNNUUyy  eeKKssnnii~~ddΩΩaannCCaammuunnee®®sscceeTTAAeehhIIyyffaa  KKWWBBYYkkGGss''eennHHeehhIIyyEEddllCCaaGG--
nnaaKKttGG~~kkddwwkknnSSbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnyy""aaggEExxggEErrgg  EEddllmmaannGGMMuuhhUUCCaa®®bbFFaann..
rrII‰‰rrddΩΩFFaannIIffIIµµeeKKbbMMrruuggssƒƒaabbnnaaeeLLIIggeennAA®®ttgg''PPUUmmiiccMMBBuuHHTTaa  ..  ««  yyuuvvCCnnEExxµµrrnniiggllaavv  ®®ttUUvv
EEtteerroobbkkaarrCCaammYYyyyyuuvvCCnnCCaattiiyyYYnnCCaaddaacc''xxaatt  !!  »»  ..

eettIIeehhttuuyy""aaggddUUcceemm††ccVVnnCCaayyYYnnhhaaNNUUyybbgg≈≈MMEExxµµrrEExxµµrrnniiggllaavv    [[eerroobbkkaarrbbII††  
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®®bbBBnnÏÏCCaammYYyyssaassnn__yyYYnn  ??
KKMMnniittyyYYnnhhaaNNUUyy®®kkLLiicc®®kkLL¨̈ccCCaanniiccçç  ..  eeKKee®®bboobbKKMMnniittBBYYkkvvaaeennHHeeTTAAnnwwgg

mmnnuussßßEEddllxxMMGGEEggÌÌllxx~~ggeeKKaaeeddIImm∫∫IIyykkmmkkbbJJççËËllnnwwmm  !!  ..  ee®®JJHHBBYYkkvvaaddwwggffaa  kkUUnn
EEddlleekkIIttmmkkBBII““BBuukkmm††aayyCCaattiiyyYYnn  vvaannwwggnniiyyaayyPPaassaayyYYnn  ®®bbkkaann''TTMMeennoommTTMMllaa
bb''pp~~tt''KKMMnniittrreebboobbyyYYnn  ddUUeecc~~HHCCaass√√&&yy®®bbvvttii††GG~~kkEEddlleekkIItteennAAttMMNNee®®kkaayy  mmuuxxEEtt
kk¬¬aayyeeTTAACCaayyYYnnyy""aagg®®ssYYllmmiinnVVcc''xxMM˘̆˘̆˘̆..  ccMMeeJJHHmmttiisskklleellaakk  ®®bbeeTTssEExxµµrr
llaavv  eennAAEEttEExxµµrr  llaavv  EEtteennAAxxaaggkk~~̈̈gg®®bbeeTTss  ssuuTTÏÏEEttmmaannQQaammCC&&rrCCaaCCaattiiyyYYnn
nniiyyaayyPPaassaayyYYnn  ..

eeddaayyssaarrEExxµµrreennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammyyll''eeXXIIjjEEbbbbeennHHeehhIIyy  VVnnCCaa““BBuukkmm††aayy
EEttggEEtthhaammkkUUnn®®bbuuss®®ssIImmiinn[[eerroobbkkaarrCCaammYYyyyyYYnnCCaaddaacc''xxaatt  ..

❑                              ❑

❑

eeBBllnnaaggeeTTooggeerroonnccbb''ssaallaanneeyyaaVVyyCCaann''mmFF¥¥mm  eevvoottmmiijj®®VVrrBB√√eeFFII√√BBiiFFII
bbJJççbb''vvKKssiikkßßaa  ..  vvaabbJJÇÇaa[[mmaannssuunnÊÊrrkkffaabbJJÇÇaakk''kkaarrrrwwttccMMNNggmmiitt††PPaaBByyYYnn--EExxµµrr
CCaaPPaassaaTTSSggBBIIrrssaassnn__  EEddllmmaannkkJJÔÔaaeeTTooggCCaaGG~~kkttaakk''EEttggnniiggeeLLIIggEEff¬¬ggssuunnÊÊrr
kkffaaCCaaPPaassaaEExxµµrr  ..  eennAAeeBBllbbJJççbb''BBiiFFIIbbuuNN¥¥  eebbkk≈≈CCnn®®KKbb''@@rrUUbb®®ttUUvvEEtteeLLIIggeellII
eevvTTiikkaa  rrYYcceellIIkk´́ddss††SSccggÌÌ̈̈lleemmXXeeFFII√√ssccççaa®®bbNNiiFFaann  ––

--TTII11  ––  ®®ttUUvvddwwggKKuuNN  eeKKaarrBBnniiggeessµµaaHH®®ttgg''ccMMeeJJHHGGMMuuhhUU  ..
--TTII22  ––  ®®ttUUvvBB®®ggwwggeeKKaallCCMMhhrrKKiitt®®bbeeyyaaCCnn__rrYYmmbbkkßß  ..
--TTII33  ––  ®®ttUUvveeccHHllaakk''kkaarrNN__GGaaff··kkMMVVMMggTTSSggGGss''  EEddllVVnneerroonnssUU®®tteeccHHddwwgg

BBIIssaallaanneeyyaaVVyyeennHH  ..
lluuHHccbb''BBiiFFIIbbJJççbb''vvKKssiikkßßaaeennHHeehhIIyy  mmaanneebbIIkkGGgg®®bbCCMMuummYYyyCCaassmm©©aatt''PP¬¬aamm

eeddIImm∫∫IIpp¬¬aass''eeQQµµaaHHeebbkk≈≈CCnnTTSSggGGss''  ..  eeBBlleennaaHHppaamm--vvaa""nn''ssIIuuvv  kk**eennAATTIIeennaaHHEEddrr  ..
eemmKKiijjssmm©©aatt''nniiggBBiieesssseennHH  ee®®kkaakkeeLLIIgg®®bbkkaassddaakk''eeQQµµaaHHnnaaggkkJJÔÔaaKKiimm--FFII
GGflflUUyy  CCaaVVeeTToogg  EEddllEE®®bbeeccjjBBIIPPaassaayyYYnnmmkkffaa  ««eeTTvvttaa»»  ..

kkaarrbb††ËËrreeQQµµaaHHeennHH  yyYYnneevvoottmmiijjEEttggEEtteeFFII√√CCaaeerrooggrrhhUUttmmkk  ..  ååTTaahhrrNN__eennAA
qq~~SS11995533    ssaaLL¨̈tt--ssrrVVnnccUUllmmkkbbMMeerrIIbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn      eegg√√øøgg--yyuuSSgg--



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                117755

eemmoogg  ……GGaaccaarr¥¥eemmoonn  ……ssWWgg--gg""uukkmmiijj  kk**ddUUrreeQQµµaaHHCCnneennaaHHffaa  bb""uull--BBtt  EEddllss
kkeellaakkTTSSggmmUUllssaall''  rrYYcceehhIIyyeennAAeeBBllffIIµµ@@eennHH  bb""uull--BBtt  kk**VVnnpp¬¬aass''eeQQµµaaHH
eeTTAACCaa  ««llµµ̈̈tt»»  rrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..

eeyyIIggnnwwggttaammeemmIIlltteeTTAAeeTToottffaa  eebbIIllµµ¨̈ttmmiinnTTaann''ddll''eeBBlleeKKssmm¬¬aabb''eeTT
eeQQµµaaHHeennHHnnwwggcc∫∫aass''CCaannwwggddUUrreeTTAACCaassIIÌÌmmYYyyeeTToottCCaammiinnxxaann  ..ll..

❑                                 ❑

❑

eennAAyybb''́́ ff©©TTII2288--22--4488  eevvoottmmiijjeerroobbccMMBBiiFFIICCbb''eellooggmmYYyydd**ååLLaarriikk  eeddIImm∫∫II
CCUUnnddMMeeNNIIrreebbkk≈≈CCnnTTSSgg2299nnaakk''  eeTTAAeerroonneennAAeebb""kkSSggCCaaeellIIkkTTII11  ..  eeBBllTTTTYYllTTaa
nneePPaaCCnnaahhaarrmmkkddll''  ppSS--yyuuSSggeeGGoogg  yyYYnnhhaaNNUUyyGGaayyuu2255qq~~SS  CCaa®®KKUUbbgg˙̇aatt''ssaa
llaanneeyyaaVVyyeennHH  ccaabb''eeppII††mmeeFFII√√ssMMnnYYrreeddIImm∫∫IIbbMMPP¬¬WWnnUUvvEEppnnkkaarrFFMM@@xx¬¬HHnniiggCCaassmm©©aatt''bbMM--
ppuutt  ..  yyYYnneeGGooggssYYrrttaa®®bbFFaann  eegg√√øøgg--vvaa""nn''TTiijjffaa  ––

««  ddMMNNaakk''kkaarrCCaaddMMbbUUggrrbbss''bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  EEddllGGMMuuhhUUVVnnbbeeggII̊̊tt
mmkkeehhIIyyeennHH  KKWW®®ttUUvvkkMMeeTTccsskkii††PPUUmmiinniiggcc®®kkBBttii††  ..  eettIIeeyyIIgg®®ttUUvveeddaaHH®®ssaayyddUUcceemm††
ccccMMeeJJHHrraaCCaaNNaacc®®kkkkmmıı¨̈CCaanniiggllaavv  EEddllmmaanneess††cc®®KKbb''®®KKgg  ??  »»  ..

ttaaTTiijjee®®kkaakkQQrreeLLIIgg  jjjjwwmm®®BBmmTTSSggEEvvkkEEjjkkBBnn¥¥ll''ffaa  ––
««  VVkk''hhUU  ((JJkk¥¥yyYYnnEE®®bbffaaGGMMuuhhUU))  mmaannEEppnnkkaarree®®KKaaggTTuukkrrYYccCCaaee®®sscc  ..  eennHH

CCaakkaarrssmm©©aatt''mmYYyyEEddllxxMM∆∆¨̈eeTTIIbbnnwwggVVnncc∫∫aabb''BBnn¥¥ll''GG~~kkTTSSggGGss''eennAAeeBBlleennHH  ..
VVkk''hhUUee®®KKaaggbbeeggII̊̊ttEExxµµrrffIIµµ  llaavvffIIµµ  nnSSyykkeeTTAACCMMnnYYssEExxµµrrnniiggllaavveennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkTTSSgg
GGss''  ..  GG~~kkTTSSgg2299nnaakk''eennHHCCaaååTTaahhrrNN__®®ssaabb''  KKWWCCaaGGnnaaKKtteemmddwwkknnSS≤≤NNÎÎËËcciinn  ffIIµµ
mm""¥¥aaggeeTToottVVkk''hhUUmmaannccaatt''bbJJÇÇËËnnbbUUddUUyy[[ccUUlleeTTAAkkaann''kkmmıı¨̈CCaa  ttSSggmmUUllddΩΩaannJJ--
sseeBBjj´́®®BB  rrYYcceehhIIyyttSSggBBIIqq~~SS11994455mmkkeemm""¬¬HH  eeddaayyeeyyIIggyykkeellssffaa  CCYYyyEExxµµrr
vvaayykkMMeeTTcceeddjjVVrrSSgg  ..  eeqq¬¬øøtt{{kkaassdd**llÌÌeennHH  bbUUddUUyyGGaaccmmaanneeBBlleerroonnssUU®®tt[[
ssaall''PPUUmmiissaaÂÂss††́́ nn®®bbeeTTssEExxµµrr[[VVnn®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayy  ..  ccMMEENNkk‰‰PP~~aakk''ggaarrcciitt††
ssaaÂÂss††kk**xxMMeerroonnssUU®®tt[[ssaall''cciitt††KKMMnniitt  ccrriikk  CCaaBBiieessssccMMNNuucceexxßßaayyrrbbss''®®bbCCaa
CCnnEExxµµrr[[VVnncc∫∫aass''llaass''  ..

®®bbCCaaCCnnEExxµµrrEEddlleennAAccuuggkkaatt''mmaatt''jjkk  GG~~kkEE®®ssccMMkkaarrEEddlleennAAqq©©aayyddaacc''®®ss--  
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yyaall  GG~~kk´́®®BBPP~~MM  CCaaBBiieessss®®kkuummeeccaarr´́®®BB  KKWWBBYYkkTTSSggGGss''eennaaHHeehhIIyy  EEddllCCaaGG~~kk
rrggee®®KKaaHHeeddaayyssaarrGGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··bbNN††aallmmkkBBIIkkaarrCCiiHHCCaann''rrbbss''rraaCCkkaarrBBuukkrrllYY--
yynniiggnnaammWWuunnssIIuussMMNNUUkk  ..

kkaalleebbIIPP~~aakk''ggaarrccaarrkkiiccççrrbbss''eeyyIIgg[[ddMMNNwwgg®®VVbb''TTIIkkEEnn¬¬ggeehhIIyy  eeyyIIggnnwwgg
bbJJÇÇËËnnPP~~aakk''ggaarrcciitt††ssaaÂÂss††eeTTAABBnn¥¥ll''rrMMeeddaaHHyykkBBYYkkeennaaHHmmkkPP¬¬aamm  ..  KKWWeeyyIIgg®®ttUUvvccUUll
eeTTAAjj¨̈HHjjgg''eeddIImm∫∫IIGGnnuuvvtt††ttaammeeXX¬¬aaggXX¬¬aarrbbss''VVkk''hhUU««bbMMEEbbkkbbMMVVkk''eeddIImm∫∫II®®KKbb''®®KKgg»»
rrYYcceehhIIyyeeyyIIggnnwwggeeqq¬¬øøttbbMMJJkk''nnUUvveeKKaallCCMMhhrrllTTiiÏÏkkuummµµ¨̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnEEddllssÌÌaatt
ssÌÌMM  EEddllyyuuttii††FFmm··  EEddllxxMMrrkkeessrrIIPPaaBB[[®®bbCCaaCCnn®®kkII®®kkEEddll®®ttUUvveeKKeemmIIllggaayy  ..
eennAAttaammTTII®®kkuugg  eeyyIIggVVnnbbJJÇÇËËnnccaarrbbuurrssnniiggccaarrnnaarrII  EEddllmmaannkkaarrGGbb''rrMMyy""aagg®®ttwwmm
®®ttUUvvhhµµtt''cctt''  mmaannttSSggBBIIdduukkTT&&rr,,  GGSSeehhßß∆∆jj&&rr,,  GGgg''®®ttWW®®bbWWnn&&rr,,  GG~~kkrraaCCkkaarr,,  TTaahhaann,,  GG~~kk
llkk''ddUUrr,,  CCaaggCCYYssCCuullLLaann,,  GG~~kkbb""HHkkgg''  nniiggGG~~kkllkk''®®ttIICCaaeeddIImm  ..  ccaarrbbuurrssnniiggccaarr
nnaarrIITTSSggeennaaHHxxMMeerroonnssUU®®tt[[ssaall''®®KKbb''ccMMNNuucceexxßßaayyrrbbss''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreennAA®®KK
bb''mmCCŒŒddΩΩaann  ..  eeyyIIgg®®ttUUvveeccHHGGtt''FFµµtt''  QQaannmmYYyyCCMMhhaannmm††gg@@eeddaayy®®bbuugg®®bbyy&&tt~~  rrgg''
ccSS{{kkaassllÌÌsswwmmeeyyIIggkkMMeeTTccttaammccMMNNuucceexxßßaayyTTSSggLLaayyeennaaHH˘̆˘̆˘̆  eeyyIIgg®®ttUUvvEEtt
llaakkkkaarrNN__eennHH[[VVnnCCiittCCaaddrraabb  ..  ssBB√√´́ff©©eennHH  bbIIEExxmm††gg  mmiitt††@@rrbbss''eeyyIIggrraayy
kkaarrNN__mmkkbbkkßßCCaaeeTTooggTTaatt''  ..  llTTÏÏppllVVnnmmkkCCaaTTIIKKaabb''cciitt††  KKWWKKµµaannkkaarrGGII√√KKYYrr[[®®BBYY
yyVVrrmm∏∏eeTT  !!  »»  ..  

ttaaTTiijjbbnn††eeTTAAeeTToottffaa  ––
««  ss®®ttUUvvTTII11rrbbss''eeyyIIggKKWWVVrrSSggEEddllmmaannGGaavvuuFFdd**xx¬¬SSggkk¬¬aa  EEttVVrrSSggnnSSGGaavvuuFFTTSS

ggeennaaHHmmkk[[eeyyIIggkkaarrJJrr®®bbeeTTsseeTTeettII  !!  ..  bbUUddUUyyeennAAEEttmmaannllTTÏÏPPaaBBGGaacckkMMeeTTcc
ss®®ttUUvvVVnnCCaaeerrooggrraall''eeBBllEEddllGGaacceeFFII√√eeTTAAVVnn  ..  bbkkßßeeyyIIggeennAAEEttssggÙÙwwmmCCaa
nniiccççffaa  GGaaccddeeNNII††mmCC&&yyCCMMnnHHVVnneennAA´́ff©©NNaammYYyyxxaaggmmuuxxCCaammiinnxxaann  !!  ..  ≤≤LLËËvveennHH
eeyyIIgg®®ttUUvvEEtt´́llllkkbbeeggII̊̊ttEExxµµrrffIIµµ  llaavvffIIµµbbeeNNII††rr@@  ..  eennAAeeBBllEEddlleeyyIIggQQ~~HHGGaa
cceeddjjkkMMccaatt''VVrrSSggBBII≤≤NNÎÎËËcciinnVVnneehhIIyy  bbkkßßrrbbss''eeyyIIgg®®ttUUvvEEttbbJJççËËllnnKKrrEExxµµrr  --
llaavv  mmkkkk~~¨̈ggbbkkßßkkuummµµ¨̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn[[VVnnTTaann''eeBBll  eeddaayymmiinnVVcc''ccMMNNaayy
GGaavvuuFFnniiggTT&&BBeeTT  ..  bb""uuEEnn††eeyyIIgg®®ttUUvv®®bbyy&&tt~~ccMMeeJJHHEExxµµrr  ..  eeyyIIgg®®ttUUvvee®®bbIIGGaavvuuFFcciitt††ssaa--
ÂÂss††[[xx¬¬SSgg  ee®®JJHHeeyyIIggmmiinnGGaaccyykkCC&&yyCCMMnnHHeeddaayyGGaavvuuFFeeTTAAeellIIkkggTT&&BBEExxµµrrVVnn
eeTT  ..  BBiittEEmmnnEEtt®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrmmaannccrriikkss¬¬ËËttbbUUtt  bb""uuEEnn††eebbIIeeFFII√√ssÂÂggaamm  EExxµµrrCCaammnnuu
ssßßssii√√ttss√√aajj  rrwwggbbwwuugg  FFnn''®®TTSSnnUUvvccMMeeJJHHmmuuxxkkaarrGGtt''XX¬¬aann  FFaattuuGGaakkaasseekk††AA®®ttCCaakk'',,
eePP¬¬øøggpprrnniiggkkaarrllMMVVkk®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  ..  ddUUeecc~~HHeeyyIIgg®®ttUUvvEEttGGnnuuvvtt††ttaammeeXX¬¬aaggXX¬¬aa
ssMMxxaann''@@EEddlleeyyIIggVVnneerroonnrrYYccmmkkeehhIIyy  ––
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--  bbMMEEbbkkbbMMVVkk''eeddIImm∫∫II®®KKbb''®®KKgg  ((  Chia rê dê cai tri ))  ..
--  mmaannbbddiivvtt††nn__eekkIItteeLLIIggeeTTIIbbeeCCOOnneellOOnn  ..

(( Môt lân cach man môt lam tiên hoa ))  ..
--  ®®ttUUvveeFFII√√[[ssggÙÙwwmm  rrYYccsswwmmCCYYyy[[mmaannssggÙÙwwmmeeLLIIggvviijj  ..
--  ssmm¬¬aabb''mmnnuussßßssuuccççrriitt  ®®bbeessIIrrCCaaggTTuukkss®®ttUUvv[[eennAArrss''  ..
--  QQ~~HHVVnn®®KKbb''®®KKgg  ccaajj''VVnneeFFII√√CCaaeessddÏÏII  ..

(( an lam vua thua lam giau ))  »»  ..
eeBBlleennaaHHyyYYnneeGGooggllaann''mmaatt''ffaa  ––  ««  ddUUccCCaa®®ssYYlleeBBkk  !!  »»  ..
ttaaTTiijjbbnn††eeTToottffaa  ––
««  eeyyIIggssnnii~~ddΩΩaannrraaÂÂss††EExxµµrrssBB√√́́ ff©©  ((11994477))  ddUUcckkUUnnBBEEBBEEddllkkMMBBuuggeeddkkllkk''

BBMMuuEEddllssaall''ssÂÂggaammeeTT,,  ccSSeemmIIllddll''eeBBllmmaannssÂÂggaammppÊÊ̈̈HHeeLLIIgg    KKaatt''mmuuxxEEtteellaa
ttddUUcc®®ttIIkk~~̈̈gg®®TTuugg  EEddllrrkkpp¬¬ËËvveeccjjmmiinneeXXIIjjeeLLIIyy  ..  ccMMEENNkk‰‰BBYYkkeemmEExxµµrrGG~~kkddwwkk
vviijj  bbkkßßeeyyIIggmmaannbbgg˚̊bb''GG~~kkeessIIuubbkkaarrNN__[[eennAAeeFFII√√kkaarrCCaammYYyyeehhIIyy  ..  eebbIIssÂÂggaa
mmrrvvaaggEExxµµrrnniiggeeyyIIggbbnn††eeTTAAeeTToott  VVnnyyUUrrrrwwttEEtt®®bbeessIIrr  !!  KKWWeeyyIIggmmaanneeBBllnnwwgg
bbeeggII˚̊ttEExxµµrrffIIµµeeTTAACCMMnnYYss  ..  ee®®JJHHeehhttuueennHHeehhIIyyVVnnCCaabbkkßßccaabb''eeppII††mmee®®CCIIsseerrIIss
yyuuvvCCnnnniiggyyuuvvnnaarrIIEExxµµrr[[eeTTAAeerroonneennAAeebb""kkSSggeennHH  »»  ..ll..

ttaaTTiijjnniiyyaayymmkkddll''®®ttwwmmeeNNHH  kk**®®kkeeLLkkmmkknnaaggeeTTooggnniiggyyuuvvCCnnEExxµµrr55
nnaakk''  EEddllCCaaeebbkk≈≈CCnneellIIkkTTII11  eehhIIyyjjjjwwmmeeBBjjcciitt††  ..  

--  eettIIrraaÂÂss††EExxµµrrKKiittTTll''nnwwggeeyyIIgg……  ??  ssmmmmiitt††eeLL--FFIIssggssYYrr  ..
--  KKµµaannGGII√√CCaakkaarrBBiiVVkkeeLLIIyy  ..  ttaaTTiijjeeqqII¬¬yy®®BBmmTTSSggeeBBbbmmaatt''  eeddaayybbJJÇÇaakk''

nnUUvvkkaarr®®bbmmaaffrraaÂÂss††EExxµµrrCCaaBBnn''eeBBkk,,  eehhIIyybbnn††eeTTAAeeTToottffaa  ––
««  bb""uuEEnn††eeyyIIggee®®bbIIeeBBllyyUUrrbbnnii††cc  eeddaayyeeyyIIgg®®ttUUvveeccHHee®®bbIIkkaarrGGtt''FFµµtt''eennHH‰‰gg

eeddIImm∫∫IIrrgg''ccSSccaarrCCnnrrbbss''eeyyIIgg  eeFFII√√kkaarrCCaammYYyyeemmddwwkknnSSEExxµµrr  ..  GG~~kkTTSSggeennaaHHmmaannPPaarr
kkiiccççnnwwggeeTTAAEEGGbbGGbbbbJJçç̈̈kkbbnnßßII  eeddIImm∫∫IIeeqq¬¬øøttee®®bbIIkkllll∫∫iicceeFFII√√[[GGss''ssggÙÙwwmm  rrYYccsswwmm
CCYYyy[[mmaannssggÙÙwwmmvviijj  ..  bb""uuEEnn††eebbIImmaannbbuuKKllNNaarrwwggTTTTwwggmmuuxxmmaatt''  eeyyIIgg®®ttUUvvEEttkkMM
ccaatt''GG~~kkeennaaHHeeccaallPP¬¬aamm  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[mmaannee®®KKaaHHff~~aakk''  ..  ssmm¬¬aabb''mmnnuussßßssuuccrriitt
®®bbeessIIrrCCaaggTTuukkss®®ttUUvv[[eennAArrss''  »»  ..

eeBBlleevvllaakkaann''EEttxxII¬¬NNaass''eeTTAAeehhIIyyeennAAeeBBlleennaaHH  yyYYnneeGGooggeeFFII√√ssMMnnYYrrCCaaccuugg
ee®®kkaayyeeTTAAttaaTTiijjffaa  ––

««  bbkkßßeeyyIIggeeFFII√√ssÂÂggaammeeddjjVVrrSSgg  bbUUddUUyyeeyyIIggss¬¬aabb''yy""aaggee®®ccIInn  ccMMEENNkk
®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††®®ttUUvvrrllaayyeexxÊÊccxxIIÊÊsswwggGGss''rrllIIgg  ..  ccMMEENNkkEExxµµrr  eeKKeennAAssll''TTSSgg®®TT--
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BB¥¥ssmm∫∫ttii††  TTSSgg®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  ..  mm""¥¥aaggeeTToottEExxµµrrCCaaGG~~kkkkaann''BBuuTTÏÏssaassnnaa  nniiggeeKKaarrBB
eess††cc  ..  mmiinnTTMMnnggffaaeeyyIIggGGaacceekkoorr®®bbCCaaBBllrrddΩΩeeKK[[ccUUllbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËccii
nn  EEddllCCaabbkkßß®®bbqqSSggnnwwggeess††cc  nniiggBBuuTTÏÏssaassnnaaeessaaHH  ..

««  mmaannbbddiivvtt††nn__eekkIItteeLLIIggeeTTIIbbeeCCOOnneellOOnn  ..  VVnneesscckkII††ffaa  eeyyIIgg®®ttUUvv´́llbbnnMM¬¬
eeFFII√√[[EExxµµrrmmaannbbddiivvtt††nn__eekkIItteeLLIIggee®®JJgg®®JJtt  rrYYcceeTTIIbbeeyyIIggeeqq¬¬øøttbbnn¬¬MMkkMMeeTTcc  ..  bbUUddUU--
yyEEddlleennAArrss''  FF¬¬aabb''mmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__  mmaannbbeeccççkkeeTTssEEpp~~kkssÂÂggaammyy""aagg®®ttwwmm
®®ttUUvv  ssaall''®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayy´́nn´́®®BB®®BBwwkkßßaaEExxµµrr  ..  ddUUeecc~~HHmmiitt††bbgg@@  GGaaccbbee®®ggoonnkkaarr
ddkk®®ssgg''BBiieessaaFFnn__TTSSggeennaaHHddll''mmiitt††bbÌÌËËnn@@CCMMnnaann''ee®®kkaayy@@  ..  ccMMEENNkkxxaaggcciitt††ssaa
ÂÂss††kk**ddUUeecc~~aaHHEEddrr  mmiitt††bbgg@@GGaaccddkk®®ssgg''kkaarrBBiieessaaFFnn__rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  mmkkbbee®®ggoonnddll''
mmiitt††bbÌÌËËnn@@  BBIIccaarrkkiiccççEEddlleeKKVVnnssaall''BBIIccaarriikkTTMMeennoommTTMMllaabb''nniigg®®bb´́BBNNIIEExxµµrr  ..  ccMM
EENNkk‰‰®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††vviijj  eeyyIIggxxaattbbgg''GGss''11PPaaKK  EEtteeyyIIggGGaaccrrkkmmkkvviijjVVnn55
PPaaKK  ..  KKWWeennAAeeBBllNNaa®®bbeeTTssEExxµµrrmmaannssÂÂggaammppÊÊ¨̈HHeeLLIIgg  ®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††®®bbeeTTss
eennHHKKWWCCaarrbbss''eeyyIIgg  ..  QQ~~HHVVnn®®KKbb''®®KKgg  ccaajj''VVnnCCaaeessddIIÏÏ  ..  bb""uuEEnn††eeyyIIgg®®ttUUvvEEtt
llaakk''mmuuxx[[CCiitteeddaayybbeeJJççjjEExxµµrrffIIµµCCMMnnYYsseeyyIIgg  eeccoossvvaaggkkMMuu[[xxuusscc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii
≤≤LLËËvveennHH®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††kkMMuuGGaallKKiitt  eeyyIIggTTuukk[[EExxµµrrEEffrrkkßßaa[[eeyyIIggssiinnccuuHH  ..  mm""¥¥aagg
eeTToottCCaaeerrOOggssmm©©aatt''bbMMppuutt  eeyyIIgg®®ttUUvvTTaakk''TTgg®®bbeeTTss´́ff  ssMMuu[[eemmddwwkknnSS´́ffrrkkßßaaeess
cckkII††ss©©bb''eess©©øømm  ..  ssMMuukkMMuu[[´́ffllUUkk´́ddkk~~̈̈ggbbJJ˙̇aaEExxµµrrnniiggyyYYnn[[eessaaHH  ..  VVkk''hhUUssnn¥¥aa
ffaa  eeBBllNNaakkuummµµ¨̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnVVnnssMMeerrcceeKKaallbbMMNNggCCaassƒƒaaBBrr  VVkk''hhUUnnwwgg
ssggKKuuNN´́ff[[eeBBjjcciitt††  eeddaayy®®bbKKll''eexxtt††EExxµµrrEEddll´́ffFF¬¬aabb''VVnnkkaann''kkaabb''[[eeTTAA
´́ffvviijj  »»  ..ll..

eebbkk≈≈CCnnTTSSgg2299nnaakk''EEddllGGgg¨̈yyss††aabb''ccMMhhmmaatt''  bbJJŒŒrrcceeggII˚̊HHnniiggccaannVVyy
KKµµaannyyll''nn&&yynnUUvvJJkk¥¥ee®®JJkk®®VVCC∆∆rrbbss''ttaa®®bbFFaanneegg√√øøgg--vvaa""nn''TTiijjeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆  JJkk¥¥
««eebb""kkSSgg»»  kk**eeTTIIbbEEttææeennAAeeBBlleennHHeeTT  ..

ccMMEENNkkkkJJÔÔaaeeTTooggeennAAeeBBlleennaaHH  JJkk¥¥EEddllttaaTTiijjffaa  mmaannbbJJÇÇËËnnbbUUddUUyynniigg
ccaarrbbuurrss  ccaarrnnaarrII  [[eeTTAAeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBeennAA®®bbeeTTssEExxµµrreennaaHH  nnaaggKKµµaanneeCCOOTTaall''EEtt
eessaaHH  ..  rrII‰‰JJkk¥¥55XX¬¬aaEEddllGGggkkaarreellIIkkbbJJÇÇaa[[TTeennÊÊjjccSSmmaatt''eennaaHH  nnaaggeeTToogg
TTeennÊÊjjccSSmmaatt''ddUUccssaarriikkaa  EEttKKµµaannyyll''nn&&yyGGII√√TTSSggGGss''  ..  EEttCCaagg2277qq~~SSkknn¬¬ggmmkk  !!
qq~~SS11997755  yyaayyeeTTooggkk**VVnnPP¬¬kkßßrrbbbbGGggkkaarreennAA®®ssuukkEExxµµrr  VVnneeXXIIjjkkaarrssaabb®®BBYY
sseennHHeeddaayyppÊÊaall''EEPP~~kk  EEddlleeFFII√√[[®®ssuukkEExxµµrrrrllaayyTTSSgg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††  TTSSggCCIIvviitt®®bb
CCaaCCnn˘̆˘̆˘̆  yyaayyeeTTooggeeTTIIbbyyll''eennAAeeBBlleennHH  !!˘̆˘̆˘̆

ccuuggbbJJççbb''  ttaaTTiijjeellIIkk´́ddccggÌÌ¨̈llnnaaggeeTToogg  ..      nnaaggeeTTooggee®®kkaakkQQrreeLLIIggbb--
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eeJJççjj®®kkddaass''mmYYyyssnn¬¬wwkk  rrYYccGGaann[[eebbkk≈≈CCnnTTSSggGGss''nniiyyaayyttaamm  ––
««  eeyyIIggxxMM∆∆̈̈ssUUmmeellIIkk´́ddss††SSeeLLIIgg  ssUUmmssccççaa®®bbNNiiFFaannCCaaeellIIkkTTII22  eeyyIIggxxMM∆∆̈̈

ssUUmmllaakk''GGaaff··kkMMVVMMggeennHHlluuHH®®ttaaCCIIvviittkkßß&&yy  »»  ..
mmuunnnnwwggEEbbkkllaaKK~~aa  yyYYnnhhaaNNUUyyeeQQµµaaHHeeGGooggee®®kkaakkQQrrrrMMllwwkkffaa  GGggkkaarreellII

hhaammddaacc''xxaattmmiinn[[mmaanneess~~hhaaCCaaeessrrIIeeLLIIyy  ..  eeBBllNNaaccbb''kkaarrssiikkßßaa  eebbkk≈≈CCnn
TTSSgg2299nnaakk''  ®®ttUUvvvviillmmkkkkaann''mmaattuuPPUUmmiivviijj  eeddIImm∫∫IInnwwggeerroobbkkaarrKKUU®®sskkrrCCaammYYyyeebbkk≈≈--
CCnnyyYYnnCCaaddaacc''xxaatt  ..

yyYYnneeGGooggEEff¬¬gg®®BBmmaanntteeTTAAeeTToottffaa  ––
««  ssmmmmiitt††TTSSggGGss''VVnneerroonnssUU®®ttddwwggEEppnnkkaarrGGaaff··kkMMVVMMggTTSSggGGss''eehhIIyy  eebbII

mmaannssmmmmiitt††NNaamm~~aakk''kk∫∫tt''llYYccrrtt''eeccjjBBIIEExxßßrryy: GGggkkaarreellII®®ttUUvvEEttccaatt''kkaarrttaamm
ssmm¬¬aabb''lluuHH®®ttaaEEttVVnn  !!  »»  ..

®®BBwwkk´́ff©©TTII11--33--4488  nnaaggkkJJÔÔaaeeTTooggssMMuullaaKKNNkkmmµµkkaarrnniiggmmiitt††  eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeddaa
yyeeCCIIgg  eeTTAAkkaann''PPUUmmiiccuugg´́®®BBCCaaPPUUmmiikkMMeeNNIItt  eeddIImm∫∫IIssMMuullaa““BBuukkmm††aayy  bbggbbÌÌËËnn  eeddIImm∫∫II
eeccjjddMMeeNNIIrreeTTAAeebb""kkSSgg  EEddlleeKKee®®KKaaggTTuukkeennAA´́ff©©TTII33--33--4488  ..  eeBBllVVyyll©©aacc
mmkkddll''  eeyyIIggCCYYbbCCMMuuKK~~aaTTTTYYllTTaannGGaahhaarr  ..  nnaaggeeTTooggmmaannTTwwkkmmuuxxss©©ÁÁtt  GGaaff··kkMMVVMMgg
EEddlleerroonneeccHHccSSBBIIssaallaanneeyyaaVVyymmkk  nnaaggmmiinnhhflflaann®®VVbb''nnrrNNaaeeLLIIyy  ..  nnaagg
eeTTooggnnwwkkeeXXIIjjeeLLIIggvviijjnnUUvvGGnnuussßßaavvrrIIyy__ccaass''@@TTSSggbb""uunnµµaann  kkaallBBIInnaaggeennAAttUUccFF¬¬aa
bb''VVnnttaamm““BBuukkeeTTAAvvtt††  ..  nnaaggeeccHHssUU®®ttFFmm··ff√√aayybbggMM®®BBHHccSSmmaatt''ttSSggBBIIGGaayyuu66--77
qq~~SS  ..  nnaaggnnwwkkeeXXIIjjeennAA´́ff©©mmYYyyeennaaHH  eeBBllEEddllttaamm““BBuukkeeTTAAvvtt††  VVnneeXXIIjjkkUUnn
ssiissßßeellaakk®®bbuuss@@GGaannssaaÂÂss††aassww¬¬kkrrwwtt  ––  eerrOOggeeccAA®®ssTTbbeecckk  EEddlleeFFII√√[[nnaagg
GGgg̈̈yyss††aabb''yy""aaggCCkk''cciitt††  ..  nnaaggccgg''GGaannddUUcceeKKEEddrr  ..  eennAAeeBBlleennaaHHnnaaggkk**ccUUlleeTTAA
ff√√aayybbggMMeellaakk®®KKUUssggÙÙrraaCC®®BBHHnnaamm  rraaCC  ssYYrrffaaeettIIeeFFII√√yy""aaggeemm††cceeTTIIbbGGaannssaaÂÂss††aa
eennHHeekkIItt  ??  ®®BBHH®®KKUUssggÛÛrraaCC®®TTgg''®®BBHHssMMrrYYll  rrYYcceehhIIyy®®BBHHGGgg®®TTgg''mmaannssggÙÙddIIkkaarr
ffaa  eeKK®®ttUUvveerroonn  kk  xx  nn  eemmaa  ssiinn  eettIInnaaggccgg''eerroonn……eeTT  ??  ..

--  xxMM∆∆̈̈®®BBHHkkrruuNNaaccgg''eerroonn,,  nnaaggeeTTooggeeqqII¬¬yyKKµµaannrraaEErrkk  ..
®®BBHH®®KKUU®®TTgg''PP∆∆aakk''eeddaayyææcceemmII¬¬yyeennHH  ee®®JJHHttSSggBBIIeeddIImmmmkk  mmiinnEEddllmmaannnnaarrII

EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammNNaaeerroonnGGkkßßrreeTT  ..  ®®BBHH®®KKUUkk**mmaannssggÙÙddIIkkaarrssYYrreeyyaabbll''eeTTAAttaa
KKiimm--vvNNˆ̂::CCaa““BBuukk  ..  KKaatt''mmaanncciitt††ee®®ttkkGGrrCCaa´́®®kkEEllgg  kk**ssMMeerrcc®®bbeeKKnnkkUUnn®®ssIICCaa
kkUUnnssiissßßeellaakk®®KKUUssggÙÙrraaCC  ..

nnaaggeeTTooggkkaatt''sskk''LLuu¨̈ggssuuggbbnn¬¬MMeeFFII√√®®bbuuss  eeddIImm∫∫IIssMMrrYYllkkaarrccUUlleerroonn  ..  kk~~¨̈gg
rryy::eeBBllmmYYyyqq~~SSKKtt''  nnaaggeeTTooggeerroonneeccHHGGaann  eeccHHssrreessrr  eeccHHeeFFII√√eellxxnnBB√√nnÏÏ  ..
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eellaakk®®KKUUTTtteeXXIIjjddUUeecc~~HHkk**bbJJÇÇËËnn[[nnaaggeeTTAAeerroonneennAAssaallaarrddΩΩ  tteeTTAAeeTToottkk~~¨̈ggqq~~SS
11993388  ..

eennAAqq~~SS11994400  nnaagg®®bbLLggccUUlleerroonnssaallaabbzzmmssiikkßßaa≤≤NNÎÎËËcciinn--VVrrSSggCCaabb''
VVnneellxx22  ..

yyaayyeeLLIIyyCCaamm††aayymmaannkkgg√√ll''®®KKbb''ccMMBBUUkk  KKaatt''kk**ccgg''[[nnaaggQQbb''eerroonn  EEtt““BBuu
kkmmiinnyyll''®®BBmmeeddaayypp††ËËrrpp††aacc''®®ttUUvvEEttbbJJÇÇËËnnkkUUnn®®ssIIeeTTAA®®ttaavviijj  eeddIImm∫∫IIbbnn††kkaarrssiikkßßaa
EEddllmmaannccmm©©aayy2200KK˘̆mm˘̆BBIITTIIllMMeennAA  KKWWqq©©aayyEEssnnqq©©aayyeennAAeeBBlleennaaHH  ..  ddUUeecc~~HHeennAA
qq~~SSeennaaHH  nnaaggeeTToogg®®ttUUvvEEttccaakkeeccjjBBII““BBuukkmm††aayyeeddIImm∫∫IIbbnn††kkaarrssiikkßßaa  ..  CCaaddMMbbUUgg  kkUUnn
ssiissßßkk~~̈̈ggff~~aakk''CCaammYYyyKK~~aassµµaannffaayyaayyeeTTooggCCaa®®bbuuss˘̆˘̆˘̆  EEttKKYYrr[[qq©©ll''EEddrr  ee®®JJHHmmaa
nneeQQµµaaHHCCaa®®ssII  ..  ee®®kkaayymmkkyyUUrrbbnnii††cceeTTIIbbnnaaggeeTTooggeess¬¬øøkkJJkk''nniiggTTuukksskk''EEvvgg
eett∫∫øøtteeTTAAee®®kkaayyCCaa®®ssIIeeTTAAvviijj  ..ll..  ccMMEENNkkGG~~kk®®ssuukkCCiittxxaaggnniiggjjaattiissaarr
eellaahhiittxx¬¬HH@@  llYYcceeBBbb®®CCaayyssmm¬¬kk''ssmm¬¬wwgg®®KKYYssaarrttaaKKwwmm--vvNNˆ̂: EEddllbbeeNN††aayy
[[kkUUnn®®ssII®®kkmmMMuueerroonnssUU®®ttyy""aaggeennHH  ..  mm††aayynnaaggeeTTooggssMMrrkk''TTwwkkEEPP~~kkCCaajjwwkkjjaabb''
eeddaayy®®TTSSmmiinnVVnnccMMeeJJHHJJkk¥¥eeddoommddaammnniigg®®bbmmaaffBBIIssMMNNaakk''GG~~kkppggTTSSggBBYYgg  ..
EEtt““BBuukknnaaggmmiinnrrvvll''ccMMeeJJHHeerrOOggeennHHeeTT  KKaatt''EEffmmTTSSggCCYYll®®KKUUyyYYnnmmkkbbee®®ggoonnPPaa--
ssaaddll''kkUUnn®®ssIIKKaatt''eennAA®®KKbb''eeBBllvviissßßmmkkaalleeTToottppgg  ..  llTTÏÏppllVVnnssMMeerrcc
eeddaayyKKaatt''eeXXIIjjkkUUnn®®ssIIVVnneeccjjeeFFII√√®®KKUUbbee®®ggoonneennAAqq~~SS11994466  ..ll..

eerroobbEEbbkkKK~~aaeennHH  nnaaggeeTTooggnnwwkkeeXXIIjjGGnnuussßßaavvrrIIyy__dd**CCUUrrcctt''  ..  nnaaggnnwwkkGGaaNNiitt
““BBuukkmm††aayynnaaggxx¬¬SSggeeBBkk  BBIIee®®JJHH““BBuukknnaaggccgg''[[nnaaggeerroonneeccHHddwwgg  eeTTIIbbnnaagg®®ttUUvv
®®JJtt''eeccjjBBII®®KKYYssaarrqq©©aayyEEssnnqq©©aayy  ®®BBmmTTSSggKKµµaannssggÙÙwwmmCCYYbbKK~~aavviijjeeTT  ..  bbNN††aa
BBIIGGss''ssggÙÙwwmm  nnaaggkk**{{bb““BBuukkyyMMeehhIIyyyyMMeeTToott  ..  eeBBlleennaaHHnnaaggddwwggffaa““BBuukknnaagg
kk**ttwwgg®®TTUUggccMMeeJJHHnnaaggEEddrr  ..  KKaatt''CCaammnnuussßßnnwwggnnrr  nniiyyaayyttiicc  bb""uuEEnn††mmaannnn&&yyTTUUllMM
TTUUllaayy  ..  KKaatt''ssJJÇÇwwggKKiittmmYYyyssnnÊÊ̈̈HH  eeTTIIbbKKaatt''nniiyyaayyllYYggeellaammkkUUnn®®ssIIrrbbss''
KKaatt''ffaa  ––  GGaaeeTTooggeeGGIIyy,,  kkMMuueekkIIttTTuukk≈≈GGII  eeBBllNNaakkUUnneerroonneeccHHccbb''  kkUUnnnnwwggvviill®®ttLL
bb''mmkkCCYYbb““vviijjeeTTeettII  !!  ..

eeddaayyGGaaNNiitt““BBuukkxx¬¬SSggeeBBkk          nnaaggkkJJÔÔaaeeTTooggkk**EE®®sskkyyMMrreegg√√ggssflfluuggeePP¬¬ccKKiitt
ddll''JJkk¥¥®®BBmmaannrrbbss''ttaaeegg√√øøgg--vvaa""nn''TTiijj  nniiggyyYYnnppSS--vvaa""nn''eeGGoogg  kk**PP¬¬aatt''mmaatt''ff©©ËËrrffaa  ––

««  {{  !!  ““eeGGIIyy  !!  eeBBllccbb''kkmmµµssiikkßßaa  xxMM∆∆̈̈mmiinnGGaaccmmkkCCYYbbEEmm""““bbggbbÌÌËËnneeLLIIyy  CCaa
BBiieessssxxMM∆∆¨̈®®ttUUvveerroobbkkaarrKKUU®®sskkrrCCaammYYyyyyYYnnCCaaddaacc''xxaatt  ..  eerrOOggeellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊ
CCaaKKUUddNN††wwggrrbbss''xxMM∆∆̈̈eennaaHH  ®®ttUUvvppÌÌaakkQQbb''EEtt®®ttwwmmeennHHccuuHH  »»  ..

ææJJkk¥¥eerroobbkkaarrKKUU®®sskkrrCCaammYYyyyyYYnnPP¬¬aamm  ddUUcckkSSeePPII¬¬ggFFMMVVjj''ccMMkk∫∫aall  ®®KKbb''@@KK~~aa
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EEmm""““  bbggbbÌÌËËnn  jjaattiissaarreellaahhiitt®®CCYYll®®ccbbll''  kk††aabb''́́ dd  xxSSeeFFµµjj  mmaannkkMMhhwwggCCaayy""aa
ggxx¬¬SSgg  ccMMeeJJHHcc∫∫aabb''yyYYnneevvoottmmiijjEEddlleeccjjbbgg≈≈MMmmiinnTTMMnnggyy""aaggeennHH  ..  ddUUeecc~~HH®®KKYYssaa
rrttaaKKwwmm--vvNNˆ̂::kk**ssMMeerrcccciitt††CCaabbnnÊÊaann''ffaa  ®®ttUUvvEEttbbJJÇÇËËnnnnaaggeeTTooggeeccjjBBII  ««EEddnnddIIrrMM--
eeddaaHH»»  ccUUlleeTTAAkkaann''TTII®®kkuugg®®ttaavviijj  EEddllmmaannrrddΩΩkkaarrVVrrSSgg®®KKbb''®®KKgg  ..

❑                             ❑

❑

eemm""aagg®®bbEEhhll99yybb''  bbgg®®bbuussTTII22kk**bbeeNNII††rrbbÌÌËËnn®®ssIIppßßggee®®BBggeeddIIrrkkaatt''vvaall
mmYYyyyy""aaggFFMMddaacc''kknnÊÊ̈̈yyEEPP~~kk  eeTTAAkkaann''PPUUmmiiVV®®ttaacc''  ..  ddll''eehhIIyykk**®®bbKKll''bbÌÌËËnn®®ssIIeeTTAA
[[nnaarrIImm~~aakk''eeQQµµaaHHmmwwuugg  eeddIImm∫∫IICCUUnnddMMeeNNIIrrtteeTTAAeeTToott  ..  rrII‰‰bbgg®®bbuussGG~~kkCCUUnnddMMeeNNIIrrkk**
vviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''PPUUmmiiccuugg´́®®BBvviijjPP¬¬aamm  ..  eemm""aagg1122GGaa®®FFaatteeTTAAddll''vvtt††VV®®ttaacc''
rrYYcceeddIIrrkkaatt''vvaallttUUccmmYYyyeennAAxxaaggeekkIIttvvtt††  eeddIImm∫∫IIeeTTAAkkaann''PPUUmmiipp~~ËËrrGGMMBBUUgg  ..  nnaarrIImmwwuuggkk**®®bb
KKll''nnaaggeeTTooggbbnn††eeTTAA[[ttaaCCaassnniiggyyaayykkwwmm  eeddIImm∫∫IIssMMeeddAAeeTTAAPPUUmmiiddMMbbUUkkbbII  ..  eemm""aagg
®®bbEEhhll22PP¬¬WW  ttaayyaayycciitt††FFmm··eennHHkk**((bbeeNNII††rrnnaaggeeddIIrrkkaatt''vvaallkkaatt''PPUUmmii  eeTTaaHHhhtt''
KKXXUUrryy""aaggNNaakk**eeddaayy  kk**mmiinnhhflflaannssMMrraakkQQbb''eeLLIIyy  ..  eennAAeemm""aagg®®bbEEhhll44PP¬¬WW
eeTTIIbbVVnneeTTAAddll''PPUUmmiiddMMbbUUkkbbII  KKWWCCaaeeBBllEEddllGG~~kk®®ssuukkPPUUmmiieennHHkkMMBBuuggeerroobbccMMeeccjjddMM
eeNNIIrr  EErrkkmmaann''TTaa®®ttIIGGgg˚̊rrnniiggbbEEnn¬¬®®KKbb''mmuuxx  nnSSyykkeeTTAAllkk''[[TTaahhaannCCMMnnYYyyVVrrSSgg
eennAAppßßaarrkkMMBBgg''xxÊÊwwgg  ..  ttaaCCaassyyaayykkwwmmkk**{{bbllaannaaggeeTToogg®®ttLLbb''ffyyee®®kkaayyvviijj
TTSSggTTwwkkEEPP~~kkss®®ssaakk''eeddaayykkII††GGaaNNiittccMMeeJJHHnnaarrIĬ̆ ˘̆˘̆..

nnaaggeeTTooggeeddIIrrppßßggee®®BBggttaammGG~~kkllkk''ddUUrrtt®®mmgg''ccUUlleeTTAAkkaann''bb""uuss††ii__kkMMBBgg''xxÊÊwwgg  ..
kk~~¨̈ggeeBBlleeFFII√√ddMMeeNNIIrrEEtt‰‰kk‰‰ggeennHH  nnaaggeeTTooggKKSSggmmaatt''rrkkJJkk¥¥GGII√√nniiyyaayyEEllggeecc--
jj  ee®®kkAABBIIssMMrrkk''TTwwkkEEPP~~kkeeddaayymmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn  mmiinnKKYYrrNNaaeennAAeeBBlleennHHEEbbrrCCaa®®JJtt''®®VV
ss''®®KKYYssaarryy""aaggeennHHeeTTAAvviijj  ..  nnaaggnnwwkkGGaaNNiittbbggbbeeggII̊̊ttTTII22,,  nnaaggmmwwuugg,,  ttaaCCaass
yyaayykkwwmm  EEddllxxMMCCUUnnnnaaggeeddIImm∫∫IIeeKKcceeccjjBBII®®kkjjSSeevvoottmmiijj˘̆˘̆˘̆..        ≤≤LLËËvveennHH  mmaannEEtt

kareKcecjBIkN†ab'´devotmij
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TTwwkkEEPP~~kkeennHHeeTT  EEddllCCaassaakkßßIIbbgg˙̇aajjffaa  nnaaggmmaannkkaarrQQWWccaabb''NNaass''˘̆˘̆˘̆..
eennAA´́ff©©TTII22--33--4488  nnaaggeeTTooggccUUlleeTTAACCYYbbeellaakkEEsshh√√kkuuggvv&&rr  eeddIImm∫∫IIssMMuuLLaann

CCiiHHeeTTAAkkaann''®®kkuugg®®ttaavviijj  ..  EEsshh√√bb""uuss††ii__eennHHCCaaCCaattiiyyYYnn´́®®BBnnKKrr  GGaayyuu®®bbEEhhll3300
qq~~SS  rraaggxxııss''eessII††gg  ®®ssmmuuHH®®ssYYcc  sskk''rrYYjjGGggaarrddII  ..  eeBBlleeXXIIjjnnaaggeeTTooggPP¬¬aamm  vvaa
eebbIIkkEEPP~~kkFFMM@@  ssmm¬¬wwggmmYYyyssnnÊÊ¨̈HHrrYYcckk**eebbIIkkeessoovveePPAAmmYYyyEEddllmmaannrrUUbbfftteeBBjj  ..  vvaa
eeppÊÊøøggppÊÊaatt''eebbIIkkTTMMBB&&rrccuuHHeeLLIIgg  rrYYccbbwwTTeeTTAAvviijj  ..  vvaaeemmIIllmmuuxxnnaaggeeTTooggmm††ggeeTToottrrYYcc
ssYYrrffaa  ––  

--  kkUUccgg''eeTTAAkkaann''TTII®®kkuugg®®ttaavviijj……  ??  »»  ..
««  ccaa±±ss  !!  »»  ..
KKµµaannssMMnnYYrreeddjjeeddaallGGII√√tteeTTAAeeTTootteeTT  vvaakk**ccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIlliixxiittCCiiHHLLaannmmYY

yyssnn¬¬wwkk≤≤ttbbgg''́́ ff¬¬  hhuuccmmkk[[nnaaggeeTToogg  ®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  ®®BBwwkkEEssÌÌkkeennHHxxMM∆∆̈̈eeTTAA
CCYYbbkkUUeennAAkkEEnn¬¬ggeeLLIIggCCiiHHLLaann  ..  yybb''eennaaHHnnaaggeeTTooggeeddkkppÊÊaall''ddII  KKµµaannGGII√√®®kkaall  KKµµaann
GGII√√ddNN††bb''eeLLIIyy  CCaammYYyyGG~~kkddMMeeNNIIrrCCaaee®®ccIInnrryynnaakk''mmkkBBII®®KKbb''TTiissTTII  EEddllrrgg''ccSS
kkuuggvv&&rrmmYYyyGGaaTTiitt¥¥mm††gg  ..  nnaaggeeTTooggddwwggffaa  eennHHCCaassMMNNaaggrrbbss''nnaaggEEddrr  eeddaayyVV
nnmmkkCCYYbbeevvnnkkuuggvv&&rrkk~~̈̈gg´́ff©©eennHH  ..

®®BBllwwmm´́ff©©TTII33--33--4488  mmaannLLaann®®bbEEhhll5500ee®®KKOOggeerroobbkk∫∫ÁÁnnCCaaee®®sscceennAAttaa
mmbbeeNN††aayyddggpp¬¬ËËvv  EEddllmmaannkk∫∫aallLLaannEEbbrrmmuuxxeeqqııaaHHeeTTAAkkaann''eexxtt††®®ttaavviijjrrYYccCCaa
ee®®sscc  ..  eemm""aagg88®®BBwwkk  kkMMBBuuggEEtteeqq¬¬qq¬¬aarrkkLLaannCCiiHH  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjyyYYnnBBIImmßßiillmmiijj
eeddIIrrtt®®mmgg''mmkk  mmuuxxjjjjwwmm  rrYYccnnSSnnaaggeeTTAAbbgg˙̇aajjLLaannEEddll®®ttUUvveeLLIIggCCiiHH  ..  mmaannkk--
EEnn¬¬ggCCiiHHyy""aagg®®ssYYllbbYYll  nnaaggeeTTooggmmaannmmeennaasseeJJççttnnaannwwkkGGrrKKuuNNyyYYnn  dd**mmaann
cciitt††llÌÌdd**ccEEmm¬¬kkeennHHCCaa´́®®kkEEllgg  ..  kk∫∫ÁÁnnLLaannkk**eeFFII√√ddMMeeNNIIrrmmkkddll''®®ttaavviijjeennAAeemm""aagg
®®bbEEhhll44rreessooll  ..  nnaaggeeTTooggmmaanncciitt††rrMMeePPIIbbCCaa´́®®kkEEllgg  eeddaayyVVnnmmkkddll''TTII
eeddAAeeddaayyssuuvvttƒƒiiPPaaBB˘̆˘̆˘̆

eeddIIrrVVnn®®bbEEhhll1100CCMMhhaann  mmnnuussßßmm~~aakk''ccaabb''́́ ddnnaaggTTaajjBBIIee®®kkaayyCCaabb''  ..  nnaa
ggggaakkee®®kkaayy  eeXXIIjjyyYYnnmm~~aakk''eess¬¬øøkkJJkk''CCaabb""UUllIIss  GGaayyuu®®bbEEhhll2277qq~~SS  ccaabb''nnaa
ggddwwkk´́ddbbeeNNII††rreeTTAAkkaann''LLaannhhßßIIbbmmYYyyEEddllQQbb''ssMMcctteennAAEEkk∫∫rreennaaHHee®®sscc  ..  dd
ll''LLaannhhßßIIbbeehhIIyy  vvaakk**bbJJÇÇaa[[nnaaggeeLLIIggLLaannxxaaggee®®kkaayy  EEddlleennAAeellIIBBUUkkLLaa
nneennaaHHmmaannbb""UUllIIssmm~~aakk''eeTToottGGgg̈̈yyrrgg''ccSSnnaaggeeTTooggCCaayyUUrrmmkkeehhIIyy  ..  bb""UUllIIsseennHH
kk**PPÇÇgg''kkSSeePPII¬¬ggxxII¬¬mmkkeellIInnaagg  eehhIIyykk**bbJJÇÇaa[[GG~~kkeebbIIkkbbrrbbeeJJœœHHLLaanneebbIIkktt®®mmgg''eeTTAA
kkaann''®®kkssYYggssnnii††ssuuxxCCaattii  eeddaayyssrreessoorrttaammmmaatt''TTeenn¬¬̆̆ ˘̆˘̆..

nnaaggeeTToogg®®ssaallxx¬¬ÁÁnnddUUccssMMLLII  ss©©ÁÁttbbMMBBgg''kk  ccgg''ddYYllssnn¬¬bb''  ..  kkMMBBuuggEEttPP&&yy
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ttkk˚̊mmaakk~~̈̈ggcciitt††  ®®ssaabb''EEttææsseemm¬¬ggmmYYyyBBIIccmm©©aayyCCaaPPaassaaEExxµµrr  ––  ««  xxMM∆∆̈̈mmiinneeCCOOTTaall''EEtt
eessaaHH  ccaammaann®®ssIIEExxµµrrCCaaeemmeevvoottmmiijj  »»  ..

nnaaggeeTTooggEEbbrrEEPP~~kkeeTTAArrkkmmççaass''sseemm¬¬gg  nnaaggeeXXIIjjbbuurrssGGaayyuu®®bbEEhhll3344qq~~SS
mmaaDDFFMMxxııss''  sskk''rrYYjjGGgg˚̊aajj''  mmuuxxEEvvgg  ®®ccmmuuHH®®ssYYcc  ssmm∫∫¨̈rrEExxµµrr  ..  eellaakkeennHHccggÌÌ̈̈ll
mmkknnaaggeeTTooggrrYYccnniiyyaayyEEbbbbkkMMEEbb¬¬ggCCaammYYyybb""UUllIIssEExxµµrrmm~~aakk''EEddlleeddIIrrCCaammYYyyffaa  ––
nnaaggeennHH……CCaaeemmeevvoottmmiijj  ??  ..  eellaakkQQrr®®cctt''cceegg˚̊HHssmm¬¬wwggnnaaggeeTToottyy""aaggyyUUrr  rrYYcc
kk**eehhAAnnaaggccUUlleeTTAAkkaarriiyyaall&&yyrrbbss''KKaatt''  ..  eellaakkccaabb''eeppII††mmssYYrr  ––

--  nnaaggeeQQµµaaHHGGII  ??  ..
--  KKwwmm--FFIIGGflflUUyy  ..
--  eeQQµµaaHH““BBuukk  ??  ..
--  KKwwmm--vvNNˆ̂: ..
--  eeQQµµaaHHmm††aayy  ??  ..
--  ffaacc''--FFIIeeLLIIyy  ..
eellaakkssmm¬¬wwggmmuuxxnnaaggeeTToogg  ..
--  ®®ssuukkkkMMeeNNIItt  ??  ..
--  PPUUmmiiccuugg´́®®BB  ..
®®ssaabb''EEtteellaakkeennHHddaakk''ss¬¬aabbVV""kk˚̊aaccuuHH  rrtt''mmkk{{bbCCnnCCaabb''eeccaaTTttSSggTTwwkkEEPP~~kkss--

®®ssaakk''®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  ––  {{  !!  GGaaeeTTooggeeGGIIyy  ‰‰ggFFMMbb""uuNNˆ̂wwggeeTTAAeehhIIyy  !!  mmaa®®ttUUvv
CCaabbÌÌËËnnCCIIddUUnnmmYYyyrrbbss''mm††aayy‰‰gg  ffaacc''--FFIIeeLLIIyy  ..  mmaaEEbbkkeeccjjBBIIKKaatt''GGss''rryy:eeBB
ll1144qq~~SSeehhIIyy  ..

eellaakkeennHHeeQQµµaaHH  ffaacc''--TTIIhhuugg  VVnnccaakkeeccjjBBII®®ssuukkccuugg´́®®BB  ttSSggBBIIKKaatt''mmaann
GGaayyuu2200qq~~SSmmkkeemm""¬¬HH  eeddIImm∫∫IIccUUlleeFFII√√TTaahhaannVVrrSSggvvaayykkMMeeTTcckkuuggssaagg  ..  eennAAqq~~SS1199--
4477  VVrrSSggccaatt''EEttggttSSggeellaakkCCaaPP~~aakk''ggaarrssnnii††ssuuxxeennAAeexxtt††®®ttaavviijj  ..  ®®BBwwkkmmiijjeennHH
eellaakkVVnnTTTTYYllTTUUrreellxxmmYYyycc∫∫aabb''BBIIEEsshh√√kkuuggvv&&rreennAAbb""uuss††ii__kkMMBBgg''xxÊÊwwggmmaanneesscckkII††CCaa
GGaaTTiiffaa  ––

««  mmaannnnaarrIIEExxµµrreevvoottmmiijjmm~~aakk''eeFFII√√ddMMeeNNIIrrccUUllkkaann''TTII®®kkuugg®®ttaavviijj  »»  ..  eellaakkffaacc''
TTIIhhuuggkk**ccaatt''PP~~aakk''eeTTAArrgg''ccSSccaabb''  ..  kkMMBBuuggEEttCCEECCkkssYYrrssuuxxTTuukk≈≈®®KKYYssaarr  ®®ssaabb''EEttmmaann
eeKKnnSSssMMbbuu®®ttmmYYyymmkkCCUUnneellaakk  ..  GG~~kkeeppII∆∆KKWWEEsshh√√bb""uuss††ii__kkMMBBgg''xxÊÊwwggddEEddll  ..  eellaakk
ffaacc''--TTIIhhuuggEEhhkkee®®ssaammssMMbbuu®®tt  rrUUbbKKMMnnUUrrmmYYyyssnn¬¬wwkkkk**®®CCuuHHeennAAeellIIttuu  ..  eellaakkffaacc''
TTIIhhuuggeerrIIssrrUUbbeennHHmmkkeemmIIll  rrYYcchhuucc[[nnaaggeeTToogg  ..  nnaaggeeXXIIjjrrUUbbssMMbbuu®®ttyyMMhhflflUU  KKWW
rrUUbbnnaaggeeTTooggfftteekkookkkkCCaammYYyy®®ssIIyyYYnn  EEddllmmaannccMMNNggeeCCIIggCCaaPPaassaayyYYnn  ––  ««
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mmiitt††PPaaBByyYYnn--EExxµµrr  »»  ..  nnaaggeeTTooggyyMMbbeeNNII††rreerroobbrraabb''®®VVbb''““BBuukkmmaabbeeNNII††rrBBIIkkaarrEEdd
lleevvoottmmiijjbbgg≈≈MM[[nnaaggeeFFII√√kkaarr[[vvaa  ®®VVbb''BBIIKKMMeerraaggkkaarrEEddllvvaaccgg''eerroobbkkaarrCCaammYYyyyyYY
nn  bbIIkkaarrEEddllnnaagg®®ttUUvvEEttEEbbkkBBII““BBuukkmm††aayyrrhhUUttVVnnmmkkCCYYbbrrUUbbKKaatt''eennAAeeBBlleennHH  ..
eellaakkffaacc''--TTIIhhuuggss††aabb''kkµµÁÁyy®®ssIIyyMMeerroobbrraabb''  yyll''eehhIIyy  kk**GGss''kkaarrssggßß&&yy  ..  KKaa
tt''yyll''BBIIkkaarrEEddllkkµµÁÁyyxxMMrrtt''rrkkTTIICCMMrrkk  ..  KKaatt''yyll''ddll''kkllll∫∫iiccyyYYnnTTSSggeennaaHH
eeTTaaHHCCaaeevvoottmmiijjkkII††  eeTTaaHHCCaayyYYnnrrddΩΩkkaarrVVrrSSggkkII††  EEddllvvaaeeFFII√√VVbbEExxµµrr  CCMMrruujjGG~~kkeeccHHddwwgg
[[eeddIIrrddll''ssPPaaBBTT&&ll®®cckk  rrhhUUttddll''rrtt''eeccaallmmaattuuPPUUmmiiTTuukkTTwwkkddII[[vvaaeennAA˘̆˘̆˘̆..

yybb''eennaaHH  ®®kkssYYggssnnii††ssuuxxCCaattii®®ttUUvvEEttXXaatt''nnaaggeeTTooggTTuukkttaammcc∫∫aabb''  ..  eellaakk
ffaacc''--TTIIhhuuggeennAACCaammYYyykkµµÁÁyyTTll''PPWW¬¬  ..  EEssÌÌkkeeLLIIggeellaakkffaacc''--TTIIhhuuggbbeeNNII††rreellaakk
VV""nn''--LLËËvv  GGFFiikkaarr®®kkssYYggssiikkßßaaFFiikkaarrbbzzmmssiikkßßaaEExxµµrrmmkkCCYYbbnnaaggeeTToogg  ..  eellaakk
GGFFiikkaarr{{bbnnaaggeeTTooggbbJJÇÇaakk''nnUUvveesscckkII††GGaaNNiittGGaassUUrr  ..  rrYYcceehhIIyyKKaatt''kk**nnSSnnaaggeeTToo
ggCCaammYYyyeellaakkffaacc''--TTIIhhuuggbbeeNNII††rreeLLIIggLLaannhhßßIIbbddEEddll  EEddlleebbIIkkbbrreeddaayy
yyYYnnBBIImmßßiillmmiijjddEEddll  eeTTAACCYYbbeellaakkeemmbbJJÇÇaakkaarrCCaattiiVVrrSSgg  eeddIImm∫∫IIssMMuuFFaannaannaagg[[
ccaakkppuuttBBIIkkII††eeccaaTT®®bbkkaann''rrbbss''yyYYnnbbMMeerrIIVVrrSSgg  ..  VVnnGGnnuuJJÔÔaattBBIIeellaakkeemmbbJJÇÇaakkaarr
eehhIIyy  eellaakkffaacc''--TTIIhhuuggkk**nnSSnnaaggeeTTooggeeTTAAssMMNNaakk''eennAAppÊÊHHKKaatt''  ..

❑                             ❑

❑
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bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnrrtt''eeccjjBBII®®kkjjSSeevvoottmmiijjmmkk  nnaaggeeTTooggssMMNNaakk''eennAAppÊÊHHeellaakk
ffaacc''--TTIIhhuuggCCaa““BBuukkmmaaGGss''mmYYyyrryy::  ..  eeBBllmmYYyyeennaaHH  eellaakkssggÙÙmmYYyyGGgg®®BBHH
nnaamm  ggiinn  VVnnssaakkll∫∫ggssmm¬¬aabb''nnaaggeeTToogg  ..  ee®®kkaayymmkkeeTTIIbbeeKKddwwggffaa  eellaakkss
ggÙÙEEkk¬¬ggkk¬¬aayyeennHH®®ttUUvveevvoottmmiijjbbMMbbYYsseeddIImm∫∫II[[mmkkkkMMccaatt''  ..  eeddaayymmiinnGGaacceeFFII√√GGII√√nnaagg
eeTTooggeekkIItt  eeddaayyssaarrkkaarryyaammll∫∫aattyy""aaggttwwggrrwwuuggrrbbss''eellaakkffaacc''--TTIIhhuugg  eellaakk
ssggÙÙeennHHkk**VVtt''xx¬¬ÁÁnneeTTAA  ..  rraabb''yybb''nnaaggeeTTooggEEttggEEtteeKKggeennAAEEkk∫∫rrmm††aayybbeeggII††ttrrbb--
ss''eellaakkffaacc''--TTIIhhuugg  ..  KKaatt''CCaammnnuussßßBBiikkaarrEEPP~~kk  EEttmmaannGGaarrmmµµNN__rrhh&&ssrrhhYYnn
NNaass''  kkaallNNaaææssUUrrssMMrrwwbbsseemm¬¬ggGGII√√mmYYyyeekkIItteeLLIIgg  ..

eennAAyybb''mmYYyy˘̆˘̆˘̆  eevvllaaeemm""aagg®®bbEEhhll22eeTToobbPP¬¬WW  nnaaggeeTTooggkkMMBBuuggEEtteeKKggllgg''ll
kk''ss˚̊bb''ss˚̊ll''  CCIIddUUnnBBiikkaarrEEPP~~kk®®ssaabb''EEtt……ssUUrrssMMrrwwbbeeCCIIggeeLLIIggeellIICCeeNNII††rrppÊÊHH  ..  yyaa--
yyssYYrrttiicc@@ffaa  ––    nnrrNNaa  ??  nnrrNNaa  ??  ..  mmiinnææeeqqII¬¬yy    yyaayykk**bbnn††wwggsseemm¬¬ggEE®®sskk
mmiinnææeeqqII¬¬yy  yyaayykk**bbnnww††ggsseemm¬¬ggEE®®sskkyy""aaggxx¬¬SSgg  ««  CCYYyyppgg@@  !!  eevvoottmmiijj  !!  »»
ee®®JJHHeennAAkkaass:eeTTss:eennaaHH  eevvoottmmiijjEEttggEEttccUUllmmkkccaabb''ccggEExxµµrrbbMMeerrIIVVrrSSggCCaaeerroogg
rraall''yybb''  ..  eellaakkffaacc''--TTIIhhuuggPP∆∆aakk''eeddaayyææssUUrrsseemm¬¬ggEE®®sskkrrbbss''mm††aayy  kk**rrtt''ssMM
eeddAAmmkkkkEEnn¬¬ggeekkIItteehhttuummYYyyrrMMeeBBcc  ..  mmkkddll''PP¬¬aamm  KKaatt''kk**vvUUmmvvaakk''CCaammYYyyXXaattkkrrmm~~aa
kk''EEddllCCaa®®ssIIyyYYnn  !!  ®®ssIIyyYYnndd**ssaahhaavveennHHkk**ccaakk''KKaatt''®®ttUUvvFF¬¬̈̈HHVVtt´́ddBBIImm≈≈aaggeeTTAAmm≈≈aagg
KKWWKKµµaannnnrrNNaaee®®kkAABBIIkkUUnn®®ssIIrrbbss''®®bbFFaanneevvoottmmiijj  TTIIvv--kkwwgg  eehhIIyyEEddllCCaa´́ccddnn¥¥
®®ttUUvvCCaa®®bbBBnnÏÏccuuggrrbbss''eellaakkffaacc''--TTIIhhuuggeennaaHHeeTT  !!  ..

ee®®kkaayymmkkeeTToottKKaatt''ddwwggffaa    ®®ssIIyyYYnneennHH®®ttUUvvbbnn††eebbsskkkkmmµµCCMMnnYYsseellaakkssggÙÙ
EEkk¬¬ggkk¬¬aayyBBIImmuunn  ..
'' ee®®kkaayyeeXXIIjj®®BBwwttii††kkaarrNN__mmiinn®®ssYYll  eeTTaaHHbbIICCaaCCIIddUUnnnniigg““BBuukkmmaaXXaatt''XXSSgg
yy""aaggNNaakk**eeddaayy  nnaaggeeTTooggssMMeerrcccciitt††®®ttUUvvccaakkeeccjjBBIIppÊÊHH““BBuukkmmaaCCaaddaacc''xxaatt  ..
eeddIIrrbbeeNNII††rryyMMbbeeNNII††rr  nnaaggeeTTooggeeccjjBBIIppÊÊHHeeTTAACCYYbbeellaakkVV""nn''--LLËËvv  rraa""yyrraa""bb''BBIIkkaarr
BB¥¥aaVVTTEEddlleekkIItteeLLIIggppÊÊÁÁnnKK~~aaeennHH  ..  kkMMBBuuggEEttnniiyyaayy®®ssaabb''EEtteeXXIIjjeellaakkffaacc''--
TTIIhhuuggeeddIIccUUllmmkkeeddaayynnSSTTSSggFFMM  eeVV""--EEss®®tt  mmkkCCaammYYyyppgg  ..  ®®bbBBnnÏÏrrbbss''KKaatt''
eeQQµµaaHHFFMMssMM  TTSSggBBIIrrnnaakk''mmaannGGaayyuuCCaagg6600eehhIIyy  ..  KKaatt''mmkkFFaannaannaaggeeTTooggeeTTAA
pptt''ppgg''VVyyTTwwkk  [[ssMMNNaakk''eennAAeeBBll´́ff©©  EEtteeBBllyybb''KKaatt''mmiinnhhflflaannFFaannaaeeTT  eeddaa--

kartamB¥aVTrbs'evotmij
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yymmkkBBIIppÊÊHHrrbbss''KKaatt''eennAAqq©©aayyddaacc''®®ssyyaallBBIITTII®®bbCCMMuuCCnneeBBkk  ..  eeTTaaHHbbIIxx¬¬ÁÁnnKKaatt''ppÊÊaa
ll''nniigg®®bbBBnnÏÏ  EEttggEEttnnSSKK~~aaeeTTAA®®CCkkeekkaannBBYYnneeddkkeennAAkk~~¨̈ggvvtt††eeJJFFiissaallrraaCC  CCaaeerroogg
rraall''yybb''EEddrr  ..

kk~~̈̈ggkkaall:eeTTss:eennaaHH  ®®KKbb''@@EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammEEddllCCaaGG~~kkbbMMeerrIIVVrrSSgg  EEttggEEtt
llaakk''xx¬¬ÁÁnnBBYYnnGGaattµµaaeennAAeeBBllyybb''ddUUccsstt√√kkNN††̈̈rr  ..  ®®BBwwkkeeLLIIggeeTTIIbbee®®kkaakkeeTTAAeeFFII√√kkaarr
CCaaFFmmµµttaa  ..  eennAA®®kkuugg®®ttaavviijjeeBBlleennaaHH  mmaannEEttnnaaggeeTTooggmm~~aakk''‰‰ggKKtt''EEddllCCaaGG~~kk
rrddΩΩkkaarr®®ssII  ..  eettII[[nnaaggeeTTAA®®CCkkeennAA‰‰NNaaeebbIIeennAAeekkµµggeeTTIIbbEEttVVnn2200qq~~SS  ??  ..

eeBBlleellaakkTTSSggbbIInnaakk''kkMMBBuuggeeddIIrrpp¬¬ËËvvTTaall''®®cckk          sseemm¬¬ggÂÂhh√√SSggVVnnllaann''ææggWWuutt
eennAAmmuuxxppÊÊHH  ..  eeyyIIggssmm¬¬wwggeeTTAAeeXXIIjjmmnnuussßßmm~~aakk''mmaaDDmmSSssgg˙̇aarr  sskk''ss¬¬ËËtt      kkaatt''LL¨̈gg
ssuugg  mmuuxxEEvvgg  ®®ccmmuuHH®®ssYYcc  ÚÚkkJJrreessIIÊÊrr®®ssIIeessIIÊÊrr®®bbuuss  eess¬¬øøkkJJkk''TTaahhaann  ..  mmnnuu--
ssßßccEEmm¬¬kkEEppÌÌkkkkgg''mmiinnTTaann''®®ssYYllbbYYllppggkk**ssÊÊ¨̈HHmmkk{{bbnnaaggeeTTooggTTwwkkEEPP~~kkhhUUrrss--
®®ssaakk''  ®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  ––  GGaaeeTTooggeeGGIIyy  !!  xxMM∆∆̈̈mmiinnnnwwkkssµµaannffaa‰‰ggVVnneeKKccppuuttBBII
ee®®KKaaHHff~~aakk''yy""aaggeennHH  eehhIIyyVVnnmmkkCCYYbbxxMM∆∆̈̈eeTT  ..  nnaaggeeTTooggkk**{{bbmmnnuussßßeennaaHHvviijj®®BBmm
TTSSggnniiyyaayyttiicc@@eeLLIIggffaa  ––  bbggVV@@  !!˘̆˘̆˘̆

eeBBlleennaaHHeellaakkTTSSggbbIInnaakk''eeTTAACCaa®®ssLLSSggkkSSgg  eeddaayyeeXXIIjjkkaayyvviikkaarrdd**cc--
EEmm¬¬kk´́nnyyuuvvCCnn--yyuuvvnnaarrIIEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammeekkµµgg@@  EEddlleellaatt{{bbKK~~aayy""aaggeennHH  ..
ee®®JJHHkkaalleennAACCMMnnaann''eennaaHH  kkUUnnEExxµµrreennAAkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammTTSSgg®®bbuussTTSSgg®®ssII  mmaann®®kkiitt¥¥
vviinn&&yyttwwggrrwwggNNaass''  ssUUmm∫∫IIEEttnniiyyaayyKK~~aakk~~̈̈ggTTIIss©©aatt''kk**®®ttUUvvhhaammXXaatt''EEddrr  ..  lluuHHææ
nnaaggeeTTooggeehhAAffaa  bbggVV@@  !!    ddUUeecc~~HHeeTTIIbbeellaakkTTSSggGGss''ssaall''ffaa  mmnnuussßßdd**ccEEmm¬¬kk
eennHHKKWW  jj""aagg--FFIIVV  ..

jj""aagg--FFIIVV  CCaammnnuussßßmmaanneePPTTeessIIÊÊrr®®bbuusseessIIÊÊrr®®ssII  ..  ttSSggBBIIttUUccmmkk  eess¬¬øøkkJJ
kk''CCaa®®ssII  eeddIIrreellggnniiggrrss''eennAAEEttCCaammYYyy®®ssII  ..  eennAAqq~~SS11994400  eennAAeeBBllEEddllnnaagg
eeTTooggmmkkeerroonneennAATTII®®kkuugg®®ttaavviijj  nnaaggeeTTooggeennAAppÊÊHHCCaammYYyynnwwgg  jj""aagg--FFIIVV  eennAAPPUUmmii
®®mmaayy  ..  qq~~SS11994466  nnaaggeeTToogg®®ttUUvveeccjjeeTTAAeeFFII√√®®KKUUbbee®®ggoonneennAAbb""uuss††ii__gg""aaVV  TTSSggBBIIrr
nnaakk''kk**®®ttUUvvEEbbbbkkKK~~aattSSggBBIIeennaaHHrrhhUUttmmkk  eeTTIIbbEEttVVnnCCYYbbeennAA´́ff©©eennHH  ..

nnaaggeeTTooggkkaann''́́ ddjj""aagg--FFIIVVCCaabb''  ssYYrrbbeeNNII††rryyMMbbeeNNII††rrffaa  ––  
--  bbggVV‰‰ggeeFFII√√GGII√√ssBB√√́́ ff©©eennHH  ??
--kkaallBBII22--33´́ff©©eennHH  xxMM∆∆̈̈ssMMeerrcccciitt††ccUUlleeFFII√√TTaahhaann,,  CCaaGG~~kkbbkkEE®®bbPPaassaaeennAAbb""uu--

ss††ii__PPUUmmii®®mmaayy  xxaaggeeCCIIggppÊÊHHFFMMeeVV""--EEss®®tt  ..  xxMM∆∆̈̈mmaannzzaannnn††rrss&&kkii††CCaaBBlleeTTaa  ..  ssBB√√́́ ff©©
eennHHxxMM∆∆̈̈ddaakk''eeQQµµaaHHCCaa®®bbuussvviijjffaajj""aa--VV  ..

nnaaggeeTTooggVVnnss††aabb''ssBB√√®®KKbb''  kk**ddkk´́ddeeccjj  QQrrssmm¬¬wwggjjaa""gg--VV®®ssLLSSggkkSS  



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                118877

gg  KKSSggmmaatt''mmYYyyssnnÊÊ̈̈HHnnwwkkkk~~̈̈ggcciitt††ffaa  ––  ««  yyII  !!  GGjjqqÁÁtteehhIIyyeettII  !!  eellaatt{{®®bbuu--
sskkNN††aallvvaall,,  ccMMeeJJHHmmuuxx““BBuukkmmaanniiggeeccAAhh√√aayynnaayy  ®®ttUUvvbbgg''vviinn&&yy®®ssIIGGss''rrllII
gg  »»  ..  nnaaggnnwwkkKKYYrr[[xxµµaass''eeGGoonnCCaa´́®®kkEEllgg  nnaaggkk**eellaatteeTTAA[[{{bb““BBuukkmmaayyMMss--
®®ssaakk''  ®®BBmmTTSSggssMMBBHHssMMuueeTTaassnnUUvvkkaayyvviikkaarrEEddllnnaaggVVnneeFFII√√xxuusseennHH  ..  eellaakk
ffaacc''--TTIIhhuugg  ´́ddss††SSkkaann''́́ ddnnaaggeeTToogg  ´́ddeeqq√√ggkkaann''ssµµaajj""aagg--VVyy""aaggee®®ttkkGGrr  ®®BBmm
TTSSggnniiyyaayyffaa  ––  ®®bbeessIIrrNNaass''  !!  ®®bbeessIIrrNNaass''  !!  ..  eeyyIIggGGaacceeddaaHH®®ssaayybb
JJ˙̇aaGGaaeeTTooggVVnnmmYYyyrryy::yy""aaggggaayy  ..  eerrOOggGGaaeeTToogg‰‰gg{{bbjj""aagg--VVGGmm∫∫aajj''mmiijj
eennHH  KKµµaanneeTTaassKKµµaannbbgg''®®kkiitt¥¥vviinn&&yyGGII√√eeTT  ..  ≤≤LLËËvveennHHxxMM∆∆̈̈ssMMeerrccCCaabbnnÊÊaann''  KKWWeeBBll®®BB
llbb''eemmIIllmmnnuussßßmmiinnssaall''  GGaaeeTToogg®®ttUUvvEEtteess¬¬øøkkJJkk''CCaaTTaahhaannrrgg''ccSSjj""aagg--VV  ..
ccMMEENNkk‰‰jj""aagg--VV  ®®ttUUvvEEttmmkkTTTTYYllGGaaeeTTooggnnSSyykkeeTTAAeennAAkk~~̈̈ggbb""uuss††ii__CCaammYYyyppgg  ..
eennAAeeBBll®®BBllwwmmeeLLIIgg  mmuunneeBBll®®bbCCaaCCnnee®®kkaakk  GGaaeeTToogg®®ttUUvvEEttee®®kkaakkeeLLIIggeeTTAAssMM
NNaakk''eennAA‰‰ppÊÊHHFFMMeeVV""--EEss®®ttvviijj  ..  eettIIeeyyaabbll''xxMM∆∆̈̈eennHH  jj""aagg--VV‰‰ggyyll''yy""aaggeemm""
ccEEddrr  ??  ..

--  xxMM∆∆̈̈ssµµ&&®®KKcciitt††CCYYyyååbbttƒƒmm∏∏GGaaeeTToogg®®KKbb''@@mmeeFF¥¥aaVVyy    EEddllxxMM∆∆̈̈GGaacceeFFII√√eeTTAAeekkIItt  ..
ccMMEENNkk‰‰eellaakkVV""nn''--LLËËvv  kk**FFaannaarraa""bb''rrggccaatt''EEttggttSSggnnaaggeeTTooggCCaa®®KKUUbbee®®ggoo

nneeLLIIggvviijj  ..
kk~~̈̈ggEExxååssPPaa11994455  GG~~kk®®KKUUeeTTooggbbee®®ggoonnkkUUnnssiissßßEExxµµrrGGMMBBIImmuuxxvviiCCÇÇaaEExxµµrr--VVrrSS

ggeennAAssaallaabbzzmmssiikkßßaa  EEddllttSSggeennAATTII®®kkuugg®®ttaavviijj  ..  ccMMEENNkk‰‰eevvoottmmiijjvviijj  vvaa
eekk††AA®®kkhhaayyNNaass''eeddaayymmiinnKKYYrrPP¬¬aatt''eess~~øøtt[[mmnnuussßßEEddllvvaaTTuukkcciitt††  eehhIIyyEEddll
ddwwggvviiFFaannkkaarrNN__ssmm©©aatt''rrbbss''vvaaGGss''eeTTAAeehhIIyyeennaaHH  eeKKcceeccjjBBIIEExxßßrryy::rrbbss''vvaa
yy""aaggeennHHeeTT  ..  ddUUeecc~~HHvvaaKKiittffaa  ®®ttUUvvEEttttaammssmm¬¬aabb''nnaaggeeTToogglluuHH®®ttaaEEttVVnn  eeddIImm∫∫IITTuu
kkCCaaKKMMrrUU  ..

´́ff©©mmYYyy  eellaakkffaacc''--TTIIhhuuggTTTTYYllssMMbbuu®®ttBBIIrrcc∫∫aabb''rrbbss''ttaaKKwwmm--vvNNˆ̂:BBII®®BBHHhh
ssƒƒ®®BBHHssggÙÙmmYYyyGGgg®®BBHHnnaamm  LLSS--eerrOOgg  ..

ssMMbbuu®®ttTTII11,,  ssMMrraabb''eellaakkffaacc''--TTIIhhuugg  EEddllbbJJÇÇaakk''®®VVbb''BBIIGGss&&yyddΩΩaannrrbbss''
KKUUddNN††wwggnnaaggeeTToogg,,  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊ  ..  mmiinnbbggÌÌgg''yyUUrrKKaatt''kk**vvaayyTTUUrreellxxmmYYyycc∫∫aa
bb''PP¬¬aamm  ..  EEtt44´́ff©©ee®®kkaayymmkk  ®®kkssYYggssnnii††ssuuxxeennAA´́®®BBnnKKrrVVnnvvaayyTTUUrreellxxttbbmmkk
vviijjffaa  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊVVnnpp¬¬aass''eeTTAAeeFFII√√kkaarreennAA®®kkssYYggssnnii††ssuuxxeennAAkkmmıı¨̈CCaakkNN††aa
ll  eexxtt††VVtt''ddMMbbggVVtt''eeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆..

ssMMbbuu®®ttTTII22,,  ssMMrraabb''nnaaggeeTToogg  ..  ssMMbbuu®®ttVVnneerroobbrraabb''BBIIkkaarrttaammqqaaeeqqAArrbbss''
eevvoottmmiijj  ..  ttSSggBBIInnaaggeeTTooggeeKKcceeccjjmmkk  ttaaKKwwmm--vvNNˆ:mmiinnssUUvvVVnneeFFII√√kkaarrggaarrGGII√√
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eeTT  ee®®JJHHeevvoottmmiijjEEttggEEtteehhAAKKaatt''[[mmkkeemmIIllkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''rrbbss''BBYYkkvvaa  eeTTAAeellII
®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''EEddllvvaaeeccaaTTffaaCCaammnnuussßßkk∫∫tt''  ..  CCaaeerrooggrraall''eeBBllssmm¬¬aa
bb''  eevvoottkkuuggEEttggEEttnniiyyaayyffaa  eebbIIEEmm""--GGMMuu´́llllkkeeTTAAyykkGGaaeeTTooggvviillccUUllEEddnnddIIrrMM
eeddaaHHvviijjkk~~¨̈ggeeBBllqqaabb''@@eennHH  vvaannwwggeellIIkkEEllggeeTTaass[[rrYYccxx¬¬ÁÁnn  EEtteebbIImmiinnddUUeecc~~aaHHeeTT
eennAAeeBBllNNaaEEddll®®kkssYYggmmaannssmmttƒƒkkiiccççeeTTAAttaammccaabb''VVnn  bbkkßß®®ttUUvvEEttssmm¬¬aabb''EEcckk
KK~~aaeemmIIllnniiggTTuukkCCaaKKMMrrUU  ..ll..  eeddaayyssaarrEEttkkaarrssmm¬¬aabb''mmnnuussßßeeddIImm∫∫IIbbnn¬¬aaccCCaappÊÊÁÁnn@@
yy""aaggeennHH  yyaayyttaaPP&&yyttkk''ss¬¬̈̈ttCCaaEE®®kkEEllgg  ..  KKaatt''pp††SSkkUUnnKKaatt''ffaa  ddaacc''xxaatt®®ttUUvvEEtt
rrtt''eePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkmmıı¨̈CCaakkNN††aallCCaaddaacc''xxaatt  ee®®JJHHeevvoottmmiijjmmiinnbbJJŒŒbb''kkaarrBB¥¥aaVVTT
rrbbss''vvaaeeTT  ..ll..

nnaaggeeTTooggkk**eeppII∆∆ssMMbbuu®®ttmmYYyyeeTTootteeTTAAKKUUddNN††wwgg  ttaammGGss&&yyddΩΩaannffIIµµ  eerroobbrraabb''BBII
TTuukk≈≈eevvTTnnaanniiggkkaarrPPiittPP&&yyGGss''rryy:eeBBll1199EExxmmkkeehhIIyy  ..

eennAA´́ff©©TTII1177--77--4488  CCaa´́ff©©bbJJççbb''kkaarrssiikkßßaarrbbss''kkUUnnssiissßß  ..  eennAAssaallaaeerroonn
eeKK®®VVrrBB√√eeFFII√√BBiiFFIIEEcckkrrgg√√aann''ddll''GG~~kkeerroonnBBUUEEkk  ..  GG~~kk®®KKUUeeTTooggccUUllppÊÊHHeennAAeemm""aagg11rreessoo
llyyWWttCCaaggFFmmµµttaa  ..  eeTTAAddll''ppÊÊHH  nnaaggPP∆∆aakk''ee®®BBIIttPP&&yyrrnnÏÏtt''ddUUcceeXXIIjjeexxµµaaccllgg
ee®®JJHHeeXXIIjjmmnnuussßßccEEmm¬¬kkmm~~aakk''GGgg̈̈yykk~~̈̈ggbbnnÊÊbb''TTTTYYlleePP∆∆øøvv  ..  bbuurrsseennaaHHmmaaDDFFMMmmSS
xxııss''ddUUccttaahhßßgg''  mmuuxxmmUUll  BBuukkmmaatt''nniiggBBuukkccgg˚̊aa®®ssmmUUmm,,  ssmm∫∫¨̈rreexxµµAAXX¬¬IIcc  eess¬¬øøkkJJkk''
TTaahhaann  ..  bbuurrssccEEmm¬¬kkjjjjwwmmeeXXIIjjEEtteeFFµµjjssss̈̈HH  EEttnnaaggeeTTooggeeddIIrrhhYYssccUUll
eeTTAAkk~~̈̈ggbbnnÊÊbb''VVtt''eeddaayynnwwkkKKiittffaa  ––  yyII  !!  eebbIIGGjjmmaannbbII††rreebboobbeennHH  ss¬¬aabb''eeTTAAvviijj
®®bbeessIIrrCCaagg  !!  ..

lluuHHpp¬¬aass''ssMMeellookkbbMMJJkk''rrYYcceehhIIyy  nnaaggkk**eeddIIrreeTTAAbbnnÊÊbb''ccÂÂgg˚̊aannVVyybbMMrruuggjj¨̈SS
VVyy  ..  ®®ssaabb''EEttFFMMssMMeeddIIrrmmkkkkaann''ssµµaannaaggeeTToogg®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  ––  GGaaeeTTooggGGaa±±
´́ff©©eennHHGGMMuueeFFII√√VVyyTTTTYYlleePP∆∆øøvvBBiieessssmm~~aakk''  nniiggmmiitt††PP&&ÂÂkk††rrbbss''ttaaBBIIrrbbIInnaakk''eeTToott  mmaann
jj""aagg--FFIIVVmmkkrrYYmmCCaammYYyyppgg  ..

nnaaggeeTTooggssmm¬¬wwggmmuuxxFFMMssMM  eehhIIyyssYYrrffaa  ––
--  eettIInnrrNNaaCCaaeePP∆∆øøvvBBiieesssseennaaHH  ??
FFMMssMMssmm¬¬wwggmmuuxxnnaaggeeTTooggyy""aaggyyUUrr  eeTTIIbbeeqqII¬¬yyffaa  ––
--  KKWWeellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊeennaaHHNNaa±±  !!

--  mm~~aakk''eexxµµAAKKXX¬¬IIcceennaaHH……  ??
--  hh~~wwggeehhIIyy  !!
nnaaggeeTTooggeeddIIrreeTTAAeekkoonnCCJJÇÇSSgg  GGgg̈̈yyyyMMbbgg˙̇ËËrrTTwwkkEEPP~~kkddUUccTTwwkknnwwkkGGaaNNiittxx¬¬ÁÁnn..

EEtteennAAkk~~̈̈ggbbnnÊÊbb''TTTTYYlleePP∆∆øøvv‰‰eeNNaaHHvviijj    eeKKææssUUrrEEttssMMeeNNIIcceellaakkmmaaffaacc''--TTIIhhuugg
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kkÌÌaakkkkÌÌaayyCCaaggeeKK‰‰gg  ..  KKaatt''ssbb∫∫aayyeeddaayyeeXXIIjjkkµµÁÁyyKKaatt''mmaannvvaassnnaallÌÌ  ssggÙÙww
mmffaannwwggVVnneeKKccrrYYccBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''eeLLIIyy  ..    ccMMEENNkkFFMMeeVV""--EEss®®ttkk**ee®®ttkkGGrrNNaass''
EEddrr  ..  KKaatt''eeddIIrrssMMeeddAAmmkk  eellIIkk´́ddGGEEggÌÌllkk∫∫aallkkµµÁÁyy®®ssIICCaaTTII®®ssLLaajj''    ®®BBmmTTSSgg
nniiyyaayyffaa  ––

--  kkµµÁÁyyssmm¬¬aajj''  !!  EEssÌÌkkeennHHkkµµÁÁyyccaakkppuuttBBIITTuukk≈≈PP&&yy  EEllggeeddIIrr®®CCkkeeddkkddUUccsstt√√
kkNN††̈̈rrtteeTTAAeeTTootteehhIIyy  ..  FFMMee®®ttkkGGrrNNaass''eeddaayyVVnneeXXIIjjkkµµÁÁyyrrYYccBBIIPP&&yy  EEttFFMM
kk**ss††aayyNNaass''EEddrreeddaayyeeXXIIjjkkµµÁÁyy®®ttUUvvXX¬¬aatteeTTAAqq©©aayyEEssnnqq©©aayyyy""aaggeennHH  ..

nnaaggeeTToogg{{bbFFMMEEss®®tteehhIIyy®®TTeehhaarryyMMeeLLIIggffaa  ––
--  FFMMeeGGIIyy  !!  vvaassnnaaxxMM∆∆̈̈GGIIkk**GGPP&&BB√√eemm""¬¬HH  ??  eeTTAAmmuuxxmmiinnrrYYcc  ffyyee®®kkaayykk**mmiinneekkIItt  ..
rrYYcceehhIIyykk**yyMMtteeTTAAeeTToott˘̆˘̆˘̆  FFMMEEss®®tt®®ssLLSSggkkSSggssµµaannffaakkµµÁÁyycc∫∫aass''CCaaVVnn

ssbb∫∫aayy  eeddaayymmaannKKUUddNN††wwggmmkknnSSeeTTAArrkkssnnii††ssuuxx  ..  eeBBlleennaaHH®®bbBBnnÏÏKKaatt''ccaabb''
´́ddeeTTAABBnn¥¥ll''ffaa  GGaaeeTTooggmmiinnEEddlleeXXIIjjmmuuxxKKUUddNN††wwggvvaaeeTT  ´́ff©©eennHHvvaaeeTTIIbbEEtteeXXIIjj
CCaaeellIIkkTTII11  vvaaKKµµaanncciitt††®®bbttiiBB&&TTÏÏeeTT  ..

FFMMEEss®®ttyykk´́ddTTHHff©©aasseehhIIyynniiyyaayyeeLLIIggttiicc@@ffaa  ––
--  vvIIvvrreehhIIyy@@  !!  eeFFII√√eemm""cceeTTAA  yyWWtteeBBlleeTTAAeehhIIyy  !!˘̆˘̆˘̆
eemm""aagg44rreessooll  eePP∆∆øøvvTTSSggGGss''®®ttLLbb''eeTTAAvviijj  ..  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊEEff¬¬ggGGMMNNrr

KKuuNNmmççaass''ppÊÊHH  CCaaBBiieessssjj""aagg--FFIIVV  ..  KKaatt''nniiyyaayyeeTTAAFFMMEEss®®ttffaa  ––  EEssÌÌkkeennHH
KKaatt''nnwwggmmkknnSSGGaaeeTTooggeeccjjddMMeeNNIIrreeTTAAeehhIIyy  ..  kkVV""ll''kkuuggvv&&rreeccjjeeTTAAeennAAeevvllaa
eemm""aagg33rreessooll  eebbIIxxkkxxaann®®ttUUvvEEttccSSmmYYyyGGaaTTiitt¥¥eeTTootteeTTIIbbVVnn  ..

EEssÌÌkkeeLLIIgg  GGss''eellaakk@@ddEEddllmmkkddll''ppÊÊHHFFMMeeVV""--EEss®®tt  eeddIImm∫∫IICCUUnnddMMeeNNIIrr
GG~~kkTTSSggBBIIrr  ..  ®®ssaabb''EEttVVtt''nnaaggeeTToogg˘̆˘̆˘̆  TTSSggGGss''KK~~aa®®ccYYll®®ccbbll''eeddIIrrrrkk  ..  eellaakk
ffaacc''--TTIIhhuuggxxMMeeddIIrrrrkkkkµµÁÁyy  ..  FFMMEEss®®ttxxßßiibb®®VVbb''KKaatt''ffaa  GGaaeeTTooggmmiinn®®ssLLaajj''eellaa
kkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊeeTT  ..

--  vvIIvvrreehhIIyy  !!  eeFFII√√eemm""cceeTTAA  ??  eellaakkffaacc''--TTIIhhuuggnniiyyaayyeeLLIIgg,,  ccuuHHeebbIIeellaakk
eekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊCCaaKKUUddNN††wwggttaamm®®bb´́BBNNII  xxMMkkaatt''TTwwkkddIÍ́ ®®BBTTeenn¬¬  kkaatt''®®KKaabb''rrMMeessvv  mmkk
ttaammrrkk  eehhIIyy≤≤LLËËvvEEbbrrCCaaddUUeecc~~HHeeTTAAvviijj  ??  ..

GGss''mmYYyyssnnÊÊ̈̈HHFFMM  eellaakkkk**rrkkeeXXIIjjnnaaggeeTTooggeennAAkk~~̈̈ggbbnnÊÊbb''TTwwkk  ..  KKaatt''ccUUlleeTTAA
ddll''  ccaabb''́́ ddkkµµÁÁyymmkkddaakk''eellII®®TTUUgg  rrYYccnniiyyaayyBBnn¥¥ll''yy""aaggee®®ccIInn  TTIIbbMMppuuttKKaatt''®®VVbb''
nnaaggeeTTooggffaa  eebbIIssiinnCCaaeevvoottmmiijjccaabb''nnaaggVVnn  CCIIvviittrrbbss''nnaaggnnwwgg®®ttUUvvppuuttrrlltt''eehhII
yy  ddUUeecc~~HHnnaagg®®ttUUvvEEttccaakkeeccjjBBIITTIIeennHHCCaaddaacc''xxaattkkMMuubbggÌÌgg''  ..

TTIIbbMMppuuttnnaaggeeTToogg®®ttUUvvEEtteeFFII√√ttaammbbJJÇÇaarrbbss''bbggbbÌÌËËnnccaass''TTMMuuTTSSggeeTTIIssTTaall''̆̆ ˘̆˘̆
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kkVV""ll''bbnnWW¬¬sseemm¬¬ggkkEEJJççmmYYyyyy""aaggEEvvgg  TTUUtt  !!˘̆˘̆˘̆˘̆  eennAAeellIIkkTTII11  ..  eellaakkffaacc''--
ttIIhhuuggddwwkk´́ddnnaaggeeTTooggeeccjjBBIITTIIBBYYnn  eeddIImm∫∫IImmkkCCYYbbeeccAAhh√√aayy  KKWWeellaakkVV""nn''--LLËËvv  ..
eellaakkGGEEggÌÌllkk∫∫aallnnaaggeeTTooggeeddaayykkII††GGaassUUrr  ®®BBmmTTSSgg®®bbKKll''lliixxiitteeppßßgg@@mmkk
nnaagg  ddUUccCCaassMMbbuu®®ttGGnnuuJJÔÔaattcc∫∫aabb''CCaaeeddIImm  ..  eellaakkBBnn¥¥ll''ffaa  ––  eeBBllNNaannaaggeeTToo
ggeeTTAAddll''VVtt''ddMMbbgg  nnaagg®®ttUUvvEEtteeppII∆∆ssMMbbuu®®ttmmYYyycc∫∫aabb''mmkkTTIIssII††kkaarrrrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggssii
kkßßaaFFiikkaarrCCaattiieennAA´́®®BBnnKKrrCCaaccSSVVcc''  eeddIImm∫∫IIssMMuullaaBBIImmuuxxttMMEENNgg®®KKUUbbee®®ggoonn  ..  eellaakk
eekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊeettOOnnnnaaggeeTToogg[[®®bbjjaabb''eeKKaarrBBllaabbggbbÌÌËËnnjjaattiissnn††aannee®®JJHHeeBBlleevv
llaammkkddll''eehhIIyy  ..  nnaaggeeTTooggkk**eellIIkk´́ddssMMBBHHllaaGGss''eellaakkTTSSggGGss''  ..  nnaagg
{{bbjj""aagg--FFIIVVEEddllCCaammiitt††PPkkii††dd**kkMMsstt''kkMMrrnnwwggKK~~aattSSggBBIIttUUcc@@  eehhIIyyEEff¬¬ggGGMMNNrrKKuu--
NNyy""aagg®®CCaallee®®CCAA  EEddllVVnnCCYYyyee®®CCaammEE®®CCggeeddaayyGGss''BBIIcciitt††eeffII¬¬mm  ..  nnaaggeeKKaa
rrBB{{bbllaaFFMMEEss®®ttnniiggFFMMssMM  GGrrKKuuNNeellaakkmmaannKKuuNNTTSSggBBIIrryy""aaggxx¬¬SSgg  ..  nnaaggssMM--
BBHHllaaeellaakkmmaaffaacc''--TTIIhhuugg  nniiggeellaakkVV""nn''--LLËËvveeddaayyeeKKaarrBB  ..

TTUUtt  !!˘̆˘̆˘̆  kkVV""ll''bbnnWW¬¬ssJJÔÔaamm††ggeeTToottCCaaeellIIkkTTII22  ..  eellaakkffaacc''--TTIIhhuuggkk**GGeeJJIIÇÇ
jjGG~~kkTTSSggGGss''KK~~aaeeddIIrrssMMeeddAAeeTTAAkkMMBBgg''EEpp  ..  ´́ddmm≈≈aagg  eellaakkmmaahhuuggkkaann''kkaabbUUbbeexxaa
GGaavv  ´́ddmm≈≈aaggeeTToottddwwkk´́ddkkµµÁÁyy®®ssIIeeLLIIggkkVV""ll''  ..  ddll''eehhIIyyeellaakkkk**{{bbllaakkµµÁÁyyTTSS
ggBBIIrreeddaayyGGaaeeLLaaHHGGaall&&yy  rrYYcceellaakkkk**ccuuHHBBIIkkVV""ll''eeTTAACCYYbbGG~~kkeennAAeellIIEEppvviijj  ..

TTUUtt  !!˘̆˘̆˘̆  kkVV""ll''bbnnWW¬¬ssJJÔÔaamm††ggeeTToottCCaaeellIIkkTTII33  rrYYcckk**eeFFII√√ddMMeeNNIIrrccaakkeeccjjBBIIkkMMBB
gg''EEppssnnßßwwmm@@  eeddaayyTTuukkGG~~kkCCUUnnddMMeeNNIIrr[[eellIIkk´́ddbbkk''rrvviicc@@mmkkGG~~kkTTSSggBBIIrrTTSSggGGaa
eeLLaaHHGGaall&&yy    ..        nnaaggeeTTooggeeXXIIjjeellaakkmmaahhuuggyykk´́dd{{bbkk∫∫aallyyMMddUUcckkUUnneekkµµgg
EEllggxxµµaass''eeGGoonnGG~~kkCCiittxxaagg  ..      eellaakkyyMMee®®JJHHttUUcccciitt††nnwwggxx¬¬ÁÁnn‰‰ggEEddllKKµµaannssmmttƒƒ
PPaaBBkkaarrJJrrkkµµÁÁyy®®ssII      EEbbrrCCaabbeeNN††aayy[[nnaaggEEbbkkeeccjjBBIIxx¬¬ÁÁnneeTTAAttaamm®®bbuussmm~~aakk''EEdd
llnnaaggmmiinnEEddllssaall''nniiggKKµµaanncciitt††®®ssLLaajj''bbnnii††cceessaaHH  ..

®®kkeeLLkkeemmIIllmmkkxxaaggkk~~¨̈ggkkVV""ll''  mmaannssuuTTÏÏEEttTTaahhaannCCaattiiVVrrSSgg--EExxµµrrEEttBBIIrr
nnaakk''mm""gg''@@˘̆˘̆˘̆  eeXXIIjjddUUeecc~~HH,,  GG~~kkTTSSggGGss''KK~~aaKKµµaannGGII√√nniiyyaayyeeTToottee®®kkAABBIIss®®mmkk''TTwwkkEEPP~~
kkEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH˘̆˘̆˘̆

kkVV""ll''bbrrmmkkddll''mmaatt''JJmm  kkUUeeLLAAkkUUeeccoogg  rrYYcceehhIIyy  ®®ttUUvvbbtt''xxaaggeeqq√√ggeeddIImm∫∫II
ssMMeeddAAeeTTAAeexxtt††EE®®BBkkÚÚssßßII  ..  ®®ssaabb''EEttCCYYbbBBYYkkeevvoottmmiijjddaakk''GGnnÊÊaakk''rrgg''ccSSVVjj''ddUUcc
llaaCCppÊÊ¨̈HH  ..  TTaahhaannVVrrSSgg®®kkaabbss∫∫aabb®®KKbb''@@KK~~aa  EEttnnaaggeeTTooggmmiinn®®kkaabbeeTT  ee®®JJHHnnwwkk
kk~~̈̈ggcciitt††ffaa  eebbIIss¬¬aabb''eeBBlleennHHeeTTAA  vvaa®®bbeessIIrrCCaaggrrss''eennAA  eehhIIyy®®bbEEhhllCCaaVVnnssuu
xxssaann††eeTToottppgg  ..  EEtteennAAxxaaggmmuuxxkkVV""ll''FFMM  mmaannkkVV""ll''ttUUcceebbIIkkBBIImmuuxxppÊÊ̈̈kkGGgg˚̊rreeBB--
jj  ..    eennAAssggxxaagg    mmaannTTUUkkbb""uukkccaayyFFMM@@pp††̈̈kkGGgg˚̊rreeBBjjEEddrr  ..    GGgg˚̊rreennHHCCaaeess∫∫øøgg  



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                119911

ppgg  EEttkk**CCaaee®®KKOOggssMMrraabb''kkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnnnnwwgg®®KKaabb''rrMMeessvvppggEEddrr  ..  kkSSeePPII¬¬ggeevvoottmmiijjmmiinn
GGaacceeFFII√√GGII√√BBYYkkeeyyIIggeekkIItteeTT  ffII√√tt∫∫iittEEttkkVV""ll''eebbIIkkmmiinneellOOnneeddaayysseeNN††aaggTTUUkknniigg
GGgg˚̊rryy""aaggFF©©nn''  ..  eennAAttaammpp¬¬ËËvveeyyIIggCCYYbb®®bbTTHHkkaarrVVjj''rrMMxxaannrrbbss''BBYYkkeevvoottmmiijjCCaajjww
kkjjaabb''  EEttKKµµaannee®®KKaaHHff~~aakk''GGII√√eeTT  ee®®JJHHkkSSeePPII¬¬ggvvaaCCaakkSSeePPII¬¬ggFFuunnmmUUss˚̊WWttuugg  EEddllVVjj''
mmiinnGGaaccFF¬¬aayyrrhhUUttddll''kkVV""ll''eeyyIIggVVnneeLLIIyy  ..  mmaanneeBBllxx¬¬HHTTaahhaannVVrrSSggFFuujj
®®TTaann''kk**VVjj''ttTTll''vviijjmmYYyyrr""aavveeddaayykkSSeePPII¬¬ggmmII´́®®ttEEyy""tt  bbNN††aall[[bbUUddUUyyss¬¬aabb''
nniigg®®bbkkaacc''ss¬¬aabb''bbHHeeCCIIgg®®ccUUgg˘̆˘̆˘̆

´́ff©©TTII33,,  eemm""aagg®®bbEEhhll1111®®BBwwkk,,  kk∫∫ÁÁnnkkVV""llbbrrmmkkddll''eexxtt††EE®®BBkkÚÚssßßII  ..  nnaa
yyEEsshh√√kkuuggvv&&rrssMMeerrcc[[GG~~kkddMMeeNNIIrrTTSSggGGss''ccuuHHBBIIkkVV""ll''eeLLIIggrrffeePPII¬¬ggvviijj  eeddIImm∫∫II
ssMMrraallkkVV""ll''EEddll®®ttUUvvddwwkkGGgg˚̊rreeTTAA´́®®BBnnKKrreennHH  ..  

eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊkk**bbeeNNII††rrnnaaggeeTTooggeeTTAAkkaann''ssƒƒaanniiyyrrffeePPII¬¬ggEE®®BBkkÚÚssßßII  ..
lluuHHTTaahhaannVVrrSSggeeLLIIggeellIIrrffeePPII¬¬ggrrYYccrraall''eehhIIyy  rrffeePPII¬¬ggkkuuggvv&&rrkk**eebbIIkkbbrrccaakk
eeccjjBBIIssƒƒaanniiyyPP¬¬aammssMMeeddAAeeTTAAkkaann''rrddΩΩFFaannIÍ́ ®®BBnnKKrr  ..  

eennAAeemm""aagg55rreessooll  eeyyIIggTTSSggBBIIrrnnaakk''eeFFII√√ddMMeeNNIIrrmmkkddll''´́®®BBnnKKrr®®bbkkbbeeddaa
yyeesscckkII††ssuuxx  ..  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊyykknnaaggeeTTooggeeTTAAeeppII∆∆nnwwggyyaayyCCIIeennAAvvtt††ccnnÊÊ--
rrggßßIIssiinn  ..  rrYYcceehhIIyyeellaakkeeddIIrreessIIuubbssYYrrrrkkLLaannkkuuggvv&&rreeddIImm∫∫IIeeFFII√√ddMMeeNNIIrrbbnn††eeTTAArraaCC
FFaannIIPP~~MMeeBBjjeeTToott  ..

eennAA´́ff©©TTII3300--77--4455  eevvllaaeemm""aagg®®bbEEhhll1100®®BBwwkk  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊmmkkTTTTYY
llnnaaggeeTTooggeeccjjBBIIvvtt††  bbeeNNII††rreeTTAAkkaann''kk∫∫ÁÁnnLLaannkkuuggvv&&rrEEddllssiiƒƒtteennAAccmm©©aayy®®bb--
EEhhll550000EEmm""®®ttBBIIvvtt††  ..  eellaakkbbgg˙̇aajjnnaaggeeTTooggddll''EEsshh√√kkuuggvv&&rrffaa  nnaaggCCaabbÌÌËËnnCCII
ddUUnnmmYYyy  kkMM®®JJ““BBuukkmm††aayy  eellaakk®®ttUUvvnnSSnnaaggeeTTAAbbnn††kkaarrssiikkßßaaeeTTootteennAAPP~~MMeeBBjj  ..
eellaakkEEsshh√√kkuuggvv&&rrCCaattiiVVrrSSggrraaEErrkkbbnnii††cc  EEtteellaakkCCaammnnuussßßcciitt††FFmm··  kk**yyll''®®BBmm
eehhIIyybbggaabb''[[nnaaggeeTTooggeess¬¬øøkkJJkk''CCaaTTaahhaannddUUcceeKK‰‰ggEEddrr  ee®®JJHHLLaannkkuuggvv&&rr
eennHHssMMrraabb''ddwwkkEEttTTaahhaanneeTT  ..  

eennAAeeBBllEEddllTTaahhaanneeLLIIggeellIILLaannrrYYccee®®ssccVVcc''eehhIIyy  kk∫∫ÁÁnnLLaannkk**eeFFII√√ddMM--
eeNNIIrreeccjjBBIITTIIeennaaHH  ..

❑                         ❑

❑
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bbnnÊÊaabb''BBIIqq¬¬ggkkaatt''®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnneehhIIyy  eeyyIIggmmkkddll''kk∫∫aallssııaann®®BBHHmmuunnII--
vvggßß  ..  LLaannkkuuggvv&&rr®®ttUUvvQQbb''eeddIImm∫∫II[[BBYYkkGGaavvuuFFhhttƒƒ  EEqqkk®®ttYYttBBiinniitt¥¥  ..  eeKKBBiinniitt¥¥®®KK
bb''@@LLaann˘̆˘̆˘̆  lluuHHddll''LLaannmmYYyyeeKKeeKKeeXXIIjjTTaahhaann®®ssIImm~~aakk''  eeKKkk**eehhAA[[ccuuHHBBIILLaann
yykkeeTTAAXXMMuuTTuukkeeddaayyKKµµaannssYYrrnnSSGGII√√mmYYyymm""aatt''eessaaHH  ..

eeddaayyeeXXIIjjeehhttuummiinn®®ssYYllddUUeecc~~HH  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊBBwwggeellaakkEEsshh√√kkuuggvv&&rr
eeccjjmmuuxxttvvaa""ssMMuuFFaannaa  eeddaayyssMMGGaaggffaannaaggeeTTooggCCaa®®bbBBnnÏÏrrbbss''eellaakk  ..

eennAAeeBBlleennaaHHmmaannkkaarrCCEECCkkKK~~aaeeLLIIggttwwggssrr´́sskk  EEttTTIIbbMMppuutteeKKkk**eeddaaHHEEllgg
nnaaggeeTTooggBBIITTIIXXMMuuXXSSggmmkkvviijj  ..

mmaannbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrxx¬¬HHssYYrrffaa  ––  eehhttuueemm""ccbbgg@@EExxµµrreeffII¬¬mmeexxµµAAeemm""¬¬HH  ??  ..  cceemmII¬¬yy  ––
ee®®JJHHnnaammWWuunnEExxµµrrssIIuuqq©©aajj''  eeddkkllkk''®®ssYYll  eeddIIrreellggssbb∫∫aayy  mmiinnFF¬¬aabb''TTTTYYllkkaarr
CCiiHHCCaann''BBIIssaassnn__bbrreeTTssNNaaeeTT  ..  eemm@@nnwwkknnSSmmiinneeccHHGGbb''rrMMkkUUnneeccAA  KKµµaanndduuHHmmeennaa
sseeJJççttnnaaGGaaNNiitt……®®ssLLaajj''CCaattiieeTT  ..  mmaannmmYYyyPPaaKKEEttggEEttCCiiHHCCaann''eeKK  dduuHHKKMMnniitt
EEttkk~~̈̈ggkkaarrddeeNNII††mmGGMMNNaacc  ccgg''eeFFII√√FFMM  ccgg''eeFFII√√eessddÏÏIIEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH˘̆˘̆˘̆..  eellaakk@@mmiinneeGGII
TTTTYYllddwwggTTTTYYllææBBIITTuukk≈≈eevvTTnnaarrbbss''bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  EEddll®®ttUUvvyyYYnnkkMMBBuugg
EEttCCiiHHCCaann''  ssmm¬¬aabb''  nniiggkkMMccaayybbMMppuuttBBUUCCeennaaHHeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆..

kk∫∫ÁÁnnLLaannkkuuggvv&&rrmmkkddll''xxaagglliiccvvtt††PP~~MM  ..  GG~~kkTTSSggBBIIrrnnaakk''ccuuHHBBIIeellIILLaann  eehhIIyy
kk**eeddIIrreeTTAAEEff¬¬ggGGMMNNrrKKuuNNnniiggccMMrraabbllaaeellaakkEEsshh√√kkuuggvv&&rr  eeddIImm∫∫IIeeTTAArrkkTTIIssMMNNaakk''
..  eemm""aagg88yybb''  eeyyIIggVVnnmmkkddll''ppÊÊHHmmYYyy  ..  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊeeKKaaHHTT√√aarrttuukk@@  TT√√aarr
eebbIIkkeeLLIIggeellccyyuuvvCCnnmm~~aakk''GGaayyuu1177qq~~SS  kkMMBBuuggEEttTTTTYYllTTaannVVyy  KKWWyyuuvvCCnn  yyWW--
vviijj®®TTII  ..

GG~~kkkkeemm¬¬aaHHeennHHrrssaabb''rrssll''eeqq¬¬qq¬¬aa  rrkkEEttJJkk¥¥ssYYrrssuuxxTTuukk≈≈mmiinneeXXIIjj  ee®®JJHHkkaa
llBBIImmuunneeccjjeeTTAArrkknnaaggeeTToogg  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊVVnnmmkkssMMuussMMNNaakk''eennAAppÊÊHHyyuuvv--
CCnn®®TTIImmYYyyyybb''  ..  EEssÌÌkkeeLLIIgg  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''llaayyuuvvCCnn®®TTIIeeddIImm∫∫IIeeTTAAeexxtt††®®ttaa
vviijj  KKaatt''nniiyyaayyhhaakk''ddUUccCCaaeellggkk¬¬aayyEEmmnn®®VVbb''yyuuvvCCnn®®TTIIffaa  KKaatt''nnwwggeeTTAAyykk
nnaaggeeTTooggmmkkeerroobbkkaarrCCaammYYyy˘̆˘̆˘̆  eeKKmmiinnnnwwkkssµµaannffaaeellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊnnSSnnaaggeeTToogg
mmkkEEmmnnEETTnneeTT  ..

yybb''eennaaHHyyuuvvCCnnvviijj®®TTIInniiggeellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊTTTTYYllTTaannddMMeeNNkkeellIIkkeennÊÊll

matuPUmiTI2
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kkaallppÊÊaall''kk††aarrkk~~̈̈ggbbnnÊÊbb''TTTTYYlleePP∆∆øøvv  ..  nnaaggeeTTooggeeKKggkk~~̈̈ggbbnnÊÊbb''eellIIEE®®KKssMMBBtt''mmYYyy
ttUUcc  ..  ´́ff©©bbnnÊÊaabb''mmkk  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊeeccjjeeTTAAVVtt''  ..  rrII‰‰yyuuvvCCnnvviijj®®TTII  kk**eeTTAAeerroo
nneennAAssaallaaKKiillaannuubb∫∫ddÏÏaakkCCaarraall''́́ ff©©  ..  ´́ff©©xx¬¬HHmmiinnVVnnccUUllppÊÊHHeeTT  ee®®JJHH®®ttUUvveennAAyyaa
mmeeBBTT¥¥ssMMrraabb''eevvnnxx¬¬ÁÁnn‰‰ggppgg  CCYYnnkkaalleeddIImm∫∫II[[VVnnlluuyykkaakk''xx¬¬HHppßßMMppgg  kk**ssuuxxcciitt††
yyaammCCMMnnYYsseeKKpp††ËËrrnnwwgg®®VVkk''QQ~~ÁÁll  ..  nnaaggeeTTooggssMMrraakkeennAAppÊÊHHyy""aaggss©©bb''ss©©aatt''ddUUeecc~~HH
VVnn®®bbEEhhllmmYYyyGGaaTTiitt¥¥  ..  ll©©aaccmmYYyyyyuuvvCCnn®®TTIIbbeeNNII††rreellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊmmkkppÊÊHH
yyYYrrTTSSggkkJJççbb''bbIIbbYYnnmmkkCCaammYYyyppgg  ..  mmkkddll''bbnnÊÊbb''TTTTYYlleePP∆∆øøvv  TTSSggBBIIrrnnaakk''TTmm¬¬aakk''
KKJJççbb''ccuuHHeellIIkk††aarr  ..  yyuuvvCCnn®®TTIIccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggpp¬¬aass''ssMMeellookkbbMMJJkk''ggUUttTTwwkk  ..  eellaakk
eekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊEE®®sskkeehhAA  ––

--  GGaaeeTTooggGGaa±±  !!  eeccjjmmkkeerroobbVVyyjj¨̈SS  ..
nnaaggeeTTooggllaakkJJççbb''mm˙̇ËËbb®®BBmmTTSSggddYYssVVyyddaakk''ccaann  ..  GG~~kkTTSSggbbIInnaakk''TTTTYYll

TTaannVVyyCCMMuuKK~~aaCCaaeellIIkkTTIImmYYyy  ..  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊccaakk''®®ssaaeebboorrbbgg≈≈MM[[yyuuvvCCnn®®TTII
ppwwkk  ..    mmYYyyEEkkvveehhIIyymmYYyyEEkkvveeTToott  !!  ®®TTSS‰‰NNaammiinn®®ssvvwwgg  !!    ®®ssaabb''EEttyyuuvvCCnn®®TTII
eeccHHee®®JJkk®®VVCC∆∆  mmiinnddwwggCCaaeeccjjssMMddIIEEbbkkCCaaGGUUrrhhUUrrCCaassÊÊwwggBBIINNaaBBIINNIImmkkeeTT  !!˘̆˘̆˘̆

GGMMNNaacc®®ssaaeebboorreeFFII√√[[yyuuvvCCnn®®TTIIhhflflaannTTHHssµµaaeerroommcc∫∫gg  ®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  ––
--  yyII  !!  bbgg‰‰ggxxiillNNaass''  !!  eeTTIIbbeerroobbkkaarr®®bbBBnnÏÏrrYYccffIIµµ@@  ®®ssaabb''EEtteeTTAAnnSSbbgg

eeTTooggyykkmmkkeeTToott  ..
eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊPP∆∆aakk''ee®®BBIItt  TTmm¬¬aakk''TTwwkkmmuuxx  ss©©ÁÁttbbbbUUrrmmaatt''rrkknniiyyaayyGGII√√mmiinnrrYYcc  ..

eeXXIIjjssƒƒaannkkaarrNN__EEbbbbeennHH  GG~~kkTTSSggGGss''eennAAeess©©øømmEEllggnniiyyaayyeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..
nnaaggeeTTooggccaabb''GGaarrmmµµNN__nnwwggJJkk¥¥yyuuvvCCnn®®TTIINNaass''  kk**ccaabb''eeppII††mmssYYrreeLLIIggffaa  ––

--  EEnn  !!  bbÌÌËËnn®®TTII  eerrOOggeennHHBBiittEEmmnn……  ??  ..
®®TTIIEEbbrrmmuuxxeeTTAArrkkeellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊCCMMnnYYsscceemmII¬¬yy  ..  eellaakk≤≤ÂÂnnÊÊssmm¬¬wwggmmuuxxnnaagg

eeTToogg  mmaannGGaarrmmµµNN__PP∆∆aakk''eeppIIÌÌlleeddaayyeeXXIIjjnnaaggeeTTooggEEbbrrCCaajjjjwwmmjjEEjjmmeeTTAAvviijj
..  KKaatt''eeXXIIjjnnaaggeeTTooggjjjjwwmmCCaaeellIIkkTTIImmYYyyttSSggBBIIVVnnCCYYbbKK~~aammkk  ..  KKaatt''kk**eeqqII¬¬yy
eeLLIIggffaa  ––

--  BBiittEEmmnneehhIIyyGGaaeeTToogg,,  bbggeerroobbkkaarr®®BBnnÏÏrrYYcceehhIIyyEEmmnn  ..  rrYYcceehhIIyyKKaatt''kk**
eebbIIkkkkaabbUUbbyykkrrUUbbffttmmYYyyssnn¬¬wwkkhhuuccmmkk[[nnaaggeeTToogg  ..  nnaaggeemmIIllrrUUbbffttyy""aagg
yykkcciitt††TTuukkddaakk''  ..  KKWWrrUUbbeellaakkGGgg̈̈yyppÊÊwwmmkk~~̈̈ggssMMeellookkbbMMJJkk''®®bb´́BBNNIIGGaaJJhh__BBii--
JJhh__CCaammYYyy®®ssIIyyYYnn  hhUU--KKwwmmyy""uugg  ..  eennAAEEkk∫∫rrkkUUnnkkeemm¬¬aaHH®®kkmmMMuueeXXIIjjrrUUbbGG~~kkEEcckkssMM
bbuu®®tt´́®®bbssNNIIyyhhuuccTTUUrreellxxmmYYyycc∫∫aabb''mmkk[[KKaatt''̆̆ ˘̆˘̆..

nnaaggeeTToogghhuuccrrUUbbfftteeTTAAeellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊvviijj  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnBBiinniitt¥¥mm††ggeeTToott  ..
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nnaaggccEEmm¬¬kkkk~~¨̈ggcciitt††  eehhIIyykk**ddNN††wwggssYYrrxx¬¬ÁÁnn‰‰ggffaa  eehhttuueemm††cckk**nnaagg®®ssIIyyYYnndd**llÌÌ
®®bbwwmm®®bbiiyyeennHHssuuxxcciitt††eerroobbkkaarrCCaammYYyyeellaakk≤≤ÂÂnnÊÊ  EEddllmmaannrrUUbbrraaggeexxµµAAXX¬¬IIkkddUUccCC&&rr
mmaakk''eeXX¬¬ØØeeTTAAvviijj  ??  nnaaggmmiinnEEmmnnxxwwggeeTT  EEttnnaaggmmaannccmm©©ll''EE®®kkggeellaaeennHHCCaaGGaaff··kkMM
VVMMggGGII√√mmYYyykk**mmiinnddwwgg  ??  ..

eennAAeeBBlleennaaHHeellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊnniiyyaayyeeLLIIggffaa  ––
--  eennAAeeBBllEEddlleevvoottmmiijjccaabb''bbÌÌËËnn‰‰ggeeTTAAVVtt''  bbggeeFFII√√kkaarreennAA®®kkssYYggssnnii††ssuu

xxeennAA´́®®BBnnKKrr  ..  bbggssMMuucc∫∫aabb''eeTTAArrkkbbÌÌËËnn‰‰gg®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggeennAA®®ttaavviijj  KKµµaanneellccææddMM
NNwwggGGII√√TTSSggGGss''  ..  TTIIbbMMppuuttbbggVVnnCCYYbbeellaakk  KKwwmm--ddaakk''  ((®®ttUUvvCCaabbÌÌËËnnbbeeggII̊̊ttrrbbss''
eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaacc))  EEddllrrtt''rrYYccmmkkddll''®®ttaavviijjvviijj  ..  KKaatt''®®VVbb''bbggffaa  KKaatt''KKµµaann
ssggÙÙwwmmffaabbÌÌËËnn‰‰ggeennAArrss''eeTT  ..  ee®®JJHHBBYYkkTTaahhaannCCMMnnYYyyTTSSgg2200nnaakk''  EEddllrrtt''rrYYcc
eennAAeellIIkkTTII11CCaammYYyyKKaatt''eennaaHH  VVnnVVtt''bbgg''CCIIvviitteeddaayyssaarreevvoottmmiijjGGss''eeTTAAeehhIIyy
..  GG~~kkEEddllmmkkddll''®®ttaavviijjeennHH  mmaannEEttKKaatt''nniiggeellaakkEEsshh√√bb""uuss††ii__bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  KKaatt''
nniiyyaayyffaa  KKaatt''VVnneeXXIIjjbbÌÌËËnn‰‰ggCCaabb''kkuunn  ttSSggBBIIeennAA®®ttgg''mmMM††¨̈kk∫∫aallssııaannEEddkkTTII11
mmkkeemm""¬¬HH  ..  bbggGGss''ssggÙÙwwmmnnwwggrrkkbbÌÌËËnn‰‰ggeehhIIyy  ..  KKaabb''CCYYnneeBBlleennaaHHrrddΩΩkkaarrVVrrSSgg
®®ttUUvvkkaarrmmnnuussßßmm~~aakk''EEddlleeccHHPPaassaabbII  eeddIImm∫∫IImmkkeeFFII√√kkaarreennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbggeennHH  bbggkk**
ssµµ&&®®KKcciitt††pp¬¬aass''mmkkeeFFII√√kkaarreennAATTIIeennHHeeTTAA  ..  eennAA´́ff©©EEddllbbggeerroobbkkaarr  bbggVVnnTTTTYYll
TTUUrreellxxmmYYyycc∫∫aabb''ffaa  bbÌÌËËnn‰‰ggVVnnrrtt''eeKKccrrYYccBBIIkkNN††aabb''́́ ddeevvoottmmiijjeehhIIyy  ..  33EExx
ee®®kkaayymmkk  bbggkk**VVnnTTTTYYllssMMbbuu®®ttbbÌÌËËnn  EEddllEEff¬¬ggffaammaannTTuukk≈≈®®BBYYyyCCaaxx¬¬SSggeeddaayy
xx¬¬aaccvvaattaammBB¥¥aaVVTT  ..  bbggkk**®®bbjjiibb®®bbjjaabb''eeTTAAyykkbbÌÌËËnn‰‰ggeennHHmmkk  ..

--  xxMM∆∆̈̈ssUUmmGGrrKKuuNNccMMeeJJHHkkaarryykkcciitt††TTuukkddaakk''rrbbss''bbggmmkkeellIIxxMM∆∆̈̈ ,,  nnaaggeeTTooggeeqqII¬¬
yyeeddaayymmaannGGaarrmmµµNN__FFUUrr®®ssaall  ..  eerrOOggxxMM∆∆̈̈nniiggxxMM∆∆̈̈GGaacceeddaaHH®®ssaayyVVnneehhIIyy  ..

eellaakk≤≤ÂÂnnÊÊjjjjwwmmeeddaayyddwwggffaa  nnaaggmmiinn®®ssLLaajj''eellaakkeeTT  ..  rrII‰‰yyuuvvCCnn®®TTII
vviijjeeFFII√√EEPP~~kkLLwwkkLLkk''  qq©©ll''ffaaeehhttuuGGII√√kk**GG~~kkTTSSggBBIIrrEEbbrrCCaaeessIIccssbb∫∫aayyeeTTAAvviijj  eebbII
kkaallBBIImmuunneennHHbbnnii††cc  mm~~aakk''@@mmuuxxss©©ÁÁtteemmIIllEEtt®®ttIIyyaavvhhWWuuee®®kkoomm  ??

kkMMBBuuggEEttqq©©ll''  ®®ssaabb''EEtteellaakk≤≤ÂÂnnÊÊnniiyyaayyeeLLIIggffaa  ––
--  bbggssUUmmGGrrKKuuNNbbÌÌËËnn®®TTIIeehhIIyy  ´́ff©©EEssÌÌkkeennHHeemm""aagg®®VVMM®®BBwwkk  bbgg®®ttUUvveeLLIIgg

rreeTTHHeePPII¬¬ggeeTTAAeexxtt††VVtt''ddMMbbggvviijj  ..  bbggssUUmmeeppII∆∆GGaaeeTTooggCCaammYYyybbÌÌËËnn‰‰ggssiinn  ..  ´́ff©©
NNaammYYyybbggnnwwggvviillmmkkeerroobbccMMppßßMMpp̃̃¨̈GG~~kkTTSSggBBIIrr  ..

®®TTII®®KKvvIIkk∫∫aalljj&&rrttttaatt''  eehhIIyyeeqqII¬¬yyeeLLIIggffaa  ––

--  eeTT  !!  eeTT  !!  mmiinneekkIItteeTT  !!  xxMM∆∆̈̈mmaannGGaayyuuttiiccCCaaggbbggeeTTooggddll''eeTTAA33qq~~SS  ..  xxMM∆∆̈̈

eehhAAKKaatt''ffaabbgg@@eeBBjjmmaatt''ttSSggBBIIttUUccmmkk  ..  eeFFII√√ddUUeecc~~HHeemm††cceekkIItt  ??  ..
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nnaaggeeTTooggeeXXIIjj®®TTIIPP&&yy®®CCYYll®®ccbbll''yy""aaggeennHH  kk**ccaabb''´́ddyyuuvvCCnnkkaann''eehhIIyynnii

yyaayyeeLLIIggffaa  ––
--  ccUUrrbbÌÌËËnnkkMMuuVVrrmm∏∏  !!  bbggkk**®®bbEEkkkkddUUccbbÌÌËËnnGGJJççwwggEEddrr  ..  bbggssUUmmTTuukkGGUUnnCCaabbÌÌËËnn

bbeeggII̊̊ttrrbbss''bbgg  ..  eeyyIIggTTSSggBBIIrrnnaakk''®®ttUUvvEEtteeKKaarrBBbbgg≤≤ÂÂnnÊÊ  eehhIIyyTTuukkKKaatt''CCaabbgg
bbeeggII̊̊ttrrbbss''eeyyIIgg  ..  eennAAeeBBlleennHH  bbgg®®ttUUvvEEtteeTTAAttaammbbgg≤≤ÂÂnnÊÊ  eeddIImm∫∫IIeeTTAAssYYrrssuuxx
TTuukk≈≈““BBuukkFFMMbbeeggII̊̊ttrrbbss''bbggeennAAXXMMuurrSSggeekkssIIssiinn  ..  bbggnnwwggssMMNNaakk''eennAATTIIeennaaHHmmYYyy
rryy::  eehhIIyyeeddIImm∫∫IIbbgg˙̇aajjeesscckkII††eessµµaaHH®®ttgg''ccMMeeJJHHbbgg≤≤ÂÂnnÊÊ  bbggssMMeerrccffaa  mmiinnTTaann''
yykkbbII††eeTT  ..

EEssÌÌkkeeLLIIgg  eemm""aaggbbYYnnkknn¬¬HH®®BBwwkk  yyuuvvCCnn®®TTIICCUUnnddMMeeNNIIrreellaakk≤≤ÂÂnnÊÊnniiggnnaaggeeTToogg
eeLLIIggrrffeePPII¬¬ggkkuuggvv&&rr  ..  mmuunnEEbbkkKK~~aa  eellaakk≤≤ÂÂnnÊÊGGEEggÌÌllkk∫∫aallyyuuvvCCnn®®TTII  ®®BBmmTTSSggnnii
yyaayybbJJÇÇaakk''ffaa    xxMM∆∆̈̈®®ssLLaajj''®®TTII‰‰ggnniiggGGaaeeTTooggddUUccbbÌÌËËnnbbeeggII̊̊tt  ..  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvvEEttppßßMMpp̃̃¨̈bbÌÌËËnn
@@TTSSggBBIIrr[[VVnnKK~~aaCCaabbII††®®bbBBnnÏÏCCaaddaacc''xxaatt˘̆˘̆˘̆

eemm""aagg55KKtt''  rrffeePPII¬¬ggbbnnWW¬¬ssJJÔÔaavviiuutt@@  rrYYcceebbIIkkbbrreeccjjBBIIssƒƒaanniiyyPP~~MMeeBBjj  ..  rrffeePPII¬¬
ggrrtt''eellOOnneeTTAAmmuuxx  nnaaggmmaanncciitt††rrIIkkrraayybbnnii††cceeddaayyVVnnmmkkGGgg¨̈yykk~~¨̈ggrrffeePPII¬¬ggeemmII--
lleeTTssPPaaBBttaammssggxxaaggpp¬¬ËËvv  ..  nnaaggmmaannGGaarrmmµµNN__rrIIkkrraayyeeddaayyyyll''ffaa´́ff©©eennHHnnaa
ggmmaannvvaassnnaallÌÌVVnneeKKcceeccjjrrYYccBBIIkkNN††aabb''´́ddeevvoottmmiijj  eebbIIBBMMuuddUUeecc~~aaHHeeTT  eebbIIkkaall
NNaaeevvoottmmiijjccaabb''VVnn  nnaaggcc∫∫aass''CCaa®®ttUUvvss¬¬aabb''yy""aaggeevvTTnnaa  ..  nnaaggssbb∫∫aayymm""¥¥aagg
eeTTootteeddaayyVVnnmmkkeeXXIIjjmmaattuuPPUUmmiiTTII22  EEddllnnaagg®®VVff~~aammkkTTssßßnnaaCCaayyUUrreehhIIyy  ..
eennAAttaammddggpp¬¬ËËvvrrffeePPII¬¬gg  nnaaggeeXXIIjjccMMkkaarrEEpp¬¬eeQQII®®KKbb''CCMMBBUUkk  mmaannttSSggBBIIss√√aayy,,  ddUUgg,,
llµµ̈̈tt,,  eemmoonn,,  xx~~̈̈rr,,  EEpp¬¬TTwwkkeeddaaHHeeKKaa,,  ®®ttEEbbkk,,  ®®kkUUcceeJJFFiissaatt'',,  ®®kkUUccff¬¬̈̈gg,,  ®®kkUUccqqµµaa  nniiggEEpp¬¬
eeQQIIeeppßßgg@@eeTToottyy""aaggee®®ccIInn≤≤ttKKNNnnaa  ..  rrffeePPII¬¬ggbbrrmmkkddll''ccMMkkaarreett~~aattEEddlldduuHH
CCaaee®®ccIInnJJnn''eeddIImm  eehhIIyyEEddllCCaaeellIIkkTTIImmYYyyEEddllnnaaggeeTTooggVVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk
..  bbnnÊÊaabb''mmkkeeTToottnnaaggeeXXIIjjeeddIImmeeQQIIFFMM@@ee®®ssaagg®®ssaaggxxııss''ssnn¬¬wwmmeessIIÊÊrrkkbb''BBBBkk  ..
mmiinnxx√√HHeeQQIIeeFFII√√ppÊÊHH  mmiinnxx√√HHGGuussdduutteeLLIIyy  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkeeTToottnnaaggeeXXIIjjvvaallEE®®ss
dd**FFMMll√√wwggeellII√√yyqq©©aayyddaacc''kknnÊÊ̈̈yyEEPP~~kk  mmaann®®ssUUvvdduuHHBBNN··́́ bbttggxxIIçç  ..  mmkkddll''ssııaann
ss√√aayyddUUnnEEkkvv  nnaaggeeTTooggeemmIIlleeTTAAkk~~̈̈ggssÊÊwwgg  eeXXIIjjGG~~kkeennssaaTT®®ttIIppÊÊ̈̈kk®®ttIIeeBBjj@@TTUUkk
..  mmkkddll''PP~~MMFFiibbttII  eennAA®®ssbbbbeeNN††aayyttaammeeCCIIggPP~~MM  mmaannddMMuuffµµttUUcc@@KKrrCCaaKKMMnnrrdd**FFMMss˚̊wwmm
´́ss˚̊  ssMMrraabb''yykkeeTTAA®®kkaallff~~ll''̆̆ ˘̆˘̆

{{  !!  ®®bbeeTTssEExxµµrrssMMbbUUrreeddaayyFFnnFFaannFFmmµµCCaattiisswwggKKµµaannGGII√√xx√√HH  ..  ppÊÊ̈̈ YYyyeeTTAAvviijjeennAA
nnKKrryyYYnn  mmaannPPaaBBxx√√HHmmuuxxxx√√HHee®®kkaayy  ..  GG~~kkEE®®ssccMMkkaarrsswwggEEttyykkeeddIImmÚÚssIIßß……eeddIImm
GGggaarrddIImmkkeeFFII√√CCaassssrrppÊÊHH  ..  eeddIImm∫∫IIddNN††SSss¬¬  GG~~kk®®ssuukksswwggEEttyykkccMMeebbIIggmmkkdduutt
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eeddaayyxx√√HHGGuuss  ..  {{  !!  ee®®JJHHEEtteehhttuueennHHeehhIIyyVVnnCCaattaaTTiijjnniiyyaayy®®VVbb''BBIIeeKKaall
bbMMNNggvvaattTTwwkkddIIrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  ffaa®®ttUUvvEEttyykk[[TTaall''EEttVVnn  eeTTaaHHyyUUkkII††qqaabb''
kkII††  ..  

kkMMBBuuggEEtt®®ss´́mmssBB√√®®KKbb''  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊkk**mmkkGGgg̈̈yyEEkk∫∫rr  eehhIIyy®®VVbb''nnaagg
eeTTooggffaa  ––  eennAAxxaaggmmuuxxeennHHKKWWssƒƒaanniiyyrrSSggeekkssII  rrYYccbbnnÊÊaabb''mmkkKKWWTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggeehhII
yy  ..  nnaaggeeTTooggee®®ttkkGGrrCCaa´́®®kkEEllgg  ee®®kkaakkQQrreerroobbccMMvvaa""llIIss  bbMMrruuggssMMuullaaeellaakk
eekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊccuuHHkkaann''ssƒƒaanniiyyeeTTAArrkk““BBuukkFFMMbbeeggII̊̊tt  ..  eellaakk≤≤ÂÂnnÊÊyyll''ddUUeecc~~HHkk**nniiyyaa--
yyeeLLIIggffaa  ––  eennAATTIIeennHHBBYYkkeevvoottmmiijjeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''  sswwggrraall''@@yybb''
vvaaccUUllmmkkccaabb''kkUUnneekkµµgg  nniiggyyuuvvCCnn  eeTTAAkkaann''TTIIGGaaff··kkMMVVMMgg  vvaakkaabb''ssmm¬¬aabb''GG~~kk®®ssuukk
≤≤ttQQbb''QQrr  ..  ddUUeecc~~HHGGaaeeTToogg‰‰ggkkMMGGaallccuuHHeennAArrSSggeekkssIIeennHHGGII  ®®ttUUvveeTTAA[[ddll''VV
tt''ddMMbbggssiinnrrYYccsswwmmKKiitttteeTTAAeeTToott  ..

KKµµaannttbbttGGII√√mmYYyymm""aatt''  nnaaggeeTTooggTTnn''́́ ddTTnn''eeCCIIgg  ®®ssaallxx¬¬ÁÁnnddUUccssMMLLII  nnwwkkeeXXII--
jjeeLLIIggvviijjCCaaffIIµµnnUUvvJJkk¥¥ttaaTTiijjEEddllffaa  eevvoottmmiijjVVnnbbJJÇÇËËnnbbUUddUUyynniiggccaarrCCnneeddII
mm∫∫IImmkkeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  ..  {{  !!  ss††aayyeesscckkII††ssbb∫∫aayyEEddllmmaannccMMnnYY
nnkknn¬¬HH´́ff©©mmkkeehhIIyy  ®®ttUUvvrrllaayyGGss''eeTTAAvviijjCCaammYYyynnwwggJJkk¥¥eellaakk≤≤ÂÂnnÊÊbb""uunnµµaannmm""aatt''
eennHH  ..  {{  !!  JJkk¥¥ttaaTTiijjCCaaJJkk¥¥BBiitteeTTeettII  !!˘̆˘̆˘̆  

eemm""aagg22kknn¬¬HHrreessooll    rrffeePPII¬¬ggVVnnmmkkddll''ssƒƒaanniiyyVVtt''ddMMbbgg  ..    eeyyIIggTTSSggBBIIrr
nnaakk''eeddIIrrssMMeeddAAeeTTAArrkkpp¬¬ËËvveeccjjeennAAxxaaggmmuuxxssƒƒaanniiyy  ..  eellaakk≤≤ÂÂnnÊÊbbgg˙̇aajjnnaaggeeTToogg
ddll''mmiitt††VVrrSSggrrbbss''KKaatt''mm~~aakk''  EEddllmmaannGG~~kkeebbIIkkbbrrCCUUnnKKaatt''mmkkQQbb''LLaannrrgg''ccSS
eeyyIIggeennAATTIIeennaaHH  ..  VVrrSSggjjjjwwmmTTTTYYlleeyyIIggTTSSggBBIIrreeddaayyhhuucc´́dd  Bonjour ppgg  ..
GG~~kkeebbIIkkbbrrnnSSeeyyIIggqq¬¬ggssııaannccaass''  eeTTAAkkaann''ee®®ttIIyyssÊÊwwggxxaaggeekkIItt  ..  VVrrSSggbbJJÇÇaa[[
GG~~kkeebbIIkkbbrrbbtt''LLaanneeTTAAeeqq√√gg  rrYYcckk**QQbb''eennAATTIIeennaaHH  xxaagg®®CCuuggvvtt††ssEEgg˚̊rrCCaabb''mmaatt''
ssÊÊwwgg  ..  eeyyIIggccuuHHBBIILLaanneehhIIyykk**eeddIIrrttaammVVrrSSggeeTTAAkkaann''bbnnÊÊbb''mmYYyy  mmaannTTMMhhMMbbIIEEmm""®®tt
kknn¬¬HHbbYYnn®®CCuugg  EEddlleellaakk≤≤ÂÂnnÊÊVVnnpp††SS[[KKaatt''CCYYllTTuukk[[nnaaggeeTToogg  ..

ttSSggBBIIeeBBlleennaaHHmmkk  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊEEttggEEttnnSS®®bbBBnnÏÏmmkkssYYrrssuuxxTTuukk≈≈nnaagg
eeTTooggCCaaeerrooggrraall''eeBBll  ®®BBmmTTSSggCCYYyyTTMMnnuukkbbMMrruugglluuyykkaakk''xx¬¬HH@@eeTToottppgg  ..  nnaagg
eeTTooggEEttggEEtteeCCoossvvaaggmmiinnccgg''CCYYbbeellaakk≤≤ÂÂnnÊÊeeTT  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[mmaannkkaarryyll''®®ccLLMMBBII
ssMMNNaakk''PPrriiyyaaeeffµµaaggffIIµµrrbbss''KKaatt''  ..

VVnnkkEEnn¬¬ggssMMNNaakk''®®ssYYllbbYYlleehhIIyy  nnaaggeeTTooggkk**eeppII∆∆ssMMbbuu®®ttssMMuullaaEEllggBBII
mmuuxxddMMEENNgg®®KKUUbbee®®ggoonneennAA®®kkssYYggssiikkßßaaFFiikkaarr´́®®BBnnKKrr  ®®BBmmTTSSggssMMuuddkkssMMNNMMuulliixxii
ttxx¬¬HHeeTToottssMMrraabb''ee®®bbIIkkaarreennAA´́ff©©ee®®kkaayy  ..  eennAAEExxkkJJÔÔaaqq~~SS11994488  nnaaggeeTTooggTTTTYYll
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VVnnssMMNNMMuueerrOOggTTSSggGGss''BBII®®kkssYYggGGbb''rrMMCCaattiieeppII∆∆mmkkBBIÍ́ ®®BBnnKKrr  ..  VVnnssMMNNMMuulliixxiitt
TTSSggGGss''eennHHeehhIIyy  nnaaggeeTTooggkk**ccUUlleeTTAAbbgg˙̇aajjxx¬¬ÁÁnneennAAGGFFiikkaarrddΩΩaann®®kkssYYggGGbb''rrMMCCaa
ttiieexxtt††VVtt''ddMMbbgg  eeddIImm∫∫IIssMMuueeFFII√√CCaa®®KKUUbbee®®ggoonneeLLIIggvviijj  ..  ´́ff©©TTII1122--99--4488  nnaaggeeTToogg
®®ttUUvvccUUlleeTTAACCYYbbeellaakkGGFFiikkaarrbbzzmmssiikkßßaattaammkkMMNNtt''  ..  eellaakkGGFFiikkaarr®®ttkkUUll  eegg""aa
GGgg̈̈yyccSSnnaaggeeTTooggkk~~̈̈ggkkaarriiyyaall&&yy  ..  eeBBllccUUlleeTTAAddll''  eellaakkGGFFiikkaarreeddaaHHEEvvnn--
ttaa  eeccjj®®kkeeLLkkeemmIIllnnaaggeeTTooggttSSggBBIIkk∫∫aallddll''ccuuggeeCCIIgg  eehhIIyynniiyyaayyyy""aaggKKMM
eerraaHHKKMMeerrIIyyffaa  ––

--  nnaagg‰‰ggnniiyyaayyEExxµµrrmmiinncc∫∫aass''  mmaanneeQQµµaaHHnniiggrrUUbbrraaggddUUccyyYYnn  EEtt®®kkssYYgg
GGbb''rrMMCCaattiieennAAPP~~MMeeBBjjVVnnyyll''®®BBmmee®®CCIIsseerrIIssnnaaggeehhIIyy  ..  xxMM∆∆̈̈ssMMeerrcccciitt††ffaannwwggbb
JJÇÇËËnnnnaaggeeTTAAbbee®®ggoonneennAAssaallaa  ««  JJmmssIImmaa  »»  ee®®JJHHeennAATTIIeennaaHHmmaannyyYYnnee®®ccIInn  ..
eellaakkJJkk''EEvvnnttaaeeLLIIggvviijj  ssrreessrreellII®®kkddaass''mmYYyymmaann®®bbEEvvgg22--33bbnnÊÊaatt''CCaaPPaa
ssaaVVrrSSgg  rrYYcckk**eeVVHHeeTTAA[[eessµµøønneeddIImm∫∫IIeeFFII√√ssMMbbuu®®ttCCaapp¬¬ËËvvkkaarr  ..

eennHHCCaaeesscckkII††ssMMeerrcccciitt††rrbbss''mmÂÂnnII††EExxµµrrmm~~aakk''  EEddllmmiinnxxIIççssYYrrnnSSssaammIIxx¬¬ÁÁnnssUUmm∫∫II
mmYYyymm""aatt''kk**KKµµaannppgg  ..  eesscckkII††ssMMeerrcccciitt††eennHHCCaaGGMMNNaaccpp††aacc''kkaarrmmYYyykk~~¨̈ggccMMeeNNaamm
GGMMNNaaccpp††aacc''kkaarreeppßßgg@@eeTToottCCaaTTUUeeTTAAeennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrssmm&&yysskkii††PPUUmmii  ..  eellIIssBBII
eennHHeeTTAAeeTToott  eeKKsseegg˚̊tteeXXIIjjssPPaaBBll©©gg''eexx¬¬AA≤≤tteeccHHBBiiccaarrNNaa  kkaarrxx√√HHFFmm··eemmtt††aa
rrbbss''GG~~kkEEddllmmaannmmuuxxggaarrssMMxxaann''@@kk~~¨̈ggkkaarrTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv  nniiggssMMeerrcccciitt††BBIIeerrOOggGGII√√
mmYYyy  ..  eebbIIBBMMuuddUUeecc~~aaHHeeTT  kkaallNNaassaammIIxx¬¬ÁÁnnmmaannllTTÏÏPPaaBBGGaaccyykkddgg√√aayymmkkff√√aayy
VVnn  eennHHCCaammeeFF¥¥aaVVyydd**sskkii††ssiiTTiiÏÏmmYYyyeeddIImm∫∫IIrrkkffvviikkaabbEEnnƒƒmm  !!  ..

nnaaggeeTTooggssMMuullaaeellaakkGGFFiikkaarreeccjjmmkkee®®kkAArrgg''ccSSssMMbbuu®®ttbbJJÇÇaa  ..  eemm""aagg®®bb--
EEhhll1111  eellaakkeessµµøønnkk**eehhAAnnaaggeeTTAAkkaann''kkaarriiyyaall&&yyrrbbss''eellaakk  eeddIImm∫∫IIccuuHHhhttƒƒ
eellxxaaTTTTYYlllliixxiitt  ..  eellaakkeessµµøønnxxßßwwbb®®VVbb''nnaaggffaa  ssaallaaeerroonneennAAJJmmssIImmaa
ssgg''eellIITTwwkk  ..  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''TTIIeennaaHH  eeKK®®ttUUvvCCiiHHTTUUkksseeNN††aaggCCaammYYyykkaa
NNUUtt  ..  eennAATTIIeennaaHHmmaannEExxµµrrJJkk''kkNN††aall  yyYYnnJJkk''kkNN††aall  ..  GG~~kk®®KKUU®®ttUUvv®®bbyy&&tt~~xx¬¬ÁÁ
nn  ee®®JJHHmmaannmmUUllddΩΩaanneevvoottmmiijjmmYYyyyy""aaggFFMMeennAATTIIeennaaHH  ..  ®®KKUUbbee®®ggoonneennAAJJmmssIImmaa
®®ttUUvvEEtt  ««  KKiittKKUUrr  »»  CCaammYYyyeeccAAhh√√aayy  eeddIImm∫∫IIVVnnvviillmmkkkkEEnn¬¬gg®®ssYYllvviijj  ..ll..

nnaaggeeTToogg®®ttUUvvvviill®®ttLLbb''mmkkTTIIllMMeennAAvviijjEEddllmmaannccmm©©aayy33KK˘̆mm˘̆eeddaayyeeCCIIgg
TTeeTT  ..  nnaaggmmiinnhhflflaannCCiiHHrrWWuumm""kkeeTT  ee®®JJHHbbJJ˙̇aaffvviikkaa  ..  eennAAttaammpp¬¬ËËvv  nnaaggeeddIIrrbbeeNNII††rr
yyMMbbeeNNII††rrnnwwkkeeXXIIjjGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaeellaakkGGFFiikkaarr  nnwwkkeeXXIIjjssMMddIIeellaakkeessµµøønn  EEdd--
llbbgg˙̇aajjpp¬¬ËËvveeddIImm∫∫IIeemm††cc[[VVnnmmkkkkaann''VVtt''ddMMbbggvviijj  ..  nnwwkkeeXXIIjjkkaarr®®JJtt''®®VVss''
rrtt''eeccaall““BBuukkmm††aayy  eeddIImm∫∫IIeeKKccxx¬¬ÁÁnnBBIIeevvoottmmiijj  eehhIIyy≤≤LLËËvv®®ttUUvveeKKbbJJÇÇËËnnxx¬¬ÁÁnn[[eeTTAA
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ttMMbbnn''eevvoottmmiijjddEEddll  ..  {{  !!  xxMM∆∆̈̈eeGGIIyy  CCaattiieennHHeekkIIttmmkkCCaaEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  GGII√√kk**eevvTT
nnaaeemm""¬¬HH  ??  ..  eennAAkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  eevvoottmmiijjttaammrrkkccaabb''eeddaayyeeccaaTTffaakk∫∫tt''vvaa  ˘̆˘̆˘̆mmkkddll''
kkmmıı̈̈CCaakkNN††aall  eeKKffaaxxMM∆∆̈̈CCaayyYYnn  eettIIxxMM∆∆̈̈mmaannssJJÇÇaattiiCCaaGGII√√  ??  ..

nnaaggeeddIIrrttaammpp¬¬ËËvveellxx11®®ssbbmmaatt''ssÊÊwwggssEEgg˚̊rr  ..  lluuHHmmkkddll''bb""uuss††ii__  nnaaggkk**ccUUll
eeTTAATTiijjEEttmm®®bb__mmYYyyssnn¬¬wwkk  eeddIImm∫∫IIeeppII∆∆ssMMbbuu®®tteeTTAAeellaakkmmaaffaacc''--TTIIhhuugg  ..  nnaagg®®kk--
eeLLkkeeTTAAxxaaggss††SSbbJJÇÇrrkkaarriiyyaall&&yybb""uuss††ii__  eeXXIIjjmmaann®®bbkkaassmmYYyybbwwTTeennAACCJJÇÇSSgg
mmaanneesscckkII††CCaaGGaaTTiiffaa  ––

««  ssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbgg®®ttUUvvkkaarree®®CCIIsseerrIIsseessµµøønn®®bbccSS´́ff©©mm~~aakk''  ((  ssUUmmbbJJÇÇaakk''
ffaaeennAACCMMnnaann''eennaaHH  mmuuxxggaarreessµµøønn®®ssIImmiinnTTaann''mmaannssiiTTiiÏÏeeBBjjeelljjccUUllkk~~¨̈gg®®kkbbxx&&--
NNÎÎkk~~̈̈ggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVlleennAAeeLLIIyy ))  kk~~̈̈ggccMMeeNNaammnnaarrIIeennAAllIIvv  EEddllmmaannGGaayyuuBBII2200
eeTTAA2255qq~~SS  ..  ®®ttUUvveeccHHnniiyyaayynniiggssrreessrrPPaassaa  EExxµµrr--yyYYnn--VVrrSSgg  eehhIIyy®®ttUUvvmmaann
ssJJÔÔaabb&&®®tt  Certificat d'Etudes Primaires Complémentaires Franco-

Indochinois »»  ..
eennAAeeBBllkkMMBBuuggyykkcciitt††TTuukkddaakk''eemmIIll®®kkddaass''eennHH  mmnnuussßßmm~~aakk''eeddIIrrmmkkeekkHHssµµaa

nnaaggttiicc@@eehhIIyyssYYrrffaa  ––
--  nnaagg  !!  nnaaggCCaaEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm……  ??  ..
--  ccaa±±HH  eellaakk  ..
--  nnaaggeeccHHPPaassaayyYYnn……eeTT  ??  ..
--  ccaa±±HH  xxMM∆∆̈̈eeccHHeellaakk  !!  ..
--  eettIInnaaggeeccHHGGkkßßrrVVrrSSgg--EExxµµrrcc∫∫aass''llaass''……eeTT  ??  ..

nnaaggeeTTooggkk**bbgg˙̇aajjlliixxiittbbJJÇÇaa  ®®BBmmTTSSggbbJJÇÇaakk''ssBB√√®®KKbb''BBIICCIIvviittrrbbss''nnaaggCCMMrraabb
eellaakkkkuugg®®ttUUll&&rrbb""uuss††ii__  EEddllkkMMBBuuggEEttnniiyyaayyCCaammYYyynnaagg  ..  eellaakkFF¬¬aabb''eeTTAAeeFFII√√kkaarr
kk~~¨̈gg®®kkssYYgg´́®®bbssNNIIyyeennAA´́®®BBnnKKrrccMMnnYYnn33qq~~SS  eellaakkssaall''EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammcc∫∫aa--
ss''llaass''NNaass''  ..  eellaakkeeFFII√√mmuuxxss©©ÁÁttbbnnÊÊaabb''BBIIVVnnss††aabb''kkaarrrraa""yyrraa""bb''rrbbss''nnaaggmmkk
eellaakkmmaanncciitt††GGaaNNiittnnaaggeeTTooggCCaaBBnn''eeBBkk  ..  eellaakkccaabb''´́ddnnaaggeeTToogg  eehhIIyykk**bb
JJÇÇiiHHnnaaggxxaaggee®®kkaayyssUULLiiccrrbbss''KKaatt''  eeddIImm∫∫IIeeTTAAkkaann''ssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  eeTTAA
ddll''eehhIIyy  eellaakkbb""kk''--ssaaeemm""tt  kk**nnSSnnaaggeeTTAACCYYbbeellaakkccMMeerrIInn--bbflfluunneerrOOnn  EEddllCCaa
PPUUQQYYyyeexxtt††TTII11eennAAssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  eellaakkTTSSggBBIIrrnniiyyaayyKK~~aammYYyyssnnÊÊ¨̈HH
rrYYcceehhIIyyeellaakkbbflfluunneerrOOnnkk**eeddIIrrmmkknniiyyaayyCCaammYYyynnaaggeeTTooggeeddaayyeemmtt††aaFFmm··ffaa  ––
EEssÌÌkkeennHH  nnaaggmmkkeeFFII√√  ««eettss»»  CCaammYYyyeeKKccuuHH  ..  nnaaggeeTTooggddwwggffaa  eellaakkyyll''®®BBmm
TTSSggeeTTIIssTTSSggTTaall''  eeddaayyssaarrEEttGGnn††rraaKKmmnn__BBIIeellaakkbb""kk''--ssaaeemm""ttEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH
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ee®®JJHHeellaakkmmiinnEEddllssaall''EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammeeTT  eellaakkkk**ssµµaannddUUccGG~~kk‰‰eeTToottEEddrr
ffaannaaggCCaayyYYnn˘̆˘̆˘̆

´́ff©©EEssÌÌkkeeLLIIgg  TTII1133--99--4488  eeBBllnnaaggeeTTooggeeddIIrreeTTAAddll''mmuuxxkkaarriiyyaall&&yy
eellaakkPPUUQQYYyy  nnaaggeeXXIIjjmmaannyyuuvvnnaarrII55nnaakk''GGgg̈̈yyccSSeennAATTIIeennaaHHrrYYccCCaaee®®sscc  ..  nnaa
rrIITTSSggeennaaHHeess¬¬øøkkJJkk''ssÌÌaattVVttttaammrreebboobbEExxµµrrnniiyyaayyxxßßiibbeexxßßøøvvKK~~aaBBIIeennHHBBIIeennaaHH  ..
ccMMEENNkknnaaggeeTTooggeess¬¬øøkkeexxaaeexxµµAA  JJkk''GGaavvsskkmmUUll´́ddEEvvgg  TTuukksskk''eekkoobbeeTTAAee®®kkaayy
ttaammrreebboobbEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..  bbuuKKlliikkeeFFII√√kkaarreennAAssaallaaeexxtt††ssmm¬¬wwggnnaagg®®KKbb''@@KK~~aa
eeddaayymmiinnEEddlleeXXIIjjTTSSggssMMeellookkbbMMJJkk''  TTSSggrrUUbbrraagg  TTSSggsskk''mmiinnEEmmnnyyYYnnmmiinn
EEmmnncciinn  ÚÚkkJJrrssmmrrmm¥¥ddUUccCCaaEExxµµrr  ..  nnaaggmmiinnhhflflaannccUUlleeTTAACCiitteeKKeeTT  eeddaayyQQrr
eennAAEEkk∫∫rrmmaatt''TT√√aarrbbnnÊÊbb''eellaakkPPUUQQYYyyTTII11  EEppÌÌkkxx~~ggnnwwggCCJJÇÇSSgg˘̆˘̆˘̆  

eeBBlleemm""aaggeeFFII√√  ««eettss»»  mmkkddll''  KKNNkkmmµµaaFFiikkaarreehhAAeebbkk≈≈nnaarrIITTSSgg66nnaakk''ccUUll
eeTTAAkkaann''bbnnÊÊbb''eellaakkPPUUQQYYyyTTII11  ..  eellaakkccMMeerrIInn--bbflfluunneerrOOnnddaakk''eekkAAGGIIBBiieessssmmYYyy
eennAAxxaaggeeqq√√ggKKaatt''ssMMrraabb''nnaaggeeTToogg  ..  vviiJJÔÔaassaarrmmaannbbIImmuuxxKKWW  ––  ssrreessrrttaammssUU®®tt
EExxµµrr,,  ssrreessrrttaammssUU®®ttVVrrSSgg  nniiggkkaarrssnnÊÊnnaappÊÊaall''mmaatt''CCaaPPaassaayyYYnn  ..  rrYYcceehhIIyy
eebbkk≈≈nnaarrIITTSSggGGss''®®ttUUvveennAAGGgg¨̈yyss††aabb''llTTÏÏppll  ..  ®®bbEEhhllmmYYyyeemm""aaggee®®kkaayymmkk
eellaakkbbflfluunneerrOOnneeddIIrreeccjjBBIIbbnnÊÊbb''  jjjjwwmm  hhuucc´́ddss††SSkkaann''nnaaggeeTToogg  ´́ddeeqq√√ggkkaann''ssMM
NNMMuulliixxiitt  eehhIIyynnSSnnaaggeeTTAACCYYbb‰‰kkåått††mm  eeTTBB--ppnn  eeccAAhh√√aayyeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..

eellaakkssmm¬¬wwggeemmIIllmmuuxxnnaaggeeTTooggeeddaayyeeggOOggqq©©ll''  EEtteellaakkbbflfluunneerrOOnnkk**eeFFII√√eess--
cckkII††rraayykkaarrNN__BBIICCIIvv®®bbvvttii††nniiggbbJJ˙̇aaeeppßßgg@@  rrYYccmmkkkk**bbgg˙̇aajjllTTÏÏppll  ««eettss»»  rrbb
ss''nnaagg  ––

--  ssrreessrrttaammssUU®®ttEExxµµrr  KKµµaannkkMMhhuuss  ..
--  ssrreessrrttaammssUU®®ttVVrrSSgg  KKµµaannkkMMhhuuss  ..
--  PPaassaayyYYnnllÌÌbbggÁÁrr  ..
eellaakkeeccAAhh√√aayyeexxtt††ggkk''kk∫∫aalljjjjwwmmeeBBjjcciitt††nnwwggllTTÏÏpplleennHH  ..  eellaakk

ee®®kkaakkeeLLIIggddwwkk´́ddnnaaggeeTTooggeeTTAACCYYbbCCMMuueellxxaaFFiikkaarrTTSSggGGss''  eeddIImm∫∫IIssYYrreeyyaabbll''  ..
eeBBlleennaaHHeellaakkbb""kk''--ssaaeemm""ttkk**mmkkddll''llµµmm  ee®®JJHHeellaakkkk**ccgg''ddwwggBBIIllTTÏÏppll´́nn
kkaarr®®bbLLggee®®CCIIsseerrIIsseennHHEEddrr  ..  eennAAeeBBlleennaaHHeellaakkbb""kk''--ssaaeemm""ttkk**eellIIkk´́ddFFaannaa
GGHHGGaaggffaa  nnaaggeeTTooggBBiittCCaakkUUnnEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammBBiitt@@  ..  ccMMEENNkkbbuuKKlliikkssaallaa
eexxtt††eennAAeeBBlleennaaHHmmaann  ––  eellaakkvvaa""--ssMMppuunn,,  eellaakkBBtt--ssaaGGwwuumm  ((  eellaakkBBtt--ssaaGGwwuu
mm®®ttUUvvCCaa““BBuukkeekkµµkkrrbbss''eellaakkllII--eeDDoobb  ccaagghh√√aaggssaarrBBtt··mmaannGGggrrbbUUrrII--  ee®®kkaayy
mmkkVVnnccUUlleeTTAAbbMMeerrIIkk~~̈̈ggkkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ  )),,  eellaakkeeTTBB--ssaarriimm  nniiggeellaakk
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GGflflUU--CCMMnniitt  kk**eellIIkk´́ddssMMuuTTTTYYllssaall''nniiggFFaannaaGGHHGGaaggEEddrr  ..
‰‰kkåått††mmeeTTBB--ppnn  kk**ssMMeerrccEEttggttSSggnnaaggeeTTooggCCaaeellxxaaFFiikkaarr®®bbccSS´́ff©©  ((  Sé-

cretaire journalière ))  TTTTYYllbbnnÊÊ̈̈kkxxaaggkkiiccççkkaarrrreebboobb  (( Service d'Ordre ))  ..eellaakk
GGflflUU--CCMMnniittCCaaGG~~kkccaatt''EEccggeeFFII√√ssMMNNMMuueerrOOggeennHH  eeddIImm∫∫IIeeppII∆∆eeTTAAssMMuukkaarryyll''®®BBmmBBII®®kkssYYgg
mmhhaa´́ppÊÊ  ..  ‰‰kkåått††mmeeTTBB--ppnn  eeFFII√√GGMMeeNNaayy110000$$ddll''nnaagg  eeddIImm∫∫IITTiijjssMMeellookk
bbMMJJkk''CCaaEExxµµrr  ..  eellaakkVV""ll''--ssMMGGuull  PPUUQQYYyyeexxtt††TTII22eeFFII√√GGMMeeNNaayy3300$$  eeddIImm∫∫II[[
nnaaggTTiijjEEss∫∫kkeeCCIIggffIIµµmmYYyyKKUUCCMMnnYYssEEss∫∫kkeeCCIIggeeQQIIkkJJççaass''EEddlleennAACCaabb''nnwwggeeCCIIgg
nnaagg  ..  ´́ff©©TTII1111--1111--4488  nnaaggeeTTooggVVnnccUUlleeFFII√√kkaarreennAAssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbggttSSgg
BBIIeennaaHHeerrooggrrhhUUttmmkk  ..

eennAA´́ff©©TTII2200--44--5500  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊ®®ttUUvvpp¬¬aass''eeTTAAkkaann''rraaCCFFaannIIPP~~MMeeBBjj  ..  eennAA
´́ff©©TTII2266--77--5511  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊmmaanneebbsskkkkmmµµmmkkkkaann''TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..
eellaakkccUUllssMMrraakkeeddkkppÊÊHH““BBuukkeekkµµkkeeQQµµaaHH  hhUU--ffaajj''ssuukk  Hô Thanh Sôc mmYYyy
yybb''  ..  ®®BBwwkkeeLLIIggeemm""aagg1100  eellaakk®®ttUUvveeFFII√√ddMMeeNNIIrreeccjjBBIIeexxtt††VVtt''ddMMbbggccUUlleeTTAAkkaa
nn''eexxtt††eeJJFFiissaatt''  ddUUccmmaannlliixxiittbbJJÇÇaakk''  ((  Attestation ))  CCUUnnPPÇÇaabb''mmkkCCaammYYyyeennHH  ––

SERVICE CENTRAL DE L'ETAT CIVIL

DES SUCCESSIONS ET DES SEPULTU-

RES MILITAIRES
----------------

139 rue de BERCY 139

PARIS XIIo

ACTE DE DISPARITION
-------------

GROUPE DES UNITES DE GARNISON DE PHNOM PENH
( Compagnie de Garnison )

Nous soussignés Lieutenant FERMET Honoré, Officier d'Etat-Civil du
Groupe des Unités de Garnison de PHNOM PENH, certifions que le nommé
KIEN-INH, fils de KIEN-SREY et de THACH-THI-NHIEU,  né  le  15  Février
1925 à THION LOI, Canton de TRAVINH, province de TRAVINH, départe-
ment de Cochinchine,
Adjudant-Chef Interprête inscrit sous le no 303 au régistre matricule, disparu
le 27  Juillet 1951 au kilomètre 16 sur la route de PURSAT à LEACH, province
de PURSAT (Cambodge), et que depuis cette époque toutes les recherches aux-
quelles il a été procédé pour découvrir son sort sont demeurées infructueuses.

CIRCONSTANCES DE LA DISPARITION
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Le 27 Juillet 1951, l'Adjudant-Chef Interprête KIEN-INH était désigné
pour se rendre à  LEACH, province de PURSAT pour y effectuer une séance de
propagande. Le convoi qui l'escortait quitta PURSAT à 14 heures at arrivé à
LEACH à 15 heures. Il en repart à 17 heures, et à 17 heures 30 au kilomètre 16
de la route de PURSAT - LEACH, il tombe dans une embuscade de Viêt-Minh.
A l'issue du combat qui s'est déroulé entre les Viêt-Minh et l'escorte, l'Adjudent-
Chef KIEN-INH n'a pas reparu; aucun témoignage sur sa mort n'a pu être
recueilli. En conséquence, l'Adjudent-Chef KIEN-INH est porté disparu (suite
combat) à compter du 28 Juillet 1951 à o heure 1 minute ./.

Vu : Pour la légalisation                          Fait à PHNOM PENH le 10 AOUT 1951
de la signature du Lieutenant                    Le Lieutenant FERMET, Officier
d'Etat-
FERMET Officier d'Etat-Civil                  Civil du Groupe des Unités de Garnison
PHNOM PENH, le  Août 1951                  Caché et Signé le Lieutenent FERMET
Intendant Militaire de 3o Classe
es TC, Chef de Service de l'Intendance
de Phnôm Penh,
Caché et Signé

««  ´́ff©©2277--77--5511  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊ  nnaayyrrggGGtt††eellxx330033,,  eellxxaaFFiikkaarrbbkk
EE®®bb  VVnn®®ttUUvvbbJJÇÇËËnneeTTAAkkaann''®®ssuukkllaacc  eexxtt††eeJJFFiissaatt''  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarreeXXaassnnaaBBnn¥¥
ll''®®bbCCaaCCnn  ..  kk∫∫ÁÁnnLLaannccaakkeeccjjBBIIeexxtt††eeJJFFiissaatt''eennAAeemm""aagg22rreessooll  eeTTAAddll''
llaacceennAAeemm""aagg33rreessooll  ..  eellaakkccaakkeeccjjBBIIllaaccmmkkvviijj  eennAAeemm""aagg55rreessooll
eehhIIyyeennAAeemm""aagg55kknn¬¬HH  eennAA®®ttgg''KKIILLËËEEmm""®®tteellxx1166  eellaakk®®ttUUvvCCaabb''kk~~¨̈ggkkaarreeLLaamm
BB&&TTÏÏrrbbss''BBYYkkeevvoottmmiijj˘̆˘̆˘̆˘̆  »»  ..

eeBBllcc∫∫SSggttTTll''KK~~aaeennHH  eevvoottmmiijjccaabb''eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊccgg  rrYYccnnSSyykkeeTTAA
VVtt''  ..

VVrrSSggss††aayyeellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊNNaass''  ee®®JJHHeellaakkCCaammnnuussßßeessµµaaHH®®ttgg''nnwwgg
eeccAAhh√√aayynnaayy  eeccHHnniiyyaayynniiggssrreessrrbbIIPPaassaa  ..  ®®kkssYYggmmaannssmmttƒƒkkiiccççVVnnccaa
tt''eellaakk  eeccgg  EEddllmmaannzzaannnn††rrss&&kkii††CCaa Aspirant nniiggCCaasshhkkaarrIIrrbbss''eellaakk≤≤ÂÂnnÊÊ
[[ttaammeessIIuubbGGeegg˚̊tteerrOOggeennHH  ..  eellaakk  eeccgg  ttaammddaannrrkkGGss''33qq~~SS  KKµµaannllTTÏÏppllGGII√√
eessaaHH  ..  eennAAqq~~SS11995544  VVrrSSgg®®ttUUvvddkkffyyBBII≤≤NNÎÎËËcciinn  eellaakk  eeccgg  kk**ccUUlleeTTAAbbMMeerrII
kk~~̈̈ggkkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ    kk~~̈̈ggzzaannnn††rrss&&kkii††CCaaGGnnuueessnniiyyeeTTaa    eennAAEEpp~~kksswwkkrrgg  
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®®kkssYYggnnKKrrVVllCCaattiieexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  ´́ff©©mmYYyyeellaakkeeccgg®®bbTTHHeeXXIIjjeemmEExxµµrreevvoott
mmiijjmm~~aakk''eeQQµµaaHH  eekkIItt  eeddIIrrkkNN††aallTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  eennAA´́ddmmaannJJkk''nnaaLLiikkaaeellaakk
≤≤ÂÂnnÊÊ  ..  

eellaakkeeccggkk**ssMMuuGGeeJJIIÇÇjjeellaakkeekkIItteeTTAAkkaarriiyyaall&&yy  eeddIImm∫∫IIssaakkssYYrrBBtt··mmaann
eeppßßgg@@  ..  eeQQµµaaHHeekkIIttVVnnrraa""yyrraa""bb''yy""aaggeekk∫∫aaHHkk∫∫aayyddUUcctteeTTAA  ––

««  eehhttuuEEddlleevvoottmmiijjccaatt''kkaarrddaakk''GGnnÊÊaakk''EExxßßee®®ttoommrrgg''ccSSvvaayykkMMeeTTcckk∫∫ÁÁnnkkuugg
vv&&rrVVrrSSggVVnnTTaann''eeBBlleevvllaa  KKWWeeddaayyssaarreevvoottmmiijjVVnnbbNN††̈̈HHccaarrkkiiccççCCaaEExxßßbbNN††aa
jjssmm©©aatt''mmYYyyeennAAkkNN††aallTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..  ®®kkuummccaarrkkiiccççeennHHmmaann  ––  

--  eeQQµµaaHHeegg√√øøgg--vvaann''vvaa""gg  CCaaeevvCCÇÇbbNNiiÎÎtt  mmaannllMMeennAAeennAApp¬¬ËËvveellxx22  1/2 ..
--  eeQQµµaaHHeegg√√øøgg--vvaann''VV  CCaannaayysshh®®KKiinn  ((  entrepreneur ))  ..
--  eeQQµµaaHHeegg√√øøgg--vvaann''ddaavv  CCaaeessµµøønneennAAssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  eeQQµµaaHHeennHHVVnn

eebbIIkkssaallaaeerroonnQQ~~ÁÁllmmYYyyCCaaPPaassaayyYYnn  EEddllmmaann®®bbBBnnÏÏCCaa®®KKUUbbee®®ggoonn  ..  ssaa--
llaaeennHHCCaaTTII®®bbCCMMuuyy""aaggeess©©øømmss©©aatt''rrbbss''ccaarrCCnneevvoottmmiijj  ..

--  eeQQµµaaHHhhUU--ffaajj''ssuukk  CCaabb¬¬gg''ttuugg  kkaann''kkaabb''lliixxiitteeccjjeennAAssaallaaeexxtt††VVtt''ddMM
bbgg  ..  kkUUnn®®ssIIrrbbss''yyYYnneennHH  eeQQµµaaHHhhUU--KKwwmmyy""uugg  CCaa®®bbBBnnÏÏrrbbss''eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊ
..  hhUU--ffaajj''ssuukkmmaannPPaarr:kkiiccççrraayykkaarrNN__eeppßßgg@@eeTTAA®®VVbb''eevvoottmmiijj[[TTaann''eeBBlleevv
llaa  ..  eennAAyybb''EEddlleevvoottmmiijjccaabb''eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊ  nniiggkkMMeeTTcckk∫∫ÁÁnnkkuuggvv&&rrVVrrSSgg
eennaaHH  ee®®JJHHhhUU--ffaajj''ssuukkCCaaGG~~kk[[kkaarrNN__  eehhIIyyEEddllmmaanneeQQµµaaHHeekkIItteennHH  CCaaeemm
bbJJÇÇaakkaarrkkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFFbbddiivvtt††nn__‰‰kkPPaaBBrrbbss''®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa®®bbccSSeennAAPPUUmmii
llaacc  »»  ..  

eekkIIttVVnneeJJllbbnn††eeTTAAeeTToottffaa  ––
««  eeBBllEEddllbbUUddUUyyccaabb''eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊVVnn  vvaaccgg´́dd  ccggEEPP~~kk  rrYYccbbeeNNII††rr

ccUUlleeTTAAkkaann''́́ ®®BBxxaagglliiccPPUUmmiillaacc  ..  vvaavvaayyeeFFII√√VVbbssYYrrcceemmII¬¬yyyy""aaggee®®ccIInn˘̆˘̆˘̆  TTIIbbMMppuu
ttvvaassYYrrrrkkTTIIllMMeennAAyyuuvvnnaarrIIEExxµµrrmm~~aakk''eeQQµµaaHHnnaaggeeTToogg  EEddlleellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊCCYYyy
rrMMeeddaaHHeeccjjBBIIkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  ttSSggBBIIEExxkkkk˚̊ddaaqq~~SS11994488  ..  eeBBlleennaaHH  eellaakkeekkoogg--≤≤
ÂÂnnÊÊxxwwggyy""aaggxx¬¬SSggkk**eeqqII¬¬yyyy""aaggkkMMbbuuttkkMMbbuuyyffaa  mmiinnddwwggmmiinnGGIIeeTT  ..  eemmeevvoottmmiijjkk**vvaayy
eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµeellIIrrUUbbeellaakklluuHH®®ttaaEEttss¬¬aabb''eeTTAA  ..  eemmeevvoottmmiijjkk**eeddaaHHnnaaLLiikkaa´́ddrrbb
ss''eexxµµaacceellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊhhuuccmmkk[[eeQQµµaaHHeekkIItt  CCaaGGnnuussßßaavvrrIIyy__́́ nnmmhhaaeeCCaaKKCC&&--
yyeennHH˘̆˘̆˘̆  »»  ..

eellaakkGGnnuueessnniiyyeeTTaaeeccgg      TTMMrrSSEEttddwwggffaammaannEExxßßbbNN††aajjeevvoottmmiijjeennAAVVtt''ddMM    
bbgg  vvaahhYYsseeBBlleeTTAAeehhIIyy..  eevvoottmmiijjccaakkeeccjjppuuttBBIITTII®®kkuuggVVtt''eeTTAAeehhIIyy  ..  eennAA
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ssll''EEtthhUU--ffaajj''ssuukkmm~~aakk''KKtt''  EEddlleennAAeeBBlleennaaHHssaallaaeexxtt††kk**VVnnbbeeNN††jjeecc
jjBBIImmuuxxggaarr  eehhIIyynniirreeTTssBBIIeexxtt††VVtt''ddMMbbggrrhhUUtt  ..  mmaannssMMnnYYrrssYYrreeLLIIggffaa  ––

--  eehhttuueemm††cceellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊssuuxxcciitt††ss¬¬aabb''kkaarrJJrrnnaaggeeTToogg  ??
--  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊ  CCaaEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammmm~~aakk''  EEddllssaall''®®kkeeyyAAyyYYnncc∫∫aass''

llaass''NNaass''  ..  bbgg®®bbuussrrbbss''eellaakkmm~~aakk''®®ttUUvveevvoottmmiijjssmm¬¬aabb''  ..  eellaakkddwwggffaa
eeTTaaHHbbIIeellaakk®®VVbb''BBIITTIIkkEEnn¬¬ggnnaaggeeTToogg……mmiinn®®VVbb''  vvaaeennAAEEttssmm¬¬aabb''eellaakkddEEddll
ee®®JJHHeevvoottmmiijjmmaannKKMMeerraaggssmm¬¬aabb''GG~~kkeeccHHddwwggEExxµµrr[[GGss''ppuuttBBUUCC  ..

eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊCCaakkUUnn®®bbuussTTII22rrbbss''eellaakkttaaeekkoogg--®®ssII  nniiggyyaayyffaacc''--FFII
jjIIvv  ..  eekkIItteennAA´́ff©©TTII1155--22--2255  eennAAPPUUmmiikk~~̈̈gg®®ssuukk--XXMMuuFF√√wwggeeLLIIyy,,  ®®ssuukkccUUvvffaajj'',,
eexxtt††®®ttaavviijj  ..  ee®®kkaayyBBII®®bbLLggCCaabb''DDIIbb¬¬ËËmmeennAAssaallaann&&rrmm""aall''®®kkuuggPP~~MMeeBBjjqq~~SS11994455
eellaakkssµµ&&®®KKcciitt††eeTTAAeeFFII√√®®KKUUbbee®®ggoonneennAAssaallaavvtt††®®bbTTkkßßiiNNnniiee®®KKaattkk~~¨̈ggqq~~SS11994455--
4466  ..  kk~~̈̈ggEExxkkJJÔÔaa11994466  eevvoottmmiijjccaabb''ccggbbgg®®bbuussbbeeggII̊̊ttrrbbss''eellaakkCCaa®®KKUUbb--
ee®®ggoonn  nnSSyykkeeTTAAVVtt''˘̆˘̆˘̆..  bbnnÊÊaabb''mmkk  eevvoottkkuuggttaammddaannccaabb''xx¬¬ÁÁnneellaakkeeTToott  ..  eeddaa
yyddwwggxx¬¬ÁÁnnTTaann''  eellaakkkk**ssMMeerrcccciitt††rrtt''eeccaallttMMEENNgg®®KKUU  ccUUlleeFFII√√TTaahhaannVVrrSSggeennAA
´́ff©©TTII1166--1100--4466  mmaannzzaannnn††rrss&&kkii††CCaaBBllVVlleeTTaa  (( Sergent Chef ))  nniiggCCaaeell
xxaaFFiikkaarrGG~~kkbbkkEE®®bbeennAA®®kkssYYggssnnii††ssuuxxCCaattií́ nnTTII®®kkuugg´́®®BBnnKKrr  ..

ccMMEENNkknnaaggeeTToogg  nnaaggFF¬¬aabb''VVkk''ss∫∫aattxx¬¬aacceevvoottmmiijj  ..  nnaagghhflflaannCCYYllppÊÊHHmmYY--
yytt´́mm¬¬  220000$$  ((kk~~̈̈gg®®VVkk''EExxTTSSggGGss''550000$$))  ssiiƒƒtteennAAmmuuxxbbnnÊÊaayyTTaahhaanneeCCIIgg®®kk
hhmm  ««  TTaahhaannVVrrSSgg  »»  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrGGaayyuuCCIIvviitt  ee®®JJHHeennAAeeBBlleennaaHH  eevvoottmmiijjbb--
eeJJççjjsskkmmµµPPaaBBxx¬¬SSggkk¬¬aanniiggeeXXaarreeXXAANNaass''  ..

kk~~̈̈ggrryy::eeBBllEEddlleevvoottmmiijjccaabb''xx¬¬ÁÁnneellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊ  nnaaggeeTToogg≤≤ttVVnnddwwgg
eerrOOggeennHHeeTT  ee®®JJHHmmaannTTUUrreellxxmmYYyycc∫∫aabb''BBII““BBuukknnaagg  [[eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAeexxtt††®®ttaavviijj
CCaa®®bbjjaabb''  eeddIImm∫∫IInnwwggeeTTAAyykkbbÌÌËËnnbbeeggII̊̊tt  KKwwmm--cc&&nnÊÊ  GGaayyuu1144qq~~SS  EEddll®®ttUUvveevvoottkkuuggbbMM
rruuggccaabb''bbJJÇÇËËnneeTTAAeebb""kkSSgg  nniiggkkµµÁÁyyrrbbss''nnaaggeeQQµµaaHHKKwwmm--vvNNˆ̂aa  GGaayyuueeTTIIbbVVnn66qq~~SS
kkMM®®JJ““BBuukkmm††aayy  ..  ““BBuukkrrbbss''nnaaggVVnnllYYccbbeeNN††aaHHGG~~kkTTSSggBBIIrreennHHeeccjjBBIIEEddnnddII
rrMMeeddaaHHeeTTAATTII®®kkuugg®®ttaavviijj  eehhIIyy[[nnaaggeeTTAAyykkGG~~kkTTSSggBBIIrreennAATTIIeennaaHH  ..  nnaaggeeTToogg
eeTTAAddll''CCYYbbCCMMuubbÌÌËËnnnniiggkkµµÁÁyyeennAAppÊÊHHeellaakkmmaaffaacc''--TTIIhhuugg  ..  kkMMBBuuggEEttmmaanneesscckkII††ee®®ttkk
GGrrnnwwggkkaarrCCYYbbCCMMuuKK~~aa  ®®ssaabb''EEttTTTTYYllddMMNNwwggmmkkffaa  eellaakkttaaKKwwmm--vvNNˆ̂: VVnnccggkk
ssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnnVVtt''eeTTAAeehhIIyy  eeddaayymmkkBBIIeevvoottkkuuggbbJJÇÇaa[[KKaatt''eeTTAACCYYbbnnwwggvvaaeennAAyybb''TTII
bbYYnn  ee®®kkaayyeeBBllEEddllKKaatt''bbeeNN††aaHHGG~~kkTTSSggBBIIrreeccjjeeTTAA®®ttaavviijj  ..  KKaatt''eeFFII√√GGtt††XXaatt
eennHH  eeddaayymmkkBBIIKKaatt''ddwwggxx¬¬ÁÁnnCCaammuunnffaa  eevvoottmmiijjmmuuxxEEttnnwwggssmm¬¬aabb''KKaatt''CCaaBBMMuuxxaann˘̆˘̆˘̆..
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eennAA´́ff©©TTII22--88--5511  nnaaggeeTTooggnnSSbbÌÌËËnnnniiggkkµµÁÁyymmkkddll''eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  eennAAeeBB
lleennaaHHeellaakkeeccggkk**®®VVbb''ffaa  eevvoottmmiijjVVnnccaabb''xx¬¬ÁÁnneellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊeeTTAAVVtt''eehhII--
yy  ..  nnaaggeeTTooggeessIIÊÊrrqqÁÁttvveegg√√gg  mmiinnddwwggKKiittyy""aaggNNaa  ..  TTuukk≈≈®®ttYYtteellIITTuukk≈≈  mmiinnxxuuss
KK~~aaBBIIssmm&&yy1177--44--7755  mmkk2244--44--7799  ((  44qq~~SS77´́ff©©  ))  eennHHbb""uunnµµaanneeLLIIyy  ..

eellIIssBBIIeennHHeeTTAAeeTToott  nnaaggeeTToogg®®ttUUvvcciiJJççwwmmbbÌÌËËnn®®bbuussnniiggkkµµÁÁyyeeTTIIbbnnwwggmmkkddll''
..  qq~~SS11995511--5522  KKwwmm--cc&&nnÊÊ®®ttUUvvccUUlleerroonneennAAvviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHmmuunnIIvvggßß  ..  KKwwmm--vvNNˆ̂aaccUU--
lleerroonneennAAssaallaabbzzmmssiikkßßaaeennAAppßßaarreellII  ..  EExxkkJJÔÔaaCCaaeeBBllccUUllkkgg  ..  kkMMBBuuggEEtt
xx√√ll''xx√√aayy®®BBYYyyVVrrmm∏∏BBIIeerrOOggTTiijjeessoovveePPAAnniigg®®bbddaabb''®®bbddaarr  ssMMrraabb''bbÌÌËËnnnniiggkkµµÁÁyy
®®ssaabb''EEtt  !!  mmaannbb""UUllIIssmmkkddll''ppÊÊHH  !!  bbgg˙̇aajjddIIkkaarrccaabb''xx¬¬ÁÁnnnnaaggeeTToogg  ..  bb""UUllIIssbb
eeNNII††rrnnaaggeeTTooggeeTTAACCUUnneellaakk®®BBHHrraaCCGGaaCC∆∆aarr  eeddaayymmaannGG~~kkeeddIImmeeccaaTTbb††wwgg®®bbkkaann''ffaa
««  nnaaggllYYccee®®ssaammeexxII~~yyeeKK  !!  »»  ..

®®ssLLSSggkkSSgg  EEllggyyll''GGII√√TTSSggGGss''eehhIIyy  !!  ..  eeBBlleeTTAAddll''eellaakkKKUU--rruunn
CCaa®®BBHHrraaCCGGaaCC∆∆aarr  kk**eehhAAGG~~kkeeddIImmeeccaaTTmmkkttTTll''eennAAccMMeeJJHHmmuuxxGG~~kkccuuggeeccaaTT  ..  

eennAAeeBBlleeXXIIjjmmuuxxGG~~kkeeddIImmeeccaaTT  nnaaggeeTTooggPP∆∆aakk''ssÊÊ¨̈HHeeTTAAssMMBBHHssYYrreeddaayyKKYYrrss
mm  rrYYcc{{bbkkyyMMddMMGGUUjjffaa  ––  yyIIbbgg®®kkUUcceeTTeettII  !!  {{bbggeeGGIIyy  eeyyIIggCCaaGG~~kkkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm
ddUUccKK~~aa  eehhttuueemm††cckk**bbggmmiinneemmtt††aaxxMM∆∆¨̈EEddllkkMM®®JJEEttlleettaallEEttmm~~aakk''‰‰ggyy""aaggeennHH  ??
bbggeeGGIIyy  !!  eebbIIxxMM∆∆̈̈®®ttUUvvCCaabb''KKuukk  ……eebbIIrraaCCkkaarreeddjjbbJJŒŒbb''xxMM∆∆̈̈[[QQbb''eeFFII√√kkaarr  bbÌÌËËnn®®bbuuss
nniiggkkµµÁÁyyxxMM∆∆̈̈®®ttUUvvddaacc''eeJJHHss¬¬aabb''̆̆ ˘̆˘̆  eehhttuueemm††cckk**bbggeeFFII√√VVbbxxMM∆∆̈̈yy""aaggeennHH  ??  ..  eerrOOggee®®ssaa
mmeexx~~IIyyrrbbss''bbggeennaaHH  xxMM∆∆̈̈mmiinnVVnnddwwggTTaall''EEtteessaaHH  xxMM∆∆̈̈mmiinnddwwggllYYccyykkmmkkeeFFII√√GGII√√  eebbII
xxMM∆∆̈̈KKµµaannTTSSggeexxII~~yyeekkIIyyppggeennaaHH  ..  mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  xxMM∆∆̈̈mmiinnEEddllssaall''ppÊÊHHrrbbss''bbgg  ppgg
eettIIbbggVVtt''vvaaeennAAkkEEnn¬¬ggNNaa  ??  ..  nniiyyaayybbeeNNII††rryyMMbbeeNNII††rr  EEPP~~kkssmm¬¬wwggeellaa
kk®®BBHHrraaCCGGaaCC∆∆aarrCCaabb''CCaanniiccçç  ..

eellaakk®®BBHHrraaCCGGaaCC∆∆aarreennAAeeBBlleennaaHHmmaannyyuuttii††FFmm··  mmiinnVVnnssYYrrGG~~kkccuuggeeccaaTTeeTT
EEttEEbbrrCCaassYYrrBBIITTIIllMMeennAArrbbss''GG~~kkeeddIImmeeccaaTTeeTTAAvviijj  ..  lluuHHssYYrrnnSSrrYYcceehhIIyy  eeTTIIbbeeKK
ddwwggffaa  GG~~kk®®kkUUccCCaa®®ssII  ««bbnn»»  EEddllmmaannllMMeennAAeennAAmmuuxxssƒƒaanniiyyrrffeePPII¬¬ggVVtt''ddMMbbgg
eehhIIyyEEddllmmaanneemmCCaa®®ssIIyyYYnnmm~~aakk''eeQQµµaaHH  ««eegg√√øøgg--FFIImmWWuuyy»»  ..  ®®ssIIyyYYnneennHHVVnnrrtt''
eeqq√√ccqq√√aacc  KKiittKKUUrrssUUkkVV""nn''eeKKeeFFII√√eemm††cceeddIImm∫∫II[[nnaaggeeTToogg®®ttUUvvCCaabb''KKuukk  eeddIImm∫∫IIssMMeerrccttaa
mmbbMMNNgg  ..

ccMMEENNkk‰‰GG~~kk®®kkUUccrrkkJJkk¥¥eeqqII¬¬yynnwwgg®®BBHHrraaCCGGaaCC∆∆aarrmmiinnrrYYcc  rrddiibbrrdduubb  kk**®®ttUUvv®®BBHH
rraaCCGGaaCC∆∆aarreeddjjeeccjjBBIITTIIkkEEnn¬¬ggkkaatt''eeTTaasseennaaHHeeTTAA  ..  eellaakkEEbbrrmmkkrrkknnaaggeeTToogg
eehhIIyynniiyyaayyffaa  ––  eebbIIttaammcc∫∫aabb''  kkaarrEEddllmmaannddIIkkaarrccaabb''xx¬¬ÁÁnnyy""aaggeennHH  ttuullaakkrr
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®®ttUUvvEEttXXMMuunnaaggTTuukkssiinn  ..  EEtteebbIImmaannGG~~kkNNaamm~~aakk''ccUUllmmkkssMMuuFFaannaannaagg  xxMM∆∆̈̈[[nnaaggeennAA
ee®®kkAAXXMMuuCCaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~VVnn  ..

kkMMBBuuggEEttxx√√ll''xx√√aayyyy""aaggeennHH  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjeellaakkbb""kk''--ssaaeemm""tteeddIIrrccUUllmmkk
CCaammYYyynniiggeellaakkss~~ggkkaarrbb""UUllIIss  ttaann''--GGuukkNNSSeeGGoogg  ..  nnaaggeeTTooggrrtt''®®ttVVjj''eeCCIIgg
eeTTAArrkkeellaakkTTSSggBBIIrrCCMMrraabbBBIIeerrOOggGGkkuusslleennHH  ..  eellaakkTTSSggBBIIrrVVnnss††aabb''ccbb''ssBB√√
®®KKbb''eehhIIyykk**jjjjwwmmeeddIIrrccUUllmmkkkkaann''bbnnÊÊbb''eellaakk®®BBHHrraaCCGGaaCC∆∆aa  ..  eellaakkmm""kk''--ssaaeemm""
ttkk**ccuuHHhhttƒƒeellxxaaFFaannaannaaggeeTToogg[[VVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnneennAAee®®kkAAXXMMuuCCaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~ssiinn  ..

nnaaggeeTTooggee®®ttkkGGrrNNaass''kk**ssMMBBHHllaaeellaakkTTSSggGGss''  vviillccUUllkkaann''ssaallaaeexxtt††
eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarreeLLIIggvviijj  ..  bb""uuEEnn††  !!  BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy  !!  rraaCCkkaarreeccjj®®bbkkaassbbJJŒŒbb''nnaaggBBII
kkEEnn¬¬ggeeFFII√√kkaarr  rrgg''ccSSkkaarrCCMMnnMMuuCCMMrrHHBBIIttuullaakkaarrssiinn  ..

eennAAeeBBlleennaaHH  nnaagg®®ttUUvvGGss''GGgg˚̊rrrrllIIgg  ..  ´́ff©©eennaaHHCCaa´́ff©©eessAArr__,,  KKwwmm--cc&&nnÊÊkkaann''kkUU
nnVVvvkkJJççaass''mmYYyyeeddIIrreeddaayyeeCCIIggeeTTAAkkaann''PPUUmmiikkaacc''rreeTTHH  EEddllmmaannccmm©©aayy2255KK˘̆mm˘̆
BBIIVVtt''ddMMbbgg  eeddIImm∫∫IIeeTTAAssMMuuTTaannGGgg˚̊rrBBIImmaammIIggkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeennAATTIIeennaaHH  ..  EEssÌÌkkeeLLIIgg´́ff©©
GGaaTTiitt¥¥  eemm""aagg®®bbEEhhll99®®BBwwkk  vvNNˆ̂aaeeddIIrr{{bbkkmmIIggeeTTooggBBIIee®®kkaayyyyMMhhiiuu@@  ..

--  mmIIggeeGGIIyy  xxMM∆∆̈̈XX¬¬aannVVyyNNaass''  !!  ..
eeBBlleennaaHHnnaaggeeTTooggeeddIIrrddll''®®cckkTTaall''eehhIIyy  lluuyyEEddlleennAAssll''bbnnii††ccbbnn††ÁÁcc

bbgg''QQ~~ÁÁllppÊÊHHGGss''rrllIIgg  eettIIeeFFII√√yy""aaggeemm""cceeTTAA  ??
nnaaggeeTTooggeeGGHHxx~~ggkkµµÁÁyyllYYggeellaamm[[eeKKgglluuHH®®ttaaeeddkkllkk''˘̆˘̆˘̆  mmYYyyssnnÊÊ¨̈HHnnaagg

nnwwkkeeXXIIjjmmeeFF¥¥aaVVyymmYYyy  kk**ddaass''kkµµÁÁyy[[ee®®kkaakk  ..
--  vvNNˆ̂aaGGaahh__  !!
kkµµÁÁyykkMMsstt''ææmm††aayymmIIggeehhAA  GGrrNNaass''ee®®kkaakkeeLLIIggeessIIggmmeemmIIuuggeeddaayyssµµaannffaa

cc∫∫aass''CCaammaannGGIIjj¨̈SSeehhIIyy  ..  vvNNˆ̂aaeemmIIllmmuuxxmm††aayymmIIgg  ..
--  ccUUrrkkµµÁÁyyeess¬¬øøkkJJkk''eehhIIyyeeddIIrreeTTAAppÊÊHHBBUUbbwwuumm  mmIIggGGWWyyeeTTAA  ((  KKaatt''TTSSggBBIIrrnnaakk''bbII††

®®bbBBnnÏÏeennAAPPUUmmiirrMMddYYll  mmaannccmm©©aayy44KK˘̆mm˘̆BBIIkkEEnn¬¬ggnnaaggeeTTooggeennAA,,  ee®®kkaayymmkkKKaatt''kk¬¬aa--
yyCCaa““BBuukkmm††aayyeekkµµkkrrbbss''KKwwmm--cc&&nnÊÊ  ))  ..  eeBBllKKaatt''eerroobbVVyy[[kkUUnn@@KKaatt''jj¨̈SSccUUrrkkµµÁÁ
yyeeddIIrrccUUlleeTTAA  kkMMuuxxµµaass''eeGGoonn  ..  vvNNˆ̂aarraaEErrkkeehhIIyykk**ssYYrrffaa  ––

--  eettIImmIIggVVnnGGIIBBiissaarr  ??
--  mmIIggGGaaccGGtt''FFµµtt''kkaarrGGtt''XX¬¬aannVVnn,,  nnaaggeeTTooggGGEEggÌÌllkk∫∫aallkkµµÁÁyyeehhIIyyjjjjww

mm  llYYggcciitt††kkµµÁÁyydd**kkMMsstt''  ..  mmIIggppwwkkEEttTTwwkk®®ssHHkk**GGaaccEEqqÌÌttVVnnmmYYyyeeBBll@@EEddrr  ..
vvNNˆ̂aaGGll''EEGGkkCCaaxx¬¬SSgg  EEttmmYYyyssnnÊÊ̈̈HHkk**ssuuxxcciitt††eeddIIrreeccjjeeTTAA˘̆˘̆˘̆

❑
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ddaacc''EExxkkJJÔÔaa,,  nnaaggeeTTooggKKµµaannlluuyy220000$$bbgg''QQ~~ÁÁllppÊÊHHeeTT  ..  nnaagg®®ttUUvvEEttkkaatt''
kkaarreeGGoonnxxµµaass''eeTTAAff√√aayybbggMMeellaakk®®KKUU  EEkkvv--ssaagg  ssggÙÙrraaCCvvtt††kkMMEEppggnniiggCCaaGGnnuuKK--
NNeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  eehhIIyyEEddll®®ttUUvvCCaabbggcciiJJççwwmmrrbbss''nnaagg  ..  nnaaggTTUUlleerroobbrraabb''GGMM
BBIIkkaarrBB¥¥aaVVTTmmiinnssmmTTMMnngg˘̆˘̆˘̆  EEttCCaaBBiieessssKKWWnnaaggccgg''mmkkssMMuulluuyy220000$$eeddIImm∫∫II
bbgg''QQ~~ÁÁllppÊÊHH  ..

eellaakk®®KKUUEEkkvv--ssaagghhuucclluuyy[[nnaagg  ®®BBmmTTSSggbbggaabb''[[eeKKssgg''kkUUnnxxÊÊmmmmYYyy
ssiiƒƒtteennAAxxaagglliicceeqqooggxxaaggeeCCIIggvvtt††kkMMEEppgg  CCaabb''rrbbbbbbnnÊÊaayyTTaahhaanneeCCIIggeexxµµAA  ((TTaa--
hhaanneexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ))  eeddIImm∫∫II[[CCIIvviittdd**kkMMsstt''TTSSggbbIIrrss''eennAACCaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~ssiinn  ..  

eennAA´́ff©©TTII1100--1100--5511,,  eemm""aagg®®bbEEhhll22rreessooll,,  ®®ssaabb''EEttmmaannbb""UUllIIss®®kkuugg
22nnaakk''ccUUllmmkkkkaann''kkUUnnxxÊÊmmnnaaggeeTToogg  eehhIIyykk**ccaabb''nnaaggTTSSggbbgg≈≈MMnnSSeeTTAAkkaarriiyyaall&&yy
´́nnss~~ggkkaarrbb""UUllIIss®®kkuugg  ..  eeTTAAddll''ss~~ggkkaarrddΩΩaann  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjbbgg®®kkUUccnniiggGG~~kk
eegg√√øøgg--FFIImmWWuuyyjjjjwwmmeeppIInnmmkkrrkknnaagg  ..  PP~~aakk''ggaarrbb""UUllIIssKKµµaannssYYrreeddjjeeddaallGGII√√BBII
nnaaggeeTT,,  ®®ssaabb''EEttssmm¬¬wwggmmuuxxbbgg®®kkUUcc  GG~~kkmmWWuuyy  jjaakk''mmuuxxddaakk''KK~~aa  rrYYccccaabb''́́ ddnnaaggTTaa--
jjbbeeNNII††rreeTTAAXXMMuu  ..

lluuHHeeXXIIjjmmaannGGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··yy""aaggddUUeecc~~HH  nnaaggeeTTooggEE®®sskkLLËËLLaassYYrrrrkkxxuuss
®®ttUUvv˘̆˘̆˘̆  bb""UUllIIss®®ccaannnnaaggbbJJççËËllkk~~̈̈ggbbnnÊÊbb''XXMMuuXXSSgg  ..  ®®TTSSEEllggVVnn  nnaaggeeTTooggkk**tt
´́dd  eeddaayyssMMBBggPP~~aakk''ggaarrbb""UUllIIsseennaaHH22--33qq&&®®tt  ..  PP~~aakk''ggaarrbb""UUllIIssxxwwggxx¬¬SSggNNaass''
kk**yyaarr´́ddTTHHkkMMeePP¬¬øøggnnaaggeeTToogg  ..  bb""uuEEnn††  !!  sseemm¬¬ggmmYYyyEE®®sskkKKMMhhkkKKMMrraamm  BBIIee®®kkAAss~~gg
kkaarrddΩΩaannmmkkffaa  ––

--  QQbb''ssiinn  !!  QQbb''ssiinn  !!
nnaaggeeTTooggeemmIIllttaammsseemm¬¬gg  KKWWeellaakkttaann''--GGuukkNNSSeeGGoogg  ..  eellaakkEE®®sskkbb--

eeNNII††rr®®BBmmTTSSggccuuHHBBIIeellIILLaannhhßßIÏ̈bbbbeeNNII††rr  ..  eellaakkbbkk''́́ ddeehhAAPP~~aakk''ggaarrbb""UUllIIssccUU--
llkkaann''kkaarriiyyaall&&yy  ..  mmYYyyssnnÊÊ̈̈HHFFMM  eellaakkkk**eeccjjmmkkCCYYbbbbgg®®kkUUccnniiggGG~~kkmmWWuuyy  ..
eellaakkccggÌÌ̈̈llmmuuxx®®ssIITTSSggBBIIrrnnaakk''rrYYccnniiyyaayyssMMLL¨̈ttffaa  ––  GG~~kk‰‰ggTTSSggBBIIrrnnaakk''®®ttUUvveecc
jjBBIITTIIeennHHPP¬¬aamm  eebbIImmiinnddUUeecc~~aaHHeeTT  xxMM∆∆̈̈XXMMuuGG~~kk‰‰ggvviijjeehhIIyy  ..

eellaakknnaayyss~~ggkkaarrddΩΩaanneeddIIrrmmkkkkaann''´́ddnnaaggeeTToogg  nnSSeeTTAAeeLLIIggLLaann  eehhIIyykk**
bbrreeccjjeeTTAA  ..  eellaakknniiyyaayyffaa  eellaakkbb""kk''--ssaaeemm""ttVVnnCCMMrraabbeellaakkBBIIeerrOOggrr""aavvdd**
kkMMsstt''rrbbss''nnaaggeeTTooggeehhIIyy  ..  eellaakkmmaanneesscckkII††GGaaNNiittmmkkeellIInnaaggCCaaBBnn''eeBBkk
..  ccMMEENNkkeerrOOggEEddlleekkIIttmmaanneeLLIIggGGmm∫∫aajj''mmiijjeennHH  KKWWvvaaxxuusscc∫∫aabb''TTSSgg®®ssuuggeehhII
yy  ..  ee®®JJHHssMMNNMMuueerrOOggEEddllGG~~kk®®kkUUccbbww††ggeeccaaTTnnaaggeennaaHH  kkMMBBuuggEEttbbnn††eennAAssaallaaddMM
bbUUgg‰‰eeNNaaHH  ..  ddUUeecc~~HHeerrOOggGGmm∫∫aajj''mmiijjeennHH  PP~~aakk''ggaarrkkMMhhUUccrrbbss''xxMM∆∆̈̈vvaa®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aaCCaammYY--
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yyGG~~kk®®kkUUcc--GG~~kkmmWWuuyy  eeddaayyeeqq¬¬øøtteeBBllEEddllxxMM∆∆̈̈eeccjjeeTTAAbbMMeeBBjjeebbsskkkkmmµµeennAAPP~~MMeeBB
jj  eeddIImm∫∫IIbbMMrruuggrrMMeellaaPPeeFFII√√VVbbnnaagg  ..  

nnaaggeeTTooggeellIIkk´́ddssMMBBHHeellaakkNNSSeeGGooggssMMuueeTTaasseehhIIyyssYYrrffaa  ––  eehhttuueemm""††cc
eellaakkmmkkTTaann''eeBBllEEddlleeKKbbMMrruuggeeFFII√√VVbbnnaagg  ??  ..

eellaakkNNSSeeGGooggeemmIIllmmuuxxnnaaggrrYYccmmaann®®bbssaassnn__ffaa  ––
--  nnaaggmmaannbbuuNN¥¥kkuussllxxııss''NNaass''  !!  eennAAeeBBllEEddllxxMM∆∆̈̈eeTTAAddll''bb""uuss††ii__bb""UUllIIss

®®ssuukkeemmaaggÚÚssßßII  eeKKhhuuccTTUUrreellxxmmYYyycc∫∫aabb''mmkkxxMM∆∆̈̈  [[vviillmmkkCCYYbbeellaakkeexxtt††vviijjCCaa
bbnnÊÊaann''  ..  eeBBllxxMM∆∆̈̈ccUUllmmkkss~~ggkkaarrddΩΩaann  xxMM∆∆̈̈kk**eeXXIIjj®®BBwwttii††kkaarrNN__eennHH  eehhIIyykk**EE®®sskk
bbJJŒŒbb''PP~~aakk''ggaarreennaaHHeeTTAA  ..  ≤≤LLËËvveennHHxxMM∆∆̈̈®®ttUUvveeTTAACCYYbbeellaakkeexxtt††  EEttxxMM∆∆̈̈eeqq¬¬øøtteeBBll22--33
nnaaTTIICCUUnnnnaaggeeTTAACCYYbb®®BBHHrraaCCGGaaCC∆∆aarr  eeddIImm∫∫II[[eellaakkCCYYyyeeddaaHH®®ssaayyeerrOOggbbNN††wwggGG~~kk
®®kkUUcc--GG~~kkmmWWuuyy  [[VVnnddaacc''®®ssLLHHBBIIkkaarreeccaaTT®®bbkkaann''TTTTwwggTTiisseennHH  ..  

BBIIrrGGaaTTiitt¥¥ee®®kkaayymmkk  nnaaggeeTTooggTTTTYYllddIIkkaarreekkaaHHeehhAABBIIssaallaaddMMbbUUgg  [[ccUUll
ss††aabb''kkaarrCCMMnnMMuuCCMMrrHH  ..  ttuullaakkaarrkkaatt''eesscckkII††ssMMeerrccffaa  ––  

--  TTII11  nnaaggeeTToogg®®ttUUvvrrYYccxx¬¬ÁÁnn  ..  TTII22  nnaaggmmaannssiiTTiiÏÏbb††wwggttbbttTTaammTTaarrCCmm©©WWcciitt††BBIIGG~~
kkeeddIImmeeccaaTTvviijj  ..

nnaaggeeTTooggssMMuubbddiieessFFPP¬¬aamm  mmiinnbb††wwggttvvaa""GGII√√eeLLIIyy  ..  nnaagg®®bbjjaabb''®®bbjjaall''ssMM--
BBHHssMMuuGGrrKKuuNNeellaakk®®BBHHrraaCCGGaaCC∆∆aarr  nniiggssMMuullaaeeTTAAkkaann''kkUUnnxxÊÊmm  JJMMnnSSBBtt··mmaanneennHHeeTTAA
®®VVbb''bbÌÌËËnnnniiggkkµµÁÁyy  ..  mmkkddll''PP¬¬aamm  vvNNˆ̂aaeellaattmmkk{{bbkkmm††aayymmIIgg  ––

--  ttuullaakkaarrkkaatt''eesscckkII††[[mmIIggVVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnneehhIIyy  ..
vvNNˆ̂aajjjjwwmmee®®ttkkGGrrNNaass''  EEttrrYYccmmkkkk**EE®®bbeeFFII√√mmuuxxss©©ÁÁttrrYYccxxßßiibb®®VVbb''mmIIggffaa  ––
--  mmIIggeeGGIIyy,,  eeyyIIggCCiittGGss''GGgg˚̊rreeTTootteehhIIyy  ..
--  mmiinnGGIIeeTT,,  ccSSmmIIggeeTTAAssMMuuTTaannBBUU--mmIIggeeyyIIggeennAAPPUUmmiikkaacc''rreeTTHHeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..

nnaaggeeTTooggGGEEggÌÌllkk∫∫aallkkµµÁÁyydd**kkMMsstt''  llYYggeellaammkkMMuu[[VVrrmm∏∏  ..
®®BBllwwmmEEssÌÌkkeeLLIIgg  nnaaggeeTTooggmmUUrrVVvvkkJJççaass''mmYYyyccggkkaann''eennAA´́dd  eehhIIyyeeccjj

ddMMeeNNIIrreeTTAAPPUUmmiikkaacc''rreeTTHH  ..  eeTTAAddll''PP¬¬aamm  bbggbbÌÌËËnnrrtt''QQUUrrqqrrmmkkTTTTYYllssaakkssYYrrssuuxx
TTuukk≈≈  CCaaBBiieessssccgg''ddwwggllTTÏÏppll´́nnkkaarrbb††wwggeeccaaTT®®bbkkaann''rrbbss''GG~~kk®®kkUUcc  ..  nnaaggVVnn
eerroobbrraabb''®®VVbb''bbggbbÌÌËËnnssBB√√®®KKbb''̆̆ ˘̆˘̆˘̆

eeXXIIjjVVvvkkJJççaass''eennAA´́dd  ®®KKbb''@@KK~~aayyll''BBIIeerrOOggeennHH  kk**nnSSKK~~aaeekkIIbb®®ssUUvvCCaann''GGgg˚̊rr
eeddIImm∫∫II®®cckkVVvv  ..

kkMMBBuuggEEttrrvvIIrrvvll''bbuukk®®ssUUvv  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjGG~~kkbbrrLLaannQQ~~ÁÁllyykkssMMbbuu®®ttBBIIrrss
nn¬¬wwkkmmkk[[nnaagg  ..  nnaaggeeTTooggeebbIIkkssMMbbuu®®ttTTII11  CCaarrbbss''KKwwmm--cc&&nnÊÊ  ––
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--  mmkkddll''bbggCCaaTTIIeeKKaarrBB,,
bbggeeGGIIyy  !!  mmaannPP~~aakk''ggaarrbb""UUllIIss®®kkuuggmmkkrrkkbbggeeTTootteehhIIyy  ..  {{bbggeeGGIIyy  !!

kkmmµµeeyyIIggGGIIkk**®®kkaass''eemm""¬¬HH  >>  {{eeTTvvttaaeeGGIIyy  !!  eellaakkmmaann®®BBHHeenn®®ttTTiiBB√√  eehhttuueemm††cckk**
eellaakkmmiinnCCYYyykkaarrJJrrbbggbbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈  CCaaCCnnssuuccrriittppgg  ??  ..

ssMMbbuu®®ttTTII22  CCaaddIIkkaarreekkaaHHeehhAArrbbss''®®kkssYYggbb""UUllIIss®®kkuugg  ..
bbggbbÌÌËËnnPP&&yyeeqqaaeeLLaa  ´́rrlluuyyKK~~aarrkkLLaannCCUUnnnnaaggeeTTooggeeTTAAkkaann''®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg

CCaabbnnÊÊaann''  ..  eeTTAAddll''ss~~ggkkaarrddΩΩaann  nnaaggrrtt''jjaabb''eeCCIIggTTSSggPP&&yyTTSSggqq©©ll''̆̆ ˘̆˘̆  ®®ssaabb''EEtt
nnaaggeeXXIIjjeellaakkNNSSeeGGooggeeccjjmmkkTTTTYYll  eehhIIyymmaann®®bbssaassnn__ffaa  ––

--  ssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbggeehhAAnnaagg[[ccUUlleeFFII√√kkaarrvviijjeehhIIyy  !!  ..

❑                          ❑

❑

eennAAeeBBllEEddllGGtt''®®VVkk''EExxyy""aaggeennHH  eettIIGG~~kkTTSSggbbIInnaakk''VVnnGGII√√bbrriieePPaaKK  ??
CCIIvviittTTSSggbbIIeennHH  CCaaCCIIvviittEEddll®®kkxxßßtt''sswwggrrkkGG~~kk®®bbddUUccKKµµaann  ..  EEtteennAA®®ssuukkEExxµµrr

eeyyIIggeennAAeeBBlleennaaHH    eeKKGGaaccBBwwggJJkk''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkkVVnn  ..  eellIIssBBIIkkaarrBBwwggJJkk''
eennHH  mm~~aakk''@@ss√√HHEEss√√ggrrkkssIIuuQQ~~ÁÁllnnaayyTTuunneeddIImm∫∫IIbbÂÂggbb''kkaarrxx√√HHxxaatt  ..  eennAAeeBBlleennaaHH
rraall''@@yybb''  KKwwmm--cc&&nnÊÊeeTTAAssIIuuQQ~~ÁÁlleeffAAEEkkEEkk--KKwwmmssflflaann  mmççaass''eerraaggcc®®kkGGaarreeQQIIeennAA
ppßßaarreellII  ..  nnaaggeeTTooggbbee®®ggoonnPPaassaayyYYnnddll''kkUUnnyyYYnnxx¬¬HH  ..      vvNNˆ̂aaeeddIIrrttaamm““BBuukkmmaa  
eerrIIssssMMbbkkeeQQII  eeTTAAssÊÊËËcc®®ttII  ccaabb''kk††aammxx¥¥gg  eebbHHEEpp¬¬GGMMBBiill  ..ll..

lluuyykkaakk''rrkkVVnnbbnnii††ccbbnn††ÁÁccssMMrraabb''TTbb''TTll''kkaarrxx√√HHxxaattccSSVVcc''  ddUUeecc~~HHeeyyIIggTTSSgg
bbIInnaakk''  mmiinnGGaaccbbrriieePPaaKK[[VVnn®®KKbb''®®KKaann''  nniiggqq©©aajj''BBiissaarrttaammccMMNNgg''VVnneeTT  ..  eeBB
llVVyy  GG~~kkTTSSggbbIIGGgg̈̈yyppÊÊaall''ddIImmuuxxkkUUnnxxÊÊmm˘̆˘̆˘̆  mm˙̇ËËbbmmaannEEtt®®ttIIGGSSggTTTTYYllTTaannppÊÊaabb''
CCaammYYyyGGMMBBiillxxIIççbbuukkCCaammYYyyGGMMbbiilleemmÊÊss  ((  kkaalleeNNaaHHmmiinnxx√√HHGGMMBBiilleeTT  ))  ..

mmaannssMMnnYYrrssYYrrffaa  nnaaggeeTTooggmmaannTTuukk≈≈eevvTTnnaayy""aaggNNaaeeTTAA  ??
--  TTII11  eeBBllTTTTYYllddMMNNwwggffaa  ““BBuukkeeFFII√√GGtt††XXaatteeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHkkUUnnnniiggeeccAABBII®®kkjj¨̈SS

eevvoottmmiijj  ..
--  TTII22  eeBBllTTTTYYllddMMNNwwggffaa  eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊ®®ttUUvveevvoottmmiijjccaabb''eeTTAAeehhIIyy  ..
TTuukk≈≈®®ttYYtteellIITTuukk≈≈  !!  kkMMBBuuggEEttKKSSggeeddIImm®®TTUUggyyMMmmiinneeccjj˘̆˘̆˘̆  ®®ssaabb''EEttGG~~kk®®kkUUcc®®BBYYtt

´́ddCCaammYYyy®®ssIIyyYYnneegg√√øøgg--FFIImmWWuuyy  bb††wwggeeccaaTT®®bbkkaann''BBIIeerrOOggkkMMbbiiuukkkkMMbb""uukkeeddIImm∫∫IIttaammBB¥¥aa
VVTT  [[VVtt''bbgg''kkaarrggaarr  [[ddaacc''eeJJHHss¬¬aabb''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  eennAAeeBBlleennaaHH  nnaaggeeTToogg
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GGss''mmeeFF¥¥aaVVyy  KKWWKKiitteeFFII√√eemm""cc[[EEttVVnnGGgg˚̊rr®®cckkqq~~SSgg  eeddIImm∫∫IIcciiJJççwwmmbbÌÌËËnnnniiggkkµµÁÁyy  ..

❑                              ❑

❑

eennAAccuuggEExxttuullaa11995511  yyaayyeeLLIIyyVVnnmmkkttaammkkUUnn®®ssIIeennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..
mmkkddll''PP¬¬aamm  yyaayyeeLLIIyyhhuucckkJJççbb''mmYYyyyy""aaggFFMM[[kkUUnn®®ssII  ..  nnaaggeeTTooggeebbIIkkkkJJçç
bb''eeXXIIjjlluuyy885500$$  !!  ..  

BBuueeTTÏÏaa  !!  nnaaggEEssnnrrIIkkrraayy≤≤ttååbbmmaa  yykk´́ddGGEEggÌÌlllluuyy  GGEEggÌÌlleehhIIyyGGEEggÌÌ
lleeTToott  ®®ssaabb''EEttTTwwkkEEPP~~kkmmiinnddwwggmmkkBBIINNaahhUUrreeCCaaKKCCSS  !!!!!!

nnaaggssMMBBHHmm††aayyssYYrrffaa  ––  eettIIEEmm""VVnnlluuyyBBIINNaammkkee®®ccIInneemm""¬¬HH  ??
--  kkUUnn®®ssIIeeGGIIyy  !!  ee®®kkaayyeeBBllEEddll““BBuukk‰‰ggccggkkssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnneehhIIyy  !!  eevvoott

mmiijjEEttggEEtteekkaaHHeehhAAmm††aayy  [[eeTTAAeemmIIllKK~~aavvaassmm¬¬aabb''mmnnuussßßEEddllvvaaeeccaaTTffaa  ««kk∫∫tt''»»
sswwggEEttrraall''́́ ff©©  ..  bbnnÊÊaabb''mmkkeeTToott  vvaaeeFFII√√[[EEmm""ddwwggffaa  vvaaVVnnddaakk''EEppnnkkaarrttaammeeFFII√√VVbb
kkUUnn‰‰ggttaammrryy::®®ssIIxxUUcc  ..  EEmm""PP&&yyNNaass''mmiinnddwwggeeFFII√√yy""aaggNNaaeeTT  ..  TTTTYYlleeBBll
eennaaHHmm††aayyVVnnTTTTYYllssMMbbuu®®tteellaakk≤≤ÂÂnnÊÊmmYYyycc∫∫aabb''  [[eerroobbccMMppßßMMppMM̈̈kkUUnn‰‰ggCCaammYYyyyyII
--vviijj®®TTII  ..  ee®®kkaayymmkkeeTToottEEmm""VVnnddwwggffaa  eellaakk≤≤ÂÂnnÊÊ®®ttUUvveeKKccaabb''VVtt''eeTTAAeehhIIyy  ..
eeBBllEEmm""kkMMBBuuggEEttPP&&yy®®BBYYyy  ®®ssaabb''EEtteellaakkffaacc''--TTIIhhuuggssrreessrrmmkk®®VVbb''mm††aayyffaa
[[eeTTAACCYYbbeellaakkGGFFiikkaarrVV""nn''--LLËËvv  ..  eeBBllmm††aayyeeTTAAddll''  KKaatt''kk**BBnn¥¥ll''®®VVbb''bbIIeerrOOgg
®®VVkk''bbMMNNaacc''  ««  rraa""bb''EEbb""ll  »»  rrbbss''kkUUnn‰‰gg  EEddllrrddΩΩaaPPiiVVllVVrrSSggVVnneebbIIkk[[kk~~̈̈gg
cceenn¬¬aaHHeeBBllEExxFF~~ËËqq~~SS11994466ddll''EExxkkkk˚̊ddaa11994488  ..  eehhttuuddUUeecc~~HHeehhIIyyeeTTIIbbEEmm""ssMMeerr
cccciitt††mmkkttaammkkUUnneennAAVVtt''ddMMbbggeennHH  ..

nnaaggeeTToogg{{bbmm††aayyeeddIImm∫∫IIEEff¬¬ggGGMMNNrrKKuuNN  ..  GGgg̈̈yyKKiittmmYYyy®®ssbbkk''  nnaaggkk**
rrllIIkk´́ddssMMBBHH  eehhIIyyhhuucclluuyy77000000$$  CCUUnneeTTAAmm††aayy®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  ––

--  EEmm""  !!  ®®VVkk''44000000$$eennHH  ssUUmmEEmm""ccaatt''EEccggeeFFII√√eeccttiiyyTTUUkkCCUUnneexxµµaacceellaakk““BBuukk
eennAAvvtt††®®bbTTkkßßiiNNnniiee®®KKaatt  ..  ®®VVkk''33000000$$eeTToottssUUmmEEmm""CCUUnneeTTAAeellaakkyyaayyffaacc''--
FFIIjjIIvv  ((mm††aayyrrbbss''eellaakkeekkoogg--≤≤ÂÂnnÊÊeennAAeemmmm""aayy  bbII††ss¬¬aabb''eeccaallttSSggBBIIeekkµµgg  ‰‰kkUUnn@@
kk**®®ttUUvveevvoottmmiijjttaammeeFFII√√VVbbTTSSggbbggTTSSggbbÌÌËËnn  ))  ..  ccMMEENNkkxxMM∆∆̈̈ ˘̆˘̆˘̆  xxMM∆∆̈̈TTuukk11550000$$ssMMrraabb''
ccaayyvvaayy  nniigg´́llllkkTTiijjkkgg''mmYYyyCCiiHHeeTTAAeeFFII√√kkaarr  ..

´́ff©©TTII1111--1111--5511  yyaayyeeLLIIyykk**eerroobbGGaaJJhh__BBiiJJhh__kkUUnn®®ssIIKKaatt''CCaammYYyynniigg
yyuuvvCCnnyyII--vviijj®®TTII  ttaammTTMMeennoommTTMMllaabb''®®bb´́BBNNIIEExxµµrr    eennAAppÊÊHHBBUUbbwwmm--mmIIggeeGGIIyy      ssiiƒƒtt
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mmuunnnnwwggeeccjjeeTTAAbbMMeeBB
jjeebbsskkkkmmµµeennAAPPUUmmiillaa
cc  eellaakk≤≤ÂÂnnÊÊVVnnssrr--
eessrrssMMbbuu®®ttbbIIcc∫∫aabb''  ..  mmYY
yyeeppII∆∆eeTTAAyyaayyeeLLIIyy  mmYY
yyeeTToottssMMrraabb''eellaakk®®KKUU
eeBBTT¥¥yyII--vviijj®®TTII  EEddll
KKaatt''yykkeeTTAA[[ppÊÊaall'' ´́dd
eennAAkkEEnn¬¬ggeeFFII√√kkaarreennAAmmnnIIÊÊrr
eeBBTT¥¥®®BBHHeekkttuummaallaa  EEdd
llpp††SS[[eerroobbkkaarrCCaammYYyy
nnaaggeeTToogg  ..  mmYYyycc∫∫aabb''
eeTToott  ssMMrraabb''nnaaggeeTToogg
ppÊÊaall''  EEddlleeppII∆∆TTuukkttaamm
rryy::®®BBHH®®KK UU EEkkvv--ssaagg
eennAAeeBBllEEddllnnaaggeeTToogg
eeFFII √√ddMMeeNNIIrreeTTAAyykkbbÌÌËËnnnnii
ggkkµµÁÁyy‰‰eexxtt††®®ttaavviijj  ..
ssMMbbuu®®ttmmaanneesscckkII††CCaaGGaa
TTiiffaa  ––

««  mmkkddll''GGaaeeTTooggCCaa
TTIIeessaakkss††aayy  !!

GGaaeeTTooggeeGGIIyy,,  KKµµaannGGII√√
eessaakkss††aayyCCaaggbbggss††aa

yyGGUUnneeTT  ..  mmYYyyCCIIvviittbbggeennHH  eekkIIttTTuukk≈≈CCaabb''CCaanniiccçç̆̆ ˘̆˘̆..    eebbHHddUUggbbggQQWWccaabb''eexx¬¬aaccppßßaa
eeddaayykkaarreessaakkss††aayynnUUvveesscckkII††eess~~hhaaGGss''BBIIddYYggcciitt††rrbbss''bbggmmkkeellIIGGUUnn      EEddll
bbggyyll''ffaaKKµµaann®®ssIINNaa®®bbddUUccVVnn  ..  bb""uuEEnn††vvaassnnaaGGaa®®kkkk''VVnntt®®mmUUvvbbEEgg√√ggddaann
[[bbggCCYYbbnniigg®®ssIIEEddllmmaannQQaammCC&&rrCCaass®®ttUUvvnnwwggssaassnn__eeyyIIgg  ..    eeNNIİ̇yyccuuHH  eennHH
CCaaeerrOOggGGPP&&BB√√rrbbss''bbgg  ..  bb""uuEEnn††bbggKKiittrrUUbbGGUUnn  bbggKKiittddll''GGUUnnCCaanniiccçç  ..  ddUUeecc~~HHbbggssUU  
mmGGgg√√rr  ccUUrrGGUUnn®®BBmmeerroobbkkaarrCCaammYYyyGGUUnnyyII--vviijj®®TTIIeeTTAANNaa±±GGUUnnNNaa±±  ..    ssUUmmGGUUnnkkMMuu®®bb==

eeccttiiyyeellaakkKKwwmm--vvNNˆ̂: eennAAPPUUmmiiccuugg´́®®BB  eexxtt††®®ttvviijj
((  kkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ))  fftteennAA´́ff©©TTII77--66--9933
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qqSSggnnwwggbbNN††SS  rrbbss''bbggeennHH  ..  eeffII√√ddUUeecc~~HH  eebbIIbbggss¬¬aabb''eeTTAA  bbggnnwwggbbiiTTEEPP~~kkCCiitt˘̆˘̆˘̆
hhttƒƒeellxxaa  

≤≤ÂÂnnÊÊ  »»  ..

eellaakkyyII--vviijj®®TTII  CCaakkUUnn®®bbuussTTII44rrbbss''eellaakkttaa  yyII--ttaamm  nniiggyyaayyttSSgg--FFII
llIIvv  ..  eekkIItteennAAqq~~SS11993311  eennAAXXMMuu´́gg""eessoogg  ®®ssuukk®®ttaakkUUvv  eexxtt††®®ttaavviijj  kkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..
eellaakk®®bbLLggCCaabb''  CEPFI qq~~SS11994466  ..  eennAAqq~~SS11994488  eevvoottmmiijjeerroobbccMMbbJJÇÇËËnn
eellaakkeeTTAAkkaann''eebb""kkSSgg  ((CCMMnnaann''CCaammYYyynnaaggeeTToogg))  ..  ““BBuukkmm††aayyeellaakkVVnnbbeeNN††aaHH
eeTTAArraaCCFFaannIIPP~~MMeeBBjj  ..  eellaakkmmaannvvaassnnaa®®bbLLggccUUlleerroonneennAAssaallaaKKiillaannuubb∫∫ddΩΩaakk
CCaabb''  rrYYcceellaakkbbnn††vviiCCÇÇaabbeeccççkkeeTTssEEpp~~kkTTIIBBiieessaaFFnn__  ..

eerroobbGGaaJJhh__BBiiJJhh__rrYYcc  KKUUss√√aammIIPPrriiyyaaeeffµµaaggffIIµµmmaannEEtthhiibbeeQQIInniiggEE®®KKssMM--
BBtt''mm~~aakk''mmYYyyEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  ®®kkEEssnn®®kk  !!  ..

❑ 

EExxeemmssaaqq~~SS11995533      ®®KKYYssaarrdd**kkMMsstt''eennHHVVnnTTTTYYllssMMbbuu®®ttmmYYyycc∫∫aabb''BBIIeellaakk  
ttaayyII--ttaamm  EEddllmmaanneesscckkII††CCaaGGaaTTiiffaa  ––

--  eevvoottmmiijjssmm¬¬aabb''kkµµÁÁyy®®bbuussbbeeggII̊̊ttrrbbss''KKaatt''eeQQµµaaHH  yyII--vviijjNNaamm  ..  eevvoott
mmiijjkkaatt''kk∫∫aall  kkaatt''́́ dd  kkaatt''eeCCIIgg  CCaakkMMNNaatt''@@  eeccaallTTuukkeennAAmmuuxxppÊÊHH  ..  KKµµaannbbggbbÌÌËËnn
EEmm""““……GG~~kkNNaamm~~aakk''hhflflaannyyMM……eemmIIllmmuuxxeexxµµaacceeTT  ..  lluuHHyybb''ggggiittmmkkddll''  eeTTIIbbttaa
ttaammhhflflaanneeddIIrreeTTAA®®bbmmUUllkkMMNNaatt''eexxµµaaccyykkmmkkbbJJçç̈̈HHeennAAee®®kkaayyppÊÊHH  ..  ´́ff©©bbnnÊÊaabb''mmkk
eeTToott  eevvoottmmiijjccUUllmmkkccaabb''kkUUnn®®bbuussbbeeggII̊̊ttTTII55rrbbss''KKaatt''eeQQµµaaHH  yyII--ffaajj''eettaakk  ..
rreebboobbvvaassmm¬¬aabb''  KKWWccaabb''ccgg´́ddPPÇÇaabb''CCaammYYyyeeCCIIggddUUccccgg®®CCUUkk  ..      rrYYccvvaaccggPPÇÇaabb''eeTTAAnnwwgg
bbeeggaallkkMMBBss''®®bbEEhhll1100EEmm""®®tt  ..  rrUUttEExxßßBBIIeellIITTmm¬¬aakk''CCnnrrggee®®KKaaHHmmkkee®®kkaamm
rrYYccTTaajjeeLLIIggTTmm¬¬aakk''ccuuHH,,  TTaajjeeLLIIggTTmm¬¬aakk''ccuuHHCCaaee®®ccIInnssaarr  ..  mmuunnnnwwggss¬¬aabb''
ffaajj''eettaakkeevvTTnnaaVVkk''qqÌÌwwgg  VVkk''́́ dd  VVkk''eeCCIIgg  ss¬¬aabb''kk~~̈̈ggKKMMnnrrQQaammEEssnneexx¬¬aaccppßßaarrkk
JJkk¥¥ssrreessrrmmiinn®®ttUUvveeTT  ..

eehhttuuddUUcceemm††ccVVnnCCaaeevvoottmmiijjssmm¬¬aabb''yyII--vviijjNNaamm  nniiggyyII--ffaajj''eettaakkssaa--
hhaavveemm""¬¬HH  ??  ..

--  yyYYnnGGttIItteevvoottmmiijjEEddllbbMMeerrIIVVrrSSggeennAAeeBBlleennaaHH  CCaaccaarrbbuurrssrrbbss''eevvoott--
mmiijj  ..  vvaaEEttggEEttnnSSkkggTT&&BBeeddIIrrkkaatt''ttaammccMMkkaarrddUUggrrbbss''ttaattaamm  ssiiƒƒtteennAAPPUUmmiiee®®CCaayy
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TTnnßßaa  XXMMuú́ gg""eessoogg  ..  eeBBllvvaaeeddIIrrkkaatt''ccMMkkaarrmm††gg@@  vvaaEEttggEEttssIIuuEEpp¬¬ddUUggxxIIççCCaanniiccçç  ..  eeddII
mm∫∫II[[VVnnssIIuuEEpp¬¬  vvaayykkBBUUeeffAAkkaabb''bbMMpp¬¬aajjeeddIImm  pp††ÁÁllmmkkddII  rrYYcceeTTIIbbssIIuuEEpp¬¬  hhuuttTTwwkkyy""aa
ggeeffaakkTTaabbCCaaTTIIbbMMppuutt  ..  ´́ff©©mmYYyyBBYYkkvvaaeeddIIrrmmkkkkaatt''ccMMkkaarr  ..  kkMMBBuuggEEtteeqq¬¬qq¬¬aarrkkkkaabb''
eeddIImmddUUgg  eeXXIIjjddUUeecc~~aaHH  yyII--vviijjNNaammnniiggyyII--ffaajj''eettaakk  kk**eeLLIIggeebbHHddUUggTTmm¬¬aakk''[[
BBYYkkvvaassIIuu  ..  ssIIuuEEqqÌÌttss˚̊bb''ss˚̊ll''eehhIIyy  BBYYkkyymm∏∏ËËVVllGGss''eennaaHHkk**eeddIIrreeccjjeeTTAA˘̆˘̆˘̆®®ssaa
bb''mmYYyyrrMMeeBBCCee®®kkaayymmkk  BBYYkkeevvoottmmiijjkk**ccUUllmmkkddll''  eehhIIyykk**eeccaaTTffaaTTSSggBBIIrrnnaakk''
eennHHkk∫∫tt''nnwwggvvaa  ..  bbnn††bbnnÊÊaabb''mmkk  eevvoottmmiijjkk**yykkeerrOOggeennHHmmkkeeFFII√√CCaaeellsseeddIImm∫∫IIss--
mm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCyyII  ..  ttaattaammkk**ssMMeerrcccciitt††ccaakkeeccaallTTIIllMMeennAA  EE®®ssccMMkkaarr  mmkk®®CCkkssMM
NNaakk''CCaabbeeNN††aaHHGGaassnn~~kk~~̈̈ggvvtt††EExxµµrreeQQµµaaHH  ««  eeJJFFiissaallrraaCC  ……vvtt††kkMMBBgg''  »»  EEddll
ssiiƒƒtteennAAkkNN††aallTTII®®kkuugg®®ttaavviijj  ..  eellaakkttaannSSkkUUnn®®bbuussTTII77eeQQµµaaHHyyII--ffaajj''TTIIGGaayyuu
1133qq~~SS  nniiggeeccAA®®bbuusseeQQµµaaHH  LLSS--kk√√aannVVnn  GGaayyuu44qq~~SS  EEddll®®ttUUvveevvoottmmiijjnnSS““BBuukkeeTTAA
VVtt''≤≤ttddMMNNwwgg  ..

eellaakk®®KKUUeeBBTT¥¥®®TTIInniigg®®bbBBnnÏÏTTTTYYllssMMbbuu®®tteennHHPP¬¬aamm  kk**ssMMuucc∫∫aabb''QQbb''ssMMrraakk  ssMMuu
ssMMbbuu®®tteeddIIrrpp¬¬ËËvv  rrYYcceeccjjddMMeeNNIIrreeTTAAeexxtt††®®ttaavviijjPP¬¬aamm  ..  eeBBlleeTTAAddll''eehhIIyykk**VVnnCCYY
bb““BBuukk  bbÌÌËËnn  nniiggkkµµÁÁyyddUUcceesscckkII††®®VVff~~aa  ..  eennAATTIIeennaaHH  mmaannkkuummaarrmm~~aakk''eeQQµµaaHHKKwwmm--bbUU
GGaayyuu1122qq~~SS  ®®ttUUvvCCaakkµµÁÁyyCCIIddUUnnmmYYyyGG~~kk®®ssIIeeTToogg  nniiggyyuuvvCCnnmm~~aakk''eeTTootteeQQµµaaHHKKiimm--
ssuugg®®TTiijj  eehhAAKKwwmm--EErr""nn  GGgg√√rrssMMuuCCYYyyGGnnuuee®®KKaaHHppgg  ee®®JJHHBBYYkkxx¬¬ÁÁnn®®ttUUvveevvoottmmiijjbbMMrruugg
bbJJÇÇËËnneeTTAAeebb""kkSSggqqaabb''@@eennHHeehhIIyy  ..  eellaakk®®KKUUeeBBTT¥¥®®TTIIkk**ssMMeerrccnnSSyykkmmkkkkaann''
eexxtt††VVtt''ddMMbbggTTSSggGGss''  ..  nnwwkk@@eeTTAAKKYYrr[[GGaassUUrrttaattaammNNaass''  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''
eeKKcceeccjjppuuttBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''mmkkddll''VVtt''ddMMbbggeehhIIyy  eeTTIIbbKKaatt''nnwwkkeeXXIIjj  ««yyMM»»  ..  KKaa
tt''yyMMeehhIIyyyyMMeeTTootteeddIImm∫∫IIbbnnÏÏËËrr®®TTUUgg  ..  ee®®JJHHKKaatt''eeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk  nnUUvvkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aa
bb''rrbbss''eevvoottmmiijjeeTTAAeellIIkkUUnnnniiggkkµµÁÁyyKKaatt''yy""aaggssaahhaavv´́®®BB´́ppßßCCaaTTIIbbMMppuutt  ..  eennAAeeBB
lleennaaHHKKaatt''PP&&yyss¬¬nn''eess¬¬aa  eePP¬¬ccKKiittyyMM  KKaaMMggmmaatt''  KKSSggkk  nniiyyaayyssII††EEllggeeccjj  ..
mmaann®®ssII@@CCaaee®®ccIInneennAAeeBBlleennaaHH  EEddll®®ttUUvveevvoottmmiijjssmm¬¬aabb''bbII††  kkUUnn  kk**ssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈gg
llkk≈≈NN::ddUUccKK~~aanniiggttaattaammeennHHEEddrr  ..

ccMMEENNkkyyaayyeeTTooggkk**GGJJççwwggEEddrr  bbnnÊÊaabb''BBIITTTTYYllkkaarrrruukkKKYYnnrrbbss''eevvoottmmiijjmmkk
rrtt''mmkk®®CCkkeekkaanneennAAkkmmıı̈̈CCaakkNN††aalleevvoottmmiijj  ccaatt''KK~~aattaammBB¥¥aaVVTTrrhhUUttmmkkddll''ssmm&&
yyGGggkkaarr  nniiggrrbbbbGGaayy""ggyyYYnn,,  kk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggeeBBll44qq~~SSKKtt'',,  KKaatt''TTTTYYllTTuukk≈≈EEffmm®®ttYYtt
eellIITTuukk≈≈rraall''́́ ff©©  ..  kkaarrttkk''ssll¨̈tt  ss¬¬nn''eess¬¬aa  eeFFII√√[[KKaatt''KKµµaanneeBBkkyyMM  eeFFII√√[[KKaatt''QQbb''
eeccHHyyMM  ..  lluuHHmmaannvvaassnnaaVVnnmmkkddll''®®bbeeTTssTTII33  KKaatt''mmaann{{kkaassssrreessrr®®bbvvttii††
ssaa®®ss††dd**CCUUrrcctt''nniiggBBiittCCaakk''EEss††gg≤≤ttbbMMeeppII¬¬sseennHH  ..        eennAA®®ttgg''vvKKeennHHKKaatt''®®ttUUvvQQbb''
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GGgg̈̈yyyyMMssiinn  yyMMTTaall''EEttGGss''cciitt††  eeTTIIbbKKaatt''ccaabb''ssrreessrrtteeTTAAeeTToott  ..

❑                         ❑

❑

´́ff©©TTII2211--55--4499,,  VVrrSSggssMMeerrcc®®bbKKll''TTwwkkddIIEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm[[mmççaass''eeddIImmvviijj..
EExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammKKµµaannGG~~kkeeccHHddwwggddwwkknnSSttvvaa""nnwwggeeKK  ddUUeecc~~HHTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm®®ttUUvvFF¬¬aakk''kk~~¨¨
ggkkNN††aabb''́́ ddyyYYnn  eeddaayy®®ssbbcc∫∫aabb''CCaaeellIIkkTTII22  ..

eerrOOggeennHHVVrrSSggKKµµaannkkMMhhuusseeTT  ee®®JJHHkkaalleeNNaaHHeebbIIrraaCCkkaarrEExxµµrrVVnnTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa
ee®®kkaammBBIIVVrrSSgg  eeKKGGaaccee®®bboobbVVnneeTTAAnnwwggsstt√√ss√√aaEEddllVVnnEEpp¬¬ddUUggGGJJççwwggEEddrr  ..  TTwwkk
ddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammssiiƒƒtteennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''VVrrSSgg  GGss''rryy:eeBBllCCiittmmYYyysstt--
vvttßß  ..  EEttrraaCCkkaarrEExxµµrreessaaHHGGeeggIIyymmiinnrrvvll''xx√√ll''nnwwggeerroobbccMMKKMMeerraaggEEppnnkkaarreeddIImm∫∫II®®KKbb
®®KKggTTaall''EEtteessaaHH  ..

ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  yyYYnnmmaannEEppnnkkaarrrrbbss''vvaa  eeddaayyee®®KKaaggTTuukkttSSggBBIIqq~~SS11994455mmkkeemm""¬¬HH
‹‹  mmuunnddMMbbUUggvvaaccaatt''kkaarrssmm¬¬aabb''  nniiggkkMMccaayyrraa®®ss††EExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  CCaaBBiieessssGG~~kk

eeccHHddwwgg[[ss¬¬aabb''GGss''  ..  GG~~kkEEddlleennAAssll''BBIIss¬¬aabb''  kk**rrtt''xxççaatt''xxççaayyeeccaall®®ssuukkrrVV""tt''
rrVV""yyeexx¬¬aaccppßßaa  ..

‹‹  bbnnÊÊaabb''mmkk  vvaaeerroobbccMMrreebboobb®®KKbb''®®KKggeeddaayybbMMEEbbkkCCaa®®kkuumm@@  ..  vvaaddwwggffaa®®kkuumm
eennHH®®ttUUvveeFFII√√eennHH  ®®kkuummeennaaHH®®ttUUvveeFFII√√eennaaHH  ..

ee®®JJHHeehhttuuddUUcceennHHeehhIIyy  VVnnCCaaeennAAeeBBllEEddllVVrrSSggddkkffyyBBIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm
PP¬¬aamm  vvaammaannKK~~aavvaaeeBBjj®®KKbb''®®kkssYYgg  ..  rrYYcceehhIIyyvvaakk**GGnnuuvvtt††EEppnnkkaarrkkMMeeTTccEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caa
ee®®kkaammtteeTTAAeeTToott  ..

eeddIImm∫∫II««ttbbss~~ggssggKKuuNN»»  EEddllEExxµµrrVVnnCCYYyyvvaakkMMeeTTcceeddjjVVrrSSgg  yyYYnneevvoottmmii
jjkk**®®bbmmUUllEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammEEddllCCaassmmaaCCiikkssmmaaKKmmmmiitt††PPaaBBEExxµµrr--yyYYnnTTSSggGGss''
rrYYccnnSSyykkeeTTAATTuukk[[ss¬¬aabb''eeccaallqqÌÌwwggeennAAhhaaNNUUyy  mmaanneellaakkssWWgg--eePPOOkkrrttnn__  nniigg
eellaakkLLSS--´́ffCCaaeeddIImm  ..  rrYYcceehhIIyyvvaallbb''bbMMVVtt''XX¬¬aa  ««ssmmaaKKmmmmiitt††PPaaBBEExxµµrr--eevvoott
NNaamm»»PP¬¬aammkkMMuu[[EEbbkkkkaarrNN__  ..  EEttvvaarrkkßßaaXX¬¬aaeennHHTTuukknnSSyykkmmkkee®®bbII  eeddIImm∫∫IIeeVVkkEExxµµrr
eennAAkkmmıı¨C̈CaakkNN††aallmmYYyyeellIIkkeeTToott  ..

yYnevotmijeVkExµrkmı¨Cae®kam
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‹‹  ddUUcceeyyIIggeeXXIIjj®®ssaabb''eehhIIyyffaa  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnccUUllmmkkrraatttt∫∫aattkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr
eeddaayyddaakk''bbnn††̈̈bbGGaayy""ggvvaarrYYccee®®ssccVVcc''kk~~̈̈gg´́ff©©77--11--7799,,  eennAA´́ff©©1188--22--7799  yyYYnn
hhaaNNUUyykkuummµµ̈̈yynniiss††kk**nnSSXX¬¬aa««mmiitt††PPaaBBeevvoottNNaamm--kkmmıı̈̈CCaa»»  mmkkeeLLIIggvviijjPP¬¬aamm  eeddII--
mm∫∫IIeeVVkkEExxµµrrmmYYyykk††aarreeTToott  ..  EEbb¬¬kkEEttJJkk¥¥mmYYyymm""aatt''KKWWvvaaffaa  ««kkmmıı̈̈CCaa»»  CCMMnnYYss  ««EExxµµrr»»
EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

eeddIImm∫∫II  ««ttbbss~~ggssggKKuuNN»»  rraa®®ss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammEEddllxxMMeeFFII√√EE®®ss  eeFFII√√ccMMkkaarr  ccii
JJççwwmmsstt√√  rrYYccbbgg''BBnnÏÏ  ((Ngugêt Phi))  [[vvaaeennaaHH,,  vvaabbiiTTssaallaaeerroonnCCaaPPaassaaEExxµµrrPP¬¬aamm..
bbnnÊÊaabb''mmkkeeTToott  vvaaeeccjj®®bbkkaassbbiitt®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggffaa  CCnnCCaattiiEExxµµrrTTSSggGGss''  CCaaCCnnCCaa
ttiiyyYYnn  eeTTaaHHbbIIGG~~kkNNaaeeccHH……mmiinneeccHHPPaassaayyYYnnkk**eeddaayy  ..  eerrOOggeennHH®®BBHHssggÙÙEExxµµrrkk
mmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  VVnneeFFII√√VVttuukkmmµµ®®bbqqSSggyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''  ..

EEppnnkkaarrTTII11rrbbss''vvaaVVnnssMMeerrccddUUccbbMMNNgg  ..  rrYYcceehhIIyyeennAAEExxmmiinnaa11995588  vvaakk**
EE®®bbeeQQµµaaHHBBIIeevvoottmmiijjffaaCCaaeevvoottkkuuggeeTTAAvviijj  EEttvvaaCCaa®®kkuummddEEddll  CCaayyYYnnhhaaNNUUyydd
EEddll  EEddlleeFFII√√ttaammbbJJÇÇaaEEppnnkkaarrrrbbss''hhUU--CCIImmiijjTTSSggGGss''  eeddIImm∫∫IInniiggvvaattTTIIyykkTTwwkk
ddIIkkmmıı̈̈CCaakkNN††aalltteeTTAAeeTToott  ..

ee®®kkaayyBBIIssWWgg--gg""uukkmmiijjbbeeggII̊̊ttVVnnEExxµµrreevvoottmmiijjeennAA´́ff©©TTII1199  nniiggTTII2288  EExxmmiiffuu--
nnaa  11995511mmkk,,  eennAA´́ff©©2200--99--5522  hhUU--CCIImmiijjVVnn®®bbkkaassCCaaååLLaarriikknniiggddaacc''NNaatt''
eeddIImm∫∫IICCaabbNN††SSffaa  ––

eeKKaallCCMMhhrryyuuTTÏÏssaa®®ss††rrbbss''eeyyIIgg  KKWW®®ttUUvvyykkeevvoottNNaamm[[VVnnTTSSggmmUUll  ®®BBmm
TTSSgg®®bbeeTTssllaavv  nniigg®®bbeeTTssEExxµµrr  ccaabb''ttSSggBBIImmaatt''TT√√aarr´́nn®®bbeeTTsscciinnPPaaKKxxaaggtt∫∫ËËgg
rrhhUUtteeTTAAddll''ee®®CCaayyTTwwkkeexxµµAA,,  BBIICCYYrrPP~~MM≤≤NNÎÎËËcciinnEEbb""kkxxaaggeekkIItt  rrhhUUtteeTTAATTll''ee®®ttIIyy
TTeenn¬¬eemmKKgg  ((  Notre objectif stratégique est de reprendre tout le Viêt Nam,

le Laos et le Cambodge, de la porte de la Chine à la pointe de Camau,

de la côte de l'indochine aux rives de Méking ))  ..
ee®®JJHHeehhttuueennHHeehhIIyyVVnnCCaaTTSSggeevvoottmmiijj  TTSSggeevvoottkkuugg  TTSSggEExxµµrrGGaayy""ggEEdd--

llCCaaGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj  vvaaxxMM®®bbwwggEE®®bbggGGnnuuvvtt††ttaammbbNN††SSeennHH  ..  kk~~̈̈ggkkMMLL¨̈gg2200qq~~SS
vvaabbeeggII̊̊ttVVnneeQQµµaaHH  ««GGggkkaarrGGnnaammiikk»» EEddllmmaannssPPaaBBeexxµµAAggggiittGGnnÏÏkkaaCCaaeemmbb--
JJÇÇaakkaarrrrbbss''vvaa  ..  GGggkkaarr≤≤ttrrUUbbrraaggeeTT  EEttGGggkkaarrmmaann≤≤TTiiÏÏBBllyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  GGaacc
®®bbmmUUllkkllll∫∫iiccrrbbss''yyYYnneevvoottmmiijj  EEddllvvaaVVnnssaabb®®BBYYss  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''nniiggkkMM--
ccaayyEExxµµrreennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammBBIIqq~~SS11994455ddll''11995544  eennaaHHyykkmmkkGGnnuuvvtt††eennAAkkmmıı̈̈CCaakk--
NN††aalleeTToott  eeddaayy®®KKaann''EEttEEkkTT®®mmgg''bbnnii††ccbbnn††ÁÁccbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  vvaaGGaaccssmm¬¬aabb''EExxµµrrGG~~kk
eeccHHddwwggsswwggEEttGGss''rrllIIggeeTTAAeehhIIyy  ccMMEENNkk‰‰GG~~kkeennAArrss''kk**rrss''TTSSggvveegg√√ggrrgg√√aann''
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PPSSggPP&&nn††ssµµaarrttII  ..
®®ssaabb''EEtt≤≤LLËËvveennHH  vvaaeellcceeccjjmmuuxxyyYYnnhhaaNNUUyyCCaabbUUddUUyycc∫∫aass''®®kkEELLtt

eeddIIrreeddaayyeessrrII  eeFFII√√®®BBeeggIIyykkNN††aall´́®®BB´́nn®®bbeeTTssEExxµµrrddUUcceeyyIIggVVnneeXXIIjjppÊÊaall''
EEPP~~kkeennHH  ..

yyaayyeeTTooggGGFFiibb∫∫aayymmkkddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  KKaatt''kk**ff©©ËËrrddMMGGUUjjffaa  ––  bbNN††aallmmkkBBII
yyUUnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottmmiijjrrkkeerrOOggssmm¬¬aabb''kkMMccaayyEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeennHHeehhIIyy  EEddll
xxMM∆∆̈̈mmiinnGGaacc®®TTSSeennAA®®ssuukkkkMMeeNNIIttVVnn  ..  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvvEEttnnSSbbÌÌËËnn@@nniiggkkµµÁÁyy@@  ccaakkeeccaallTTwwkkddII
kkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammEEddllCCaaeekkrr††ii__mmrrttkkBBIIddUUnnttaa  TTuukk[[vvaakkaann''kkaabb''  ..  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvvEEtteeKKccxx¬¬ÁÁnnmmkk
ssMMNNaakk''eennAAkkmmıı̈̈CCaakkNN††aalleeddaayyVVtt´́ddTTeeTT  ..  ®®VVkk''eebboovvttßßbbnnii††ccbbnn††ÁÁcceeyyIIggxxMM
ssnnßßMMssMḾ́ cceeddIImm∫∫IIbbgg''QQ~~ÁÁllppÊÊHHnniigg´́ff¬¬mm˙̇ËËbbEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  ee®®kkAAeemm""aaggeerroonnnniiggeeFFII√√kkaarr
eeyyIIggnnSSKK~~aaeeddIIrrrrkkrrbbrree®®kkAAEEppßßppßßMMbbEEnnƒƒmmeellII®®VVkk''EExx  ..  llTTÏÏppllVVnnmmkkCCaaTTIIKKaabb''
®®bbeessIIrr  EEddllKKYYrr[[ssrreessIIrrddll''kkUUnnEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammTTSSggeennaaHHNNaass''  ..  KK~~aaxxMMttssflflUU
eerroonnssUU®®ttlluuHH®®ttaaEEttVVnnmmuuxxggaarrdd**ssmmrrmm¥¥eerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..

--  KKwwmm--cc&&nnÊÊ  CCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥bbee®®ggoonnPPaassaaVVrrSSgg  ((®®ttUUvvGGggkkaarrssmm¬¬aabb''))    ..
--  KKwwmm--ssuugg®®TTiijj  eehhAAKKwwmm--EErr""nn  CCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥CCaann''xxııss''  nniiggCCaaeellxxaaFFiikkaarr

TTUUttTTII22  eennAAssƒƒaannTTUUttGGaarr""aabb''  ((  ®®ttUUvvGGggkkaarrccaabb''xx¬¬ÁÁnnTTSSggbbII††††TTSSgg®®bbBBnnÏÏ  bbJJççËËllKKuukkTTYYll
EEss¬¬ggeennAA´́ff©©TTII1155--66--7777  rrYYccVVtt''xx¬¬ÁÁnnrrhhUUttmmkk  ))  ..

--  yyII--ffaajj''TTII  CCaavviiss√√kkrrxxaaggeellaahhFFaattuu    VVnnbbnn††vviiCCÇÇaaeennAAsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikknniigg
®®bbeeTTssCCbb""uunn  ((VVtt''xx¬¬ÁÁnn))  ..

--  KKwwmm--vvNNˆ̂aa  CCaaGG~~kkbbeeccççkkeeTTssxxaaggffttrrUUbbTTUUrrTTssßßnn__nniiggPPaaBByynn††  eeFFII√√kkaarreennAA
kkaarriiyyaall&&yyGG~~kknnSSJJkk¥¥´́nnrrddΩΩaaPPiiVVll  ((  Porte-parole du gouvernement ))  ..

--  KKwwmm--bbUU  CCaaGGnnuueessnniiyy‰‰kk  eeFFII√√kkaarreennAAeexxtt††eekkaaHHkkuugg  ((  ®®ttUUvvGGggkkaarrssmm¬¬aabb''  ))  ..
--  LLSS--kk√√aannVVnn  CCaaGGnnuueessnniiyyeeTTaakkggTT&&BBmm""aarrIInneennAAmmUUllddΩΩaannee®®CCaayyccgg√√aarr  ((

VVtt''xx¬¬ÁÁnn  ))  ..
ccMMEENNkk‰‰®®KKYYssaarrxxMM∆∆̈̈  eeyyIIggmmiinn®®BBeeggIIyykkeennII††yyeeLLIIyy  ..  eeyyIIggssnnßßMM®®VVkk''TTii

jjEE®®ssccMMkkaarr  TTiijjddIIPPUUmmii  ddSSddMMNNSS  ddSSeeddIImmeeQQIIssIIuuEEpp¬¬  ..  eeyyIIggcciiJJççwwmmmmaann''TTaa®®CCUUkk  ..
eeyyIIggmmaannCCIIkk®®ssHHFFMMcciiJJççwwmm®®ttII  ..  rraall''@@eeBBlleeyyIIggxxMM®®bbwwggeeFFII√√kkaarr  ..  eeBBllyybb''eeyyII
ggbbUUmmTTwwkkee®®ssaaccddMMNNSSnniiggeeddIImmeeQQII,,  eeBBll®®BBwwkkmmuunnnnwwggeeccjjeeTTAAeeFFII√√kkaarrxxMM∆∆¨̈[[ccMMNNII
mmaann''TTaa®®CCUUkk  ..  eeqq¬¬øøtteeBBllvvaa""kkgg  xxMM∆∆̈̈eeTTAArrkkmmnnuussßßeeFFII√√EE®®ss  ..  kk~~̈̈ggrryy:eeBBll2200qq~~SS
®®KKYYssaarreeyyIIggmmaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††dd**ss††̈̈kkss††mm∏∏  ≤≤ttmmaannxx√√HHxxaattGGII√√eeLLIIyy  ..

≤≤LLËËvveennHHqq~~SS11997799  yyYYnnhhaaNNUUyyddEEddllCCaaeevvoottkkuugg  llYYccbbnn¬¬MM®®CCkkkk~~̈̈ggTTIIggggii
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ttee®®bbIIeeQQµµaaHHGGggkkaarr,,  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHmm††ggeeTToottyy""aaggFF©©nn''  ..  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvv®®JJtt''bbII††  ®®JJtt''kkUUnn@@
®®JJtt''kkµµÁÁyy@@  ..ll..

eemmIIllccuuHH  !!  KKwwmm--cc&&nnÊÊCCaassmmaaCCiikkbbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''eexxoovv--ssMMppnn,,  CCaasshhkkaa
rrIIrrbbss''mmiitt††ssflflUU  ®®ttUUvvGGggkkaarrssmm¬¬aabb''eennAAEExxttuullaa11997766  ..  eebbIIssmmaaCCiikkEExxµµrr®®kkhhmmEEdd--
llKKµµaannkkMMhhuussGGII√√eessaaHHeennaaHH  ®®ttUUvvGGggkkaarrssmm¬¬aabb''eeTTAAeehhIIyy  ccuuHHTTMMrrSSEEttGG~~kkEEddllmmiinn
EEmmnnCCaaEExxµµrr®®kkhhmmvviijj  eettIIvvaassnnaaGG~~kkTTSSggeennaaHHnnwwggeeTTAACCaayy""aaggNNaaeeTTAAvviijj  ??  ..

--  ccMMEENNkk‰‰®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''xxMM∆∆̈̈EEddllxxMMkkssaaggssnnßßMMmmkkttSSggBBII2200qq~~SSeennaaHH  kk**
®®ttUUvvmm""ddΩΩGGss''rrllIIggCCaaeellIIkkTTII22  ..  ≤≤LLËËvveennHHxxMM∆∆̈̈eennAAssll''EEttVVtt´́ddTTeeTTmm††ggeeTTootteehhII
yy  ccuuHHeebbIIxxMM∆∆̈̈GGaayyuuCCaagg5500qq~~SSeeTTAAeehhIIyy  eettII[[xxMM∆∆̈̈eeFFII√√yy""aaggeemm""cceeTTAA  ??  ..

nniiTTaannddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  yyaayyeeTTooggttwwggeebbHHddUUgg  KKSSggbbMMBBgg''kkeeddaayyQQWWccaabb''  xxwwgg
nnwwggyyYYnnhhaaNNUUyy  KKaatt''ddYYll®®bbUUsseeTTAAeellIIddII  eeddkkss††ËËkkss††wwggeennAAmmYYyykkEEnn¬¬gg  ..

eeBBlleennaaHH  nnaaggyyII--®®TTIIrraa""ddaaPP&&yyss¬¬nn''eess¬¬aarrtt''eeTTAA{{bbmm††aayyTTSSggyyMMhhWWuŭ̆ ˘̆˘̆hhWWuu  !!  ..
qq~~SSeennHHrraa""ddaaGGaayyuuVVnn2244qq~~SSeehhIIyy  ..  nnaaggCCaaGGttIIttnniissßßiitteevvCCÇÇbbNNiiÎÎtt  ..  ttSSggBBIIddwwgg
kkII††kkaallNNaammkk  nnaaggEEttggEEtteeXXIIjj““BBuukkmm††aayyssMMNNaakk''eennAAxxaaggee®®kkaayyvvtt††rrMMddYYll  ®®kkuu
ggVVtt''ddMMbbgg  kk~~̈̈ggPPUUmmii®®KKwwHHdd**FFMMss˚̊wwmm´́ss˚̊mmYYyy  EEddllssmm©©MMeennAAkkNN††aallccMMkkaarrEEpp¬¬eeQQII®®KKbb''
mmuuxx  ..  xxaaggee®®kkaayyppÊÊHH  mmaann®®ssHHbbIIFFMM@@  ..  mmaannkkEEnn¬¬ggcciiJJççwwmmsstt√√  nniiggmmaannEE®®ssccMM--
kkaarrCCaaee®®ccIInneeTToott  ..  KKaatt''mmaannkkaarrggaarreeFFII√√dd**ssmmrrmm¥¥  mmaannrrffyynn††  Peugot 404 eellxx
PP˘̆BB˘̆88229922  ssMMrraabb''CCiiHHeeTTAAeeFFII√√kkaarryy""aaggmmeennaarrmm¥¥  ..

rraa""ddaammiinnEEddllææmm††aayy……““BBuukknnaaggnniiTTaanneerrOOggdd**kkMMsstt''QQWWccaabb''eennHHTTaall''EEtteessaaHH
..  nnaaggkk**{{bbmm††aayyyyMMeehhIIyyyyMMeeTToott  nnwwkkGGaaNNiittmm††aayymmiinnKKYYrrGGIImmkkFF¬¬aakk''xx¬¬ÁÁnnddll''ff~~aakk''
hh~~wwggeessaaHH  ..  eeBBlleennaaHH´́ff©©kk**rrHHllµµmm  !!

❑                             ❑

❑



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                221177

CMBUkTI19
yyaayyeeTTooggkk**eellIIkkGGMMEErrkk®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††  EEddllKKaatt''xxMMbb††ËËrrCCIIvviittllYYccllaakk''TTuukkyy""aagg

llMMVVkk  ((  ®®TTBB¥¥eennHHeebbIIGGaaTTmmiiLLeeXXIIjj  vvaassmm¬¬aabb''KKaatt''eeccaallPP¬¬aamm  ))  ddaakk''eellIIssµµaa  rrYYcc
bbeeNN††IIrrmmiitt††PPkkii††ttaammpp¬¬ËËvv®®ssbbmmaatt''ssÊÊwwgg  ccUUllkkaann''TTII®®bbCCMMuuCCnn®®ssuukkeemmaaggÚÚssßßII  ..  eeddIIrr
bbeeNNII††rryyaayyeeTTooggKKyyKKnn''bbeeNNII††rreemmIIlleeTTssPPaaBB´́nnccMMkkaarrEEpp¬¬eeQQII®®KKbb''CCMMBBUUkkmmaann
ddUUgg  ss√√aayy  llµµ̈̈tt  xx~~̈̈rr  eemmoonn  eeddIImmTTwwkkeeddaaHHeeKKaa  ®®kkUUcc®®KKbb''FFuunn  EEddlldduuHHeennAACCaabb''CCiittmmaatt''
ssÊÊwwgg  EEddll®®ttUUvveeqqHHeexx¬¬aaccssll''EEtteeddIImm  vviinnaasshhiinneehhaacceeddaayyccMMVVMMggKKYYrr[[ss††aayy  ..
ppÊÊHHnniiggPPUUmmii®®KKwwHHFFMM@@  ®®ttUUvvBBYYkkGGaaTTmmiiLLrruuHHeerrIIddwwkknnSSeeccjjGGss''rrllIIgg  ..  ssll''EEttCCeeNNII††rr
eeFFII√√BBIIGGiiddΩΩnniiggkkMMeeTTccGGiiddΩΩ  ..  yyaayyeeTTooggmmaannGGaarrmmµµNN__nnwwkkeeXXIIjjbbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmrrbb--
ss''eexxoovv--ssMMppnn  eeFF√√ss®®bbEEhhss®®ttUUvvccaajj''eeVVkkGGggkkaarrGGnnaammiikkFF©©nn''EEssnnFF©©nn''  KKµµaannkk
ssaaggCCaattiiGGII√√TTaall''EEtteessaaHH  KKiittEEttBBIIbbMMpp¬¬aajjnniiggssmm¬¬aabb''CCaattiixx¬¬ÁÁnn  TTIIbbJJççbb''®®kkuummEExxµµrr®®kk
hhmmdd**qqÁÁttllIIllaaeennHH  ®®ttUUvvGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''eeccaalleexxÊÊcc  ..  ccMMEENNkk®®bbCCaaBBll
rrddΩΩEExxµµrrkk~~¨̈ggmmYYyynnKKrr  EEddlleessssssll''eennAArrss''®®ttUUvvGGggkkaarrcc∫∫ËËttyykk®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††
GGss''rrllIIgg  ®®KKbb''@@KK~~aassll''EEttVVtt´́ddTTeeTT  TTIIbbJJççbb''®®ttUUvvGGggkkaarreekkoorreeddIIrrJJss´́®®BB
eessIIÊÊrrss¬¬aabb''eessIIÊÊrrvveegg√√gg  ..

yyaayyeeTTooggrreevvIIrrvvaayynnwwkkddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  ®®ssaabb''EEtt……kkUUnn®®ssIIrrbbss''KKaatt''EE®®sskk
®®VVbb''ffaa  ––  mm""aakk''eeGGIIyy  !!    eeyyIIggccUUllssMMrraakkkk~~̈̈ggccMMkkaarrEEpp¬¬eeQQIIxxaaggeeqq√√gg´́dd    eeyyIIggbbbbrr
hhUUbbssiinn  ..  ®®ssII@@TTSSgg1155nnaakk''kk**bbeeNNII††rrKK~~aaccUUllkkaann''ccMMkkaarrdd**FFMMll√√wwggeellII√√yy  mmaanneeddIImm
eeQQIIssIIuuEEpp¬¬®®KKbb''mmuuxxbb""uuEEnn††ssll''EEtteeddIImm  EEmmkknniiggss¬¬wwkkss√√iitt®®kkjjgg''@@  ..  eeBBlleennaaHHrraa""ddaa
vvaall''GGgg˚̊rrBBIIrrkkMMbb""uuggkknn¬¬HHbbbbrrEEcckkKK~~aahhUUbb  ..  ®®ssII@@TTSSgg1155nnaakk''kkMMBBuugghhuuttTTwwkkbbbbrr
®®ssaabb''EEttææmmnnuussßßee®®ccooggbbTThhUU--CCIImmiijj®®ttgg''XX¬¬aa  ««  GGUUnn@@ssggÙÙwwmmffaaGGMMuuhhUUGGaayyuummYYyy
mmWWuunnqq~~SS  »»  ..

yyaayyeeTTooggEEbbrrEEPP~~kkssmm¬¬wwggmmiitt††@@rrbbss''KKaatt''mmYYyyssnnÊÊ¨̈HH  rrYYcckk**ddaakk''ccaannbbbbrrccuuHH
®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  ––  ««  xxMM∆∆̈̈eeTTAAeemmIIllnnrrNNaaee®®ccooggbbTThh~~wwgg  »»  ..  yyaayyeeTTooggeeddIIrrtt
®®mmgg''sseemm¬¬ggeennaaHH  ..  GGuujjKKaatt''PP∆∆aakk''®®ssLLSSggkkSSgg  eeddaayyeeXXIIjjbbUUddUUyyeekkµµgg@@bbIInnaakk''
eennAAeellIIeeddIImmeeQQII  bbIInnaakk''eeppßßggeeTToottQQrreennAAnnwwggddIIkkMMBBuuggbbeeJJççjjsskkmmµµPPaaBBbbnn††EExxßß
llYYss  ..  bbUUddUUyyTTSSggeennaaHHmmaannGGaayyuuyy""aaggee®®ccIInn1188qq~~SSbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  yyaayyeeTTooggnniiyyaa
yyeeTTAAkkaann''bbUUddUUyyffaa  ––
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--  eeKKaarrBBkkUUnn@@  kkUUnn@@ssuuxxssbb∫∫aayyeeTT……  ??  kkUUnn@@eeFFII√√GGIIhh~~wwgg  ??  ..
bbUUddUUyybbgg˙̇aajjGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaPP∆∆aakk''qq©©ll''kk**ssYYrrrreebboobbxxuussTTMMnnggffaa  ––
--  EEmm""  !!  EEmm""eeFFII√√eemm""ccggaakkppuuttBBIIss¬¬aabb''  ??  BBIIee®®JJHHGGggkkaarr®®ttUUvvEEttssmm¬¬aabb''yyYYnnEEddll

eekkIItteennAA®®ssuukkEExxµµrr    eehhIIyyEEddllmmiinn®®BBmmeeTTAAttaammeevvoottkkuugg[[GGss''  ..      bbUUddUUyymm~~aakk''eennAA
EEkk∫∫rreennaaHHFF¬¬aakk''TTwwkkmmuuxx  kk**eeqqII¬¬yyEEkktt®®mmUUvvffaa  ––

--  BBYYkkkkUUnnmmiinnssµµaannTTaall''EEtteessaaHHffaammaannyyYYnnssll''eennAArrss''̆̆ ˘̆˘̆
yyaayyeeTTooggmmaannGGaarrmmµµNN__ssggßß&&yynnUUvvGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaeennHH  KKaatt''ssggßß&&yykk**bbEEgg√√gg

ddaannssYYrrffaa  ––
--eettIIkkUUnn@@eeFFII√√GGII√√  ??  ..
--  ®®kkuummeeyyIIggkkMMBBuuggbbnn††EExxßßllYYss  BBIITTII®®bbCCMMuuCCnn®®ssuukkeemmaagg……ssßßIIeeTTAAkkaann''PPUUmmiinnaannaa

ddUUccCCaaEE®®ssGGYYrr  ccaammllÌÌaa  CCaaeeddIImm  ..
yyaayyeeTTooggQQrrssmm¬¬wwggkkaayyvviikkaarrrrbbss''kkUUnnyyYYnnhhaaNNUUyyTTSSgg66nnaakk''eekkµµgg@@

mmaannkkSSeePPII¬¬gg´́ddEEtt33eeddIImm  kkMMBBuuggbbMMeeBBjjeebbsskkkkmmµµbbnn††EExxßßllYYsseeddaayyeessrrIIkkNN††aall
´́®®BBss©©aatt''kk~~¨̈gg®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaammiinnTTMMnnggyy""aaggeennHH  KKaatt''ccgg''EE®®sskkssYYrr[[EEbbkkeemmXXEEbb
kkddII  EEbbkk´́®®BB®®BBwwkkßßaaffaa  eettIIGGggkkaarrrrvvll''eeTTAANNaa  ??    eettIIEExxµµrr®®kkhhmm®®KKbb''@@®®kkuummss¬¬aabb''́́ tt
eehhaaggGGss''eeTTAAeehhIIyy……  ??  eehhttuueemm""cckk**ccaajj''≤≤TTiiÏÏBBllGGaakkUUnnyyYYnnhhaaNNUUyyEEtt66nnaakk''
eekkµµgg@@mmiinnTTMMnnggyy""aaggeennHH  ??  ..  yyaayyeeTToogg®®KKvvIIkk∫∫aallrrYYccssMMuullaabbUUddUUyyvviill®®ttLLbb''
eeTTAACCYYbbmmiitt††@@rrbbss''KKaatt''  ..

eeBBlleennaaHHkk**eeXXIIjjGG~~kk®®ssIIbbUUrrIIeeddIIrrtt®®mmgg''mmkkrrkkKKaatt''  ®®BBmmTTSSggeellIIkk´́ddccggÌÌ̈̈ll  ..
yyaayyeeTToogg®®kkeeLLkkEEPP~~kkssmm¬¬wwggttaamm´́ddccggÌÌ¨̈lleennaaHH              KKaatt''eeXXIIjjeennAAeellIIff~~ll''mmaann
rreeTTHHeeKKaa22ppÊÊ̈̈kkssuuTTÏÏEEttllYYss            mmaannbbUUddUUyy44nnaakk''mmaannkkSSeePPII¬¬gg´́dd22eeddIImmkkMMBBuuggbbrrrreeTTHH
eeccoosseeccjjBBIIpp¬¬ËËvv  eeddIImm∫∫II[[LLaannmmYYyyee®®KKOOggeebbIIkkbbrrqq¬¬ggkkaatt''  ..      KKWWLLaannEEddllCCaabb''ppuugg
kkNN††aallssÊÊwwggeennAAPPUUmmiiGGnn¬¬gg''kkUUbb  BBIImmßßiillmmiijjeennaaHH‰‰gg  ..    ´́ff©©eennHHLLaanneennHH®®ttLLbb''vviill
mmkkvviijjmmaannEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIIccMMnnYYnn3300nnaakk''        mmaann®®ssIImmaann®®bbuussCCiiHHCCaammYYyybbUUddUUyymmuuxx
jjjjwwmmrrIIkkrraayy  ..

eeBBlleennaaHHrraaÂÂss††EExxµµrrVVnneeXXIIjjEExxµµrrnniirrttIICCiiHHLLaannCCaammYYyybbUUddUUyy  kk**mmaannKKMMnniittyy
ll''eeppßßgg@@xxuussKK~~aa  ..

--  mmaannrraaÂÂss††EExxµµrrmmYYyyPPaaKKEEddllBBiiccaarrNNaammiinnddiittddll''  kk**TTHHKKUUffEE®®sskkeeddaayy
ee®®ttkkGGrr  ..  BBIIee®®JJHHyyll''®®ccLLMMyy""aaggFF©©nn''ssµµaannEEttEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttII3300nnaakk''eennHH®®ttUUvvbbUU
ddUUyyccaabb''  ..

--  mmaannmmYYyyPPaaKKeeTToottddUUcc®®kkuummyyaayyeeTTooggCCaaeeddIImm  eekkHHKK~~aaQQrrssmm¬¬wwgg®®KKbb''@@KK~~aa
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ttUUcccciitt††eeFFII√√mmuuxxss©©ÁÁtt  BBIIee®®JJHHyyll''ffaaCCaakkllll∫∫iiccffIIµµmmYYyyeeTToott  rrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy
vvaaeebbIIkkbbrrLLaann®®bbmmUUllEExxµµrrnniirrttIInnSSyykkeeTTAAcciiJJççwwmmbbMMJJkk''eeKKaallCCMMhhrrttaammEEppnnkkaarrffIIµµ
bbMMJJkk''GGaavvuuFF[[eeLLIIggvviijj  EE®®bbeeQQµµaaHHffIIµµrrYYccbbeeJJççjj[[ssIIuussaacc''hhuuttQQaammrraaÂÂss††EExxµµrrCCMM
nnYYssvvaatteeTTAAeeTToott  ..  ´́ff©©2222eemmssaa11997799  eemm""aagg22rreessooll  ®®kkuummyyaayyeeTTooggbbeeNNII††rr
KK~~aabbnn††ddMMeeNNIIrrccUUllkkaann''TTII®®bbCCMMuuCCnn®®ssuukkeemmaaggÚÚssßßII  ..      yyaayyeeTTooggEEttggEEttKKyyKKnn''
eemmIIlleeTTssPPaaBB®®ssbbbbeeNN††aayyddggpp¬¬ËËvv  eeXXIIjjccMMkkaarrEEpp¬¬eeQQII®®KKbb''FFuunnEEddlleeccaallKKµµaa
nnnnrrNNaaEEffTTSSkk~~¨̈ggrryy:eeBBllbbYYnnqq~~SSkk**ssii√√tt®®sseeJJnnCCSSJJsseeBBjj  ..  ccMMEENNkkppÊÊHH
kkEEnn¬¬ggNNaakk**ddUUcckkEEnn¬¬ggNNaa              eeXXIIjjssll''EEttkkMMeeTTcc≤≤ddΩΩnniiggeeppHHKKYYrr[[ss††aayyEEssnn

ss††aayy˘̆˘̆˘̆
yyaayyeeTTooggkk**rreevvIIrrvvaayynnwwkkeeXXIIjjBBIIyybb''́́ ff©©TTII2288  kkuumm∏∏: 11994488  KKaatt''eeTTIIbbGGaayyuu

2200qq~~SS  KKaatt''VVnnGGgg̈̈yyss††aabb''eegg√√øøgg--vvaann''TTiijjCCaaeemmeevvoottmmiijjBBnn¥¥ll''ffaa  eebbIIeeFFII√√ssÂÂggaa--
mmCCaammYYyyEExxµµrr  KKWWyyYYnn®®ttUUvvee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyyeeTTIIbbQQ~~HH  ..  eeyyIIgg®®ttUUvvee®®bbIIkkllll∫∫iiccbbMMEEbb
kkbbMMVVkk''jj¨̈SSgg[[yyll''®®ccLLMMkkaabb''ccaakk''ssmm¬¬aabb''KK~~aa  eeFFII√√[[GGss''ssggÙÙwwmm  rrYYccsswwmmeeyyIIggeecc
jjmmuuxxbbgg˙̇aajjffaa  eeyyIIggmmkkCCYYyyeeFFII√√[[mmaannssggÙÙwwmmeeLLIIggvviijj  ..

bbccçç̈̈bb∫∫nn~~eennHH®®ttUUvvEEmmnn  ddUUeecc~~HHyyYYnnhhaaNNUUyymmiinnggaayyeeVVHHbbgg''eeccaallKKMMnniitteellbb
yykkkkmmıı̈̈CCaaeeLLIIyy  ..  yyYYnnhhaaNNUUyy®®ttUUvvEEttBBnn¥¥aaeeBBll[[yyUUrr  eeddaayyxxIIçḉ́ ddGGaayy""ggBBIImmYY
yyeeTTAAmmYYyyeeTToott  [[VVjj''kkaabb''ssmm¬¬aabb''EEttKK~~aa‰‰ggvvkk''vvIItteeTTAAeeTToott  ..

eennAAeeBBllEEddllnnaaggeeTTooggrrtt''mmkkddll''®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  nnaaggEEttggEEttEEvvkkEEjjkk®®VV
bb''eerroommcc∫∫ggGGMMBBIIååVVyykkllrrbbss''yyYYnneevvoottmmiijj  EEddllnnaaggVVnnGGgg¨̈yyss††aabb''eeddaayy
ppÊÊaall''®®tteeccookk  nnUUvvGGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyrrbbss''eegg√√øøgg--vvaann''TTiijj  ttSSggBBIIqq~~SS11994488mmkkeemm""¬¬HH  ..  bb""uu
EEnn††KKµµaannbbgg@@NNaamm~~aakk''yykkcciitt††TTuukkddaakk''ss††aabb''eeLLIIyy  ..  nnaaggeeTTooggxxMMBBnn¥¥ll''bbgg˙̇aajj
GGkkßßrrBBiieessssEEddlleevvoottmmiijj´́qq~~®®bbDDiittddaakk''eeQQµµaaHHPPUUmmii,,  XXMMuu,,  ®®ssuukk,,  eexxtt††,,  nnKKrr´́nn®®bb
eeTTssEExxµµrr  ssMMrraabb''ccaarrkkiiccççrrbbss''vvaaee®®bbII  ..  ååTTaahhrrNN__  ––

A -->>  kkmmıı̈̈CCaa,, A+B -->>  PP~~MMeeBBjj,, A+B1 -->>  VVtt''ddMMbbgg,,  A+B1+A -->>  ®®ssuukkssEEgg˚̊
A+B1+A1 -->>  XXMMuuss√√aayyeeVV"",,  A+B1+A2 -->>  XXMMuuGGnn¬¬gg''vviill  ..ll..

kk~~¨̈ggqq~~SS11997733  EEpp~~kksswwkkeexxtt††VVtt''ddMMbbggccaabb''VVnnbbUUddUUyyCCaayyYYnnhhaaNNUUyymm~~aakk''
GGaayyuu1188qq~~SS  CCaa®®kkuummkkSSeePPII¬¬ggFFMM  ..  eeBBlleennaaHHeellaakkvvrr:eessnniiyy‰‰kk  vv&&nn--ss√√aagg  CCaaGG~~kk
TTTTYYllxxuuss®®ttUUvvssYYrrcceemmII¬¬yybbUUUUddUUyyeennHH  VVnnssMMuuBBwwggyyaayyeeTTooggCCYYyyBBiinniitt¥¥eessoovveePPAA
EEddlleennAACCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnnvvaa  ((  eennAAkk~~¨̈ggeessoovveePPAAeennaaHHmmaannGGkkßßrrssmm©©aatt''ddUUccEEddllVVnneerroobb
rraabb''eennAAxxaaggxxaaggeellII®®ssaabb''  ))  ..  eeqq¬¬øøtteeBBlldd**llÌÌeennaaHH  yyaayyeeTTooggxxMMEEvvkkEEjjkknnUUvv
kkllll∫∫iiccnniiggEEppnnkkaarrrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottmmiijjddaakk''TTiiss        ®®ttUUvvEEttvvaattTTIIyykk  
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TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaa[[VVnnbbJJççËËllkk~~̈̈ggsshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  bb""uuEEnn††eeBBllNNaakk**ddUUcceeBBllNNaa
EEddrr  eennAAeeBBllEEddllyyaayyeeTTooggxxMMBBnn¥¥ll''BBIIeerrOOggeennHH  GGss''eellaakkTTSSggeennaaHHEEttggEEtt
eessIIcckkaacc''kkkkaacc''®®ssgg''rrYYcceeqqII¬¬yyffaa  ––

««  yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottmmiijjkkII††CCaaeevvoottkkuuggkkII††  vvaayyllssbbii††eeTTeettII  !!  eettIIvvaaeeFFII√√GGIIeeyyII
ggeekkIItt  eebbIIssBB√√́́ ff©©vvaarrkkEEttVVyyssIIuuKKµµaannppgg  !!  »»  ..

mmaanneellaakkxx¬¬HHeeFFII√√ÚÚkk®®kkGGWWttssMMLLkk''ssMMLLwwggyyaayyeeTToogg    BBIIkk∫∫aallddll''ccuuggeeCCIIgg
eemmIIllggaayyeeBBbb®®CCaayyeeqqII¬¬yyrreebboobbssII††bbeennÊÊaassffaa  ––

««  hhIIuu  !!  bbgg‰‰gg[[tt´́mm¬¬yyYYnnhhaaNNUUyyNNaass''  !!  »»  ..
KKYYrr[[ss††aayyGGss''eellaakkTTSSggeennaaHHNNaass''  eeddaayymmiinnddwwggTTaall''EEtteessaaHHffaa  yyYYnn

hhaaNNUUyymmaannJJkk¥¥mmYYyyXX¬¬aaEEccggffaa  ––
««  eebbIIssiinnCCaaGG~~kkmmiinneeTTAAvvaayysswwkkeennAAkkmmıı̈̈CCaa  GG~~kknnwwggddaacc''eeJJHHss¬¬aabb''  --  EEtteebbIIGG~~kk

eeTTAAyykkVVyyrrbbss''kkmmıı̈̈CCaa  GG~~kknnwwggmmaannPP&&BB√√vvaassnnaa  GGaaccrrss''eennAACCaabbnn††eeTTAAeeTToott  !!  »»
(( Si tu ne va pas te battre au Kampuchea, tu mourras de faim ! Si tu y va

prendre son riz, tu auras de chance de survivre )) ..
ccMMEENNkkyyaayyeeTTooggKKaatt''yyll''ffaa  bbgg@@EExxµµrrcciitt††rraayymmaayyNNaass''  EExxµµrreemmIIllggaa

yyss®®ttUUvv  eemmIIllggaayyGG~~kkrraayykkaarrNN__hhYYsseehhttuuyy""aaggeennHH  KKaatt''kk**eeVVHHbbgg''QQbb''nnww
kknnaarrhhUUttmmkk  ..

≤≤LLËËvvmmaanneeQQµµaaHHGGggkkaarrGGnnaammiikk  GGaacc®®ccaannkk∫∫aallEExxµµrr®®kkhhmm®®KKbb''nniinn~~aakkaarr[[
nnSSkkllll∫∫iiccrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  yykkmmkkssaabb®®BBYYssJJsseeBBjj®®bbeeTTssEExxµµrr  kk~~̈̈ggrryy:

eeBBllEEttbbYYnnqq~~SS  jj¨̈SSgg[[nnKKrrEExxµµrrTTSSggmmUUllEEddllssMMbbUUrreeddaayyssuuPPmmggll  eeddaayy®®TT--
BB¥¥FFnnFFaann  [[rrllaayyeeTTAACCaaeeppHH  ..  EExxµµrrkkMMBBuuggGGss''ssggÙÙwwmm  ®®ssaabb''EEttyyYYnnhhaaNNUUyy
CCaaeevvoottNNaammccUUllmmkkCCYYyy[[mmaannssggÙÙwwmmeeLLIIggvviijj  ..

kkMMBBuuggrreevvIIrrvvaayynnwwkkeeXXIIjjeerrOOggGGttIIttkkaall  ®®ssaabb''EEttmmaannGG~~kkEE®®sskkeeLLIIggffaa  ––
««  eeyyIIggmmkkddll''ppßßaarr®®ssuukkeemmaaggÚÚssßßIIeehhIIyy  »»  ..
yyaayyeeTTooggææssMMddIIeennHH  kk**®®kkeeLLkkEEPP~~kkssmm¬¬wwggmmYYyy®®ttYYss  KKaatt''llaann''mmaatt''ff©©ËËrrffaa  ––
««  {{eeTTvvttaaeeGGIIyy  !!  eemmIIllccuuHHTTII®®bbCCMMuuCCnn®®ssuukkmmYYyyTTSSggmmUUll  ssll''EEttkkMMeeTTccGGiiddΩΩ

nniiggeeppHH  eeXXIIjjEEtteemmXXnniiggddII  ..  yyaayyeeTTooggbbeeNNII††rrmmiitt††@@rrbbss''KKaatt''eeddIIrrkkaatt''ssƒƒaannii
yyrrffeePPII¬¬gg  kk**eeXXIIjjTTUUrrrreeTTHHeePPII¬¬ggCCaaee®®ccIInn≤≤ttKKNNnnaa®®ttUUvvGGggkkaarrdduuttbbMMpp¬¬aajjeeccaall  ..
qq©©aayyBBIITTIIeennaaHHbbnnii††cc  xxaaggss††SS´́ddmmaannvvtt††bbuurraaNNmmYYyy  ®®ttUUvvGGggkkaarrvvaayybbMMpp¬¬aajjeeccaall
xxUUccxxaatteexxÊÊccxxÊÊII  ..  eennAAkk~~̈̈ggbbrriieevvNNvvtt††eennaaHH  eeXXIIjjssuuTTÏÏEEtteexxµµaaccLLaannKKµµaannmm""aassIIuunn®®KK
bb''FFuunnCCaaee®®ccIInnJJnn''ee®®KKOOggrrVV""tt''rrVV""yyJJsseeBBjj  ..
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®®ssII@@eemmmm""aayyTTSSgg1155nnaakk''  kk**bbeeNNII††rrKK~~aaeeddIIrreevvooggTTIIeennaaHHmmkkkkaann''pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55
..  ´́ff©©TTII2222--44--7799  eemm""aagg®®bbEEhhll1100yybb''  eeyyIIggeeddkkssMMrraakkeellIIcciieeJJIIççmmff~~ll''pp¬¬ËËvv
eellxx55xxaaggss††SS´́ddeeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..    eeddkkppÊÊaall''ddII  BBwwggddIICCaakkeennÊÊll  BBwwggeemm
XXCCaaddMMbbUUll  kk∫∫aalleekkIIyy®®TTBB¥¥ssMMNNll''CCaaccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''  ..  yyaayyeeTTooggssmm¬¬ww
ggeemmIIllrraaÂÂss††EExxµµrrCCaaee®®ccIInnEEssnnnnaakk''eeddIIrreeBBjjff~~ll''  VVtt´́ddTTeeTTddUUcceeKKeeTTIIbbeeccjjBBII
eerraaggkkuunn  ..  eeddIIrrKKµµaannTTiisseeddAATTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©BBIIeemmaaggÚÚssßßIIeeTTAAVVtt''ddMMbbgg  EEddllmmaann
ccmm©©aayyCCaagg5500KK˘̆mm˘̆  ..  KKWWmmYYyyCCYYrrxxaaggss††SS  eeddIIrrccUUllkkaann''TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  mmYYyyCCYYrr
xxaaggeeqq√√ggeeddIIrreeccjjBBIIVVtt''ddMMbbggeeTTAAeemmaaggÚÚssßßIIvviijj  ..

®®BBllwwmm´́ff©©TTII2233--44--7799  yyaayyeeTTooggbbbbYYllmmiitt††@@rrbbss''KKaatt''bbnn††ddMMeeNNIIrrttaammpp¬¬ËËvv
CCaattiieellxx55eeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..  eemm""aagg®®bbEEhhll1100®®BBwwkk  ®®kkuummyyaayyeeTToogg
mmkkddll''PPUUmmii  kkeekkaaHH  KKaatt''VVnneeXXIIjjbbUUddUUyy33nnaakk''kkMMBBuuggeettaaggeebbHHEEpp¬¬ss√√aayy  ..  xxaagg
eeCCIIggbbnnii††cc  33nnaakk''eeTTootteennAAee®®kkaammeeddIImm®®kkssSSgg    mmuuxxjjjjwwmm    QQrrppÊÊwwmmcceegg˚̊HHeemmIIllEExxµµrr  
««rrtt''sswwkk»»  ..  bbUUddUUyyCCaayyYYnnhhaaNNUUyyeekkµµgg@@TTSSggeennHHKKµµaannGGaavvuuFFeeTT  ..

nnwwkkKKYYrr[[eessIIcceeKKaakkEEmmnn  !!  eehhttuueemm""cckkUUnnyyYYnnhhaaNNUUyymmaannvvaassnnaammkkppÊÊwwmm
cceegg˚̊HHeemmIIllEExxµµrrCCaammççaass''®®ssuukk  CCaaee®®ccIInnEEssnnnnaakk''kkMMBBuuggss¬¬nn''eess¬¬aaeePPoossxx¬¬ÁÁnnrrtt''eeccjj
BBIÍ́ ®®BB  rrtt''eeccjjBBIIkkNN††aabb''́́ ddEExxµµrr®®kkhhmm  VVtt´́ddTTeeTT®®KKbb''@@KK~~aayy""aaggeennHHeeTTAAvviijj  ??  ..

yyaayyeeTTooggkk**bbbbYYllKK~~aaccuuHHeeTTAAssMMrraakkee®®kkaammeeddIImm®®kkssSSggeennaaHHEEddrr  ..  bbUUddUUyykk**
ssYYrrffaa  ––  eettIImmaannEEmm""NNaaeeccHHnniiyyaayyPPaassaayyYYnneeTT  ??  ..  eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggKKaatt''
GGHHGGaaggffaa  KKaatt''eeccHHnniiyyaayyyyYYnn  !!  KKaatt''CCaaCCaattiiyyYYnn  !!

bbUUddUUyyssMMEEddggÚÚkkJJrrddUUccCCaaPP∆∆aakk''  vvaassmm¬¬wwggmmuuxxKK~~aammYYyyssnnÊÊ̈̈HHrrYYccvvaanniiyyaayyddUUcc®®kkuu
mmbbUUddUUyymmuunnEEddrr  ..  vvaassYYrryyaayyeeTTooggffaa  ––

--  eehhttuueemm""ccEEmm""‰‰ggssll''eennAArrss''  ??  BBIIee®®JJHHGGggkkaarr®®ttUUvvssmm¬¬aabb''GGaaNNiikkCCnnyyYY
nn[[GGss''NNaa±±  !!  ..

yyaayyeeTTooggmmaannGGaarrmmµµNN__qq©©ll''EEssnnqq©©ll''  nnUUvvÚÚkkJJrrbbUUddUUyyTTSSggeennHH  ..  bb""uuEEnn††KKaa
tt''eeFFII√√ddUUccCCaaee®®ttkkGGrrCCaa´́®®kkEEllgg  EEddllVVnnCCYYbbyyYYnnssaassnn__CCaammYYyyKK~~aa  KKaatt''ssMMuussYYrr
eesscckkII††ssuuxxTTuukk≈≈BBIIeennHHBBIIeennaaHHbbnn††iicc  rrYYcc®®bbjjaabb''ssMMuullaabbUUddUUyybbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAAmmuuxxeeTToott
..  eennAAeeBBlleennaaHHKKaatt''eeXXIIjj  GGaabbUUddUUyymm~~aakk''eeKKcceeTTAACCYYbbKK~~aavvaaEEddllkkMMBBuuggeebbHHss√√aayy
QQrrxxßßiibbKK~~aammYYyyssnnÊÊ̈̈HH  rrYYcckk**bbeeNNII††rrKK~~aaTTSSggbbYYnnnnaakk''eeTTAACCYYbbCCMMuuKK~~aaee®®kkaammeeddIImm®®kkssSSgg
..  mmaannbbUUddUUyymm~~aakk''nniiyyaayyTTnn''PP¬¬nn''llYYggeellaammyyaayyeeTTooggnniiggyyII--®®TTIIrraa""ddaa  [[eennAAssMM
rraakkCCaammYYyyBBYYkkvvaammYYyyyybb''ssiinn  ..  yyaayyeeTTooggyyll''ffaammiinn®®ssYYlleeTT  BBIIee®®JJHHÚÚkkJJrr
bbUUddUUyyTTSSgg66nnaakk''eennHHKKYYrr[[ssggßß&&yyNNaass''  ..  mmiinnbbggÌÌgg''KKaatt''kk**ssMMuullaa®®kkuummvvaaeeccjjddMM--



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                222222

eeNNIIrrPP¬¬aamm  ..  
eemm""aagg®®bbEEhhll66ll©©aacc  ®®kkuummyyaayyeeTTooggmmkkddll''KKIILLËËEEmm""®®tteellxx3300  KKWWPPUUmmií́ ®®BB

ddMMrrII  ccMMkk∫∫aallEE®®ssrrbbss''KKaatt''EEddllmmaannTTMMhhMM220000mm˘̆X11000000mm˘̆  ..  eeBBlleennaaHHyyaayy
eeTTooggKKaatt''EE®®sskkyyMMddUUcckkUUnneekkµµgg  yyMMhhUUrrTTwwkkEEPP~~kkeeCCaakkffııaall''  KKaatt''yyMMeehhIIyyyyMMeeTToott
BBIIee®®JJHHttSSggBBIIbbIIqq~~SSmmkkeehhIIyyKKaatt''eePP¬¬ccyyMM  KKWWccaabb''ttSSggBBIIEEBBllEEddllGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[
EExxµµrr®®kkhhmmccUUllmmkkccaabb''ccggeellaakkyyII--vviijj®®TTII  CCaabbII††rrbbss''KKaatt''nnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''
eesscckkII††ttkk''ss¬¬tt''rrnnÏÏtt''dd**hhYYsseehhttuueennHHjj¨̈SSgg[[yyaayyeeTTooggddYYllssnn¬¬bb''VVtt''ssµµaarrttIICCaa
ee®®ccIInneemm""aagg  lluuHHKKaatt''PP∆∆aakk''ddwwggxx¬¬ÁÁnneeLLIIggvviijj  KKaatt''eePP¬¬ccyyMMrrhhUUtt  ..  eeTTIIbb´́ff©©TTII2233--44--
7799  eennHH®®ssaabb''EEttKKaatt''nnwwkkeeXXIIjjeeccHHyyMM  KKaatt''yyMMeeccjjTTwwkkEEPP~~kk  KKaatt''yyMMbbeeNNII††rrKKaatt''
nniiyyaayybbeeNNII††rrrraa""yyrraa""bb''®®VVbb''mmiitt††@@rrbbss''KKaatt''bbeeNNII††rrffaa  ddIIEE®®sseennHHmmaannTTMMhhMM2200
hhiikkttaa  CCaa®®TTBB¥¥dd**ssMMLLaajj''rrbbss''KKaatt''  ..  KKaatt''rrkkssIIuullUUttllaass''eeddaayyssaarrddIIEE®®ss
eennHH  ..  BBIIsskkrraaCCsseemm††ccnniiggeellaakkllnn''--nnll''  KKaatt''nniiggbbII††EEttggEEttnnSSkkUUnnTTSSgg66nnaakk''
CCiiHHLLaannppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnmmkkkkaann''EE®®sseennHHsswwggrraall''́́ ff©©GGaaTTiitt¥¥  nnSS®®KKYYssaarrjj¨̈SSVVyy  ..  kkUUnn
TTSSgg66nnaakk''EE®®sskkee®®ccooggeellaattrrSSeellggkkNN††aallvvaallll˙̇eell˙̇vv  mmhhaaEEssnnssbb∫∫aayyrrII
kkrraayymmeennaarrmm¥¥  ®®bbkkbbeeddaayyssuuPPmmgglldd**bbrriibbUUNN··  ..  KKaatt''mmiinnssµµaannTTaall''EEtteessaaHH
ffaannwwggmmaannee®®KKaaHHff~~aakk''ddll''nnUUvvvviinnaasshhiinneehhaaccCCaaeellIIkkTTII22ddUUeecc~~HHeeLLIIyy..  eeBBlleennaaHH
yyaayyeeTTooggeellIIkk´́ddccggÌÌ¨̈llvvaallEE®®ssdd**FFMMll√√wwggeellII√√yyCCaabb''ttaammbbeeNN††aayypp¬¬ËËvvCCaattiieell
xx55  ®®BBmmTTSSggeeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyffaa  ––

--  GGUUnn@@eemmIIllccuuHH®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaeeyyIIgg  mmiinnxx√√HHvvaallEE®®ssTTaall''EEtteessaaHH  mmaann®®ssaa
bb''@@  eemmIIllddaacc''kknnÊÊ¨̈yyEEPP~~kk  eehhttuueemm††ccGGggkkaarrTTuukkeeccaall[[eessµµAAdduuHH®®TTuubb®®TTuullyy""aagg
eennHH  ??  eehhttuueemm""cc  GGggkkaarrEEbbrrCCaaddaakk''kkMMEENNnn[[EExxµµrreeTTAAlluubbbbwwgg  eeTTAAkkaabb''qq˚̊aarrbbMMpp¬¬aa--
jj´́®®BBeeQQIIllÌÌ@@eeddaayyyykkeellssffaa  yykkddIIeeFFII√√EE®®sseeTTAAvviijj  ??  CCaaBBiieesssseeTTAAeeTToott
kkEEnn¬¬ggTTSSggLLaayyeennaaHHPPaaKKee®®ccIInnCCaakkEEnn¬¬gg®®KKuunnccaajj''  ®®ttUUvvQQWWss¬¬aabb''yy""aaggssaahhaavv
ee®®JJHHKKµµaannff~~SSkkaarrJJrrTTaall''EEtteessaaHH  ..

yyaayyeeTTooggbbbbYYllmmiitt††@@rrbbss''KKaatt''eeddkkssMMrraakkeennAAeellIIvvaallEE®®ssdd**kkMMsstt''rrbbss''
KKaatt''mmYYyyyybb''ssiinn  ..  yyaayyeeTTooggeeddkkppÊÊaall''ddII  kk∫∫aalleekkIIyyPP¬¬WWEE®®ss  ssMMLLwwggeemmIIlleemm
XXEExxEEcc®®tt  xxııss''®®ttEEddtteexxoovv®®ssggaatt''KKµµaannBBBBkk  ..  cciitt††rrbbss''KKaatt''nnwwkkeeTTAAddll''bbII††EEdd--
llFF¬¬aabb''kkMMsstt''kkMMrrCCaammYYyyKK~~aa  ..

KKaatt''nnwwkkeeXXIIjjffaa  TT®®mmSSnnwwggeerroonnVVnnCCaannaayymmnnIIÊÊrrBBiieessaaFFnn__  bbgg®®TTII®®ttUUvveerroonnGG
ss''CCaaee®®ccIInnqq~~SS  ..  bbgg®®TTIImmiinnEEddllkkaann''kkSSeePPII¬¬ggttTTll''ccMMeeJJHHKKUUbbddiibbkk≈≈NNaaTTaall''EEtt
eessaaHH  ..  bbgg®®TTIIEEffTTSSEEttGG~~kkCCmm©©WWeennAAmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥FFMMVVtt''ddMMbbggttSSggBBIIqq~~SS11995511ddll''1199
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7755  ..
GG~~kk®®ssuukkeennAA®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  PPaaKKee®®ccIInnTTSSggEExxµµrrTTSSggbbrreeTTssTTTTYYllssaall''bbgg

®®TTIICCaaeeBBTT¥¥mmaannbbeeccççkkeeTTssdd**®®ttwwmm®®ttUUvv  mmaanncciitt††eeccHHCCYYyyGG~~kk®®kkxxßßtt''EEddllrrggee®®KKaaHH
ff~~aakk''  CCYYyyååbbttƒƒmm∏∏GG~~kkCCmm©©WWFF©©nn''@@EEddllKKµµaannbbggbbÌÌËËnn  eerrIIsseekkµµggkkMM®®JJyykkmmkkcciiJJççwwmm  ..
ccMMEENNkkbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  bbgg®®TTIICCYYyyeemmIIllCCmm©©WWeeddaayy≤≤ttKKiitt´́ff¬¬  CCYYyycciiJJççwwmm
[[eerroonnssUU®®tt  ..

rraall''@@eeBBllmmkkkkaann''PPUUmmií́ ®®BBddMMrrIIeennHH  bbgg®®TTIIEEttggEEttnnSSyykkmmkknnUUvvff~~SSddUUccCCaa  Gani

dans, Aspirines, Pénicillines CCaaeeddIImm  ®®BBmmTTSSggnnMMccMMNNIInniiggssMMBBtt''eexxaaGGaavv  ddaakk''TTaa
nn[[GG~~kk®®ssuukk  ..  bbgg®®TTIImmaanncciitt††ssbb∫∫¨̈rrssyy""aaggeennHH  eehhttuueemm††ccVVnnCCaaGGggkkaarrssmm¬¬aa
bb''bbgg®®TTII  ??  eerrOOggKKYYrr[[ccEEmm¬¬kk  ®®bbCCaaCCnneennAAkkgg´́®®BBss√√aayy  TTSSgg®®bbCCaaCCnnffIIµµTTSSgg®®bbCCaa
CCnnccaass''  TTSSggKKNN:kkmmµµkkaarrkkgg  TTSSggQQ¬¬bb  mmaannmmiitt††eekkaaddii  mmiitt††eerr""ttCCaaeeddIImm  eeBBllddwwgg
ffaammaann®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg  ccUUllmmkkccaabb''ccggbbgg®®TTIInnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''  kk**yyMM
eessaakkss††aayy®®KKbb''@@KK~~aa  ..  mmiitt††eekkaaddiinniiyyaayy®®VVbb''mmiitt††eerr""tteennAAccMMeeJJHHmmuuxxyyaayyeeTToogg
ffaa  xx¬¬ÁÁnnKKaatt''ccgg''rrMMeeddaaHHmmiitt††®®TTIIEEddrr  EEttKKYYrr[[ss††aayyNNaass''  KKaatt''́́ llllkkeeFFII√√mmiinnTTaann''  ..
mmiitt††eekkaaddiibbJJÇÇaakk''ffaa  mmiitt††®®TTIIeeccHHkkssaaggxx¬¬ÁÁnnllÌÌNNaass''  KKaatt''®®KKaann''EEttCCaaeeBBTT¥¥  eehhttuu
eemm††cckk**GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''KKaatt''GGJJççwwgg  ??˘̆˘̆˘̆

yybb''eennaaHHyyaayyeeTTooggeeddkkmmiinnllkk''TTaall''EEtteessaaHH  KKaatt''nnwwkkddll''eessaakknnaaddkkmmµµ
EEddllGGggkkaarreeFFII√√mmkkeellIIbbII††KKaatt''  ..  KKaatt''nnwwkkddll''kkaarr®®BBaatt''BBIIbbII††  EEddllssiiƒƒtteennAACCaabb''CCaa
nniiccççkk~~̈̈ggeebbHHddUUggrrbbss''KKaatt''  ..  

®®BBllwwmm´́ff©©TTII2244--77--11997799  yyaayyeeTTooggbbbbYYllmmiitt††@@rrbbss''KKaatt''bbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAA
mmuuxxeeTToott  ..  KKaatt''mmaannvviiccaarrNNJJÔÔaaNNnnwwkkGGaaeeNNaaccGGFFmm··GGaassUUrrddll''rraaÂÂss††EExxµµrrEEddll
CCaassaassnn__ss¬¬ËËttbbUUtt  ssuuccrriitt  ssuuPPaaBBTTnn''PP¬¬nn''  ®®KKbb''@@rrUUbbmmaann®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††mmFF¥¥mm  ..
®®KKbb''@@®®KKYYssaarrrrss''eennAAssuuxxeekkßßmmkkßßaann††yy""aagg®®ssYYll  eeddaayymmaannvvttƒƒ̈̈FFmmµµCCaattiissiiƒƒtteennAACCMMuu
vviijjTTIIllMMeennAAKKµµaannxx√√HHGGII√√eeLLIIyy  ..  CCaaBBiieessssmmiinnEEddllGGtt''XX¬¬aann  mmiinnEEddllllMMVVkkeevvTT
nnaaeeLLIIyy  ..

mmkkEEttBBII®®bbmmuuxxrrddΩΩ  TTSSggsskkii††PPUUmmii  TTSSggEExxµµrr®®kkhhmm  xx√√HHssmmttƒƒPPaaBB  eeFF√√ss®®bbEEhh
ssbbeeNN††aayyxx¬¬ÁÁnn[[ccaajj''kkllååVVyyrrbbss''GGggkkaarrGGnnaammiikk  jj¨̈SSgg[[®®bbCCaaCCnnEExxµµrr
mmYYyynnKKrr  EEddlleessssssll''BBIIss¬¬aabb''  eeTTAACCaa®®kkrreehhmmrrhhaammVVtt´́ddTTeeTT  mmaannEEttGGaavv
eexxaammYYyybbnn¬¬aass''CCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnn  bbeeNNII††rrKK~~aaeeddIIrreeTTAA  KKµµaannTTiiss  KKµµaanneeddAA  BBwwggddIICCaaEE®®KK  CCaa
kkeennÊÊll  BBwwggeemmXXCCaaddMMbbUUll  rrss''eennAAee®®kkaammeekk††AA  kkNN††aalleePP¬¬øøgg  kkNN††aallxx¥¥ll''  ..

yyaayyeeTTooggkkMMBBuuggrreevvIIrrvvaayynnwwkkeeXXIIjjeesscckkII††rrggTTuukk≈≈eevvTTnnaa´́nnrraaÂÂss††EExxµµrr  ®®ssaabb''
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EEttæærraa""ddaa  kkUUnn®®ssIIrrbbss''KKaatt''EE®®sskkeehhAAffaa  ––  mm""aakk''eeGGIIyy  !!  eeyyIIggmmkkddll''PPUUmmiikkaacc''
rreeTTHHeehhIIyy  ..

yyaayyeeTTooggQQbb''QQrr®®TTwwggmmYYyyssnnÊÊ̈̈HH  KKaatt''®®kkeeLLkkEEPP~~kkKKyyKKnn''eemmIIllPPUUmmiieennHH
mmYYyy®®ttYYss  eeBBlleennaaHHeebbHHddUUggKKaatt''kkeeÂÂJJÇÇaallEE®®sskkyyMMTTbb''mmiinnQQ~~HH  ..  yyaayyeeTToogg
yyMMddUUccmmnnuussßßqqÁÁtt  yyMMeehhIIyyyyMMeeTToott  BBIIee®®JJHHPPUUmmiikkaacc''rreeTTHHeennHH  KKaatt''ssnnii~~ddΩΩaannTTuukkCCaa
®®ssuukkkkMMeeNNIIttrrbbss''KKaatt''  ..  rraaÂÂss††EExxµµrreennAAPPUUmmiieennHHKKWWEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammTTSSggGGss''  EEddll
nnSS®®KKYYssaarrrrtt''eeKKccBBIIGGMMeeBBII´́®®BB´́ppßßrrbbss''eevvoottmmiijj  rrkkeerrOOggssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCC  mmkk®®CCkk
eennAAssuuxxssaann††CCaayyUUrrqq~~SSmmkkeehhIIyy  ..  yyaayyeeTTooggeeKKaarrBB®®ssLLaajj''rraabb''GGaannGG~~kk®®ssuukk
PPUUmmiieennHHddUUccbbggbbÌÌËËnnbbeeggII̊̊tt  ..  PPUUmmiieennHHssiiƒƒtteennAA®®ssbbbbeeNN††aayypp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  mmaann
ccmm©©aayyBBII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg®®bbEEhhll2255KK˘̆mm˘̆  ..

BBIImmuunnqq~~SS11997755  PPUUmmiieennHHmmaannppÊÊHHvvIILLaallÌÌ@@CCaaee®®ccIInnee®®KKOOgg  PPaaKKee®®ccIInneeFFII√√GGMMBBIIeeQQII
mmaanneeddIImmeeQQIIssIIuuEEpp¬¬®®KKbb''FFuunn  ddSSCCaaCCYYrr@@BB&&TTÏÏCCMMuuvviijjppÊÊHHTTSSggeennaaHH  ..

eennAA´́ff©©eennHH  PPUUmmiikkaacc''rreeTTHHkk¬¬aayyeeTTAACCaa´́®®BBvvllii¬¬BB&&TTÏÏ  ..  vvIILLaaTTSSggLLaayyeennHHeeXXIIjj
EEttkkMMeeTTcc≤≤ddΩΩ  ..  ccMMEENNkkeeddIImmeeQQIIssIIuuEEpp¬¬®®KKbb''@@FFuunnssii√√tt®®kkjjgg''  eePPII¬¬ggeeqqHHeexx¬¬aaccKKYYrr[[
eessaakkss††aayyNNaass''  ..  GG~~kk®®ssuukkeePPTT®®bbuusseennAAPPUUmmiieennHH  ®®ttUUvvGGggkkaarrssmm¬¬aabb''eeccaall
CCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''  ee®®JJHHEEttKK~~aammaanneeddIImmkkMMeeNNIIttCCaaEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..  yyaayyeeTToogg
nnwwkkeeXXIIjjkkaallBBIIbbYYnnqq~~SSkknn¬¬ggppuutteeTTAA  eeBBllEEddllGGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaaeeddjj®®bbCCaaCCnn
[[ffyyeeccjjBBIITTIIllMMeennAA  eeBBlleennaaHHyyaayyeeTToogg--ttaa®®TTII  nnSSkkUUnnttUUcc@@®®VVMMnnaakk''eePPooss
xx¬¬ÁÁnnmmkkkkaann''PPUUmmiieennHHeennAAeemm""aagg®®bbEEhhll1100  ´́ff©©TTII2244  eemmssaa  11997755  ..

mmkkddll''ddMMbbUUggKKaatt''PP&&ttttkk''ss¬¬̈̈ttsswwggssnn¬¬bb''  ee®®JJHHKKµµaanneeXXIIjjnnrrNNaaTTTTYYllxxuuss
®®ttUUvvTTaall''EEtteessaaHH  ..  KKaatt''eeddkkyyMMeessaakkss††aayy®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††  ..  bb""uuEEnn††kkaalleeNNaaHH
yyaayyeeTTooggeennAAssll''®®TTBB¥¥dd**ssMMxxaann''  KKWWkkUUnn®®VVMMnnaakk''nniiggbbII††  ..  ≤≤LLËËvv´́ff©©eennHH  eemm""aaggddEEdd
ll  ´́ff©©ddEEddll  xxuussEEttqq~~SS  KKaatt''mmkkddll''PPUUmmiiddEEddll  EEttKKaatt''eennAAssll''EEttkkUUnn®®ssIITTII22
mm~~aakk''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggEE®®sskkyyMMmm††ggeeTToott  eeddIImm∫∫IIbbnnÏÏËËrr®®TTUUggEEddll
kkMMBBuuggQQWWccaabb''eexx¬¬aaccppßßaa  ..  mmaannEEttTTwwkkEEPP~~kkeeTTEEddllCCYYyyllYYggeellaammKKaatt''[[eePP¬¬ccnnUUvv
GGnnuussßßaavvrrIIyy__nnaannaaEEddllkknn¬¬gghhYYsseeTTAA  ..  yyaayyeeTTooggyyMMbbeeNNII††rr®®BBmmTTSSggbbbbYYll
mmiitt††@@xxMM®®ssUUttddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  EEddllmmaannccmm©©aayyEEtt2233KK˘̆mm˘̆eeTToott
EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

yyaayyeeTTooggmmiinnhhflflaannssMMrraakkeeTT  KKaatt''xxMM®®ssUUttddMMeeNNIIrr  BBIIee®®JJHHKKaatt''®®ss´́mmffaall©©aa
cceennHH  KKaatt''nnwwggeeXXIIjjppÊÊHHvvIILLaanniiggccMMkkaarrEEpp¬¬eeQQII®®KKbb''mmuuxxrrbbss''KKaatt''  ..

yyaayyeeTTooggmmaannTTwwkkEEPP~~kkCCaabb''CCaanniiccçç  BBIIee®®JJHHpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55      mmaannGGnnuussßßaavvrrIIyy__  
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yy""aaggee®®ccIInn≤≤ttKKNNnnaa  ..  kkaallBBIIeeddIImm®®KKYYssaarrrrbbss''KKaatt''EEttggEEttnnSSkkUUnn@@CCiiHHLLaann

eeddIIrreellggkkMMssaann††ttaammpp¬¬ËËvveennHHrraall''@@´́ff©©GGaaTTiitt¥¥  ..

❑                                   ❑

❑

CMBUkTI20

‹‹  yyaayyeeTTooggmmkkddll''TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg
‹‹  CCYYbbttaaGGaagg
‹‹  ®®bbvvttii††  FULRO,,  kkggTT&&BBkkEEnnßßggss,,  EEmm""kkhh√√&&kkßß
‹‹  ®®bbvvttii††ååkkjj""aa  ssWWnn--KKuuyy
‹‹  yyYYnnbbeeggII˚t̊tEExxµµrrffIIµµ
‹‹  yyYYnnmmaannGGaavvuuFFyy""aaggee®®ccIInn

´́ff©©TTII2244--44--7799  eemm""aagg®®bbEEhhll77ll©©aacc  ®®kkuumm®®ssIIeemmmm""aayyeeyyIIggTTSSgg1144nnaakk''kk**
mmkkddll''PPUUmmiivvtt††rrMMddYYll  EEddllssiiƒƒtteennAAxxaaggeekkIIttTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..  

yyaayyeeTTooggee®®ttkkGGrrNNaass''  KKaatt''GGnnÊÊHHssaarreeqq¬¬qq¬¬aa  rrkkpp¬¬ËËvvccUUlleeTTAAkkaann''ccMMkkaarrnniigg
ppÊÊHHrrbbss''KKaatt''  ..  yyaayyeeTTooggvveegg√√gg®®ccLLMMrrkkpp¬¬ËËvvccUUllmmiinneeXXIIjj  BBIIee®®JJHHGGggkkaarrGGnnaa--
mmiikkEEkk´́qq~~vvtt††rrMMddYYll  [[xxuussssƒƒaannPPaaBBBBIIbbYYnnqq~~SSmmuunn  ..

kkaallBBIIbbYYnnqq~~SSmmuunn  PPUUmmiiee®®kkaayyvvtt††rrMMddYYllmmaannssgg''ppÊÊHHvvIILLaallÌÌ@@yy""aaggssmmrrmm¥¥  KKYYrr
[[KKyyKKnn''  KKYYrr[[ssbb∫∫aayyrrIIkkrraayy  ..  EEpp~~kkCCaabb''nnwwggddIIeeFFII√√GGMMBBII≤≤ddΩΩ  CCaann''TTIImmYYyyeeFFII√√GGMMBBII
eeQQII  ..  BB&&TTÏÏCCMMuuvviijj´́nnvvIILLaaTTSSggeennHH  KKWWeeddIImmeeQQIIssIIuuEEpp¬¬ddUUccCCaa  ddUUgg,,  ss√√aayy,,  xx~~̈̈rr,,  llµµ̈̈tt
eemmoonn,,  ssUUkkUULLaa,,  EEpp¬¬TTwwkkeeddaaHHeeKKaa,,  ®®kkUUcc®®KKbb''FFuunn  nniiggss√√aayyccnnIIÊÊCCaaeeddIImm  ..  ≤≤LLËËvveeddIImm
eeQQIIssIIuuEEpp¬¬TTSSggeennHHssii√√ttggaabb''JJsseeBBjj  eePPII¬¬ggeeqqHHeexx¬¬aacc  ..      ee®®JJHHttMMNNaaggrrbbss''GGgg  
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kkaarr  eebbIIeeKKccgg''hhUUbbEEpp¬¬ddUUgg  ®®ttUUvvEEttkkaabb''eeddIImmddUUgg  eebbIIccgg''hhUUbbEEpp¬¬eeQQIIeeppßßgg@@  eeKK®®ttUUvv
EEttkkaabb''EEmmkk  ..

eennAAmmuuxxppÊÊHHvvIILLaarrbbss''yyaayyeeTTooggmmaannpp¬¬ËËvvff~~ll''mmYYyy  xxaaggtt∫∫ËËggff~~ll''eennHHccmm©©aayy

®®bbEEhhll5500EEmm""®®tt  mmaannff~~ll''mmYYyyeeTToott  ..  pp¬¬ËËvvff~~ll''TTSSggeennHH  PPÇÇaabb''BBIIpp¬¬ËËvvff~~ll''mmaatt''ssÊÊwwgg

ssEEgg˚̊  qq¬¬ggkkaatt''TTmm¬¬̈̈HHccMMkkaarrEEpp¬¬eeQQIInniiggppÊÊHHvvIILLaannaannaa  rrhhUUttddll''pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  ..

≤≤LLËËvveennHH  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[CCIIkkbbMMpp¬¬aajjpp¬¬ËËvvff~~ll''TTSSggBBIIrrccMMkkNN††aall  eeddaayyyykk

eellssffaaeeFFII√√pp¬¬ËËvvTTwwkk  ..  GGmmssgg≈≈aaggpp¬¬ËËvvTTSSggBBIIrreennHHmmaannppÊÊHHvvIILLaaccMMnnYYnn330000xx~~gg  GGggkkaarr

bbJJÇÇaa[[rruuHHeerrIInnSSeeccjjGGss''rrllIIggeeXXIIjjeennAAssll''EEttkkMMeeTTcc≤≤ddΩΩnniiggCCeeNNII††rr  ..
xxaaggtt∫∫ËËggvvtt††rrMMddYYll  EEkk∫∫rrvvtt††llaabbmmaannppßßaarrmmYYyyeeQQµµaaHHppßßaarrvvtt††llaabb  GGggkkaarrbb--

JJÇÇaa[[rruuHHeerrIIddwwkknnSSeeccjjGGss''rrllIIgg  kk¬¬aayyeeTTAACCaavvaalleessµµAA®®TTuubb®®TTuull  ddUUeecc~~HHPPUUmmiivvtt††rrMMddYYll
kk¬¬aayyeeTTAACCaaPPUUmmiimmYYyyEEddllmmaann´́®®BBBB&&TTÏÏ  KKµµaannGGII√√CCaassMMKKaall''  ..  yyaayyeeTTooggbbeeNNII††rrmmiitt††
rrbbss''KKaatt''eeddIIrrccuuHHeeddIIrreeLLIIgg  TTTTIIssTTTTaassyy""aaggyyUUrr  ´́ccddnn¥¥VVnnCCYYbbnnaagg  ff  ..  nnaagg
ssaall''pp¬¬ËËvv  kk**nnSS®®ssII@@eemmmm""aayyTTSSgg1144nnaakk''eennaaHHccUUlleeTTAAkkaann''ccMMkkaarryyaayyeeTToogg  ..  eeTTAA
ddll''PP¬¬aamm  yyaayyeeTTooggss¬¬̈̈ttcciitt††  mmaatt''EE®®sskkffaa  ––  BBuueeTTÏÏaa@@  !!  rrYYccddYYll®®bbUUsseellIIKKMMnnrr≤≤ddÏÏ

eexxµµaaccPPUUmmii®®KKwwHH  ((vvIILLaa))  rrbbss''yyaayyeeTToogg  ((fftteennAA´́ff©©TTII11--11--11999933))
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EEddllVVkk''EEbbkkeexxÊÊccxxIIÊÊeennaaHH  ..  KKaatt''KKSSggmmaatt''ssƒƒÁÁttbbMMBBgg''kk  nniiyyaayymmiinneeccjj  ..  BBII--
ee®®JJHHppÊÊHHvvIILLaarrbbss''KKaatt''ssll''EEttkkMMeeTTcc≤≤ddΩΩ  nniiggbbnnÊÊbb''bbggnn''mmYYyyTTMMhhMM33EEmm""®®ttbbYYnn®®CCuu  gg
..  ppÊÊHHvvIILLaaeennHHmmaann22CCaann''  TTTTwwgg1100,,5500mm˘̆  bbeeNN††aayy1166mm˘̆  ..  CCaann''ee®®kkaammeeFFII√√GGMMBBII  ≤≤ddΩΩ
CCJJÇÇSSggffµµdduuHHffµµllaagg  ..  CCaann''eellIIeeFFII√√BBIIeeQQIIkkeekkaaHHnniiggssuu®®kkmm  ssƒƒaabbnnaaBBIIrrqq~~SSeeTTIIbb
rrYYccee®®sscceennAAccuuggqq~~SS11997700  ..  ccMMEENNkkeeddIImmddUUgg®®ttUUvveeKKkkaabb''rrMMllMMeexxÊÊccxxIIÊÊ  ..      eeddIImmeeQQII

ssIIuuEEpp¬¬eeppßßgg@@eeTToott  ®®ttUUvvkkaabb''EEmmkkGGss''eennAAssll''EEtteeddIImmssii√√tt®®kkjjgg''  ..
mmYYyyssnnÊÊ¨̈HHyyaayyeeTTooggee®®kkaakkeeddIIrreeTTAAGGgg¨̈yyeellIICCeeNNII††rrVVkk''EEbbkk®®tteeVVmmkk∫∫aa--

llCCgggg''  KKaatt''nnwwkkeeXXIIjjKKYYrrqq©©ll''EEssnnqq©©ll''  BBIIee®®JJHH®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††́́ nn®®bbeeTTssEExxµµrr®®ttUUvv
hhiinneehhaacceeBBllccbb''ssÂÂggaammeeTTAAvviijj  eeBBllGGggkkaarrGGnnaammiikkTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHeeTTAAvviijj
GGggkkaarrbbMMpp¬¬aajjeexxÊÊccbbMMpp¬¬aajjxxIIÊÊTTSSggGGss''  ..

yyaayyeeTTooggkkMMBBuuggGGss''ssggÙÙwwmm  xx¬¬ÁÁnnKKaatt''®®ssaallddUUccssMMLLII  mmiinnddwwggCCaa´́ff©©EEssÌÌkk
eennHH  KKaatt''®®ttUUvveeddIIrreeTTAAkkaann''TTIINNaavviijj  ..  ®®ssaabb''EEttsseemm¬¬ggBBIIrrVVnnbbnnWW¬¬eeLLIIggffaa  ––  ««
bbgg!!  »»  nniigg  ««  mm""aakk''  !!  »»  ..

yyaayyeeTTooggEEbbrrEEPP~~kkssmm¬¬wwggeeTTAAttaammssUUrrss&&BBÊÊeennaaHH  yyaayyeeTTooggkk**eellaatteeTTAA{{bb
eellaakkttaamm~~aakk''GGaayyuu®®bbEEhhll5500qq~~SS  EEddllKKaatt''eehhAAffaa  bbgg!!  KKWWeellaakkttaa  GGaagg  CCaa´́dd
KKUUrrbbss''eellaakk®®KKUUyyII--vviijj®®TTII  FF¬¬aabb''eeFFII√√kkaarrEEpp~~kk  FULRO rrYYccKKaatt''eellaatteeTTAA{{bbnnaarrIImm~~aa
kk''GGaayyuu1144qq~~SSKKWW  yyII--®®TTIIGGggrraa""  kkUUnn®®ssIIeeBBAArrbbss''KKaatt''  ..  eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggbbgg˙̇aa
jjkkUUnn®®ssIIdd**kkMMsstt''eennHHddll''mmiitt††@@  ®®BBmmTTSSggyyMMbbeeNNII††rrGGFFiibb∫∫aayyffaa  ––

--  xxMM∆∆̈̈mmiinnssµµaannTTaall''EEtteessaaHHffaa  nnwwggmmaannvvaassnnaaVVnnCCYYbbkkUUnn®®ssIIeennHHeeTT  !!  ..  ee®®JJHH
eennAA´́ff©©TTII1155--33--11997788  GGggrraa""nnwwkkxxMM∆∆̈̈eeBBkk  kk**rrtt''eeccjjBBIIGGggkkaarrccll&&ttmmkkrrkkxxMM∆∆̈̈eennAAPPUUmmii
´́®®BBss√√aayy  ..  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[XXaattkkrrmmYYyy®®kkuummccMMnnYYnn77nnaakk''  GGaavvuuFF®®KKbb''́́ ddmmkkttaamm
ccaabb''nnaaggyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''  bbgg˙̇aajjCCaaKKMMrrUUddll''nnaarrIIeeppßßgg@@eeTToott  ..  yyaayyeeTTooggbbnn††eeTToott

ffaa  ––
--  eeBBlleennaaHHxxMM∆∆̈̈CCaabb''BBlliikkmmµµeeTTAAEErrggkknnÊÊkk''eennAAkkggTTYYllss~~ËËll  ..  eeBBllxxMM∆∆̈̈TTTTYYllddMM

NNwwggGGkkuusslleennHHPP¬¬aamm  xxMM∆∆̈̈rrtt''kkaatt''́́ ®®BBBBIIkkggTTYYllss~~ËËll    eeTTAAkkaann''kkgg´́®®BBss√√aayy    mmaann
ccmm©©aayy®®bbmmaaNN44KK˘̆mm˘̆  ..  eeTTAAddll''®®ssbbeeBBllllµµmmVVnnCCYYbb®®kkuummXXaattkkrrkkMMBBuuggbb--
eeNNII††rrGGggrraa""  eeccjjBBIIkkgg´́®®BBss√√aayy  ..  xxMM∆∆̈̈kk**eellaatt{{bbeemmXXaattkkrrssuuMMGGgg√√rrffaa  ––

««  ssMMuukkUUnnssmm¬¬aabb''EEmm""CCaammYYyykkUUnn®®ssIIeennHHccuuHH  !!  ..  {{kkUUnn@@eeGGIIyy  !!  GGggrraa""eennHHCCaakkUUnn
®®ssIIeeBBAA  nnaaggEEbbkkeeccjjBBIIEEmm""ttSSggBBIIGGaayyuu1100qq~~SS  ..  {{kkUUnn@@eeGGIIyy  !!  GGII√√@@GGaaccllHHbbgg''
VVnnTTSSggGGss''  ccMMEENNkkkkUUnneekkµµggGGaayyuubb""uueeNNˆ̂HHmmiinnGGaaccllHHbbgg''mmiinnnnwwkkmm††aayyVVnneeLLII--
yy  ..  mmkkBBIInnwwkkmm††aayyxx¬¬SSggeeBBkk®®TTSSmmiinnVVnn  eeTTIIbbnnaaggbb††ËËrrCCIIvviittrrtt''mmkkrrkkEEmm""  eeTTaaHHCCaa®®ttUU  
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vvss¬¬aabb''kk**eeddaayy  ..  ccMMEENNkkEEmm""  EEmm""CCaabb''BBlliikkmmµµeennAA‰‰kkggTTYYllss~~ËËll‰‰eeNNaaHH  ..  ttSSgg
BBIIkkUUnn®®ssIIeennHHmmkkddll''kkgg´́®®BBss√√aayy  EEmm""eeTTIIbbCCYYbbnnaaggeeBBlleennHH  ..  ddUUeecc~~HHeebbIIkkUUnn@@mmiinn
GGaaccGGnnuuee®®KKaaHHTTuukkCCIIvviitt[[nnaaggeeTT  eeddaayyssaarrnnaagg®®bb®®BBiitt††xxuuss  EEmm""ssMMuueessII~~[[kkUUnn@@ss
mm¬¬aabb''EEmm""CCaammYYyykkUUnn®®ssIIeennHHccuuHH  ..  EEmm""ssMMuuss¬¬aabb''CCaammYYyykkUUnneennHHeehhIIyy  !!  EEmm""ssMMuuss¬¬aabb''CCaa
mmYYyykkUUnneennHHeehhIIyy  !!    ..

®®kkuummXXaattkkrreennHHCCaabbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttII  ®®KKbb''@@KK~~aaeeFFII√√mmuuxxss©©ÁÁtt  bbgg˙̇aajj≤≤rriiyyaa
bbffGGaaNNiittxxMM∆∆̈̈EEddrr  ..  lluuHHeeKKbbeeNNII††rrxxMM∆∆̈̈nniiggGGggrraa""eeTTAAddll''kkggTTYYllss~~ËËll  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvvEEbbkkeecc
jjBBII®®kkuummXXaattkkrr  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvvEEbbkkeeccjjBBIIkkUUnn®®ssIIeeTTAAkkaann''kkEEnn¬¬ggEErrggkknnÊÊkk''  ..  xxMM∆∆̈̈QQaannVV
nnEEtt22--33CCMMhhaannbb""uueeNNˆ̂aaHH  xxMM∆∆̈̈ddYYllssnn¬¬bb''ss††ËËkkeeTTAA  ..  ll©©aacceeTTIIbbddwwggxx¬¬ÁÁnneeLLIIggvviijj  eemm
kkaann''kk††aabb''EEpp~~kkkkiinn®®ssUUvv®®VVbb''xxMM∆∆̈̈ffaa  ®®kkuummXXaattkkrryyll''®®BBmmeellIIkkEEllggeeTTaass[[GGggrraa""
eehhIIyy  ..  ttSSggBBIIeeBBlleennaaHHmmkkVVtt''ddMMNNwwggrrhhUUtt  »»  ..

yyaayyeeTToogg{{bbkkUUnn®®ssIIyyMMbbnn††eeTTAAeeTToott  ..  ccMMEENNkkGGggrraa""kk**{{bbmm††aayyyyMMhhIIuu@@
®®BBmmTTSSggGGFFiibb∫∫aayyeerrOOggdd**kkMMsstt''rrbbss''nnaaggddUUcctteeTTAA  ––

--  ´́ff©©ll©©aacceennaaHH  ®®kkuummXXaattkkrrbbeeNNII††rrxxMM∆∆̈̈  eehhIIyyssYYrreeddjjeeddaallffaa  eettIICCaagg22qq~~SS
mmkkeehhIIyy  mmiitt††mmiinnEEddllCCYYbbEEmm""eeTT……  ??  

--  xxMM∆∆̈̈eeTTIIbbCCYYbbGGMMVVjj''mmiijjeennHH  ..

®®kkuummeennHHbbeeNNII††rrxxMM∆∆̈̈eeTTAAddll''mmUUllddΩΩaann  bbwwggkkII  eeKKkk**eeTTAACCYYbbCCMMuuBBiiPPaakkßßaaKK~~aayy""aaggyyUUrr

®®ssaabb''EEtteehhAAbbeeNNII††rrxxMM∆∆̈̈ccUUlleeTTAAkkaann''́́ ®®BBee®®CCAA  eeddIIrreeTTAA@@ttSSggyybb''KKµµaannssMMrraakkeeLLIIyy..

CCiittPP¬¬WWkk**eeTTAAddll''eeCCIIggPP~~MMmmYYyy  rrYYcceeKK®®bbKKll''xxMM∆∆̈̈[[®®kkuummeeyyaaFFaaddaakk''TTiiss[[xxMM∆∆̈̈EEssggeexxµµaacc  ..

xxMM∆∆̈̈eennAACCaabb''CCaammYYyyeeyyaaFFaarrhhUUtt  ..

eeqq¬¬øøtteeBBlleeyyaaFFaaVVjj''ssmm¬¬aabb''KK~~aa  eeXXIIjjEEtteexxµµaaccJJss´́®®BB  xxMM∆∆̈̈kk**ppßßggee®®BBggrrtt''

ccaakkeeccjjBBIITTIIeennaaHH  ..  xxMM∆∆̈̈rrtt''kkaatt''́́ ®®BBCCaaee®®ccIInnyybb''ee®®ccIInn´́ff©©  eeTTIIbbmmkkddll''TTII®®kkuuggVVtt''ddMM

bbggeennAA´́ff©©TTII2233--33--11997799  ..

EEmm""nniiggkkUUnn®®ssII22nnaakk''VVnnmmkkCCYYbbCCMMuuKK~~aaeellIIkkMMeeTTcc≤≤ddΩΩ  TTSSggGGss''KK~~aammaannEEttTTwwkkEEPP~~

kk  bbgg˙̇aajjffaa  ««kkMMsstt''NNaass''@@»»  ..  GGggrraa""mmaannEEtteexxaanniiggGGaavvddaacc''ddaaccmmYYyybbnn¬¬HHCCaabb''

ttaammxx¬¬ÁÁnn  ..
ttaaGGaaggeeXXIIjjbbrriiyyaakkaassEEssnnGGaabb''GGYYrrddUUeecc~~HH  KKaatt''kk**eeddIIrrmmkkGGEEggÌÌllxx~~ggyyaayy

eeTToogg  EEPP~~kkssmm¬¬wwggkkµµÁÁyy®®ssIITTSSggBBIIrrEEddllkkMMBBuuggee®®ttkkGGrrmmaannvvaassnnaaVVnnCCYYbbbbggbbÌÌËËnn
vviijj..  eeddIImm∫∫IIeellIIkkTTwwkkcciitt††yyaayyeeTToogg  eellaakkttaaGGaaggccaabb''eeppII††mmnniiyyaayyllYYggeellaammffaa––

--  bbggmmaannPP&&BB√√vvaassnnaaxxııss''NNaass''    EEddllGGaaccrrYYccccaakkppuuttBBIIee®®KKaaHHcc´́®®ggGGss''eennHH  
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mmiinnEEttbb""uueeNNˆ̂aaHHeessaatt  bbggVVnnCCYYbbkkUUnn®®ssIITTSSggBBIIrrnnaakk''eeTToott  ..  eellaakkttaaGGEEggÌÌllxx~~gg
yyaayyeeTTooggmm††ggeeTToott  rrYYccnniiyyaayybbnn††ffaa  ––

--  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII2244--44--11997755  eemm""aagg®®bbEEhhll1100  mmaannXXaattkkrrdd**ccEEmm¬¬kkmmYYyy
®®kkuummKK~~aa1100nnaakk''  mmaannGGaavvuuFF®®KKbb''́́ dd  ccUUllmmkkrrkkssmm¬¬aabb''®®KKYYssaarrrrbbss''bbgg  ..  vvaassnnaa  llÌÌ
bbggnnSS®®KKYYssaarrccaakkeeccjjppuutteeTTAAeehhIIyy  ..  ®®kkuummXXaattkkrrdd**ccEEmm¬¬kkeennHHbbeeNNII††rrKK~~aa
vviill®®ttLLbb''eeTTAAvviijj  eeddaayykkaatt''ttaammvvtt††rrMMddYYll  ..  BBYYkkvvaaVVnnCCYYbbnnwwggxxMM∆∆̈̈kkMMBBuugg®®ssgg''TTwwkk
xxaaggtt∫∫ËËgg®®BBHHvviihhaarr  ((  kkaalleeNNaaHHttaaGGaaggeennAACCaa®®BBHHssggÙÙeennAAeeLLIIyy  ))        CCaabb''pp¬¬ËËvveeddIIrr
eeccjjBBIIvvtt††  .. mmiitt††CCaaeemmssYYrrxxMM∆∆̈̈ffaa  eettIIeeXXIIjj®®KKYYssaarreeBBTT¥¥®®TTII……eeTT  ??  eennAAeeBBllEEddlleemm
vvaakkMMBBuuggssYYrrxxMM∆∆̈̈eennaaHH  KK~~aavvaamm~~aakk''EEddlleeddIIrrCCaammYYyynniiyyaayyeeLLIIggffaa  ®®ttUUvvttaammssmm¬¬aabb''®®KKYY--
ssaarreeBBTT¥¥®®TTIIeeccaallTTSSggGGss''  ee®®JJHHCCaabbMMeerrIIllnn''--nnll''  CCaaeemmeerrIIssTT&&BBkkEEnnßßggss  CCaa
eemmeerrIIssTTaahhaannllnn''--nnll''  ..  kkUUnncc∫∫ggrrbbss''vvaaCCaaTTaahhaannJJkk''ss&&kkii††BBIIrr  ..

eeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennHH  ææssMMnnYYrrrrbbss''eemmeeKKppgg  !!  æækkaarrCCEECCkkKK~~aaddUUeecc~~HHppgg  !!  xxMM∆∆̈̈kk**
´́llllkkeeqqII¬¬yybbEEgg√√ggddaannffaa  GGaattµµaaeeXXIIjjeeyyaaFFaammYYyy®®kkuummccUUllmmkknnSSyykkeeccjjeeTTAA
ttSSggBBII®®BBllwwmm  ..  GGaattµµaaVVnneeXXIIjjBBiitt@@  EEttffaaeellaakk®®TTIICCaaeeBBTT¥¥  EEbbbbeeKKnnSSeellaakk
yykkeeTTAAeeBBTT¥¥eeTTddwwgg  !!  ..  eeBBlleennaaHHKKµµaannnnrrNNaaeeqqII¬¬yy  ……EEvvkkEEjjkkGGII√√eeTT  eeKK®®KKaann''EEtt
ssmm¬¬wwggxxMM∆∆̈̈ddUUccccgg''eellbbTTSSggrrss''  ..  mmiitt††eemmddEEddlleennaaHHnniiyyaayyffaa  ®®ttUUvvEEttkkMMeeTTccppÊÊHHvvII--
LLaaeennHH  »»  ..  eellaakkttaanniiyyaayyddll''®®ttwwmmeennHH  kk**eellIIkk´́ddccggÌÌ¨̈llkkMMeeTTcc≤≤ddΩΩ  ..

❑                                ❑

❑

eeBBlleennaaHHbbrriiyyaakkaassss©©aatt''ee®®ccoobbmmYYyyeellIIkkeeTToott  mmYYyyssnnÊÊ̈̈HHææGG~~kk®®ssIIbbUUrrIIssYYrr
ffaa  ––

--  bbggeeTTooggGGaa±±  !!  eettIIkkggTT&&BBkkEEnnßßggssCCaakkggTT&&BBssIIÌÌ  ??
yyaayyeeTTooggeellIIkk´́ddccggÌÌ¨̈lleellaakkttaaGGaagg  ®®BBmmTTSSggnniiyyaayy®®VVbb''mmiitt††@@rrbbss''

KKaatt''ffaa  eellaakkttaabbYYssCCaa®®BBHHssggÙÙttSSggBBIIeekkµµgg  eellaakkCCaa®®BBHHssggÙÙBBiieessssdd**GGssççaa--
rr¥¥  ..  eellaakkttaammaannssttiissmm∫∫CCJJÔÔ::eess~~hhaanniiggGGaaNNiittEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..  eellaakkttaa
hhflflaanneeFFII√√BBlliikkmmµµ®®KKbb''EEbbbbyy""aaggCCYYyyååbbttƒƒmm∏∏ddll''kkggTT&&BBkkEEnnßßggss  ..  ddUUeecc~~HHxxMM∆∆̈̈TTuukk
PPaarrkkiiccççeennHHCCUUnneellaakkttaaCCYYyyBBnn¥¥ll''bbÌÌËËnn®®ssII@@nniiggkkUUnnTTSSggGGss''  [[ssaall''kkrrNNiiyy--
kkiiccçç  nniigg®®bbvvttii††kkggTT&&BBkkEEnnßßggss  ..  ccMMEENNkkxxMM∆∆̈̈  xxMM∆∆̈̈ssMMuussMMrraakkbbnnii††cc  ..  eellaakkttaaGGaagg
ccaabb''eeppII††mmGGFFiibb∫∫aayyrraa""yyrraa""bb''ffaa  ––
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--  ee®®kkaayyBBIIssnnii~~ssiiTT≤≤NNÎÎËËcciinneennAAPP~~MMeeBBjjqq~~SS11996655rrYYccmmkk  ®®bbCCaaCCnnPPaaKKttiiccEEdd

ll®®ttUUvveeKKCCiiHHCCaann''  kk**ee®®kkaakkeeLLIIggbb®®ggYYbbbb®®ggYYmmKK~~aabbeeggII˚̊ttCCaarrNNssiirrßßmmYYyyEEddllmmaann

eeQQµµaaHHffaa  ––  hh√√̈̈flflllrr""UU  (( FULRO: Front Uni de Libération des Races Oprimées ))

..  EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeeyyIIggkk**ssµµ®®KKcciitt††ccUUllCCaassmmaaCCiikkhhflfl√√̈̈llrr""UUeennHHEEddrr  ..  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrr

kkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammEEddllrrtt''eeKKccBBIIGGMMeeBBII´́®®BB´́ppßß´́nnyyYYnnssmm¬¬aabb''kkMMccaayy  mmkk®®CCkkssMMNNaakk''

eennAAkk~~¨̈ggeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  EEddllmmaannxxMM∆∆̈̈CCaaGG~~kkddwwkknnSS  kk**eeVVHHeeqq~~aattee®®CCIIsseerrIIssEEttggttSSgg

bbggeeTTooggCCaaGGnnuu®®bbFFaann  ((  EEddllmmaanneellaakkrraaCC--xxUUnn  CCaa®®bbFFaanneennAAeeBBlleennaaHH  ))  ..  TTII

ss~~aakk''kkaarrssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈ggvvIILLaabbggeeTTooggeennHH  ..
bbgg®®TTII  bbggeeTToogg  eeFFII√√BBlliikkmmµµ®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  eeqq¬¬øøtt´́ff©©GGaaTTiitt¥¥bbMMeeBBjjkkrrNNiiyy

kkiiccçç  eeccjjeeTTAAkkaann''PPUUmmiinnaannaaEEddllmmaannEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammrrtt''mmkk®®CCkkssMMNNaakk''eennAA  KKaatt''
xxMMBBnn¥¥ll''EENNnnSS[[ssaall''[[yyll''nnUUvveeKKaallbbMMNNgg´́nnrrNNssiirrßß  KKWWddMMNNaakk''kkaarrCCaaddMM
bbUUgg  ®®ttUUvvkkaarrJJrr®®bbCCaaCCnnPPaaKKttiiccEEddll®®ttUUvveeKKCCiiHHCCaann''  ..  ddUUeecc~~HHEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  EEdd
llkkMMBBuugg®®ttUUvvyyYYnnCCiiHHCCaann''bbMMVVtt''BBUUCCssaassnn__  eeyyIIgg®®ttUUvvEEttssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllCCaassmmaaCCiikk
eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrBBUUCCssaassnn__EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm[[KKgg''vvgg''  eeyyIIgg®®ttUUvvEEttxxMMppßßaayy[[BBiiPPBB--
eellaakkddwwggssaall''ttaammrrNNssiirrßßhhflfl√√̈̈llrr""UUeennHHffaa  EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammKKWWCCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı̈̈--
CCaaBBiitt@@  mmiinnEEmmnnyyYYnneeTT  ..  BBIIqq~~SS11994499  VVrrSSggyyll''®®ccLLMM®®bbKKll''[[eeTTAAyyYYnn  ..  yyYY
nnvvaattTTIIyykkddaacc''ee®®sscceennAAqq~~SS11995544  ee®®kkaayyBBIIVVrrSSggccaakkeeccjjBBII≤≤NNÎÎËËcciinn  vvaabbMMVVtt''
BBUUCCEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  KKWWvvaabbwwTTssaallaaeerroonnCCaaPPaassaaEExxµµrr  vvaaeeccjj®®bbkkaassbbgg≈≈MMrraaÂÂss††EExxµµrr
kkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammccMMnnYYnn44llaannnnaakk''  EEddllCCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammBBiitt@@  [[kkaann''kkaattCCaa
CCaattiiyyYYnnTTSSggGGss''  ..  kkaarrBBiittEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammTTSSggeennHHmmaannmmYYyyPPaaKKee®®ccIInnkkaann''kkaatt
yyYYnn  bb""uuEEnn††mmiinneeccHHPPaassaayyYYnnTTaall''EEtteessaaHH  ..  ddUUeecc~~HHeeddIImm∫∫IIKKSS®®TThhflfl√√̈̈llrr""UU  eeyyIIggkk**VVnn
bbeeggII̊̊ttkkggTT&&BBeennHHeeLLIIgg  ..  mmUUlleehhttuueennHHeeTTIIbbGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[kkMMeeTTccppÊÊHHvvIILLaaeennHH  ..
yyuuvvCCnnssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllbbMMeerrIIkkggTT&&BBkkEEnnßßggss  PPaaKKee®®ccIInnKKWWEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..  mmeeFF¥¥aa
VVyyee®®CCIIsseerrIIss  nniiggbbJJÇÇËËnneeTTAAkkaann''mmUUllddΩΩaannrrMMeeddaaHHeennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbggeennHH  KKWWeennAAeellII
ssmmaaKKmmEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  nniiggrrNNssiirrßßhhflfl√√¨̈llrr""UU®®bbccSSeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  EEddllmmaannxxMM∆∆¨̈
bbgg®®TTII  nniiggbbggeeTTooggCCaaGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11997700  ®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa®®ttUUvvrrggee®®KKaaHH  ssÂÂggaammppÊÊ̈̈HHeeLLIIgg  kkggTT&&BBkkEEnnßßgg
ssddwwggcc∫∫aass''ffaa  bbNN††aallmmkkBBIIsseemm††ccnn˘̆ssIIhhnnuu®®ttUUvvccaajj''eeVVkkyyYYnnhhaaNNUUyy  CCaa
eevvoottkkuugg  kkggTT&&BBkkEEnnßßggsskk**ssµµ&&®®KKcciitt††rrMMllaayyCCYYrrkk~~¨̈ggEExxååssPPaaqq~~SS11997700  rrYYccccUUll
mmkkrrYYbbrrYYmmbbMMeerrIIkkggTT&&BBCCaattiissaaFFaarrNNrrddΩΩ  EEddllmmaanneellaakkllnn''--nnll''CCaaeemmddwwkknnSS  ..
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kk~~̈̈ggqq~~SS11997722  GGttIIttkkggTT&&BBkkEEnnßßggss  mmaannPPaaKKee®®ccIInnrrtt''eeccjjBBIIkkggTT&&BBrrddΩΩaaPPiiVVll
rrYYccmmkkCCYYbbxxMM∆∆̈̈  bbgg®®TTII  bbggeeTToogg  EEff¬¬ggeesscckkII††eessµµaaHH®®ttgg''eessaakkss††aayynniiggssaarrPPaaBBffaa
kk~~̈̈ggkkggTT&&BBrrddΩΩaaPPiiVVllrrjjIÏ̈rr´́jj""®®bbkkaann''bbkkßßBBYYkk  ..  mmYYyykkggvvrr::eessnnaattUUcc  eeXXIIjjEEtt
nnSSKK~~aaJJkk''ss&&kkii††  xx¬¬HHCCaaGGttIItteemmXXMMuu  CCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥  mmaannxx¬¬HHCCaattMMNNaaggrraaÂÂss††  ..ll..
GGss''eellaakkTTSSggeennaaHH  ®®ssLLaajj''ss&&kkii††NNaass''  JJkk''ss&&kkii††eeBBjj@@eellIIssµµaa  ..  bb""uuEEnn††mmiinn
ssUUvvmmaanneellaakkNNaakk¬¬aahhaannhhflflaannbbUUCCaaCCIIvviittnnSSTT&&BBeeccjjeeTTAAbbÂÂgg˚̊aabbxxµµSSggeeddIImm∫∫IIkkaarrJJrr
TTwwkkddIIeeLLIIyy  ..  BBYYkkeeKKee®®ccIInnrryynnaakk''EEddllrrtt''eeccaallCCYYrrkkggTT&&BB  bbNN††aallmmkkBBIIGGMMeeBBII
GGyyuuttii††FFmm··nnaannaa  ..  bb""uuEEnn††®®kkuummeeKKeennAAEEttKKSS®®TT  TTTTYYllssaall''  eeKKaarrBB®®ssLLaajj''eellaakk
eessnnaa®®bbmmuuxxllnn''--nnll''ddEEddll  ..  ®®kkuummeeKKmmaannbbMMNNggdd**eemmaaHHmmuuttssµµ&&®®KKcciitt††bbUUCCaaCCIIvviitt
kkaarrJJrr®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  EEddllmmaanneellaakkeessnnaa®®bbmmuuxxCCaaGG~~kkddwwkknnSS  ..

❑                                   ❑

❑

eennAAeeBBlleennaaHH®®kkuummGGttIIttkkggTT&&BBkkEEnnßßggss  EEddllmmaanneellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaacc  nniigg
ffaacc''--CCaa  CCaaGGttIItteemmTT&&BBkkEEnnßßggss  VVnn®®ssuuHH®®ssYYllKKMMnniittKK~~aaeeFFII√√JJkk¥¥mmYYyymmaannccuuHH
hhttƒƒeellxxaaKKSS®®TT  eeppII∆∆eeTTAAssMMuuGGnnuuJJÔÔaattBBIIeellaakkllnn''--nnll''  ccaatt''EEttggttSSggbbgg®®TTIICCaavvrr::
eessnniiyy®®ttII  eeddIImm∫∫IITTTTYYllxxuuss®®ttUUvveellIIkkggvvrr::eessnnaattUUcc  EEddll®®kkuummGGttIIttkkggTT&&BBkkEEnnßß
ggssssµµ&&®®KKcciitt††bbMMeerrII  ..

kknn¬¬ggppuuttEEttCCaaggkknn¬¬HHEExx  bbgg®®TTIITTTTYYllTTUUrreellxxmmYYyyBBII®®kkssYYggee®®CCIIsseerrIIsskkgg
TT&&BB  GGeeJJIIÇÇjjbbgg®®TTII  bbggeeTTooggeeTTAAssYYrreeyyaabbll''  ..

eeBBlleennaaHHeellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaaccCCUUnneeTTAACCaammYYyyEEddrr  ..  bbgg®®TTII  bbggeeTTooggeeqqII¬¬yy
eeddaayyssmmrrmm¥¥ffaa  KKaatt''mmiinnhhflflaannTTTTYYllbbuuNN¥¥ss&&kkii††dd**FFMMssMMeebbIImmeennHHeeTT  BBIIee®®JJHHKKaatt''
xx√√HHssmmttƒƒPPaaBB  ..  bb""uuEEnn††eerrOOggCCYYyyCCaattii  mmiinnEEmmnnrrtt''ccUUllmmkkJJkk''ss&&kkii††  eeTTIIbbeehhAAffaaCCYYyy
CCaattiieennaaHHeeTT  !!  ..

bbgg®®TTII  bbggeeTTooggssµµ&&®®KKcciitt††CCYYyyCCaattiittaammssmmttƒƒPPaaBB  nniiggbbeeccççkkeeTTssEEddllKKaatt''
mmaannBBiitt®®VVkkdd  ®®bbeessIIrrNNaass''eeTTAAeehhIIyy  eeTTaaHHKKaatt''mmiinnJJkk''ss&&kkii††ddUUcceeKKkk**eeddaayy  kk**
KKaatt''ssnn¥¥aaffaa  KKaatt''eennAAEEttbbnn††kkaarrååbbttƒƒmm∏∏TTMMnnuukkbbMMrruuggGGttIIttkkggTT&&BBkkEEnnßßggssCCaanniiccçç  ttaa
mmssmmttƒƒPPaaBBEEddllKKaatt''GGaacceeTTAAeeFFII√√eeTTAAVVnn  ..  ee®®JJHHJJkk¥¥  ««kkggTT&&BBkkEEnnßßssnniiggJJ--
kkßßEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm»»VVnnccaarrkkbb''eennAAkk~~̈̈ggeebbHHddUUggrrbbss''KKaatt''  KKaatt''mmiinnGGaaccllHHbbgg''……bbMM
eePP¬¬ccVVnneeLLIIyy  ..    kknn¬¬ggppuutt®®bbEEhhllmmYYyyEExx  bbgg®®TTII    bbggeeTTooggTTTTYYllVVnneesscckkII††  
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bbJJÇÇaaeebbsskkkkmmµµssmm©©aatt''mmYYyy  ccuuHHhhttƒƒeellxxaappÊÊaall''́́ ddrrbbss''eellaakkllnn''--nnll''  ccaatt''EEtt
ggttSSggbbgg®®TTII  CCaa®®bbFFaannee®®CCIIsseerrIIsskkggTT&&BBkk~~¨̈ggccMMeeNNaammGGttIIttkkggTT&&BBkkEEnnßßggss  KKWW
EEttGGttIIttkkggTT&&BBkkEEnnßßggss  ..  mmaanneesscckkII††bbJJÇÇaammYYyyeeTToott  ccaatt''ttSSggGGnnuueessnniiyy‰‰kk
BBIIrrnnaakk''KKWW  eellaakkffaacc''--CCuugg  nniiggffaacc''--eeGGoogg  nniigg®®BBiinnÊÊVVlleeTTaamm~~aakk''eeTToottKKWW  ffaacc''--rrgg''
mmkkCCYYyyeeffII√√kkaarrGGmmbbgg®®TTII  ..  TTIIccaatt''kkaarrnniiggssMMNNaakk''eennAA  eennAAkk~~̈̈ggppÊÊHHvvIILLaabbggeeTToogg
eennHH  ..  ccMMEENNkkkkUUnnTTaahhaann  ssMMNNaakk''eennAAkk~~̈̈ggvvtt††rrMMddYYllnniiggvvtt††llaabb  ..  TTaahhaannTTSSgg
LLaayyeennHH®®ttUUvvbbJJÇÇËËnnbbJJççËËllkk~~̈̈ggkkggEEmm""kkhh√√&&kkßß  (( Mike's Force ))  EEddlleeTTIIbbbbeeggII̊̊tt
kkggvvrr::eessnnaattUUccffIIµµ@@bbEEnnƒƒmm  ..  kk~~̈̈ggEExxeemmssaaqq~~SS11997755  TTaahhaannEEddllbbgg®®TTIIee®®CCIIss
eerrIIssffIIµµssMMNNaakk''eennAAvvtt††llaabbccMMnnYYnn330000nnaakk''  ssMMNNaakk''eennAAvvtt††rrMMddYYllCCaagg330000nnaakk''  ..

mmUUlleehhttuueennHHeeTTIIbbGGggkkaarr[[XXaattkkrrttaammssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCbbgg®®TTII  ..  eeBBlleennHH
GG~~kk®®ssIIPPiinn  ssMMuussYYrreellaakkttaaGGaaggffaa  ––

--  kkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßßll∫∫IIll∫∫aajjBBUUEEkkss√√iittss√√aajjEEpp~~kkvvaayysswwkk  eehhttuueemm††cckk**bb--
eeNN††aayy[[®®bbeeTTssEExxµµrrvviinnaasshhiinneehhaaccddll''ff~~aakk''eennHH  ??  ..

eellaakkttaaGGaaggGGFFiibb∫∫aayybbnn††  ––  kkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßß  KKWWGGttIIttkkggTT&&BBEExxµµrreessrrII  KKWW
ssuuTTÏÏEEttEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  KKWWCCaakkUUnneeccAArrbbss''eellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''  ..  eellaakkssWWnn--gg""uu
kkffaajj''BBnn¥¥ll''[[ssaall''kkrrNNiiyykkiiccçç  KKWWkkMMeeTTccss®®ttUUvveeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrCCaattiinniiggTTwwkkddII
eellaakkBBnn¥¥ll''[[ssaall''cc∫∫aass''    yyYYnnhhaaNNUUyyCCaass®®ttUUvvssYYrrBBUUCCrrbbss''CCaattiiEExxµµrr  ..
eellaakkGGbb''rrMMbbNN††̈̈HHssttiissmm∫∫CCJJÔÔ:eess~~hhaaCCaattiiyy""aaggmmuutt  ..      eellaakklltt''ddMMddll''kkMMBBUUll
jj¨̈SSgg[[kkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßßmmaannccrriittrrwwggbbwwuugg  ss√√aahhaabb''kk¬¬aahhaann  CCaaBBiieessssbbMMppuuttmmaann
cciitt††ttssflflUUss√√iittss√√aajj  eeccHHGGtt''FFµµtt''nnUUvvkkaarrllMMVVkk®®KKbb''yy""aagg  ..  ®®KKbb''@@rrUUbbllHHbbgg''eeccaall
®®KKYYssaarreeTTAAeennAA´́®®BB  mmiinnEEddllssaall''ssIIuuqq©©aajj''--eeddkk®®ssYYlleeTT  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11997700  ®®bbeeTTssEExxµµrrFF¬¬aakk''ccUUllkk~~̈̈ggPP~~kk''eePPII¬¬ggssÂÂggaamm  ®®ssaabb''EEtteellaakkssWWnn
gg""uukkffaajj''TTTTYYllddMMNNwwggffaa  eennAA´́ff©©TTII2277eemmssaa11997700  bbUUddUUyyeeccjjmmuuxxvvaayykkMMeeTTcc
EExxµµrrllnn''--nnll''vviijj  ..  ddUUeecc~~HHeellaakkeeFFII√√BBlliikkmmµµssMMeerrccllbb''kkggTT&&BBEExxµµrreessrrII  eellaakk[[
eeQQµµaaHHCCaakkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßß  rrYYcceellaakkbbJJÇÇËËnnmmkkkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaCCaaeellIIkkTTII11eennAA
´́ff©©TTII3300eemmssaa11997700  ..  kk~~̈̈ggEExxmmiiffuunnaa11997700  eellaakkVVnnTTTTYYllddMMNNwwggeeTToottffaa  bbUU
ddUUyyCCaaee®®ccIInnmmWWuunnkk∫∫aalleeccjjmmuuxxvvaayykkMMeeTTcceexxtt††kkMMBBgg''FFMM  cc∫∫SSggxx¬¬ÁÁnnTTll''nnwwggxx¬¬ÁÁnnCCaammYY
yykkggTT&&BBCCaattiiEExxµµrr  ..  mmUUlleehhttuueennHHeellaakkssMMeerrccbbJJÇÇËËnnkkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßßccUUllmmkk
CCYYyyEExxµµrreennAA´́ff©©TTII3300mmiiffuunnaa11997700  ..

CCaaeellIIkkTTII33eennAA´́ff©©TTII1199kkJJÔÔaa11997700  ..  TTIIbbMMppuutteellaakkbbJJÇÇËËnnTTSSggGGss''  ®®bbKKll''
CCUUnneellaakkllnn''--nnll''  ..  eellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''mmaannddMMbbUUnnµµaannbbnnii††ccbbnn††ÁÁccpp††SSTTuukkffaa  kkUUnn



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                223333

eeccAArrbbss''xxMM∆∆̈̈eennHHssaall''kkrrNNiiyykkiiccçç  nniiggPPaarrkkiiccççyy""aaggcc∫∫aass''NNaass''  ..  bb""uuEEnn††®®kkuummeennHH
ååbbmmaaddUUccsstt√√xx¬¬aammiinnEEddllssaall''ssaacc''eeTT  ..  ssMMuukkMMuubbggaabb''[[vvaaeeccHHssIIuussaacc''[[eessaaHH..
mmuunnddMMbbUUggCCaakkggTT&&BBssÌÌaattssÌÌMM  mmYYyykkggvvrr::eessnnaattUUcc  mmaannTTaahhaann®®KKbb''ccMMnnYYnnyy""aagg®®ttww
mm®®ttUUvv  yy""aaggeerroobbrryy  CCaaBBiieessssssaall''kkrrNNiiyykkiiccççkk~~̈̈ggssmmrrPPUUmmiinniimmYYyy@@  kkMMeeTTcc
xxµµSSgg[[bbrraaCC&&yy  [[VVkk''mmuuxx  ..  TT&&BBeennHHkk**ccaabb''ll∫∫IIeeQQµµaaHHeeBBjj®®bbeeTTssEExxµµrr  jj¨̈SSgg[[
eemmTT&&BBeeppßßgg@@xx¬¬HHeeTToottEEddllxx¬¬ÁÁnnJJkk''EEttss&&kkii††  GGgg¨̈yyEEttkk~~¨̈ggkkaarriiyyaall&&yy  eekkIIttmmaann
eesscckkII††®®ccEENNnn  ..  mmaanneeBBllxx¬¬HH  kkggTT&&BBkkMMBBuuggCCaabb''́́ dd®®bbyyuuTTÏÏCCaammYYyyxxµµSSggCCiittGGss''
®®KKaabb''rrMMeessvv  ccaatt''ttMMNNaaggccUUllkkaann''rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjssMMuuCCMMnnYYyy  eellaakkEEddllTTTTYYllxxuuss
®®ttUUvvee®®KKOOggssmm∏∏aarr::EEbbrrCCaaTTaarr  ««´́ff¬¬TTwwkkEEtt»»  eeTTAAvviijj  ..

mmaanneemmTT&&BBcciitt††GGaa®®kkkk''xx¬¬HH  EEbbrrCCaa[[JJkk¥¥ssmm©©aatt''  (( Mot de passe ou Pass-

word ))  eeTTAAxxµµSSgg  bbNN††aall[[kkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßß®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHss¬¬aabb''yy""aaggee®®ccIInn  ..  mmaa
nneeBBllxx¬¬HHkkaarr®®ccEENNnneennHHeekkIIttCCaavviivvaaTTvvaayyttbb''KK~~aaJJsseeBBjjrrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  ..  

bbnnÊÊaabb''mmkk  mmaanneeccjjbbJJÇÇaabbgg≈≈MM[[bbeeggII̊̊ttkkggvvrr::eessnnaattUUccbbEEnnƒƒmm  ..  bb""uuEEnn††eellxx
kkggvvrr::eessnnaattUUccnniimmYYyy@@tt´́mm¬¬5500mmWWuunneerroollyy""aaggttiicc  ..  eettIIlluuyydd**FFMMeeFFggeennHH  eemmbb
JJÇÇaakkaarrkkggvvrr::eessnnaattUUccTTSSggLLaayyeennaaHHeeTTAArrkk‰‰NNaa  ??  ..  mmUUlleehhttuueennHH  kkggTT&&BB
EEmm""kkhh√√&&kkßß®®ttUUvvbbgg≈≈MMeerroonn®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyttaammeerroommcc∫∫gg  ..    eennHHeehhIIyybbggaabb''[[
xx¬¬aaeeccHHssIIuussaacc''  ddUUccJJkk¥¥bbNN††SSeellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''EEmmnn  ..

lluuHHkkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßßeeccHHBBuukkrrllYYyy  ®®ssaabb''EEtteeccHHCCaagg®®KKUUeeTTAAeeTToott  KKWWqq¬¬aattCCaagg
eerroommcc∫∫ggqq©©aayyNNaass''  KKWWBBuukkrrllYYyyCCaaGGnn††rrCCaattii  ..  ®®kkuummeennHHccaabb''eeppII††mmrrkkssIIuumm††gg  ..
eerrOOggvvaayysswwkk®®ttUUvvppÌÌaakkssiinn  ..  ®®kkuummeennHHccaabb''eeppII††mmbbJJÇÇËËnneeccaarr®®ssbbcc∫∫aabb''eeTTAAkkaann''®®ssuu
kkyyYYnn  rrYYccllYYccLLaannhhßßIIbb  JEEP A1 BBIÍ́ ®®BBnnKKrr  eebbIIkkbbrrccUUllmmkkkkaann''®®bbeeTTssEExxµµrr
eeFFII√√®®BBeeggIIyy  jj¨̈SSgg[[eeppIIÌÌlleeqqaaeeLLaaddll''GGaaeemmrriikkSSgg  ..  ccMMEENNkkeennAA®®BBMMEEddnnEExxµµrr--´́ff
®®ssaabb''EEttmmaannkk∫∫ÁÁnnLLaann  GMC 55……66ee®®KKOOggttee®®mmoobbCCYYrreeccjjBBIIrrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  mmaann
lliixxiittbbJJÇÇaa  Ordre de Mission ®®ttwwmm®®ttUUvveeTTAAddwwkkGGttIIttkkggTT&&BBkkEEnnßßggss  ..  bb""uuEEnn††
kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSggeennaaHH  bbrrrrhhUUtteeTTAAddll''®®ssuukkGGUUrree®®CCAAvviijj  ssIIuuQQ~~ÁÁkkddwwkknnSSTTMMnniijjrrtt''BBnnÏÏ
..  lluuHHkk∫∫ÁÁnnLLaannvviill®®ttLLbb''mmkkBBIIGGUUrree®®CCAAvviijj  kk**bbrrccUUllmmkkQQbb''eennAAvvtt††llaabbxx¬¬HH  ccUU
llmmkkQQbb''eennAAvvtt††rrMMddYYllxx¬¬HH  ..

GGss''eellaakkeemmTT&&BBrrtt''ssÊÊ¨̈HHssÊÊaammkkCCYYbbbbggeeTTooggbbgg˙̇aajjlliixxiittbbJJÇÇaassMMuuddwwkkTTaahhaa
nn  ..  eeKKeerrIIssmmYYyyccMMnnYYnnttUUcc  ttee®®mmoobbCCYYrreeLLIIggLLaann  ccMMEENNkkTTaahhaannEEddlleennAAssll''
ee®®ccIInnrryynnaakk''eennHH  eeKKssMMuuffttyykkEEttrrUUbbeeTTAAbbgg˙̇aajjff~~aakk''eellII    KKiittlluuyyEEcckkKK~~aassiinn  ..
TTaahhflflaannEEddllddwwkknnSSyykkeeTTAAeennaaHH      lluuHHddll''PP~~MMeeBBjjkk**eehhAAccuuHHBBIILLaann    eeccaallrraayymmaa
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yyKKµµaanneerroobbccMMbbNN††̈̈HHbbNN††aallbbgg˙̇aatt''hh√√wwkkhh√√WWnnGGII√√eeTT  ..  ee®®JJHHeemm@@rrvvll''EEtteeTTAAKKiitt´́ff¬¬
QQ~~ÁÁllrrtt''BBnnÏÏ  eeddIImm∫∫IIyykklluuyyeeTTAAssgg´́ff¬¬TTiijjeellxxkkggvvrr:eessnnaattUUcc  ..

ddUUeecc~~HHTTaahhaannTTSSggeennHH  ®®ttUUvvvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''eexxtt††VVtt''ddMMbbggvviijj  rrYYccvviilleeTTAA
CCYYbbeellaakkffaacc''--CCuugg,,  ffaacc''--eeGGooggssMMuuccuuHHeeQQµµaaHHeeFFII√√TTaahhaannmm††ggeeTToott  EEttllYYccEEkkeeQQµµaaHH
eeppßßgg  ..  

kkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßßeeTTAACCaarraayymmaayy  mmaanneemm@@xx¬¬HHmmaann®®bbBBnnÏÏBBIIrr  ®®bbBBnnÏÏnniimmYYyy@@
®®ttUUvvmmaannvvIILLaa  ®®ttUUvvmmaannLLaann  mmaannGG~~kkeebbIIkkbbrr  ..  

mmaanneeBBllmmYYyyeennaaHH  kkggvvrr::eessnnaattUUccmmYYyy  ««  eellxxccuugg4499  »»  xx√√HHkkUUnnTTaahhaann
ee®®ccIInneeBBkk  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjeemm@@  ddUUccCCaavvrr::eessnniiyyeeTTaa  vvrr::eessnniiyy®®ttII  mmaannEExxµµrrkkmmıı̈̈
CCaakkNN††aallllaayyCCaammYYyy  eebbIIkkbbrrLLaannhhßßIIbbmmkkccttQQbb''ee®®JJgg®®JJtteennAAmmuuxxppÊÊHH
vviiLLaabbggeeTTooggeennHH  ..  ssÊÊ¨̈HHssÊÊaarrmmkkrrkkbbgg®®TTII  bbggeeTToogg  ssMMuukkEEnn¬¬gg®®bbCCMMuunniieeyyaaCCiikkeerraagg
mm""aassIIuunnkkiinn®®ssUUvveennAAEExx®®ttVVtt''ddMMbbgg  ..  eeKKssMMuuffttyykkEEttrrUUbbeeTT  ..  nniieeyyaaCCiikkmm~~aakk''@@
®®ttUUvv[[QQ~~ÁÁll550000eerrooll  ..  ´́ff©©eennaaHH  ffttccuuHHfftteeLLIIggkk**ffttTTSSggkkUUnn®®bbuussTTII33nniiggTTII44
rrbbss''bbggeeTTooggyykkeeTTAAppgg  ..

lluuHHKKNNkkmmµµkkaarrBBiinniitt¥¥eemmIIllrrUUbbfftt  eeKKccaabb''GGaarrmmµµNN__nnUUvvrrUUbbffttkkUUnn®®bbuussrrbbss''
bbggeeTToogg22nnaakk''eennAAeekkµµggNNaass''  eeKKeehhAAKK~~aaBBiinniitt¥¥ccuuHHBBiinniitt¥¥eeLLIIgg  eeBBlleennaaHHeellaakk
ffaacc''--CCaaeennAAkkEEnn¬¬ggeennaaHHEEddrr  eellaakk®®kkeeLLkkeeXXIIjjssaall''cc∫∫aass''CCaakkUUnn®®bbuussrrbbss''
bbggeeTToogg  eellaakkllUUkk´́ddddkkyykkrrUUbbffttTTSSgg88ssnn¬¬wwkkeeppII∆∆mmkkbbggeeTTooggvviijj  ..  ddUUeecc~~HH
kkggvvrr::eessnnaattUUccnniimmYYyy@@kk~~̈̈ggbbJJIIÇÇmmaannrrUUbbfftt  mmaanneeQQµµaaHH®®KKbb''ccMMnnYYnn®®ttwwmm®®ttUUvv  bb""uuEEnn††
KKµµaannTTaahhaannttaammbbJJÇÇIIeennaaHHeeLLIIyy  ..  ddUUccmmaannCCaaååTTaahhrrNN__mmYYyy  eennAA´́ff©©TTII2299kkuumm∏∏::
11997744  eennAAPPUUmmii®®bbssUU®®tt  ccmm©©aayy1100KK˘̆mm˘̆  BBIITTII®®kkuuggss√√aayyeerroogg  yyYYnnhhaaNNUUyyeebbIIkk
kkaarrvvaayy®®bbhhaarryy""aaggFFMMmmYYyy  ..  vvaabbJJÇÇËËnnbbUUddUUyyyy""aaggee®®ccIInn[[ccUUllmmkkBB&&ttÏÏvvaayykkMMeeTTcc
kkggTT&&BBCCaattiieennAAeellIIeeddIImm®®TTUUggmmaannJJkk''rrUUbbsseemm††cc®®KKbb''@@KK~~aa  ..  eeBBlleennaaHHmmaanneellaakk
eemmbbJJÇÇaakkaarrkkggvvrr::eessnnaattUUcckk~~̈̈ggkkggvvrr::eessnnaaFFMMEEmm""kkhh√√&&kkßß  nnaamm®®ttkkUUllffaacc''  TTTTYYll
bbJJÇÇaa®®ttUUvvnnSSTTaahhaanneeccjjeeTTAAttTTll''ccMMeeJJHHxxµµSSgg  ..  kkggvvrr::eessnnaattUUccGGPP&&BB√√eennHH  mmaann
TTaahhaannEEtt6600nnaakk''  ..  lluuHHeeTTAAddll''ssmmrrPPUUmmiieeXXIIjjxxµµSSggssuuTTÏÏEEttbbUUddUUyyyy""aaggee®®ccIInn
eellIIssllbb''kk**ssMMeerrcccciitt††PP¬¬aamm  bbJJÇÇaa[[kkUUnnTTaahhaannrrtt''eeKKccccaakkeeccjjeeccaallssmmrrPPUUmmii
eeTTAAccuuHH  ..  ccMMEENNkkeemmbbJJÇÇaakkaarrffaacc''kk**VVjj''ssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnneennAAnnwwggkkEEnn¬¬ggeeddIImm∫∫IIssggGGMMeeBBII
BBuukkrrllYYyyeennHH  ..

eeBBlleennaaHH®®ssII@@eemmmm""aayyTTSSggGGss''kk**llaann''mmaatt''ffaa  ––  {{  !!  eebbIIddUUeecc~~HHssÂÂggaammeennAA
kk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  yyYYnnhhaaNNUUyyeeqq¬¬øøtteeBBllee®®bbIIyyIIeehhaasseemm††cc““  rrYYccbbJJÇÇaa[[bbUUddUUyyvvaa--
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yykkMMeeTTccEExxµµrrllnn''--nnll''  CCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaBBiitt@@eeTTeettII  !!  ..  eellaakkttaaGGaaggggkk''kk∫∫aa
ll®®BBmmTTSSggbbJJÇÇaakk''ffaa  yyYYnnhhaaNNUUyybbJJÇÇaa[[bbUUddUUyyvvaayykkMMeeTTccEExxµµrrccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS
11997700  nniiggbbnn††@@mmkk  ..

nnaaggGGggrraa""ssMMuussYYrreellaakkttaaGGaaggffaa  eehhttuueemm""††ccmmaannEExxµµrrxx¬¬HHeellIIkkttMMeekkIIggyyYYnnhhaa--
NNUUyy  TTuukkCCaaGG~~kkmmaannååbbkkaarrKKuuNNGGJJççwwgg  ??  ..

eellaakkttaaddkkddeeggIİ̇mmFFMMee®®JJHHææffaa  EExxµµrrGGrrKKuuNNeemmXXaattkkrr  eemmeeccaarr˘̆˘̆˘̆  eellaakkttaa
ttwwgg®®TTUUggNNaass''  ..  ccMMEENNkkeellaakkttaakk**yyll''cc∫∫aass''NNaass''  ffaa®®bbeeTTssEExxµµrrvviinnaass
hhiinneehhaacc  ®®ttUUvvrrllaayyeeTTAACCaaeeppHHeennHH  KKWWbbNN††aallmmkkBBIIyyYYnnhhaaNNUUyyTTSSggGGss''  ..
eellaakkttaakk**GGFFiibb∫∫aayyEEvvkkEEjjkkffaa  yyYYnnhhaaNNUUyymmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__  vvaacc∫∫SSggCCaammYYyy
EExxµµrrBBIIrreellIIkkrrYYccmmkkeehhIIyyBBIIqq~~SS11994455  eennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  eennAAqq~~SS11995544  eennAAkkmmıı̈̈CCaakk--
NN††aall  ..  vvaaee®®bbIIkkmm¬¬SSggVVyy  vvaaee®®bbIIkkmm¬¬SSggGGaavvuuFFCCaakkSSeePPII¬¬gg  vvaa®®ttUUvvss¬¬aabb''́́ tteehhaagg  ®®ttUU
vvccaajj''EExxµµrreeVVrrmmuuxx  vvaakk**ddkkTT&&BBffyy  vvaayyll''ffaaeebbIIeeFFII√√ssÂÂggaammCCaammYYyyEExxµµrr  ccgg''ddeeNNII††
mmeeCCaaKKCC&&yyBBIIEExxµµrr  ®®ttUUvvEEttee®®bbIIkkllll∫∫iicc  ®®ttUUvvEEttee®®bbIIGGaavvuuFFcciitt††ssaaÂÂss††  CCaaBBiieessss®®ttUUvv
GGnnuuvvtt††[[VVnn®®ttwwmm®®ttUUvvnnUUvvJJkk¥¥mmYYyyXX¬¬aa  ––

--  bbMMEEbbkkbbMMVVkk''eeddIImm∫∫II®®KKbb''®®KKgg  !!
vvaakk**ccaabb''eeppII††mmGGbb''rrMMccaarrkkiiccççrrbbss''vvaa  rrYYccbbJJÇÇËËnnbbJJççËËll®®KKbb''ssrr´́ss®®KKbb''®®ssTTaabb''

´́nn®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ttSSggBBIIrraaÂÂss††́́ ®®BBPP~~MMrrhhUUttnnaammWWuunnkk~~̈̈ggvvSSgg  rrhhUUttddll''eemmddwwkknnSSEExxµµrr
[[ssmm©©MMeerroonnssUU®®tt  [[ssaall''ccrriittnniiggccMMNNuucceexxßßaayynnaannaa  ..  vvaaeeccHHssMMrrbbxx¬¬ÁÁnn[[®®ttUUvv
cciitt††nnaammWWuunnEExxµµrr  [[®®ttUUvvcciitt††eemmddwwkknnSSEExxµµrr  ..  

eemmIIllPPaaBBxxaaggee®®kkAAeeXXIIjjffaa  yyYYnnTTnn''PP¬¬nn''eeKKaarrBBEExxµµrrNNaass''  ..  mmUUlleehhttuueennHH
VVnnCCaaeemmddwwkknnSSEExxµµrr  TTSSggsskkii††PPUUmmiiTTSSggEExxµµrr®®kkhhmm®®ttUUvvccaajj''eeVVkkyyYYnnhhaaNNUUyyFF©©nn''
EEssnnFF©©nn''  ..  BBIIee®®JJHHeeCCOOEEttttaamm®®tteeccookk  eeCCOOEEttttaammEEPP~~kk  mmiinneeccHHee®®bbIIxxYYrrkk∫∫aallee®®bboo
bbeeFFoobbrrkkeehhttuuppll  ..  mmiinneeccHHxxMMeerroonnssUU®®tt[[ssaalleeKKaalleeddAA  nniiggCCMMeerrAAååVVyy--
kkllrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  eeddIImm∫∫IInnSSyykkmmkkBBnn¥¥ll''bbMMPP¬¬WWddll''rraaÂÂss††EExxµµrr  EEbbrrCCaabbeeNN††aa
yy[[rraaÂÂss††yyll''®®ccLLMMkkaann''EEttee®®CCAAeeTTAA@@  ..  eellIIkkttMMeekkIIggss®®ttUUvvssYYrrBBUUCCEEddllCCaaeemm
XXaattkkrr  EEddllCCaaeeccaarrhhaarryy  TTuukkCCaaGG~~kkmmaannKKuuNNeeTTAAvviijj  ..

eettIImmaannGGII√√KKYYrr[[xxµµaass''eeGGoonnCCaaggeennHHeeTTAAeeTToott  ??  eebbIIeeyyIIggbbeeNN††aayy[[rraaÂÂss††EExxµµrr
bbnn††kkaarryyll''®®ccLLMMeennHH  eettIIrraaÂÂss††EExxµµrrmmaannkkmm¬¬SSggkkaayykkmm¬¬SSggcciitt††‰‰NNaakkMMeeTTccyyYYnn
hhaaNNUUyynniiggEExxµµrrGGaayy""gg  eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaa  ??  ..  yyYYnnhhaaNNUUyyvvaaeeccHHbbiiuunn®®bb
ssbb''llaakk''BBuutt  ee®®bbIIååVVyykkllbbgg˙̇aajj[[rraaÂÂss††EExxµµrr……BBiiPPBBeellaakkeeXXIIjjffaa  vvaassmm¬¬aabb''
EExxµµrr……eeFFII√√ssÂÂggaammCCaammYYyyEExxµµrreeTT  vvaa´́llllkkbbMMEEbbkkbbMMVVkk''EExxµµrrCCaa®®kkuumm@@      rrYYccee®®bbIÍ́ ddEExxµµrr  
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GGaayy""ggBBII®®kkuummmmYYyyrrYYccpp¬¬aass''eeTTAA®®kkuummmmYYyyeeTToott  bbNN††aakk''KK~~aassmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrrCCaaddMM
NNaakk''@@VVnnyy""aaggssÊÊaatt''CCMMnnYYssvvaa  ..  yyYYnnhhaaNNUUyyeeFFII√√®®BBeeggIIyyssMMrraakkssmm©©MMrrgg''ccSS{{--
kkaassllÌÌeeTTIIbbvvaaQQaannmmYYyyCCMMhhaann@@  yy""aaggGGaaff··kkMMVVMMgghhkk''ee®®kkaakkeeLLIIgg  kkJJœœkk''yykk
eeCCaaKKCC&&yyEEttmm††gg  ..  ddUUccCCaa´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755CCaaeeddIImm  KKWWyyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottkkuu
ggeeTTeettII  CCaaGG~~kkTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHdd**mmhhaaGGssççaarr¥¥mmhhaaeellaatteepp¬¬aaHHeennaaHH  ..  bb""uuEEnn††vvaaee®®bbII
eeQQµµaaHHGGggkkaarrGGnnaammiikkCCaaeemmbbJJÇÇaakkaarryy""aaggggiittGGnnÏÏkkaaCCaassƒƒaaBBrr  ..

GGggkkaarrKKiittEEttBBIIssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrr  eehhIIyyeennAAeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennHHEEddrr  GGgg--
kkaarrEEbbrrCCaabbJJççËËlleevvoottkkuuggmmkkkkaann''®®bbeeTTssEExxµµrrTTSSgg®®kkuumm@@  ..  ®®kkuummxx¬¬HHeeddIIrr®®bbmmUUll
GGNNiikkCCnnyyYYnn  ddwwkknnSSyykkeeTTAATTuukkeennAA®®ssuukkyyYYnn  TTuukk´́qq~~®®bbDDiittbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaaEExxµµrreeTTAAGGnnaa
KKtt  ®®kkuummeeppßßggeeTTootteeddIIrr®®bbmmUUll®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††  kk~~¨̈ggmmYYyynnKKrrEExxµµrr  bb¬¬nn''ddwwkknnSSeeccjj
eeddaayyeessrrII  ..  TTIIbbMMppuuttGGggkkaarrbbMMpp¬¬aajj®®bbeeTTssEExxµµrr[[rrllaayyeeTTAACCaaeeppHH  ..  vvaabbeeggII̊̊tt
XXaattkkrrCCaaee®®ccIInn®®kkuumm  ddaacc''@@eeddaayyEELLkkBBIIKK~~aa  ..  vvaammaannbbeeggII̊̊tt®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMM--
VVMMgg  rrYYcceeTTIIbbvvaabbeeJJççjjCCaallMMddaabb''llMMeeddaayy  kkMMNNtt''́́ ff©©EExxqq~~SSyy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvv  ..

‹‹  ddUUccCCaaXXaattkkrr®®kkuummTTII11  ––  ®®ttUUvvssmm¬¬aabb''EExxµµrrllnn''--nnll'',,  EExxµµrrssIIhhnnuu  CCaaBBiieess--
ssssmm¬¬aabb''GGttIIttGG~~kkrrddΩΩkkaarr®®KKbb''EEpp~~kk  ®®KKbb''CCaann''ff~~aakk''  GG~~kkeeccHHddwwgg  nniissßßiitt  bbJJÔÔvv&&nn††  nniigg
®®BBHHssggÙÙCCaaeeddIImm  ..

‹‹  XXaattkkrr®®kkuummTTII22  ––  mmaannPPaarrkkiiccçç®®ttUUvvssmm¬¬aabb''XXaattkkrr®®kkuummTTII11vviijj  KKWWssmm¬¬aabb''
bbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrr  mmaannEExxµµrr®®kkhhmm®®kkuummeexxoovv--ssMMppnn  nniigg®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmm
eekkIIttmmkkBBIIeeccaarr´́®®BB  ..  ddUUeecc~~HHkk~~̈̈ggrryy:eeBBll4444EExx  GGggkkaarrccaatt''kkaarrssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCC
EExxµµrr  CCaaddMMNNaakk''@@mmaannllMMnnSSyy""aaggssÌÌaatt  ..

lluuHHddll''qq~~SS11997788  ®®bbeeTTssEExxµµrrccMMhhFF¬¬̈̈gg  ..  {{kkaassllÌÌmmkkddll''yy""aaggeennHH  yyYYnn
hhaaNNUUyyCCaaeevvoottNNaammQQaannCCMMhhaannTTII22  vvaakk**bbJJÇÇaa[[bbUUddUUyyeeccjjBBII´́®®BB  ccUUllmmkk
rraatttt∫∫aattlluukklluuyyJJsseeBBjjTTII®®kkuugg´́nn®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  eeddaayyyykkeellssffaa  ccUUll
mmkkkkMMeeTTccEExxµµrr®®kkhhmm    eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHEExxµµrr    jj¨̈SSgg[[rraaÂÂss††EExxµµrrEEddllmmiinnVVnnssiikkßßaanneeyyaa
VVyy  mmiinnVVnnttaammddaannkkllll∫∫iiccxxµµSSgg  mmiinneeccHH®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaa  kk**eeCCOOyyYYnn  yyll''®®cc
LLMMyy""aaggFF©©nn''EEssnnFF©©nn''kk**ssnnii~~ddΩΩaannffaa  yyYYnnssµµ&&®®KKcciitt††mmkkss¬¬aabb''  nniiggmmkkCCYYyyEExxµµrrCCaaeellII
kkTTII33  ..  EExxµµrrTTSSggeennHHkk**ddMMkkll''ddMMeekkIIggyyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottkkuugg  EEddllCCaaeemmXXaattkkrr
EEddllCCaaeeccaarr  TTuukkCCaaGG~~kkmmaannååbbkkaarrKKuuNNeeTTAAvviijj  ..

--  {{  !!  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeGGIIyy  !!  eehhttuuGGII√√kk**ss¬¬ËËttss¬¬aabb''eemm""¬¬HH  ??
--  {{  !!  eemmddwwkknnSSEExxµµrreeGGIIyy  !!  ®®ttUUvveeccHHPP∆∆aakk''rrllwwkkeeLLIIgg  !!
--  eebbIIbbeeNN††aayy[[rraaÂÂss††EExxµµrryyll''®®ccLLMMyy""aaggeennHH  eettIIeeFFII√√eemm""††ccrraaÂÂss††EExxµµrreeccHH®®bbuugg
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®®bbyy&&tt~~  ??
--  eettIIeeFFII√√eemm††ccrraaÂÂss††EExxµµrrmmaannkkmm¬¬SSggkkaayy  kkmm¬¬SSggcciitt††  eellIIkk´́ddkkMMeeTTccxxµµSSgg  kkMMeeTTcc

eeccaarr  eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHmmaattuuPPUUmmiikkmmıı̈̈CCaa  ??
eellaakkttaaGGaaggnniiyyaayyddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  rraa""ddaakk**ssMMuussYYrreeyyaabbll''eellaakkttaaGGaaggffaa

eehhttuueemm††ccVVnnCCaaGGggkkaarreeddjj®®bbCCaaCCnn  kk~~¨̈ggmmYYyynnKKrrCCaaee®®ccIInnllaannnnaakk''  [[eeccjj
eeccaallTTIIllMMeennAAqq©©aayyBBIIpp¬¬ËËvvCCaattii  BBIIddggssÊÊwwgg  mmaannccmm©©aayyyy""aaggttiicc22KK˘̆mm˘̆  ??  ..

ææssMMnnYYrrdd**mmaannxxww¬¬mmssaarreennHH  eellaakkttaaGGaaggmmaannkkaarrQQWWccaabb''yy""aagg´́®®kkEEllgg  ..
eellaakkttaaeeFFII√√mmuuxxss©©ÁÁtt  eeTTIIbbEEvvkkEEjjkkBBnn¥¥ll''ddUUcctteeTTAA  ––

eerrOOggeennHHGGssççaarr¥¥NNaass'',,  kkaalleeNNaaHHGGaaNNiikkCCnnyyYYnnvvaaEEbbrrCCaabbJJÇÇËËnnmmnnuussßß
GGaaff··kkMMVVMMggeeTTAA®®VVbb''ffaa    ccUUrreennAA[[eess©©øømm  ttaammTTIIkkEEnn¬¬ggeerroogg@@xx¬¬ÁÁnnssiinn  ..  vvaaCCeenn¬¬øøss
EEtt®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreeTT  ..  ddUUeecc~~HHeerrOOggmmiinnssmmTTMMnnggEEbbbbeennHH  KKWWGGggkkaarrGGnnaammiikkmmaann
ee®®BBooggKKMMeerraaggkkaarrNN__CCaaee®®sscc  ..

TTII11--  ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreeddaayymmiinnVVcc''ee®®bbIIGGaavvuuFF  ..
TTII22--  bbJJççËËlleevvoottkkuuggmmkkkkaann''®®bbeeTTssEExxµµrr®®bbmmUUllGGaaNNiikkCCnnyyYYnnrrMMeeddaaHH  nnSSyy

kkeeTTAAllaakk''TTuukk‰‰®®bbeeTTssyyYYnn  ..
TTII33--  bb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''EExxµµrr  ddwwkknnSSyykkeeTTAAkkaann''®®ssuukkyyYYnn  ..
eemmIIllccuuHH  !!  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrkk~~̈̈ggmmYYyynnKKrrEEddllmmiinnTTaann''ddll''eevvnnss¬¬aabb''  ®®ttUUvvEEtt

eeccjjeeccaallTTIIllMMeennAA  ®®ttUUvveeccaall®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††yy""aaggee®®ccIInn≤≤ttKKNNnnaa  ..  kkMMBBuuggddwwkk´́dd
kkUUnneeccAA  EEssggmmnnuussßßccaass''CCrraa  EEssggGG~~kkCCmm©©WWFF©©nn''  EEssgg®®bbBBnnÏÏeeTTIIbbeekkIIttkkUUnnrrYYcc  eeddIIrr
eeddaayyeeCCIIggnnSS®®KKYYssaarreeTTAAeeddkkJJss´́®®BB  BBwwggddIICCaaEE®®KK  BBwwggeemmXXCCaaddMMbbUUll  kkMMBBuuggbbnn††
kknnÊÊ̈̈yyKK~~aass¬¬aabb''  bbNN††aallmmkkBBIIQQWWKKµµaannff~~SS  bbNN††aallmmkkBBIIddaacc''eeJJHH  bbNN††aallmmkkBBII
GGss''ssggÙÙwwmmkk**ssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn  ..

eeqq¬¬øøtteeBBllccllaacclleennHH  GGggkkaarrEEbbrrCCaabbJJÇÇËËnneevvoottkkuuggEEddlleeccHHPPaassaaEExxµµrr  CCaa
®®kkuumm@@ccUUllmmkkkkaann''®®ssuukkEExxµµrr  ..  ®®kkuummxx¬¬HHeeddIIrr®®bbmmUUllGGaaNNiikkCCnnyyYYnn  EEddllmmaannTTII
llMMeennAAeennAA®®ssuukkEExxµµrr  [[ttee®®mmoobbCCYYrreeLLIIggLLaannnniiggccuuHHTTUUkk  mmaannTTMMnnuukkbbMMrruuggVVyyTTwwkk
yy""aagg®®KKbb''®®KKaann''  rrYYccddwwkknnSSyykkeeTTAAllaakk''TTuukk‰‰®®ssuukkyyYYnn  mmaannccMMnnYYnnCCaagg22EEssnnnnaakk''
TTuukkssMMrraabb''vvaaEEkk´́qq~~bbnn¬¬MMeeFFII√√CCaaEExxµµrreeTTAAGGnnaaKKtt  ..

ccMMEENNkk‰‰®®kkuummeeppßßggeeTTootteeddIIrr®®bbmmUUllLLaannFFMM@@  TTUUkkFFMM@@  sseeNN††aaggCCaammYYyykkaa
NNUUtt  rrYYcc®®bbmmUUll®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††nnKKrrEExxµµrrTTSSggGGss''  eerroobbeeLLIIggLLaann  eerroobbccuuHHTTUUkk  ddwwkk
nnSSeeccjjCCaahhUUrrEEhhrreeTTAAkkaann''®®bbeeTTssyyYYnn  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSggLLaayyeennaaHHddwwkkEEtteeBBllyybb''    ccMMEENNkkkk∫∫ÁÁnnTTUUkkFFMM@@    sseeNN††aaggCCaa  
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mmYYyykkaaNNUUtteebbIIkkbbrr  TTSSgg´́ff©©TTSSggyybb''  ..
kk~~¨̈ggrryy:eeBBll33qq~~SS  ®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††®®bbeeTTssEExxµµrr®®ttUUvvyyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottkkuugg

®®bbmmUUllddwwkkbb¬¬nn''ddwwkknnSSeeccjjGGss''rrllIIgg  ..  ccUUllqq~~SS11997788  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[rruuHHeerrIIvvIILLaaeeFFII√√
BBIIee®®KKOOggeeQQII  ..  eellaakkttaanniiyyaayyddll''®®ttwwmmeennHH  kk**eellIIkk´́ddccggÌÌ̈̈llkkMMeeTTcc≤≤ddΩΩppÊÊHHvvIILLaa
rrbbss''yyaayyeeTToogg  ®®BBmmTTSSggeeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayybbgg˙̇aajjCCaaååTTaahhrrNN__  ffaaddUUccCCaappÊÊHHvvIILLaa
rrbbss''bbggeeTTooggCCaaeeddIImm  nniiggppÊÊHHvvIILLaaee®®KKOOggeeQQIIssgg''ssiiƒƒtteennAAPPUUmmiiee®®kkaayyvvtt††rrMMddYYllCCaa
ee®®ccIInnrryyee®®KKOOgg  ®®ttUUvvrruuHHeerrII  rrYYcc®®bbmmUUllbbJJçç̈̈HHTTUUkkEEddllQQbb''ccttCCaahhUUrrEEhhrreennAAddggssÊÊww
ggssEEgg˚̊rrmmuuxxvvtt††rrMMddYYll  ccaabb''ttSSggBBIIEExxkkuumm∏∏::qq~~SS11997788nniiggbbnn††@@mmkk  ..  ®®kkuummrruuHHeerrIIppÊÊHHTTSSgg
eennaaHH  nniiggGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvkk∫∫ÁÁnnTTUUkk  KKWWyyYYnnTTSSggGGss''  ..

ccuuggqq~~SS11997777  nniiggkk~~̈̈ggqq~~SS11997788  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  eeddIIrr®®bbmmUUllttuu
eeCCIIggmm""aa  nniiggTTUUrrkk~~̈̈ggssaallaaeerroonnnnaannaa  bbJJçç̈̈HHkk~~̈̈ggTTUUkkFFMM@@sseeNN††aaggCCaammYYyykkaaNNUUttEEdd
llQQbb''ccttCCaahhUUrrEEhhrrmmuuxxmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥FFMMVVtt''ddMMbbgg  ddwwkknnSSeeccjjCCaaccuuggbbeeggII˙̇yy  GG~~kk
TTTTYYllxxuuss®®ttUUvvkk∫∫ÁÁnnTTSSggeennaaHH  kk**ssuuTTÏÏEEttyyYYnnTTSSggGGss''EEddrr  ..

eellaakkttaaGGaaggbbJJÇÇaakk''ffaa  mmaanneerrOOggmmYYyyKKYYrr[[ccEEmm¬¬kkNNaass''  KKWWkk~~¨̈ggEExxeemmssaaqq~~SS
11997788  bbggkkaarrbbJJÇÇaa[[®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggssmm¬¬aabb''GGaaNNiikkCCnnyyYYnn  EEddllBBYYnn
llaakk''xx¬¬ÁÁnneennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrvviijj  ..  ææddUUeecc~~HHyyaayyKKkk''ssMMuussYYrrkkaatt''eellaakkttaaGGaaggffaa  ––

--  eehhttuueemm††cckk**ssmm¬¬aabb''yyYYnn  eebbIIeeyyIIggssnnii~~ddΩΩaannffaa  GGggkkaarrGGnnaammiikkCCaayyYYnneennaaHH  ??
--  eennHHCCaakkllll∫∫iiccqqııiinnEEPP~~kkbbiiuunn®®bbssbb''yy""aaggGGssççaarr¥¥  ..  GGggkkaarreeKKaarrBBttaammJJ--

kk¥¥mmYYyyXX¬¬aa  KKWWTTuukkmmiinnccMMeeNNjjddkkeeccjjmmiinnxxaatt  BBIIee®®JJHHyyYYnnFFuunneennHHCCaayyYYnneeccaall
eemmßßøøtt  mmiinn®®BBmmeeTTAAttaammeevvoottkkuugg  ..  ddUUeecc~~HHGGggkkaarr®®ttUUvvEEttssmm¬¬aabb''eeccaall  eeddIImm∫∫IIbbEEgg√√gg
nniiggllbb''ddaann  bbMMPP&&nn††mmttiirraaÂÂss††EExxµµrr  GGggkkaarrssmm¬¬aabb''TTSSggEExxµµrr  ssmm¬¬aabb''TTSSggyyYYnn  ..  mm""¥¥aagg
eeTToottyykkeellsseeddIImm∫∫IIyyYYnnhhaaNNUUyybbJJÇÇËËnnbbUUddUUyyccUUllmmkklluukklluuyy®®bbeeTTsskkmmıı¨̈
CCaa  ..  eeBBllssmm¬¬aabb''GGaaNNiikkCCnnyyYYnneennHH  GGggkkaarr´́llbbnn¬¬MMssmm¬¬aabb''TTSSggEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaa
mmTTSSggccaass''TTSSggeekkµµggTTSSgg®®ssII  eeccaaTTffaaCCaabbNN††aajjrrbbss''yyYYnn  ..

kkaarrBBiittGGggkkaarryykkcciitt††TTuukkddaakk''ttaammddaannEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammCCaanniiccçç  BBIIee®®JJHHGGgg--
kkaarrssaall''CCMMeerrAAcciitt††´́nnrraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  EEddllnnSS®®KKYYssaarrrrtt''eeccaallTTwwkkddIIkkmmıı¨̈CCaa
ee®®kkaammTTuukk[[yyYYnn  eehhIIyymmkk®®CCkkssMMNNaakk''eennAAkkmmıı̈̈CCaakkNN††aall  ..  ®®KKbb''@@rrUUbbnnSSmmkk
nnUUvveesscckkII††QQWWccaabb''KKMMnnMMuussggsswwkkccMMeeJJHHyyYYnn  EEddllCCaassaassnn__́́ ®®BB´́ppßß  CCaaeemmXXaattkkrr
CCaaeeccaarrbb¬¬nn''TTwwkkddII  CCaaeeccaarrssmm¬¬aabb''CCaattiissaassnn__  ddUUccCCaattSSggBBII´́ff©©TTII2211ååssPPaa11994499
yyYYnneellbbTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammCCaaeellIIkkTTII22  ..  yyYYnnhhflflaannbbMMJJnncc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  yyYYnn
®®bbkkaassffaa  EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammccMMnnYYnn44llaannnnaakk''EEddllCCaammççaass''TTwwkkddII  CCaaCCaattiiyyYYnnTTSSgg
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GGss''  eeTTaaHHKK~~aammiinneeccHHPPaassaayyYYnnmmYYyymm""aatt''kk**eeddaayy  ..  GGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··eennHHjj¨̈SSgg[[rraa--
ÂÂss††EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammEEddllmmaannmmeeFF¥¥aaVVyyrrtt''  kk**nnSS®®KKYYssaarrrrtt''eeKKccccaakkeeccjjBBIIkk--
NN††aabb''́́ ddeeccaarrbb¬¬nn''TTwwkkddII  eeccaarrbb¬¬nn''CCaattiissaassnn__  yykk®®CCkkrrss''eennAAkkmmıı̈̈CCaakkNN††aall  eeddII
mm∫∫IIrrkkßßaa[[KKgg''vvgg''BBUUCCGGMMbbUUrrCCaaCCaattiiEExxµµrrddEEddll  ..

GGggkkaarryyll''CCMMeerrAAcciitt††rraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  EEddlleePPoossxx¬¬ÁÁnnmmkk®®CCkkeennAAkkmmıı̈̈--
CCaakkNN††aall  eebbIIeeBBllNNaaeeXXIIjjyyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottkkuugg  ccUUllmmkklluukklluuyy®®bb
eeTTsskkmmıı¨̈CCaa  mmuuxxCCaaEExxµµrree®®kkaammTTSSggeennaaHHee®®kkAAeeLLIIggccggÌÌ¨̈llmmuuxxyyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoott
kkuugg  EE®®sskkeeccaaTTPP¬¬aamm  eennHHCCaaGGggkkaarrGGnnaammiikk  eennHHCCaaeemmXXaattkkrr  ..  mmuuxxCCaaEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaa
ee®®kkaammyyll''ffaa  vviibbttii††kk~~̈̈gg®®bbeeTTssEExxµµrr  bbNN††aall[[rraaÂÂss††EExxµµrr®®ttUUvvss¬¬aabb''CCaaee®®ccIInnllaann
nnaakk''mmiinnTTMMnnggeennHH  KKWWyyYYnnhhaaNNUUyybbnn¬¬MMEEkk´́qq~~eeddIImm∫∫IIeellbb®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  bbJJççËËllkk~~̈̈gg
ssggBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinneeTTeettII  !!  ..  BBIIee®®JJHHrraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammssaall''cc∫∫aass''eess~~øøttrrbb--
ss''yyYYnnhhaaNNUUyy  vvaabbiiuunn®®bbssbb''ee®®bbIIll∫∫iicckkll  mmaannCCaabbÂÂJJççaass''mmaannCCaabbeeNN††aayy
KKWẂ́ ddmmYYyyGGEEggÌÌll  ´́ddmmYYyyeeTToottssMMBBgg  sswwggKKµµaannssaassnn__NNaaeennAAeellIIBBiiPPBBeellaakkeeFFII√√
VVnnddUUccvvaaeeLLIIyy  ..  ee®®JJHHEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm®®ttUUvvTTTTYYllrrggee®®KKaaHHCCaaee®®ccIInneellIIkkee®®ccIInn
ssaarrddUUccCCaaCCMMnnaann''  ««  kkMMBBbb''EEttGGuugg  »»,,  CCMMnnaann''  ««  eellaakkååkkjj""aassWWnn--KKuuyy  »»,,  CCMMnnaann''  ««
yyYYnneevvoottmmiijj®®bbmmUUllEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammdduuttkk~~̈̈ggCC®®gguukk®®ssUUvv  »»  ddUUeecc~~HHEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm
mmiinneeCCOOddaacc''xxaattffaa  ««  bbUUddUUyycciitt††llÌÌssµµ&&®®KKcciitt††mmkkggaabb''CCYYyyEExxµµrreeLLIIyy  »»  ..

GGggkkaarryyll''ffaa  EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammTTSSggLLaayyeennaaHH  mmuuxxCCaammiinn{{bb´́ddeennAAeess©©øømm
mmiinnEE®®sskkGGrrKKuuNNyyYYnnddUUccbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrxx¬¬HHeennAAkkmmıı̈̈CCaakkNN††aalleeLLIIyy  ..  mmUUlleehhttuu
eennHH  eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggkkMMuu[[mmaannååbbss&&KKrraarrSSggddll''yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottkkuugg  GGggkkaarr
eeFFII√√CCaa®®ccLLMMssmm¬¬aabb''rraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammvvIIvvkk''  eeccaaTTffaaCCaayyYYnn  eeccaaTTffaaCCaabbNN††aajj
rrbbss''yyYYnn  ..

eehhttuukkaarrNN__EEddlleellaakkttaaGGaaggxxMM®®ssaavv®®CCaavv  rrYYcceeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyEEvvkkEEjjkkCCaa
hhUUrrEEhhrrmmkkeennHH  GGaaccbbJJÇÇaakk''bbgg˙̇aajj[[EExxµµrreeyyIIggyyll''ffaa  GGggkkaarrGGnnaammiikknniiggyyYYnn
hhaaNNUUyymmaannEEppnnkkaarr®®JJggTTuukkCCaaee®®sscc@@  KKWWkk~~¨̈ggrrbbbbrrbbss''GGggkkaarr  eettIIyyYYnn®®ttUUvv
eeFFII√√GGII√√bbnn††eeTTAAeeTToott  ??  ..  mmiinnEEmmnnååbb∫∫ttii††eehhttuu´́nn®®bbeeTTssEExxµµrreekkIIttmmaanneeLLIIggeeddaayy´́cc
ddnn¥¥eeLLIIyy  ..

eellaakkttaaGGaaggbbJJÇÇaakk''eeTToottffaa  yyYYnnhhaaNNUUyyccUUllmmkklluukklluuyy®®bbeeTTssEExxµµrr
CCaaeellIIkkTTII33  eennAA´́ff©©TTII77mmkkrraa11997799  KKWWvvaammkkCCMMnnYYssGGggkkaarrGGnnaammiikkyy""aaggBBiitt®®VVkkdd
..  eemmIIllccuuHH  !!  bbUUddUUyykkMMBBuuggeebbIIkkbbrrLLaanneeddIIrr®®bbmmUUlleeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmeekkµµgg@@  EEddll
GGggkkaarrlltt''ddMMddll''kkMMBBUUllrrYYcceehhIIyy    nniigg®®bbmmUUll®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttII    nnSSyykkmmkkbbMM--
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JJkk''GGaavvuuFF[[eeLLIIggvviijj  ..  bb""uuEEnn††mmiinnTTaann''[[®®VVkk''EExxeennAAeeLLIIyyeeTT  KKWẂ́ qq~~®®bbDDiitt®®kkuummeennHH
[[eeTTAACCaaeeccaarrssiinn  BBIIee®®JJHHeeBBlleennaaHHmmaasseeBB®®CCmmaanntt´́mm¬¬eeLLIIggvviijj  TTMMnniijjnnaannaakk**
llkk''TTiijjeeddaayyeessrrIIeeLLIIggvviijj  KKWWTTiijjEEttnnwwggmmaass  ..  ddUUeecc~~HHCCMMrruujj®®kkuummeennHH[[kk¬¬aayy
eeTTAACCaaXXaattkkrrmmYYyyeellIIkkeeTToott  ..  eess~~øøtteennHHKKWWCCaaeess~~øøttvvaayyTTwwkkkkMMccaayy®®ttII  ..  eess~~øøtt
eennHH®®bbeessIIrrNNaass''  yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottmmiijjee®®bbIIeess~~øøtteennHHkkMMccaayyEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaa--
ee®®kkaammmmYYyyeellIIkkeehhIIyy  ccaabb''BBIIqq~~SS11994455ddll''qq~~SS11995544  ..  kkaalleeNNaaHHyyYYnnhhaaNNUU
yyCCaaeevvoottmmiijjxxIIçḉ́ ddyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  [[ssmm¬¬aabb''kkMMccaayy  bb¬¬nn''dduuttppÊÊHH  jj¨̈SSgg[[rraaÂÂss††EExxµµrrkk
mmıı̈̈CCaaee®®kkaammGG~~kkeeccHHddwwgg  GG~~kkmmaannmmeeFF¥¥aaVVyy  ®®ttUUvvEEttbbgg≈≈MMcciitt††nnSS®®KKYYssaarrrrtt''eeccaallTTwwkkddII
CCaaeekkrr††ii__mmrrttkkTTuukk[[yyYYnn@@eennAAKKrreeTTAAeehhIIyy  ..

≤≤LLËËvveess~~øøttddEEddlleennHH  KKWWyyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottNNaammddEEddllkkMMBBuuggnnSSyykk
mmkkssaabb®®BBYYssJJsseeBBjjkk~~̈̈gg®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  bb""uuEEnn††vvaaee®®bbIIkkllll∫∫iicc®®bbeeyyaall  KKWWttaa
mmEExxßßrryy::GGttIIttEExxµµrr®®kkhhmmCCaaEExxµµrrGGaayy""ggrrbbss''vvaaee®®bbIIeess~~øøtteeccaarr  ..  mmUUlleehhttuueennHH
®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrCCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaBBiitt@@  GGss''ssggÙÙwwmmKKµµaannTTIIBBwwgg  ®®ttUUvvEEttbbgg≈≈MMcciitt††nnSS
®®KKYYssaarrEEddlleessssssll''eennAArrss''bbnn††iiccbbnn††ÁÁcc  eeddIIrreeccjjeeccaall®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaaCCaahhUUrr
EEhhrr  eeVVHHbbgg''ddIICCaaeekkrr††ii__mmrrttkkTTuukk[[yyYYnneennAAmmYYyynnKKrreeTToott  ..  ccMMEENNkkyyYYnnhhaaNNUU
yyvvaassmm©©MMeess©©øømm  vvaaxxIIçḉ́ ddEExxµµrrGGaayy""ggCCaaeeccaarr[[kkMMeeTTccEExxµµrrssiinnccuuHH  ..  eeqq¬¬øøtteeBBlleennHH  vvaa
CCaaeeccaarryy""aaggeeccjjmmuuxx  ..

--  eemmIIllccuuHH  !!  vvaakkMMBBuugg®®bbmmUUll®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††EExxµµrr  eellIIkkddaakk''LLaannddwwkknnSSeeccjjeeTTAA
kkaann''®®bbeeTTssyyYYnnCCaahhUUrrEEhhrreeddaayyeessrrII  ..  ssrruubbeesscckkII††  yyYYnnhhaaNNUUyyCCaass®®ttUUvv
ssYYrrBBUUCC´́nnCCaattiiEExxµµrreeyyIIgg  CCaaee®®ccIInnssttvvttßßmmkkeehhIIyy  ..  vvaaee®®bbII®®KKbb''kkllll∫∫iiccssmm¬¬aa
bb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrr  !!  vvaaee®®bbII®®KKbb''kkllll∫∫iicceeddIImm∫∫IIkkMMccaayyEExxµµrr[[rrtt''eeccaallTTwwkkddII  !!  bb""uuEEnn††mmaa
tt''rrbbss''vvaaEE®®sskkbbEEgg√√ggddaann  bbMMPP&&nn††mmttiirraaÂÂss††EExxµµrr  bbMMPP&&nn††mmttiiGGnn††rrCCaattiiffaa  bbUUddUUyyssµµ&&®®KK
cciitt††bbUUCCaaQQaamm®®ssss''ssaacc''®®ssss''ccUUllmmkkCCYYyyEExxµµrr  ..  kkaarrBBiittvvaaccUUllmmkkmmYYyyeellIIkk  @@
vvaaxxMMjj¨̈HHjjgg''bbMMEEbbkkbbMMVVkk''EExxµµrr  vvaabbeeggII̊̊ttEExxµµrrffIIµµ  KKWWEExxµµrrGGaayy""ggrrbbss''vvaaddUUccCCaa  ––  

--  ssWWnn--gg""uukkmmiijj
--  TTUU--ssaammuutt
--  bb""uull--BBtt
--  eehhgg--ssMMrriinn
--  CCaa--ssIIuummCCaaeeddIImm  nnSSyykkmmkkCCMMnnYYssEExxµµrreeyyIIggCCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaBBiitt@@  ..  ®®KK

bb''@@ååbbkkrrNN__vvaassmm©©MMllaakk''BBuuttee®®kkaayyxx~~ggEExxµµrrGGaayy""ggrrbbss''vvaa  rrgg''ccSS{{kkaassllÌÌmmkkdd--      

ll''  eeTTIIbbvvaaQQaannmmYYyyCCMMhhaann@@ee®®kkaakkeeLLIIggkkMMeeTTccEExxµµrrVVnnyy""aaggssÌÌaattvvaallaakk''mmuuxxVVnn
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yy""aaggCCiittddEEddll  ..  ååTTaahhrrNN__ddUUccCCaa  vvaaee®®bbIIEEtteeQQµµaaHHGGggkkaarr  vvaaGGaaccssmm¬¬aabb''®®bbCCaa--
BBllrrddΩΩEExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''  CCaaBBiieessssGG~~kkeeccHHddwwggccMMnnYYnn33llaannnnaakk''  ..

lluuHHccUUllqq~~SS11997799  ®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaccMMhhFF¬¬̈̈gg  yyYYnnhhaaNNUUyyeeddIIrrrr""uuyyccUUllmmkklluu
kklluuyyrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaayy""aaggeeBBjjmmuuxxeeFFII√√®®BBeeggIIyy  ..

ccMMEENNkkeemmddwwkknnSSEExxµµrr®®KKbb''@@bbkkßßbbHHkknnÊÊ̈̈yy®®ccUUgg  eeVVllrrtt''yykkrrYYccxx¬¬ÁÁnn  bb""uuNNˆ̂wwgg
eeTTAAeehhIIyymmiinnTTaann''PP∆∆aakk''rrllwwkkeeTToott  ..  ccMMEENNkkrraaÂÂss††EExxµµrrrrtt''eeKKccbbIIkkNN††aabb''́́ ddrrbbss''
GGggkkaarr  EEbbrrCCaaccUUllccMMkkNN††aabb''́́ ddbbUUddUUyy®®ttUUvvbbUUddUUyyccggÌÌ̈̈llmmuuxxssMMLL¨̈tt  ssYYrrrrkkbb""uull--
BBtt  EEddllrraaÂÂss††EExxµµrrmmiinnEEddllssaall''TTaall''EEtteessaaHHeennaaHHeeTTAAvviijj  ..  eemmIIllccuuHH  !!  ssÂÂggaa
mmkk~~̈̈gg®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaEEssnnggggiittGGnnÏÏkkaa  jj¨̈SSgg[[®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaarrllaayyeeTTAACCaaeeppHHeeTTAA
eehhIIyy  mmiinnTTaann''ddwwggffaaGG~~kkNNaacc∫∫SSggCCaammYYyyGG~~kkNNaa  ??  ..  mmUUlleehhttuueennHH  eeTTIIbbxxMM∆∆̈̈xxMM
®®ssaavv®®CCaavvTTaall''EEttrrkkeeXXIIjjGGMMBBIIllkk≈≈NN::´́nnssÂÂggaammkk~~̈̈gg®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ..  KKWWssÂÂggaa
mmrrvvaaggyyYYnnnniiggEExxµµrr  !!  ..

eeBBlleennaaHHrraa""ddaassMMuussYYrrbbJJÇÇaakk''eellaakkttaaGGaaggffaa  ––
--  eebbIIGGJJççwwggGGggkkaarr  KKWWyyYYnnhhaaNNUUyy……  ??
eellaakkttaaggkk''kk∫∫aallbbgg˙̇aajjkkaayyvviikkaarrffaa  GGJJççwwggEEmmnn  !!  ..
rraa""ddaassMMuussYYrreellaakkttaaeeTToottffaa  ––
--  ccuuHHeerrOOggyyYYnnyykkkk∫∫aallEExxµµrreeFFII√√CCaaeeCCIIgg®®kkaannddSSEEtt[[GGuuggeennaaHH  eettIICCaaeerrOOggBBiitt……

eellaakkttaa  ??  ..
--  ssMMnnYYrreennHH®®ttUUvvcciitt††KKaatt''NNaass''  ee®®JJHHKKaatt''ccgg''ppßßaayy[[kkUUnneeccAAEExxµµrrCCMMnnaann''ee®®kkaa

yyddwwggnniiggssaall''  nnUUvvGGMMeeBBIIeeXXaarreeXXAArrbbss''yyYYnnccMMeeJJHHEExxµµrr  EEddllmmaannssPPaaBBssaahhaavv
CCaaggssaahhaavveeTTAAeeTToott  ..  eellaakkttaaeellIIkk´́ddss††SSGGEEggÌÌllkk∫∫aallrraa""ddaa    ®®BBmmTTSSggeeqqII¬¬yyffaa

--  eerrOOggeennHHCCaaeerrOOggBBiittNNaass''  !!  ..
KKaatt''eeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyBBII®®bbvvttii††  ««kkMMBBuubbEEttGGuugg»»  [[GG~~kkTTSSggGGss''KK~~aass††aabb''  ..
eeBBlleennaaHH®®ssII@@eemmmm""aayyTTSSggGGss''EEddllGGgg̈̈yyss††aabb''  kk**llaann''mmaatt''ffaa  ––
--  {{  !!  BBuueeTTÏÏaa@@  yyYYnnssmm¬¬aabb''EExxµµrrssaahhaavvEEmmnn@@  !!  ..
eellaakkttaaGGaaggnniiTTaannbbnn††eeTTAAeeTToottffaa  lluuHHccuuggssttvvttßßTTII1199  KKWWkk~~̈̈ggqq~~SS11887711  kk~~̈̈gg

rrbbbbVVrrSSgg®®KKbb''®®KKgg≤≤NNÎÎËËcciinn  ®®ssaabb''EEttmmaannGGuuggyyYYnnmm~~aakk''eeccjj®®bbkkaass33xx  bbgg≈≈MM[[
EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeeKKaarrBBttaammvvaaCCaaddaacc''xxaatt  ––

xxTTII11--  bbgg≈≈MM[[EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammnniiyyaayyPPaassaayyYYnn
xxTTII22--  bbgg≈≈MM[[EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeess¬¬øøkkJJkk''rreebboobbyyYYnn
xxTTII33--  bbgg≈≈MM[[®®BBHHssggÙÙEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeeddaaHHss∫∫gg''ccIIBBrreeccaall          ®®ttUUvvEEtteess¬¬øøkk
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eexxaaJJkk''GGaavvddUUcceellaakkyyYYnn  ..  eeBBllssUU®®ttFFmm··®®ttUUvvvvaayy®®tteeddaakkkk∫∫aall®®ttIImm""uukk@@  ddUUcc
eellaakkyyYYnn  ..

kkaalleeNNaaHHrraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  kk**ccllaacclleekk††AA®®kkhhaayy  nnwwgg®®bbkkaassCCaa
cc∫∫aabb''́́ ®®BB´́ppßßrrMMeellaaPPssiiTTiiÏÏmmnnuussßßeennHH  ..  kkMMBBuuggGGss''ssggÙÙwwmm  ®®ssaabb''EEttTTTTYYllddMMNNwwgg
ffaa  mmaannvviirr::bbuurrssEExxµµrrmm~~aakk''  eeQQµµaaHHååkkjj""aassWWnn--KKuuyy  CCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††eexxtt††®®ttaavviijj--
®®BBHH®®ttJJMMgg  kkMMBBuuggccUUlleeTTAAttvvaa""®®bbqqSSggCCMMTTaass''CCaammYYyyGGuuggyyYYnndd**GG®®bbiiyy  EEddlleeccjj
®®bbkkaasseennHH  ..

kk~~¨̈ggeeBBlleellaakkååkkjj""aassWWnn--KKuuyyccUUlleeTTAAttvvaa""nnwwggvvaa  GGuuggyyYYnnGG®®bbiiyyeessIIccrr--
llaakk''ddUUccyykkßß  ®®BBmmttSSggssYYrrttbbyy""aagg®®BBeehhIInnffaa  ––

--  eettIIeellaakkååkkjj""aassµµ&&®®KKcciitt††yykkCCIIvviittrrbbss''eellaakk      eeTTAAbb††ËËrrnnwwggllkk≈≈&&NNTTSSggbbII
eennHH……eeTT  ??  ..

vviirr::bbuurrssEExxµµrreeyyIIggkk**eessIIcc  eessIIcceehhIIyyeessIIcceeTToott  KKWWeessIIccccMMGGkkttbb[[GGuuggyyYY
nneennaaHHvviijj  rrYYcceellIIkk´́ddTTHH®®TTUUggeeqqII¬¬yyttbbyy""aaggxxII¬¬ffaa  ––

--  ssuuxxcciitt††  !!  ..
GGuuggyyYYnnPP∆∆aakk''  !!  vvaakk**nniiyyaayyTTUUrreellxxeeTTAAssMMuueeyyaabbll''BBIIGGKKeeTTssaaPPiiVVll≤≤NNÎÎËË

cciinn®®bbccSSkkaarreennAAhhaaNNUUyy  CCaaBBiieessssvvaassMMuuGGnnuuJJÔÔaattkkaatt''kk∫∫aalleellaakkååkkjj""aassWWnn--
KKuuyy  ..

eellaakkååkkjj""aassWWnn--KKuuyy  CCaavviirr::bbuurrssEExxµµrrdd**kk¬¬aahhaanneeFFII√√BBlliikkmmµµbb††ËËrrCCIIvviittrrbbss''
eellaakknnwwggllkk≈≈&&NNTTSSggbbIIxxrrbbss''yyYYnn  eeddIImm∫∫IIrrkkßßaaEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm[[eennAACCaaEExxµµrr  TTSSgg
PPaassaa  TTSSggTTMMeennoommTTMMllaabb''  TTSSggvvbb∫∫FFmm··  CCaaBBiieessss®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..

eeBBlleennaaHHmmhhaavviirr::bbuurrssEExxµµrreeyyIIgg  ssMMuuGGnnuuJJÔÔaattBBIIGGuuggyyYYnneerroobbccMMVVyy  nnMMccMMNNII
nniiggEEpp¬¬eeQQII®®KKbb''mmuuxx  mmaannccMMnnYYnn55ssııkk  ddMMkkll''ff√√aayy®®KKbb''TTiissTTSSgg88  rrYYcceellaakkccaabb''
eeppII††mmBBiiFFIIbbYYggssYYgg  ååTTiiÊÊssff√√aayyddll''eeTTvvttaa  ssMMuueellaakkeeFFII√√CCaassaakkßßIIddll''xx¬¬ÁÁnnrrbbss''eellaa
kkhhflflaanneeFFII√√BBlliikkmmµµ  yykkCCIIvviittrrbbss''eellaakkddUUrrnnwwggxxTTSSggbbIIrrbbss''GGuuggyyYYnneennaaHH  ..  bb""uuEEnn††
mmuunnnnwwgg®®VVrrBB√√BBiiFFIIbbYYggssYYgg  eellaakkEE®®sskk®®bbkkaasshhaammkkUUnneeccAAEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  mmiinn
[[eerroobbkkaarrCCaammYYyyyyYYnnCCaaddaacc''xxaatt  ..  eellaakkTTUUnnµµaannkkUUnneeccAAEExxµµrrCCMMnnaann''ee®®kkaayy  ––

--  [[xxMMkkssaaggvvtt††  ..
--  ®®ttUUvveeKKaarrBBss††aabb''bbggaabb''®®BBHHssggÙÙ  EEddllCCaa®®KKUUeeddIImm  ..
eellaakkssaall''cc∫∫aass''nnUUvvÚÚssKKll''EExxµµrr  TTMMeennoommTTMMllaabb''  GGaarr¥¥FFmm··  nniiggvvbb∫∫FFmm··EExxµµrr..
--  ®®BBHHssggÙÙ®®ttUUvvxxMMeeKKaarrBBvviinn&&yy  ..
--  ®®ssII@@®®ttUUvveeccHHeeKKaarrBB®®kkiitt¥¥®®kkmm®®bb´́BBNNIIEExxµµrr  ..
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eellaakkååkkjj""aarrMMllwwkkTTUUnnµµaannddaass''eettOOnnkkUUnneeccAAEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammffaa  ––  
--  GGaavvuuFFdd**mmuuttss&&kkii††ssiiTTiiÏÏEEddllGGaacckkaarrJJrrCCaattiiVVnn  KKWWEExxµµrr®®ttUUvveeccHHssaammKKIIKK~~aaBBiitt  @@

®®ttUUvveeccHHrrYYbbrrYYmmccggVVcc''KK~~aa[[VVnnssÌÌiitt  BBYYtt´́ddKK~~aaCCaaFF¬¬¨̈ggmmYYyy  ®®ttUUvveeccHHGGtt''{{nnKK~~aa  eeTTII
bbEExxµµrrGGaaccrrkkßßaaCCaattiiEExxµµrrVVnnKKgg''vvgg''eeTTAAGGnnaaKKtt  ..

--  KKµµaannssaassnn__NNaa®®ssLLaajj''CCaattiiEExxµµrrCCaaggEExxµµrrxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTT  !!  ..
--  eebbIIEExxµµrrmmiinneeccHHCCYYyyEExxµµrr  kk**mmiinnddwwggCCaassggÙÙwwmmeellIIssaassnn__NNaa[[eeKKmmkkCCYYyy

EExxµµrrVVnneeLLIIyy  ..
--  ccUUrrkkMMuueeCCOO  kkMMuuTTuukkcciitt††ssaassnn__dd´́TT[[eessaaHH  ..
lluuHHmmhhaavviirr::bbuurrssssWWnn--KKuuyyTTUUnnµµaannEEpp††pp††SSkkUUnneeccAAEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammrrYYcc  eellaakkkk**

®®bbkkaassbbYYggssYYggddll''eeTTvvttaaTTSSgg88TTiiss  eellaakkGGMMJJvvnnaavvssMMuupp††SSeeppII∆∆nnUUvvvvaassnnaaGGnnaaKKtt
´́nnkkUUnneeccAAEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..  eellaakkssMMuueeTTvvttaaCCYYyyEEffrrkkßßaakkaarrJJrrkkUUnneeccAAEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaa
ee®®kkaammNNaaEEddlleessµµaaHH®®ttgg''ccMMeeJJHHCCaattii  eeccHHeess~~hhaaCCaattii  eeccHHCCYYyyTTuukk≈≈FFuurr::EExxµµrr  ssUUmm
kkUUnneeccAAeexxµµAATTSSggeennaaHHccaakkppuuttBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  ssUUmm®®bbkkbbEEtteesscckkII††ssuuxx
ccMMeerrIInn  nniiggGGaaccQQ~~HHss®®ttUUvvTTSSgg88TTiiss  ..  ppÊÊ̈̈yyeeTTAAvviijj  ssUUmmeeTTvvttaapp††nnÊÊaaeeTTaassyy""aagg
ƒƒ©©nn''ddll''EExxµµrrNNaaEEddllkk∫∫tt''EExxµµrr  ..

lluuHH®®VVrrBB√√BBiiFFIIbbYYggssYYggccbb''ssBB√√®®KKbb''eehhIIyy  mmhhaavvIIrr:bbuurrsseeyyIIggnnwwggeeXXIIjj
QQWWcciitt††  GGMMBBIIbbJJ˙̇aakkMMBBbb''EEttGGuugg  GGMMBBIIbbJJ˙̇aayyYYnneellbbTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammkk~~̈̈ggqq~~SS11884400
eennAAeekk††AAhhuuyy@@  ..  ≤≤LLËËvvxx¬¬ÁÁnnrrbbss''eellaakk®®ttUUvvccMMNNaayyCCIIvviittddUUrrnnwwggcc∫∫aabb''́́ ®®BB´́ppßßrrbbss''
yyYYnnGG®®bbiiyybbIIxxeennHHeeTToott  ..  eellaakkååkkjj""aaxxwwggnnwwggyyYYnnNNaass''  kk**eeCCrrddaakk''bbNN††aa--
ssaarryy""aaggFF©©nn''@@ddll''GGaaeeccaarryyYYnnbb¬¬nn''TTwwkkddII  CCaaBBiieesssseeCCrrGGaaGGuuggyyYYnnGG®®bbiiyyEEddll
CCaaGG~~kkeeccjj®®bbkkaasseennaaHH  ..  ææeeCCrryy""aaggddUUeecc~~aaHH  GGuuggyyYYnnkk**eeddIIrreeTTAAeemmIIlleellaakkååkk--
jj""aa  ®®ssaabb''EEttssııkkTTSSgg88eehhaaHHvvwwgg@@®®VVvv@@mmkkrrkkkk∫∫aallvvaa  ..  GGuuggyyYYnnxxwwggddaacc''kk∫∫aall
ddaacc''kknnÊÊ¨̈yy  kk**bbJJÇÇaa[[kkUUnneeccAArrbbss''vvaaccaabb''eellaakkååkkjj""aassWWnn--KKuuyy®®ccaannccUUllkk~~¨̈ggmm""aa
ssIIuunnkkaatt''kk  ((  kkaallxxMM∆∆̈̈eennAAttUUcc  CCIIttaarrbbss''xxMM∆∆̈̈EEddllCCaannaammWWuunnbbMMeerrIIppÊÊaall''eellaakkååkkjj""aaEEttgg
EEtt®®VVbb''xxMM∆∆̈̈ffaa  mm""aassIIuunnkkaatt''kkeennaaHHttSSggeennAAee®®kkaammeeddIImmeett~~aattkk~~̈̈ggPPUUmmiibbnnÊÊaayy®®kk  ..  bb""uuEEnn††
eellaakkttaaGGaaggVVnnGGHHGGaaggffaa  mm""aassIIuunneennaaHHttSSggeennAAmmuuxxssaallaaXXMMuuLL¨̈ggDDwwkkvviijj  ))    EEddll
vvaattSSggeennAAmmuuxxssaallaaXXMMuuLL¨̈ggDDwwkk  kkNN††aallTTII®®kkuugg®®BBHH®®ttJJMMgg  ..

ee®®kkaayyeeBBllEEddllmmhhaavvIIrr::bbuurrssEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammccaakkssƒƒaanneeccaalleeyyIIggeeTTAA
®®ssaabb''EEttmmaannTTUUrreellxxBBIIGGKKeeTTssaaPPiiVVll≤≤NNÎÎËËcciinn  eeqqII¬¬yyttbbmmkkBBIIhhaaNNUUyyffaa  ––

--  eesscckkII††ttvvaa""rrbbss''eellaakkååkkjj""aassWWnn--KKuuyy  KKWWssmmrrmm¥¥®®ttwwmm®®ttUUvvttaammllMMnnSScc∫∫aa
bb''  ddUUeecc~~HH®®ttUUvvEEttyyll''®®BBmmttaammssMMuu  ..
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eeBBlleennaaHH®®ssII@@TTSSggGGss''llaann''mmaatt''ffaa  ––
--  eettIIeeFFII√√eemm††cceeTTAA??  eebbIIGGuuggyyYYnnGG®®bbiiyyssmm¬¬aabb''eellaakkååkkjj""aappuutteeTTAAeehhIIyyeennaaHH??  
eellaakkttaaGGaaggnniiTTaannbbnn††  ––
--  eellaakkGGKKeeTTssaaPPiiVVll≤≤NNÎÎËËcciinnmmiinn®®BBeeggIIyykkeennII††yyeeTT  eellaakkrrkkyyuuttii††FFmm··

[[EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammEEddrr  KKWWeellaakkssMMeerrcc[[ccaabb''GGuuggyyYYnneennaaHH  ®®ccaannccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggmm""aassIIuu
nnddEEddll  eeddIImm∫∫IIbbUUCCaavviiJJÔÔaaNNkk≈≈nnÏÏvvIIrr:bbuurrssEExxµµrreeyyIIggvviijj  ..  

GGKKeeTTssaaPPiiVVll≤≤NNÎÎËËcciinnGGnnuuJJÔÔaatt[[rraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  EEddllmmaannllMMeennAA
eennAAeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  ssƒƒaabbnnaaeeccttiiyymmYYyymmaannrraaggbbYYnn®®CCuuggeessIIµµ  ®®CCuuggnniimmYYyy@@mmaann®®bb
EEvvgg1155EEmm""®®tt  kkMMBBss''22EEmm""®®tt  CCJJÇÇSSggeeFFII√√GGMMBBIIffµµPP~~MMssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈ggvvtt††eeJJFFiissaallrraaCCkkMMBBgg''
®®ttgg''pp¬¬ËËvvccUUllxxaaggss††SS´́dd  kkNN††aallTTII®®kkuugg®®BBHH®®ttJJMMgg  eeddIImm∫∫IIddMMkkll''ssaakkssBBmmhhaavvIIrr:
bbuurrssEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeeyyIIgg  ..

eennAAeellIIFF¬¬aaeennaaHH  BBuuTTÏÏbbrriiss&&TTÏÏEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammEEttggEEttmmkkCCYYbbCCMMuukk~~¨̈ggmmYYyyqq~~SS22ddgg
KKWẂ́ ff©©PPÇÇ̃̃¨̈bbiiNNÎÎEEssnnddUUnnttaa  nniiggBBiiFFIIbbuuNN¥¥ccUUllqq~~SSffIIµµ  eeddIImm∫∫IIeeKKaarrBBBBiiFFIIbbggßß¨̈kkUUllååTTiiÊÊssccMM
eeJJHHvviiJJÔÔaaNNkk≈≈nnÏÏeellaakkååkkjj""aassWWnn--KKuuyy  ..

ccaabb''ttSSggBBIIeeBBlleennaaHHmmkk  EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammeeKKaarrBB®®ssLLaajj''nniiggGGrrKKuuNNVVrrSSgg
yy""aagg®®CCaallee®®CCAA  nniiggeessµµaaHH®®ttgg''́́ ®®kkEEllgg  ..

KKYYrrrrMMllwwkkeeLLIIggvviijj  eemmIIllccuuHHCCiitt110000qq~~SS  EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeennAAKKgg''vvgg''CCaaCCaattiiEExxµµrr
®®BBmmTTSSggTTTTYYlleesscckkII††ssuuxxssaann††  KKWWeeddaayyssaarrVVrrSSggååbbttƒƒmm∏∏kkaarrJJrrkk~~̈̈ggrryy:VVrrSSgg
®®KKbb''®®KKgg≤≤NNÎÎËËcciinn  kk**ddUUccCCaa®®hh√√SSggTTiiBB√√GGaaccTTbb''TTll''nnUUvvGGMMeeBBIÍ́ ®®BB´́ppßßrrbbss''yyYYnnEEddll
BB¥¥aayyaammbbMMVVtt''BBUUCCEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..  VVrrSSggbbeeggII̊̊ttssaallaaeerroonnbbee®®ggoonnPPaassaaEExxµµrr
GGkkßßrrEExxµµrr®®KKbb''@@eexxtt††  EEddllEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammttSSggTTIIllMMeennAA  ..  mmaannbbeeggII̊̊ttGGnnuuvviiTT¥¥aall&&
yymmYYyyeennAAeexxtt††kkaann''eeffII  ssMMrraabb''EEttkkUUnnEExxµµrr  ..

eeddIImm∫∫IIrrMMllwwkknnUUvvååbbkkaarrKKuuNNVVrrSSgg  ssiissßßEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammEEttggEEtteerroonneemmssUU
®®ttccSSmmaatt''ddUUcctteeTTAA  ––

««  kkJJççaajj''eecckkeeGGIIyy eellaattTTMMuuccuuggss√√aayy
®®ssuukkeeyyIIggssbb∫∫aayy eeddaayyssaarrVVrrSSgg  ..
kkaalleeddIImmBBiiVVkk ee®®JJHHmmaannccMMVVMMgg
GG~~kk®®ssuukkPP&&yyxx¬¬SSgg rrtt''ccUUllEEtt´́®®BB  ..
ttSSggBBIIVVnneellaakk ccUUllmmkkGGaa®®ss&&yy
TTuukk≈≈eessaakkeerraaKKPP&&yy vviinnaassxxççaatt''xxççaayy  ..
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mmaannpp¬¬ËËvvmmaannssııaann mmaannyyaannTTSSggLLaayy
eeccjjccUUllssBB√√ssaayy TTSSggssBB√√TTMMnniijj  ..
yykkmmkkllkk''ddUUrr hhUUrrEEhhrrJJsseeBBjj  
ttaammccUUllcciitt††TTiijj ssIIuuccuukkeess¬¬øøkkJJkk''  ..
®®bbddaabb''®®bbddaarr KKµµaannxx√√HHKKµµaannGGaakk''
TTSSggmmaassTTSSgg®®VVkk'' ssMMbbUUrree®®ccIInneeGGIIyy  »»  ..

eemmeerroonnssUU®®ttccSSmmaatt''eennHH  mmaannnn&&yyTTUUllMMTTUUllaayy  CCaassaakkßßIIrrMMllwwkkddaass''eettOOnnBBnn¥¥
ll''bbgg˙̇aajj[[kkUUnneeccAAEExxµµrrTTUUeeTTAAeeccHHPP∆∆aakk''rrllwwkk[[ddwwggffaa  kkaallBBIIeeddIImmyyYYnnee®®bbII®®KKbb''mm--
eeFF¥¥aaVVyyssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrryy""aaggssaahhaavv  ..  kkaalleeNNaaHHEExxµµrreeyyIIggrrvvll''EEttrrtt''ccUU
ll´́®®BB  ..  bbccçç̈̈bb∫∫nn~~eennHHeennAA®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ®®ttUUvvrrllaayyeeTTAACCaaeeppHH  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr
rrvvll''EEttrrtt''eeccaall®®ssuukk  rrvvll''EEttrrtt''eeccaall´́®®BB  bbNN††aallmmkkBBIIss®®ttUUvv  ..  ‰‰eeNNHHyyYYnn
‰‰eeNNaaHHcciinn  ..  ≤≤LLËËvvqq~~SS11999922  eessoomm……´́ffccaabb''eeppII††mmCCaass®®ttUUvvnnwwggEExxµµrreeyyIIggeeTToott  ..

BBIIee®®JJHHEExxµµrreeyyIIggssuuPPaaBBssbb∫∫¨̈rrss  ccUUllcciitt††rrss''eennAAeeddaayyss©©bb''eess©©øømm  eeyyIIgg
mmiinneeccHHeellaaPPllnn'' eeyyIIggmmiinneeccHHbbgg˚̊eerrOOggeehhttuunnwwgg®®bbeeTTssCCiittxxaaggeeLLIIyy  ssUUmm∫∫II
EEtteeyyIIggCCaaBBiieessssEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  rrYYmmrrss''CCaammYYyyVVrrSSggCCiitt110000qq~~SS  eeyyIIggmmiinnEEdd
llvviivvaaTTCCaammYYyyVVrrSSggeeLLIIyy  GGaaccrrkkßßaaTTuukkCCaammiitt††llÌÌeeTTAAvviijjeeTTAAmmkkkk~~̈̈gg®®bbvvttii††ssaaÂÂss††..

ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijjyyYYnnQQ¬¬aannJJnn  KKWWyyYYnnvvaammiinneennAAeess©©øømmeeTT  vvaaeerroobbccMMEEppnnkkaarr  mmaann
TTMMrrgg''CCaarrddΩΩaaPPiiVVll  TTuukkbbMMrruuggCCaaee®®sscc@@  ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11994455  vvaaddaakk''KKMMeerraaggkkaarryy""aagg
mmSS  eebbIIeeBBllNNaaVVrrSSgg®®ttUUvvccaajj''ddkkffyyeeccjjBBII≤≤NNÎÎËËcciinn  yyYYnn®®ttUUvvEEtteellbbTTwwkkddII
kkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammCCaaeellIIkkTTII22PP¬¬aamm  eehhIIyy®®ssbbcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattiieeTToottppgg  ..

kkaalleennaaHHyyYYnneevvoottmmiijjkkMMBBuuggvvaayyeeddjjVVrrSSgg  eeqq¬¬øøtteeBBllccllaacclleennaaHH  vvaa
eeqq˚̊øøttssmm¬¬aabb''kkMMeeTTccrraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  CCaaBBiieessssGG~~kkeeccHHddwwgg  KKWWvvaaee®®bbIIeess~~øøttvvaa
yyTTwwkkkkMMccaayy®®ttII  ..  ®®ttUUvvEEmmnn  !!  VVrrSSgg®®ttUUvvccaajj''  ®®ttUUvvddkkffyyeeccjjBBII≤≤NNÎÎËËcciinneennAAEExx
ssIIhhaaqq~~SS11995544  yyYYnneellbbTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammVVtt''®®sseemmaall˘̆˘̆˘̆

yyYYnneeccjjbbJJÇÇaa[[bbwwTTTT√√aarrssaallaaeerroonnCCaaPPaassaaEExxµµrrPP¬¬aamm  ..  vvaa´́llllkkbbMMVVtt''BBUUCC
EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammCCaaddMMNNaakk''@@  ..  mmuunnddMMbbUUggvvaabbgg≈≈MMEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammkkaann''kkaattddaakk''ss--
JJÇÇaattiiCCaayyYYnneeddIImmkkMMeeNNIIttEExxµµrr  ..  kk~~̈̈ggrrbbbbeegg√√øøgg--vvaann''FFIIvv  rrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔỐ́ nnssaaFFaarrNN
rrddΩΩeevvoottNNaamm  ®®ttgg''mmaa®®ttaaTTII22,,  2222,,  2244  nniigg3300  ccuuHH´́ff©©TTII11--44--6677  ssMMeerrccTTuukkEExxµµrrkk
mmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  CCaaCCnnCCaattiiPPaaKKttiicckk~~̈̈ggsshhKKmmeevvoottNNaamm  ..  lluuHHddll''́́ ff©©TTII88--1100--6699
rrddΩΩssPPaa´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩeevvoottNNaammssMMeerrccCCaaffIIµµbbMMVVtt''CCaattiiEExxµµrr  ..

vasni`dΩanfaExµrkmı¨Cae®kamTaMgGs'CaCatiyYn !
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nnwwkkKKYYrr[[ss††aayyTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammCCaa´́®®kkEEllgg  ..  nnwwkkKKYYrr[[ss††aayy®®bbCCaaBBllrrddΩΩ
EExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammCCaa´́®®kkEEllgg  ..  BBIIqq~~SS11996699  ttaammeesscckkII††®®bbkkaassppÊÊaall''mmaatt''rrbb--
ss''eegg√√øøgg--vvaann''FFIIvvVVnn[[ddwwggffaa  rraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammmmaannccMMnnYYnn44,,004477,,550000nnaakk''  ..

eessoovveePPAAmmYYyymmaannccMMNNggeeCCIIggffaa  ««  Le Viet Nam »»  ssrreessrreeddaayyeellaakk
Pierre Richard Feray bbJJÇÇaakk''[[ddwwggffaakk~~̈̈ggqq~~SS11994455  rraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammmmaannccMM
nnYYnn66,,772200,,000000nnaakk''  rrss''eennAACCMMuuvviijjvvtt††mmaannccMMnnYYnn555566  ..  ®®BBHHssggÙÙmmaannccMMnnYYnn2255,,
000000GGgg  ..

nnwwkkeeTTAAKKYYrr[[GGaaeeNNaaccGGFFmm··bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammNNaass''  yyYYnnbbgg≈≈MM[[kkaann''
kkaattCCaaCCaattiiyyYYnn  bb""uuEEnn††mmaannmmYYyyPPaaKKee®®ccIInnmmiinneeccHHGGkkßßrryyYYnn  mmiinneeccHHPPaassaayyYYnnTTaa--
ll''EEtteessaaHH  ..

eeBBllVVrrSSggddkkffyyeeccjjeeccaallEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammBBIIqq~~SS11995544  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkkmmıı̈̈--
CCaaee®®kkaammeeyyIIggmmYYyyPPaaKKee®®ccIInn  yyMMeessaakkss††aayyVVrrSSggCCaa´́®®kkEEllgg  BBIIee®®JJHHddwwggCCaammuu
nnffaa  mmuuxxCCaa®®ttUUvvrrggee®®KKaaHH  ®®ttUUvvyyYYnnssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCC  ®®ttUUvvyyYYnneeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµ  ddUUccBBII
ssttvvttßßTTII1199ssaarreeLLIIggvviijjCCaammiinnxxaann  ..

EEmmnn  !!  yyYYnnccaatt''kkaarrssmm¬¬aabb''eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµEExxµµrrssaahhaavvCCaaggBBIIssttvvttßßTTII1199  ssaa
hhaavvCCaaggBBIICCMMnnaann''  ««  ®®bbyy&&tt~~kkMMBBbb''EEttGGuugg  »»  eeTTAAeeTToott  ..

ååTTaahhrrNN__vvaaee®®bbIIEEtteeQQµµaaHHGGggkkaarrGGnnaammiikk  vvaa´́qq~~®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaammYYyyTTSSggmmUUll
[[kk¬¬aayyeeTTAACCaaKKMMnnrrqqÌÌwwggCCaaKKMMnnrreeppHH  eeyyIIggVVnneeXXIIjjppÊÊaall''nnwwggEEPP~~kk  ..

ccMMEENNkkbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  ®®ttUUvvVVtt''ssJJÇÇaattii  eeTTaaHHyyYYnnmmaannee®®bboobbyy""aa
ggNNaakk**eeddaayy  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammeennAAEEtteeKKaarrBBttaammbbNN††SSrrbbss''vviirr::bbuurrssssWWnn
KKuuyyCCaanniiccçç  ..  eeKKssaammKKIIyy""aaggrrmmYYtt  eeKKkkaann''VVnnxxÇÇaabb''xxÇÇÁÁnnnnUUvvTTMMeennoommTTMMllaabb''EExxµµrr  nniigg
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..  ®®KKbb''@@BBiiFFIIbbuuNN¥¥®®bb´́BBNNII  eeKKnnSS®®KKYYssaarreeTTAACCYYbbCCMMuuKK~~aakk~~̈̈ggvvtt††TTSSgg
®®bbuussTTSSgg®®ssII  TTSSggccaass''TTSSggeekkµµgg  rrYYmmKK~~aassUU®®ttFFmm··rrYYccss††aabb''FFmm··eeTTssnnaa  ..  rraall''@@
´́ff©©ssiill  ccaass''@@TTSSggttaaTTSSggyyaayy  eeTTAACCYYbbCCMMuuKK~~aakk~~̈̈ggvvtt††  ssUU®®ttFFmm··ssMMuussiill  rrYYccssMMrraann
kk~~̈̈ggvvtt††mmYYyyyybb''  ..  yyuuvvCCnnEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammPPaaKKee®®ccIInn  mmuunnnnwwggeerroobbGGaaJJhh__BBiiJJhh__
EEttggEEttbbYYssCCaa®®BBHHssggÙÙyy""aaggttiiccmmYYyyvvssßßaassiinn  eeddIImm∫∫IIeerroonnGGkkßßrr  ®®bb´́BBNNIITTMMeennoo
mmTTMMllaabb''EExxµµrrBBII®®BBHHssggÙÙccaass''TTMMuu  ..  ååTTaahhrrNN__bbgg®®TTII  nniiggbbÌÌËËnnKKwwmm--cc&&nnÊÊ  mmuunnnnwwgg
bbnn††vviiCCÇÇaa  kk**VVnnbbYYssCCaassggÙÙmm~~aakk''@@VVnn22vvssßßaaEEddrr  ..  rraaÂÂss††EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammnniiyyaa--
yyEEttPPaassaaEExxµµrr  PPaaKKee®®ccIInneerroobbkkaarrbbII††®®bbBBnnÏÏEEttCCaammYYyyEExxµµrrttaamm®®bb´́BBNNIITTMMeennoommTTMM--
llaabb''EExxµµrrCCaanniiccçç  ..

eellaakkttaaGGaaggnniiTTaannddll''vvKKeennHH      ®®ssII@@TTSSgg1144nnaakk''kk**llaann''mmaatt''®®KKbb''KK~~aa®®bbeessIIrr  
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EEmmnn@@  ..  eemmIIllccuuHH  !!  yyYYnneekkoobbssgg˚̊tt''CCiitt220000qq~~SSeeTTAAeehhIIyy  eeddaayyssaarrEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaa
ee®®kkaammeeccHHssaammKKII  kk**GGaaccrrkkßßaaPPaassaanniiggTTMMeennoommTTMMllaabb''VVnnKKgg''vvgg''ddEEddll  ..  ccMMEENN
kkbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaakkNN††aalleeyyIIggddUUccCCaa®®CCaayyTTnn''llÌÌËËkkeemm""¬¬HH  ..  mmaann®®bbuuss@@xx¬¬HHllHH
bbgg''®®bbBBnnÏÏCCaattiiEExxµµrrrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeTTAAyykk®®ssIIyyYYnn  --  eehhIIyyccMMEENNkk‰‰®®ssII@@EExxµµrrxx¬¬HHkk**
®®ssaabb''EEtteellaatteepp¬¬aaHHeeTTAAyykkbbII††yyYYnneeTTAAvviijjkk**mmaannEEddrr  mmaannååTTaahhrrNN__  ®®bbBBnnÏÏGGttIItt
ttMMNNaaggrraaÂÂss††mm~~aakk''CCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆

eettIIGGnnaaKKttEExxµµrrFFuunneennaaHHnnwwggkk¬¬aayyeeTTAACCaaCCaattiiGGII√√eeTTAA  ??
GGggrraa""ssMMuussYYrreellaakkttaaGGaaggffaa  ––
--  eehhttuueemm††ccyyYYnnhhaaNNUUyy®®bbmmUUlleekkµµgg@@ee®®ccIInneemm¬¬""HH  ??  xxMM∆∆̈̈ddwwggffaavvaaddwwkknnSSyykk

eeTTAAhhaaNNUUyyee®®ccIInnmmWWuunnrrYYcceehhIIyy  ..
eellaakkttaaeeFFII√√mmuuxxss©©ÁÁtteeqqII¬¬yyffaa  ––
--  xxMM∆∆̈̈VVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk  eeXXIIjjbbUUddUUyyeebbIIkkbbrrLLaann  eeddIIrr®®bbmmUUllkkUUnnEExxµµrrkkMM®®JJ

GGaayyuuBBII88ddll''1144qq~~SS  ddaakk''eeQQµµaaHHffaa  ««  ®®kkuummkkuummaarrssggQQaamm  »»  ((  ee®®kkaayymmkkEE®®bb
eeQQµµaaHHffaa  ««  ®®kkuummkkuummaarrQQaannmmuuxx  »»  eeTTAAvviijj  ..  eennAA´́ff©©TTII2244--1111--8844  hhflfluunn--EEssnn
®®bbkkaass®®VVbb''GG~~kkkkaaEEssttbbrreeTTssffaa  ®®kkuummkkuummaarrQQaannmmuuxxmmaannTTSSggGGss''BBIIrrEEssnn
nnaakk''  ..  ssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  mmkkddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  BBYYkkeekkµµgg@@TTSSggGGss''eennaaHHmmaannGGaayyuucc--
eenn¬¬aaHHBBII3355eeTTAA5500qq~~SSeehhIIyy  eehhIIyymmYYyyPPaaKKFFMMkkMMBBuuggeeFFII√√kkaarreennAAkk~~¨̈ggCCYYrrrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVll
EExxµµrr  nniiggeennAAkk~~̈̈ggCCYYrrkkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmii  ))  ddwwkknnSSeeccjjBBII®®bbeeTTssEExxµµrr  yykkeeTTAA
kkaann''hhaaNNUUyy  ..  ssBB√√́́ ff©©®®KKUUbbgg˙̇aatt''bbee®®ggoonn®®kkuummkkuummaarrssggQQaammBBIIssUUnn¥¥eeLLIIggeeTTAA
KKWWssuuTTÏÏeeTTCCaayyYYnnhhaaNNUUyyTTSSggGGss''  ..  CCaaBBiieessssvvaaxxMMbbMMeeJJkkeeKKaallCCMMhhrr  ddMMNNaakk''
kkaarrCCaaddMMbbUUgg®®ttUUvvssggsswwkkccMMeeJJHHEExxµµrr®®kkhhmm  vvaabbiiuunn®®bbssbb''jj¨̈HHjjgg''bbgg˙̇aajjPPaaBBCCaakk''
EEss††gg  EEddllkkuummaarrTTSSggeennaaHH®®ttUUvvTTTTYYllTTaarruuNNkkmmµµrrYYcceehhIIyy  ..  yyYYnnhhaaNNUUyyrrMMÆÆkk
hhUUrrEEhhrrbbNN††̈̈HHKKMMnniittssggsswwkkeennHH[[kkbb''ccUUllyy""aaggee®®CCAA[[CCaabb''CCaanniiccççkk~~̈̈ggeebbHHddUUgg  ..

rraall''@@eeBBllVVyy®®BBwwkk--ll©©aacc  vvaabbeeggII̊̊ttssMMnnYYrrffaa  ––
--  eettIInnrrNNaaCCaammiitt††  ??
--  eettIInnrrNNaaCCaass®®ttUUvvssmm¬¬aabb''““EEmm""vvaa  ??  ..
ddUUeecc~~HHkkuummaarrssggQQaammTTSSggeennaaHH®®ttUUvvEEttyyll''®®ccLLMMyy""aaggFF©©nn''  mmuuxxEEttddMMkkll''ddMMeekkII

ggnniiggeeKKaarrBByyYYnnCCaammiitt††  CCaaGG~~kkmmaannKKuuNN  eehhIIyycc∫∫aass''CCaassggsswwkkEExxµµrr®®kkhhmmCCMMnnYY
ssyyYYnnhhaaNNUUyyCCaammiinnxxaann ..

vvaabbeeggII̊̊ttkkllll∫∫iiccjj¨̈HHjjgg''  mmaannCCaaååTTaahhrrNN__ddUUcctteeTTAA  ––
--  ®®KKbb''@@eeBBll    yyYYnnhhaaNNUUyyssMMrrSSggee®®CCIIsseerrIIsskkuummaarrkkMM®®JJ    EEddllmmaannmmUUll--
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ddΩΩaannssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈ggbbrriieevvNNGGttIIttvviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHmmuunnIIvvggßß  ((VVtt''ddMMbbgg))  VVnn®®ttwwmm®®ttUUvvttaa
mmllkk≈≈NN:eehhIIyy  kk**bbggaabb''[[tt®®mmoobbCCYYrreeLLIIggLLaann  ..

kk∫∫ÁÁnnLLaannkkaamm""∆∆̈̈ggTTSSggeennaaHH  mmaann55……66ee®®KKOOgg  QQbb''ssMMcctteennAAttaammbbeeNN††aayypp¬¬ËËvv
eellxx22  xxaaggeekkIIttvviiTT¥¥aall&&yy  rrYYcceebbIIkkbbrreeTTAAkkaann''pp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  qq¬¬ggttaammssııaannffµµffIIµµ  ..
lluuHHkk∫∫ÁÁnnLLaannTTSSggeennaaHHbbrreeTTAAddll''vvaallEEbbkkccaann  yyYYnnhhaaNNUUyybbJJŒŒbb''kk∫∫ÁÁnnLLaann
rrYYccbbJJÇÇaa[[kkuummaarrkkMMsstt''TTSSggGGss''ccuuHHBBIILLaann  rrYYccttee®®mmoobbCCYYrreeddIIrrttaammvvaaeeTTAAkkaann''vvaallmmYY--
yy  ssiiƒƒtteennAAxxaaggeekkIIttccMMNNttGGaakkaassyyaann  EEddllmmaannmm¬¬bb''eeddIImmeeQQIIBBIIrreeddIImmFFMM@@  KKWW
eeddIImmGGMMBBiillxxaagglliicc  eeddIImmBBuu®®TTaaxxaaggeekkIItt  ..  eennAAccMMcceenn¬¬aaHHeeddIImmeeQQIITTSSggBBIIrreeddIImmeennaaHH
mmaannpp~~ËËrreexxµµaaccbbIITTnnÊÊwwmmKK~~aa  ..  rraall''@@eeBBll  mmaannyyYYnnhhaaNNUUyymm~~aakk''  GGaayyuu®®bbEEhhll4400
qq~~SS  mmuuxxssMMEEbb""tt  ®®ccmmuuHHkkMMBBiitt  mmaatt''®®ccbbUUjj  FFaammxx¬¬aa  sskk''kkaatt''xxII¬¬  TTaabbeettOO  mmaannkkSSeePPII¬¬gg
xxII¬¬mmYYyyeeddIImmeennAAcceegg˚̊HH  QQrrrrgg''ccSSeennAATTIIeennaaHHCCaaee®®sscc  ..  eeBBllkkuummaarrQQaannmmuuxxCCaaee®®ccII
nnrryynnaakk''bbeeNNII††rrKK~~aaeeTTAAddll''  yyYYnneennHHeessIIccTTTTYYllyy""aaggrraakk''TTaakk''      nniiyyaayyeeTTAAkkaann''
kkuummaarrTTSSggGGss''eennaaHHCCaaPPaassaaEExxµµrreeddaayyee®®bbIIvvaakk¥¥ss&&BBÊÊttaammllMMnnSSssmm&&yyGGggkkaarrGGnnaa
mmiikk  ..  vvaaccaabb''eeppII††mmjj¨̈HHjjgg''eeddaayyeellIIkk´́ddccggÌÌ̈̈llpp~~ËËrreexxµµaaccTTSSgg33eennaaHHffaa  ––

--  eennHHCCaapp~~ËËrr®®BBHHssggÙÙbbIIGGgg  EEddll®®ttUUvvEExxµµrr®®kkhhmmvvaayyssmm¬¬aabb''kkaallBBIÍ́ ff©©2244--
44--7755  eennAAeemm""aagg22rreessooll  ..  ´́ff©©vvaayyssmm¬¬aabb''eennaaHH  EExxµµrr®®kkhhmmCCIIkkrreeNN††AAbbIIeennHH  rrYYcc
eemmFFMMbbJJÇÇaaddll''mmiitt††TTuuyyffaa  ––

--  ccUUrr‰‰ggeeTTAAkkaann''xxÊÊmmxxaagglliicc  ..  yyYYnnnniiyyaayybbeeNNII††rreellIIkk´́ddccggÌÌ̈̈llbbeeNNII††rr
eeTTAAkkaann''xxÊÊmm˘̆˘̆˘̆  rrYYccbbnn††  ––

--  eeddIImm∫∫IIddwwkkGGaaeeKKaabbIIkk∫∫aallyykkmmkkccaatt''kkaarr  ..  eeBBlleennaaHHmmiitt††TTuuyyhhaarrmmaatt''ccMMhh
eebbIIkkEEPP~~kkFFMM@@  qq©©ll''EEssnnqq©©ll''  ee®®JJHHxx¬¬ÁÁnneennAATTIIeennHHmmiinnEEddll®®bbTTHHeeXXIIjjeeKKaaTTaall''EEtt
eessaaHH  ..  bb""uuEEnn††mmiinnhhflflaannssYYrreeddjjeeddaallnnUUvvbbJJ˙̇aaddaacc''NNaatt''eennHH  ..

lluuHHeeTTAAddll''  mmiitt††TTuuyykk**eebbIIkkTT√√aarrxxÊÊmm  ..  {{BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy  !!  mmiinnEEmmnneeKKaaeeTT  !!  KKWW®®BBHH
ssggÙÙbbIIGGggEEddllrraaÂÂss††EExxµµrreennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbggssaall''cc∫∫aass''  EEttggEEtteeKKaarrBB®®bbNNiibb
ttii††ssnnii~~ddΩΩaannTTuukkddUUccCCaa®®BBHHBBuuTTÏÏ  ..  ®®BBHHssggÙÙTTII11®®BBHHnnaamm  bb""uunn--ssMMPPaaCC  CCaa®®BBHHeemmKKNN
eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  ®®BBHHssggÙÙTTII22mmaann®®BBHHnnaamm  EEkkvv--ssaann  CCaaGGnnuuKKNNeexxtt††VVtt''ddMM--
bbgg  nniiggCCaaeeccAAGGFFiikkaarrvvtt††kkMMEEppgg  ..  ®®BBHHssggÙÙTTII33mmiinnssaall''®®BBHHnnaamm  CCaaGGnnuuKKNN®®ssuu
kkssEEgg˚̊rr  ..  ®®BBHHssggÙÙCCaann''xxııss''TTSSggbbIIGGgg  CCaabb''ccMMNNggCCaaee®®sscc  ..  mmiitt††TTuuyykk**ddwwkk
®®BBHHssggÙÙTTSSggbbIIGGggddUUccddwwkkeeKKaaEEmmnn  nnSSmmkkkkaann''rreeNN††AA  ..  eemmXXaattkkrrssYYrr®®BBHHssggÙÙ
ttSSggbbIIGGggffaa  ––

--  eettIIccggnniiyyaayyssÌÌII……eeTT  mmuunnnnwwggss¬¬aabb''  ??  ..
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eeBBlleennaaHHmmaannEEtt®®BBHHeemmKKNNeeTTEEddlleennAAssll''vviiJJÔÔaaNN  nniiggssµµaarrttIIrrwwggbbwwuugg
eellaakkeeqqII¬¬yyeeFFII√√®®BBeeggIIyyffaa  ––

--  GGaattµµaaeeCCOOkkmmµµnniiggppll  GG~~kkNNaa®®bb®®BBwwtt††  GG~~kkeennaaHH®®ttUUvvEEttTTTTYYll  ..  EEttssMMuuEEttmm""¥¥aa
gg  KKWWddll''eeBBllssmm¬¬aabb''GGaattµµaarrYYcc  ssMMuubbtt''ss∫∫gg''ccIIBBrrddaakk''eellIIpp~~ËËrrttaammssmmKKYYrrppgg  ..

eemmXXaattkkrrcciitt††yykkßßkk**ssMMrraattss∫∫gg''BBII®®BBHHssggÙÙTTSSggbbIIGGgg  vvaayyssMMBBggnnwwggddMMbbgg
ssEEgg˚̊rrTTSSggbbnn¬¬aa  rrYYccFFaakk''TTmm¬¬aakk''rreeNN††AAeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..  ss¬¬aabb''……mmiinnss¬¬aabb''mmiinnddwwggeeTT  rrYYcc
eehhIIyyEExxµµrr®®kkhhmmkk**kkaayyddIIllbb''eeccaalleeTTAA˘̆˘̆˘̆

yyYYnnhhaaNNUUyykkeenn††ØØnniiyyaayyddll''vvKKeennHH  kk**eellIIkk´́ddccggÌÌ̈̈lleeddIImmGGMMBBiillnniiggBBuu®®TTaa
®®BBmmTTSSggbbnn††kkaarrjj¨̈HHjjgg''ffaa  ––

--EExxµµrr®®kkhhmmkk**ccggss∫∫gg''ccIIBBrrTTSSggbbIIPPÇÇaabb''KK~~aaeeFFII√√CCaaEExxßß  eehhIIyyccggTTaajjBBIIEEmmkkGGMM--
BBiilleeTTAAEEmmkkBBuu®®TTaa  TTuukkeeccaall[[xx¥¥ll''bbkk''rrMMeePPIIyyCCaaEEll∫∫gg˘̆˘̆˘̆

lluuHHjj¨̈HHjjgg''ccbb''eehhIIyy  yyYYnneennHHkk**ssmm¬¬wwggkkuummaarrGG~~kkss††aabb''  eeddaayyjjjjwwmmyy""aagg
eeBBjjcciitt††nnUUvvkkllll∫∫iiccjj¨̈HHjjgg''rrbbss''vvaa  EEddllvvaayyll''ffaassmmeehhttuussmmppll  mmaann
PPss††̈̈ttaaggCCaakk''EEss††gg  GGaaccdduuttcciitt††kkuummaarrkkMM®®JJTTSSggLLaayyeennaaHH  [[eeqqHHeekk††AAggMMCCaanniiccçç  ®®ttUUvv
EEttssggsswwkkccMMeeJJHHEExxµµrr®®kkhhmmCCaaddaacc''xxaatt  ..

eeBBlleennaaHH®®kkuummkkuummaarrQQaannmmuuxxmmaannTTwwkkmmuuxx®®bbJJbb''®®sseeJJnn  mmaannxx¬¬HHeeccjjTTwwkk
EEPP~~kkrrllIIggrreellaagg  eeddaayykkaarrQQWWccaabb''eexx¬¬aaccppßßaa  nnwwkkeeXXIIjjGGMMeeBBIIeeXXaarreeXXAArrbbss''EExxµµrr
®®kkhhmmccaabb''ccgg““EEmm""rrbbss''xx¬¬ÁÁnnnnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''GGJJççwwggEEddrr  ..

KKYYrr[[ccEEmm¬¬kkEEddrr  !!  ccuuHHeehhttuuyy""aaggddUUcceemm††ccVVnnCCaayyYYnnhhaaNNUUyyeennHHddwwggeerrOOggEExxµµrr
®®kkhhmmssmm¬¬aabb''®®BBHHssggÙÙTTSSggbbIIGGggcc∫∫aass''llaass''eemm""¬¬HH  ??  kkaarrGGFFiibb∫∫aayy®®BBmmTTSSggkkaa
yyvviikkaarrEEddllvvaabbeeJJççjjmmkkeennHH  eeFFII√√[[eeyyIIggnnwwkkssggßß&&yyffaa  eennAAeeBBlleeFFII√√XXaatt®®BBHH
ssggÙÙTTSSggbbIIGGgg  cc∫∫aass''CCaammaannvvaaeennAATTIIeennaaHHEEddrreehhIIyyeemmIIlleeTTAA  ??  ee®®JJHHeennAA´́ff©©TTII2244
--44--7755  KKµµaann®®bbCCaaCCnnffIIµµNNaaGGaacceeddIIrrkkaatt''vvaallccMMNNttGGaakkaassyyaannvvaallEEbbkkccaann
VVnneeTT  !!  ddUUeecc~~HHEExxµµrreeyyIIgg®®ttUUvvEEtteellIIkkyykkmmkk®®ttiiHHrriiHHrrkkeehhttuuppll  ..

eess~~øøtteennHHCCaaFFaattuueePPII¬¬gg  mmaann≤≤TTiiÏÏBBlldd**ss&&kkii††ssiiTTiiÏÏ  GGaaccdduuttkkMMeeddAA[[eeqqHHggMMCCaanniiccçç
kkbb''yy""aaggee®®CCAAkk~~̈̈ggeebbHHddUUggkkuummaakkMM®®JJ  ..  ddUUeecc~~HHBBIÍ́ ff©©eennHHeeTTAA  [[EEttææeeQQµµaaHHEExxµµrr®®kkhhmm
kkuummaarrQQaannmmuuxx®®ttUUvvEEttkkMMeeTTcceeccaallPP¬¬aamm  ..

mmaanneeBBllxx¬¬HHvvaaddwwkkkkuummaarrTTSSggeennaaHHeeTTAAbbgg˙̇aajjkk∫∫aalleexxµµaaccrraabb''JJnn''……ddll''mmWWuunn  EEdd
llvvaaKKaass''eerroobbttSSggCCaaee®®sscc  ..  lluuHHbbgg˙̇aajjnniiggjj¨̈HHjjgg''rrYYcceehhIIyy  vvaakk**ddwwkkeekkµµggTTSSgg
eennaaHHeeTTAAkkaann''TTIIGGaaff··kkMMVVMMggeeddaayynniiyyaayyffaa  vvaannSSyykkeeTTAAeerroonneennAAhhaaNNUUyy  ??!!??!!

ccUUllqq~~SS11997799PP¬¬aamm      yyYYnnhhaaNNUUyyccaabb''eeppII††mmbbJJÇÇËËnneeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm®®kkuummTTII33
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[[vviill®®ttLLbb''mmkkttaammmmUUllddΩΩaannccaass''@@CCaahhUUrrEEhhrr  JJsseeBBjj´́®®BB´́nn®®bbeeTTssEExxµµrr
eeLLIIggvviijj  ..  eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm®®kkuummTTII33eennHH  KKWWCCaaBBYYkkEEddllyyYYnnhhaaNNUUyyeerrIIssssMMrrSS
ggeeccjjmmkkBBIIBBYYkkssÌÌbb''sskkii††PPUUmmiinniiggcc®®kkBBttii††  ee®®JJHH®®kkuummTTSSggeennHHmmaannkkaarrQQWWccaabb''  eeddaa
yyVVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk  EEddllbbNN††aallmmkkBBIIeess††ccnniiggcc®®kkBBttii††  cc∫∫SSggddeeNNII††mmGGMM--
NNaaccKK~~aa  eeTTIIbb®®kkuummvvaa®®ttUUvvkkMM®®JJ  ®®ttUUvv®®JJtt''®®VVss''EEmm""““  xx√√HHTTIIllMMeennAA  ..  ®®kkuummeennHHkk**ddUUcc
CCaakkUUnnssiissßßyyYYnnhhaaNNUUyyEEddrr  mmaannyyYYnnbbeegg˙̇aatt''bbee®®ggoonnBBIIssUUnn¥¥eeLLIIggeeTTAA  eeqq¬¬øøtt{{
kkaassjj¨̈HHjjgg''EEhhkkhhYYrrbbMMJJkk''eeKKaallCCMMhhrryy""aaggmmuuttffaa  ®®ttUUvvEEttkkMMeeTTccsskkii††PPUUmmiinniiggcc
®®kkBBttii††  ..  ppÊÊ̈̈yyeeTTAAvviijj  ®®kkuummeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmTTII33eennHH  ®®ttUUvvEEttddwwggKKuuNNyyYYnnhhaaNNUU
yy  ddUUcc®®kkuummkkuummaarrQQaannmmuuxxEEddrr  ..  eemmddwwkknnSS®®kkuummeennHHssuuTTÏÏEEttmmaannssJJÇÇaattiiCCaayyYYnn
EEttvvaayykkeeQQµµaaHHEExxµµrrddaakk''bbnn¬¬MMTTSSggGGss''  ..  ss††aabb''ddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  yyaayyeeTTooggssMMuussYYrr
eellaakkttaaGGaaggffaa  ––

--  eebbIIGGJJççwwggyyYYnnhhaaNNUUyy´́llllkk[[EExxµµrrmmaannss®®ttUUvvrrvvaaggKK~~aanniiggKK~~aa  ..  VVnneess
cckkII††ffaa  ®®kkuummkkuummaarrQQaannmmuuxxCCaaGG~~kkkkMMeeTTccEExxµµrr®®kkhhmm  rrII‰‰®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmTTII33  CCaaGG~~kk
kkMMeeTTccEExxµµrrsskkii††PPUUmmiinniiggEExxµµrrcc®®kkBBttii††  [[yyYYnnhhaaNNUUyy  ..

eellaakkttaaGGaaggggkk''kk∫∫aallbbJJÇÇaakk''ffaaBBiittCCaaGGJJççwwggEEmmnn  ..  eellaakkttaabbnn††eeTTAAeeTToott
ffaa  ––

--  eebbIIEExxµµrreeyyIIggeeddaaHH®®ssaayymmiinnTTaann''eeBBlleevvllaaeeTT  eeddaayybbeeNN††aayy[[ssÂÂggaamm
rrvvaagg®®kkuummTTSSggBBIIrreennHHppÊÊ̈̈HHeeLLIIgg  ss®®ttUUvvTTSSggssgg≈≈aaggmmuuxxCCaaVVjj''ssmm¬¬aabb''KK~~aaTTSSggggggiittgg
ggll''  KKµµaannGGaaNNiittGGaassUUrr  eeddaayyssaarrkkMMhhwwggeeTTaass::´́nnkkaarrssggsswwkkppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnppgg
eeddaayyyyll''ffaa®®ttUUvvEEttkkMMeeTTccxxµµSSgg  eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHmmaattuuPPUUmmiippgg  ..      ttaaGGaaggbbnn††eeTTAAeeTToottffaa

--  bbgg@@eeXXIIjjeeTT  yyYYnnhhaaNNUUyyvvaayykkXX¬¬aa  bbMMEEbbkkbbMMVVkk''eeddIImm∫∫II®®KKbb''®®KKgg
mmkkGGnnuuvvtt††eeTTootteehhIIyy  ..  ccUUeecc~~HHccMMeeJJHHvviibbttii††́́ nn®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ssUUmmkkMMuueeCCOOEEtt®®tteeccookk
nniiggEEPP~~kk  ..  eeyyIIgg®®ttUUvvee®®bbIIxxYYrrkk∫∫aall®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaa[[VVnnddiittddll''  ..  ssPPaaBBxxaagg
ee®®kkAArrbbss''yyYYnnmmaannllkk≈≈NN::TTnn''PP¬¬nn''eeFFII√√BBuuttccMMeeJJHHEExxµµrrCCaanniiccçç  ..        JJkk¥¥bbuurraaNNmmYYyy
XX¬¬aammaannEEccggmmkkeehhIIyyffaa  ––  ««  eessoommmmiinneeccaallkk∫∫ÁÁnn  yyYYnnmmiinneeccaallBBuutt  EExxµµrrssflfluutt
®®TTuuDDmmiinneeccaallEEccccUUvv  »»  ..  eeddaayyssaarrmmUUlleehhttuueennHH  eeTTIIbbxxMM∆∆̈̈xxMM®®ssaavv®®CCaavveeddIImm∫∫IIddaass''
ssttiikkUUnnEExxµµrr[[PP∆∆aakk''rrllwwkkeeLLIIggvviijj  QQbb''eeddkkllkk''  QQbb''kk∫∫tt''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk
ee®®JJHHxxµµSSggvvaammuuxxEEttyykkeeBBllEEddlleeyyIIggeeQQ¬¬aaHHkkaabb''ccaakk''KK~~aaeennHHeehhIIyy  eeqq¬¬øøttdd--
eeNNII††mmddIIkkmmıı̈̈CCaakkNN††aall[[GGss''  ..  xxMM∆∆̈̈ssUUmmrrMMllwwkkbbgg@@eeLLIIggvviijjffaa  ––

--  eennAAqq~~SS11994455  yyYYnnCCaaeevvoottmmiijjvvaabbJJÇÇËËnnbbUUddUUyyccUUllmmkkttSSggmmUUllddΩΩaannJJsseeBB
jj´́ppÊÊddIÍ́ nn®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa      eeddaayyyykkeellssffaa      vvaassµµ&&®®KKcciitt††ccUUllmmkkss¬¬aabb''CCYYyyEExxµµrr
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eeddjjVVrrSSgg  ..  EEttttaammkkaarrBBiitt  vvaaccUUllmmkkjj¨̈HHjjgg''bbMMEEbbkkbbMMVVkk''EExxµµrr  eeddIImm∫∫IIbbeeggII̊̊ttEExxµµrr
eevvoottmmiijj‰‰eeNNaaHHeeTTAAvviijjeeTT  ..  eettIIyyYYnn‰‰NNaaEEddllssµµ&&®®KKcciitt††ss¬¬aabb''CCYYssEExxµµrreennaaHH  ??
ee®®JJHHeennAA‰‰kkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm‰‰eeNNaaHH  kk~~̈̈ggeeBBllEEddllvvaaffaaccUUllmmkkCCYYyyEExxµµrr  ((qq~~SS11994455))
KK~~aavvaa®®kkuummeeppßßgg@@eeTToottkkMMBBuuggEEttccaatt''kkaarrvvaayykkaabb''ssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrr[[GGss''  ..  EExxµµrr
ee®®kkaakkeeLLIIggttssflflUUkkaabb''ccaakk''vvaavviijj  eeFFII√√[[vvaass¬¬aabb''VVtt''bbgg''CCIIvviittyy""aaggee®®ccIInn  ..  EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaa
ee®®kkaammQQbb''llkk''GGgg˚̊rr  mm˙̇ËËbbbbEEnn¬¬  nniiggee®®KKOOggååbbeePPaaKKnnaannaa[[eevvoottmmiijj  ..  eeXXIIjjddUU--
eecc~~HHvvaakk**pp¬¬aass''nneeyyaaVVyy  eeddaayyee®®bbIIeess~~øøtteeVVkk®®VVss''vviijjmm††gg  ..  

--  eennAAqq~~SS11994466  vvaaccaabb''eeppII††mmbbEEnnƒƒmmGGaavvuuFFcciitt††ssaa®®ss††  KKWWPPaaBBxxaaggee®®kkAAvvaaee®®bbII≤≤rrii--
yyaabbffllÌÌTTnn''PP¬¬nn''  EEppÌÌmm®®ttCCaakk''rrvvaaggEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..

--  eennAAeeddIImmqq~~SS11994477  vvaassMMeerrccbbeeggII̊̊ttssmmaaKKmmmmiitt††PPaaBByyYYnn--EExxµµrr--llaavv  ..  bb""uuEEnn††
eemmddwwkknnSSEEpp~~kkxxaaggEExxµµrrKKWWyyYYnneegg√√øøgg--yyuuSSggeemmoogg  ……ssWWgg--gg""uukkmmiijj  ……GGaaccaarr¥¥eemmoonn  ..
eellaakkttaaGGaaggnniiyyaayymmkkddll''®®ttwwmmeennHH  kk**EEbbrrmmuuxxssmm¬¬wwggyyaayyeeTToogg®®BBmmTTSSggnniiyyaa
yyffaa  ssUUmmbbggeeTTooggeeFFII√√CCaassaakkßßIInniiyyaayybbnn††ccuuHH  ee®®JJHHkkaalleeNNaaHHKKaatt''CCaassmmaaCCiikk
CCaammYYyynnwwggeeKKEEddrr  ..

yyaayyeeTTooggkk**ccaabb''EEvvkkEEjjkkbbnn††ffaa  ––
--  EExxµµeeeennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammddwwggnniiggyyll''ffaa  eennHHCCaakkllll∫∫iicceeVVkk®®VVss''rrbbss''eevvoo

ttmmiijjEEddrr  bb""uuEEnn††mmiinnddwwggCCaaeeFFII√√yy""aaggddUUcceemm††cc  eebbIIEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammddUUccCCaakkUUnnkkMM®®JJ  ®®ttUUvv
EEttppßßggee®®BBggssmm©©MMeess©©øømmeeTTAA  ..  mmaannbbggbbÌÌËËnnGG~~kkeeccHHddwwggxx¬¬HHhhflflaanneeFFII√√BBlliikkmmµµccUUllCCaa
ssmmaaCCiikkssmmaaKKmmmmiitt††PPaaBBEExxµµrr--yyYYnn--llaavveennHH  eeddIImm∫∫IIrrkkßßaaeesscckkII††ss©©bb''eess©©øømmnniigg
eesscckkII††ssuuxxssaann††CCUUnnbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ttaammeeBBlleevvllaaeennaaHHeeTTAA  ..  bb""uuEEnn††®®ttUUvv
eeccHH®®bbuugg®®bbyy&&tt~~  ee®®JJHHeebbIIvvaasseegg˚̊tteeXXIIjjssmmaaCCiikkEExxµµrrNNaa  mmaannssttiissmm∫∫CCJJÔÔ:
eess~~hhaaCCaattiiBBiitt@@®®ttUUvvyyYYnnhhaaNNUUyyGGeeJJIIÇÇjj[[eeTTAA  ««CCYYyyeeFFII√√kkaarr»»  GGggkkaarreellII  ..
EExxµµrrGGPP&&BB√√TTSSggeennaaHH  ®®ttUUvvVVtt''xx¬¬ÁÁnnrrhhUUtt  ..

lluuHH´́ff©©TTII2211--55--4499  yyYYnnTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHmmhhaaGGssççaarr¥¥  yyYYnneellbbnnKKrrkkmmıı̈̈CCaa
ee®®kkaammCCaaeellIIkkTTII22VVtt''®®sseemmaall  ..  ccMMEENNkk‰‰ssmmaaKKmmmmiitt††PPaaBByyYYnn--EExxµµrr--llaavvvvii
jj  kk**®®ttUUvvrrllaayyeeddaayyss√√&&yy®®bbvvttii††  ..  rrII‰‰EExxµµrrkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  EEddllCCaassmmaaCCiikkrrbbss''
ssmmaaKKmm  EEddllVVnnrrYYbbrrYYmmCCaammYYyyeevvoottmmiijjeeddIImm∫∫IIeeddjjVVrrSSgg  kk**®®ttUUvvyyYYnnhhaaNNUUyy
®®bbmmUUllnniiggnnSSeeTTAATTuukk[[ss¬¬aabb''eeccaallqqÌÌwwggeennAA‰‰hhaaNNUUyy‰‰eeNNaaHHrrhhUUtt  ..

ccMMEENNkkeennAA‰‰kkmmıı¨̈CCaakkNN††aall‰‰eeNNaaHHvviijj  hhUU--CCIImmiijjkk**EEbbrrCCaabbJJÇÇËËnneegg√√øøgg--
yyuuSSggeemmoogg  EEkk¬¬ggCCaassWWgg--gg""uukkmmiijj  ccaatt''EEttggttSSggCCaaee®®sscc  eeddIImm∫∫IIbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaa®®bbFFaann
EExxµµrrttssflflUU  ..    vvaarrkkßßaaXX¬¬aa    ssmmaaKKmmmmiitt††PPaaBByyYYnn--EExxµµrr    TTuukkyykkmmkkeeVVkkEExxµµrrkkNN††aall
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mmYYyyeellIIkkeeTToott  ..
yyaayyeeTTooggnniiyyaayymmkkddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  kk**EEbbrrmmkkttaaGGaaggssMMuu[[KKaatt''bbnn††kkaarrGGFFii

bb∫∫aayyrrbbss''KKaatt''tteeTTAAeeTToott  ..  eellaakkttaaGGaaggnniiTTaannbbnn††  ––
--  bbccçç̈̈bb∫∫nn~~eennHHyyYYnnhhaaNNUUyyddEEddllEE®®bbeeQQµµaaHHCCaaeevvoottNNaamm  ccUUllmmkklluukklluu

yy®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  eeddaayyccaatt''kkaarrbbeeggII̊̊ttCCaabbnnÊÊaann''nnUUvvssmmaaKKmmmmYYyyEEddllmmaanneeQQµµaaHH
ffaa  ssmmaaKKmmmmiitt††PPaaBBkkmmıı¨̈CCaa--eevvoottNNaamm  eennAA´́ff©©TTII1188--22--7799  eeddIImm∫∫IIeeVVkkEExxµµrrEEmmnn  ..

eemmIIllccuuHH  !!  kk~~̈̈ggkkaaEEssttnniiggeesscckkII††EEff¬¬ggkkaarrNN__nnaannaa  vvaaEEttggEEttee®®bbIIXX¬¬aammiitt††PPaaBB
kkmmıı̈̈CCaa--eevvoottNNaamm@@@@®®ccMMEEddll@@  ..  bb""uuEEnn††rreebboobb®®KKbb''®®KKgg®®ttYYtt®®ttaa  yyYYnnhhaaNNUUyy
mmiinnEEddlleePP¬¬ccXX¬¬aa  ««bbMMEEbbkkbbMMVVkk''eeddIImm∫∫II®®KKbb''®®KKgg»»eennaaHHeeTT  ..  vvaaGGnnuuvvtt††VVnn®®ttwwmm®®ttUUvv
ttaammXX¬¬aaeennHH  eeddaayybbMMEEbbkkEExxµµrrVVnnCCaaee®®ccIInn®®kkuumm  vvaaccaatt''EEttggttSSggEExxµµrrEEddllssIIuueeCCaarr
[[eeLLIIggCCaaQQ¬¬bbCCaaccaarrCCnn  eeddIImm∫∫IIeessIIuubbyykkkkaarrNN__[[vvaa  ..  ≤≤LLËËvveennHHmmaannEExxµµrrxx¬¬HH@@
kkMMBBuuggEEtteeddIIrreessIIuubbkkaarrNN__BBIIEExxµµrrKK~~aa‰‰gg  eeTTAA[[yyYYnnhhaaNNUUyyeeTTAAvviijjeehhIIyy  ..  BBII®®kkuumm
mmYYyyeeTTAA®®kkuummmmYYyykk**ddUUeecc~~HHEEddrr  ®®ttUUvvEEtteessIIuubbkkaarrNN__kk~~̈̈gg®®kkuummpp††ll''eeTTAA[[yyYYnnhhaaNNUU--
yy˘̆˘̆˘̆

ddUUeecc~~HHXX¬¬aaEEddllEEccggffaa  ««mmiitt††PPaaBBkkmmıı̈̈CCaa--eevvoottNNaamm»»  eennAAqq~~SS11997799eennHH  kk**vvaa
mmiinnxxuussKK~~aaBBIIXX¬¬aa  ««mmiitt††PPaaBBEExxµµrr--yyYYnn--llaavv»»  eennAAqq~~SS11994477eennaaHHeeTT  ..  eennHH®®KKaann''EEtt
CCaakkaarrllYYggeellaammeeVVkkbbeeJJœœaatt  EEddlleeKKGGaaccee®®bboobb®®bbddUUcceeTTAAnnwwggkkaarrGGEEggÌÌllxx~~gg
sstt√√JJhhnn::bbJJççËËllnnwwmmEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

ccaabb''ttSSggBBIÍ́ ff©©EEssÌÌkkeennHHeeTTAA  EExxµµrreeyyIIgg®®ttUUvvEEttttaammddaannsseegg˚̊tteemmIIllnnUUvvkkllll∫∫ii
ccrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  eeddIImm∫∫II[[ddwwggffaa  eettIImmaanneess~~øøttGGIIeeTToottnnwwggbbeeJJççjjmmkkeeVVkk
EExxµµrr  nniiggmmttiisskklleellaakk  eeddIImm∫∫IIeellbbyykkTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaakkNN††aalleeyyIIggeennHH  [[VVnn
®®ssbbcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  ..  ee®®JJHHTTwwkkddII®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaarrbbss''EExxµµrr  mmttiiBBiiPPBBeellaakkTTTTYYll
ssaall''eennAAeellIIEEppnnTTIIrrYYcceeTTAAee®®sscceeTTAAeehhIIyy  ..  yyYYnnxx¬¬ÁÁnnvvaakk**VVnnTTTTYYllssaall''eeddaayy
ccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIkkiiccççssnn¥¥aassnniiÏÏssJJÔÔaa®®kkuugghhßßWWEENNvv  ttSSggBBIIEExxkkkk˚̊ddaaqq~~SS11995544
mmkkeemm""¬¬HH  ..  ddUUeecc~~HHvvaammiinnGGaacceellbbTTwwkkddIIkkmmıı¨̈CCaakkNN††aallVVnnggaayy@@ddUUccnnKKrrkkmmıı¨̈CCaa
ee®®kkaammeeLLIIyy  ..

≤≤LLËËvveennHH  yyYYnnhhaaNNUUyykkMMBBuuggEEttee®®bbIIeess~~øøtteeccaarr        eeddaayyssmm¬¬aabb''  nniiggkkMMccaayy
EExxµµrrCCaammççaass''TTwwkkddIIBBiitt@@  ..  eess~~øøtteeccaarreennHH®®bbeessIIrrNNaass''        ee®®JJHHeeTTaaHHbbIIbbggbbÌÌËËnnEExxµµrr
NNaaEEddllmmiinnccgg''rrtt''eeccaallTTwwkkddIIkk**eeddaayy  kk**eeBBlleennHH®®ttUUvvEEttrrtt''̆̆ ˘̆˘̆      yy""aaggeehhaaccNNaa
ss''kk**mmYYyy®®KKaassiinnEEddrr˘̆˘̆˘̆

eehhIIyyeeyyIIggkk**mmiinn®®ttUUvveePP¬¬ccffaa  ®®BBmmeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennHH      vvaakkMMBBuuggEEtteeqq¬¬qq¬¬aabbeeggII̊̊tt
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EExxµµrrffIIµµ  nnSSyykkmmkkCCMMnnYYssEExxµµrreeyyIIggEEddllccaakkeeccaall®®ssuukkeennaaHHeeLLIIyy  ..  kkaarrbbeeggII̊̊tt
EExxµµrrffIIµµEEddllyyYYnnhhaaNNUUyykkMMBBuuggEEtteeFFII√√ssBB√√́́ ff©©eennHH  mmaannCCaaPPss††̈̈ttaaggddUUcctteeTTAA  ––

®®kkuummTTII11--  vvaaeebbIIkkLLaanneeddIIrr®®bbmmUUllkkuummaarrEExxµµrrkkMM®®JJ  EEddllmmaannGGaayyuuccaabb''BBII88eeTTAA
1144qq~~SS  eeddIImm∫∫II®®bbmmUUllddwwkknnSSeeccjjBBII®®bbeeTTssEExxµµrr  eeddaayy®®VVbb''ffaa  nnSSyykkeeTTAAeerroonneennAA
hhaaNNUUyy  ..

®®kkuummTTII22--  KKWWGGaaNNiikkCCnnyyYYnnEEddlleekkIIttnniiggmmaannllMMeennAAeennAA®®bbeeTTssEExxµµrrBBIIqq~~SS1199
7700ddll''11997711  nniigg11997755  ..  vvaaeeFFII√√mmaattuuPPUUmmiinniivvtt††nn__ccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijjeehhIIyy  EEdd
llmmaannccMMnnYYnn33EEssnnnnaakk''  ..  eekkµµggEEddlleekkIItteennAACCMMnnaann''eennaaHH  nnwwggnnSSyykkmmkkCCaammYYyyvvaa
nnUUvvKKMMnnMMuussggsswwkkccMMeeJJHHEExxµµrr  ..  ee®®JJHHeennAAssmm&&yyrrddΩΩaaPPiiVVllssaaFFaarrNNrrddΩΩ  mmaannVVttuu--
kkmmµµmmYYyyEEddlleeFFII√√eeLLIIggeeddIImm∫∫IIvvaayyBBYYkkyyYYnn  KKWWEEmm""““vvaa  ..  eettIInnrrNNaaCCaaGG~~kkbbeeggII̊̊ttVVttuu--
kkmmµµeennHH  ??  eeyyIIggKKYYrrEEtt®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaaEEddrr  ..  ee®®JJHHffaaeennAA®®ssuukkEExxµµrreeyyIIgg  VVttuukkmmµµ
mmYYyy@@ssuuTTÏÏEEttmmaannGG~~kkddwwkknnSSccaatt''EEccggeeFFII√√TTSSggGGss''  ..  rrII‰‰GG~~kkEEddlleeddIIrrttaammVVttuukkmmµµ
eennaaHH  mmiinnTTSSggddwwggffaaxx¬¬ÁÁnneeTTAANNaa  ……eeTTAAeeFFII√√GGII√√ppgg˘̆˘̆˘̆

≤≤LLËËvvGGaaNNiikkCCnnyyYYnnTTSSggeennaaHHbbnn¬¬MMddaakk''eeQQµµaaHHCCaaEExxµµrr  yykkssJJÇÇaattiibbnn¬¬MMCCaaEExxµµrr
TTSSggGGss''  eehhIIyyEEddllmmaannmmYYyyPPaaKKssµµ&&®®KKcciitt††kkaann''kk††aabb''eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm®®kkuummTTII33
EEddllssBB√√́́ ff©©eennHHmmaannttSSggmmUUllddΩΩaanneennAAkkEEnn¬¬ggccaass''eeLLIIggvviijj  ..

®®kkuummTTII33--  KKWW®®kkuummbbUUddUUyyEEddllmmaannPPaarrkkiiccççmmkkbbMMeeBBjjeebbsskkkkmmµµeennAA®®ssuukkEExxµµrr
®®ttUUvveeKKaarrBBvviinn&&yyttaammllkk≈≈&&NNdd**®®ttwwmm®®ttUUvv..  mm~~aakk''@@®®ttUUvveeFFII√√kkaarreennAA®®ssuukkEExxµµrrkk~~̈̈ggrryy:®®VVMM
qq~~SS    ..  eebbIIkk~~̈̈ggrryy::®®VVMMqq~~SSeennHH  vvaaeeKKaarrBBvviinn&&yymmiinnVVnn®®ttwwmm®®ttUUvveeTT  vvaa®®ttUUvvEEtteennAA®®ssuukk
EExxµµrrddll''eeTTAA1100qq~~SS  ..eebbIIkk~~̈̈ggrryy::1100qq~~SS  FF¬¬aakk''eellxxmm††ggeeTToott  BBYYkkbbUUddUUyyTTSSggeennaaHH®®ttUUvv
EEtteennAA®®ssuukkEExxµµrrrrhhUUtt˘̆˘̆˘̆  KKWWvvaassnnii~~ddΩΩaannTTuukkddUUccCCaaEExxµµrr  ..  ≤≤LLËËvveennHHyyYYnnhhaaNNUUyybbgg≈≈MM
BBYYkkbbUUddUUyyGGss''TTSSggeennaaHH  [[eerroonnssUU®®ttGGkkßßrrEExxµµrrCCaaddaacc''xxaatt  ..  BBYYkkbbUUddUUyymm~~aakk''@@TTTTYY
llkkUUnneessoovveePPAAmmYYyyBBIIGGggkkaarreellII  mmaann®®bbEEvvggbbeeNN††aayy1133ssgg''TTIIEEmm""®®tt  nniiggTTTTwwgg
99ssgg''TTIIEEmm""®®tt  mmaann110044TTMMBB&&rrTTSSgg®®kkbb  ..  eennAAeellII®®kkbbmmaannGGkkßßrryyYYnn33mm""aatt''  ––  

--  eerroonnppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  ((  Hoc ca nhan ))  ..
kk~~̈̈ggrryy:eeBBll22´́ff©©  ®®ttUUvveerroonn®®ss::nniiggBB¥¥JJÇÇnn::EExxµµrrmmYYyyTTMMBB&&rr  ..  kk~~̈̈ggrryy:®®VVMḾ́ ff©©

®®ttUUvveerroonn[[eeccHHPPaassaaEExxµµrrmmYYyyTTMMBB&&rr  ..  kk~~̈̈ggrryy:bb""uunnµµaann@@EExx  ®®ttUUvveerroonn[[ccbb''mmYYyyeessoovv
eePPAA110000TTMMBB&&rreennHH  ..  eerroonnccbb''rrYYcceehhIIyy®®ttUUvveeTTAAkkaann''GGggkkaarreellII  TTTTYYllyykkkkUUnneessoovv
eePPAAffIIµµ  ccaabb''eerroonnssUU®®ttbbnn††eeTTAAeeTToott  ..ll..

eeBBlleennaaHHeellaakkttaaGGaaggff©©ËËrrffaa  ––
--  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeGGIIyy      eeddIImm∫∫IIvvaattTTIIyykkTTwwkkddIIEExxµµrr      yyYYnnhhaaNNUUyyee®®bbIIkkllll∫∫iicc  
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yy""aaggllÌÌiittllÌÌnn''  ..  vvaammaannKKuuNNssmm∫∫ttii††®®KKbb''vviiss&&yy  vvaaeeKKaarrBBvviinn&&yyVVnnyy""aagghhµµtt''cctt''
vvaaeeFFII√√kkaarrttaammEExxßßrryy:yy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvv  vvaabbiiuunnllaakk''kkaarrNN__VVnnyy""aaggCCiitt  ..  EEpp~~kknneeyyaa
VVyyvvaaeeccHHee®®bbIIkkllll∫∫iiccdd**eeqqII~~mm  mmaannbbÂÂJJççaass''mmaannbbeeNN††aayy  vvaanniiyyaayy®®kkLLiicc®®kk
LL¨̈cc≤≤tteeGGoonnxxµµaass''KKµµaannssaassnn__NNaaeennAAeellIIBBiiPPBBeellaakkGGaacceeFFII√√VVnnddUUccvvaaeeLLIIyy  ..

EEpp~~kkkkggTT&&BBvvaammaannCCaagg11llaannkk∫∫aall  bbeeccççkkeeTTssEEpp~~kkeeFFII√√ssÂÂggaamm  vvaabbiiuunnGGbb''rrMM
[[GGtt''®®TTSS  ssIIuuVVyyrrYYmmvvaall''EEcckkCCaammYYyyppIIÊÊrrnniigg®®ttkkYYnneess©©aarrbbgg''EEttGGMMbbiill  ..

EEpp~~kkee®®KKOOggGGaavvuuFF  kk~~̈̈ggqq~~SS11997755  ccbb''ssÂÂggaammPP¬¬aamm  ®®bbeeTTssyyYYnnmmaannee®®KKOOggss
mm∏∏aarr:yy""aaggee®®ccIInnssMMeebbIImm  ––

--  kkSSeePPII¬¬gg mmaannccMMnnYYnn11llaann66EEssnneeddIImm
--  eess∫∫øøggGGaahhaarr  mmaannccMMnnYYnn1133mmWWuunneettaann
--  LLaannkkaamm""∆∆̈̈gg mmaannccMMnnYYnn44mmWWuunn22JJnn''
--  LLaannddwwkkTT&&BB mmaannccMMnnYYnn11mmWWuunn22JJnn''
--  GGaavvuuFFkkaarrJJrrrreeTTHHttgg'' mmaannccMMnnYYnn66mmWWuunn22JJnn''ee®®KKOOgg
--  nnaavvaaccMMVVMMgg mmaannccMMnnYYnnrraabb''JJnn''ee®®KKOOgg
--  ®®BBmmTTSSggkkVV""ll''eehhaaHHccMMVVMMggmmYYyyccMMnnYYnn  EEddllPPaaKKee®®ccIInnCCaakkVV""ll''eehhaaHH®®bb--

eeddjjFFuunn®®bbttiikkmmµµ  ..
eemmIIllccuuHH  !!  yyYYnnmmaannee®®KKOOggccMMVVMMggdd**ee®®ccIInneellIIssllbb''  kk~~̈̈ggccMMeeNNaamm®®bbeeTTssTTSS

ggbbIIeennAAee®®CCaayy≤≤NNÎÎËËcciinnkk~~¨̈ggGGaassIIuuPPaaKKGGeeKK~~yy__eennHH  ..  vvaammaann®®bbCCaaCCnnee®®ccIInnkkuuHHkkrr
ssiiƒƒtteennAAeellIÍ́ ppÊÊddIIdd**cceeggÌÌøøttccggÌÌll''  ee®®kkoommee®®kkaaHH≤≤ttCCIIrrCCaattii  ..  mmUUlleehhttuueennHH  vvaammiinn
TTuukk[[eeyyIIggVVnnssuuxxeeLLIIyy  ..

yyYYnnhhaaNNUUyymmiinnEEmmnn®®KKaann''EEtteeVVkkeess††ccssIIhhnnuubb""uueeNNˆ̂aaHHeeTT  vvaaGGaaccbbEEgg√√gg
ddaannbbMMPP&&nn††mmttiiBBiiPPBBeellaakk  mmttiiGGnn††rrCCaattii[[yyll''®®ccLLMMffaa  ssÂÂggaammkk~~̈̈gg®®bbeeTTssEExxµµrr  KKWW
EExxµµrr®®kkhhmmssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ..  ccMMEENNkkrraaÂÂss††EExxµµrrEEddll®®ttUUvvTTTTYYllrrggee®®KKaaHH  kk**VVnneeXXII
jjnnwwggEEPP~~kkddUUeecc~~HHEEddrr  ..  yyaayyeeTTooggssMMuubbJJÇÇaakk''ffaa  KKaatt''VVnneeXXIIjjppÊÊaall''nnwwggEEPP~~kk  EExxµµrr
®®kkhhmmnnSS®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggccUUllmmkkccaabb''ccggbbII††rrbbss''KKaatt''  nniiggbbggbbÌÌËËnnEExxµµrreennAA
kkgg´́®®BBss√√aayy  nnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''  lluuHHCCiittccbb''eebbsskkkkmmµµ  GGggkkaarrccaatt''
kkaarrssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhhmmTTSSggeennaaHHvviijjeeccaalleexxÊÊcc  eennHHCCaaeerrOOggdd**ccEEmm¬¬kkNNaass''  eeyyIIgg
CCaaEExxµµrrKKYYrrEEtteellIIkkyykkmmkk®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaa  ..

ddUUeecc~~HH®®KKbb''@@GGBB∏∏ËËtteehhttuu  ®®KKbb''@@ååbbkkrrNN__nnaannaa  eekkIIttmmaanneeLLIIggmmiinnTTMMnnggkk~~̈̈gg®®bb
eeTTssEExxµµrreennHH  eebbIIeeyyIIggEExxµµrreeccHHttaammddaann  rrYYccee®®bbIIxxYYrrkk∫∫aall®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaaee®®bboobbeeFFoo
bb    eeyyIIggGGaaccrrkkeeXXIIjjmmuuxxGGggkkaarrGGnnaammiikkeennAAkkNN††aallvvaall®®ssLLHHeeFFgg    KKWWyyYYnnhhaa
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NNUUyy    ..                                                                                                                      
eellaakkttaaGGaaggbbJJÇÇaakk''ffaa  BBiimmßßiillmmiijjeeyyIIggeeFF√√ss®®bbEEhhss  eeyyIIgg®®ttUUvvVVtt''bbgg''
TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaammmmYYyynnKKrreeTTAAeehhIIyy  ..  ´́ff©©EEssÌÌkkeennHHeebbIIEExxµµrreeyyIIggmmiinneeccHHBBnn¥¥ll''
KK~~aa[[ssaall''kkllll∫∫iiccyyYYnnhhaaNNUUyy  eebbIIeeyyIIggmmiinnPP∆∆aakk''rrllwwkkssÊÊ¨̈HHee®®kkaakkeeLLIIggrrYYbbrrYYmm
ssaammKKIIccggVVcc''KK~~aaCCaaFF¬¬̈̈ggmmYYyy  [[VVnnrrhh&&ssTTaann''eeBBlleevvllaaeeTTeennaaHH  ®®bbyy&&tt~~  !!  eeyyII
ggnnwwggVVtt''bbgg''TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaakkNN††aallmmYYyynnKKrreeTToottCCaammiinnxxaann  ..  ssBB√√́́ ff©©EEddlleeyyIIgg
eennAAssll''ddeeggIİ̇mmpp††wwkk@@  KKWWeeddaayyssaarrBBiiPPBBeellaakkCCYYyykkaarrJJrreeyyIIgg  ..  ccuuHHeebbIIeeyyIIggbb
EENN††ttbbeeNN††aayy[[GGnn††rrCCaattii  ……BBiiPPBBeellaakkyyll''®®ccLLMMTTTTYYllssaall''EExxµµrrEEkk¬¬ggkk¬¬aayy
EEddllyyYYnnhhaaNNUUyykkMMBBuuggbbeeggII˚̊tteennaaHH  eeBBlleennaaHHeeyyIIggEExxµµrrBBiitt@@®®ttUUvvEEttppuuttBBUUCC
eehhIIyy˘̆˘̆˘̆

❑                                        ❑

❑

eennAAyybb''́́ ff©©TTII2244  eemmssaa  11997799,,  eennAAkk~~̈̈gg®®kkuummyyaayyeeTTooggKKµµaannnnrrNNaamm~~aakk''eeddkk
llkk''eeTT  ..  ®®KKbb''@@rrUUbbeeTTIIbbnnwwggmmaannvvaassnnaaVVnnss††aabb''  VVnnddwwggffaayyYYnnvvaaee®®bbIIEEttkkll
ll∫∫iicc  vvaaGGaacceellbbnnKKrrkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaammmmYYyyVVnnyy""aaggggaayy  ≤≤LLËËvvyyYYnnddEEddllkkMMBBuugg
®®bbmmUUllllkkll∫∫iicceennaaHHyykkmmkkGGnnuuvvtt††  eeddIImm∫∫IIvvaattTTIIyykknnKKrrkkmmıı̈̈CCaakkNN††aallmmYYyyeeTToo
tt  ..  BBYYkkeeyyIIggeeTTIIbbEEttyyll''GGMMBBIIllkk≈≈NN::ssÂÂggaammkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrreennAAeeBBlleennHHeeTT  ..  KKWW
ssÂÂggaammrrvvaaggyyYYnnnniiggEExxµµrr  ..  

eemm""aagg99  ´́ff©©TTII2255  eemmssaa  11997799  eellaakkttaaGGaaggssMMuullaayyaayyeeTTooggeeTTAAkkaann''bbnnÊÊaa
yyGGMMBBiill  ..  eellaakkttaaccgg''bbMMeerrIIrrNNssiirrßßNNaammYYyyeeddIImm∫∫IIkkMMeeTTccyyYYnnrrMMeeddaaHHmmaattuuPPUUmmiikk--
mmıı¨̈CCaa  ..  eeBBlleennaaHH®®ssII@@eemmmm""aayyTTSSggGGss''  kk**bbbbYYllyyaayyeeTTooggeeTTAAttaammeellaakkttaaGGaa
gg  ..  BBIIee®®JJHHeeBBlleennaaHHeeKKccaayyEEttmmaassnniiggeeBB®®CC  eebbII®®ssII@@TTSSggGGss''eennHHmmaannEEtteexxaa
GGaavvmmYYyybbnn¬¬aass''ddaacc''ddaaccCCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnnyy""aaggeennHH  eettIImmaannGGII√√eeTTAATTiijjGGgg˚̊rr  ??  ..

kk~~̈̈ggqq~~SS11997799  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrkkMMBBuuggGGtt''VVyy  GGtt''CCMMrrkk  ®®ssaabb''EEttææffaa  GGggkkaarr
mmnnuussßßFFmm··GGnn††rrCCaattiiTTTTUUccGGgg√√rryyYYnnnniiggEExxµµrrGGaayy""gg  ssMMuuddwwkkCCMMnnYYyyCCaaeess∫∫øøggeeTTAACCYYyy
EExxµµrr  bb""uuEEnn††yyYYnnvvaabbddiieessFFmmiinn®®BBmmTTTTYYll  eerrOOggeennHHGGssççaarr¥¥NNaass''  ..  ddUUeecc~~HH®®bbCCaaCCnn
EExxµµrr®®ttUUvvEEtteeddIIrreeffIIµµrreeCCIIgg  BBIITTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggeeTTAAkkaann''CCMMrrMMnnaannaassiiƒƒtteennAAttaammbbeeNN††aayy
®®BBMMEEddnnEExxµµrr--´́ff  eeddaayymmaannccmm©©aayy110000KK˘̆mm˘̆          eeddIImm∫∫IIssMMuuGGgg˚̊rrEEddllGGggkkaarrmmnnuussßß
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FFmm··GGnn††rrCCaattiiddaakk''TTaann[[EExxµµrreennAATTIIeennaaHH  rrYYccEErrkkmmkkkkaann''TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggvviijj  ..  bb""uuEEnn††
BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy  !!  mmaannvviibbttii††mmYYyyyy""aaggFF©©nn''eeTToott  KKWWeeBBllEErrkkccUUllCCiittddll''PPUUmmiinniimmiitt††  kk**®®ttUUvv
bbUUddUUyyEEddllQQrrccSSeennAATTIIeennaaHHssÊÊaakk''bb¬¬nn''yykkGGss''rrllIIgg  ..

®®bbCCaaCCnnEExxµµrrkkMMBBuuggGGss''ssggÙÙwwmm  ®®ssaabb''EEttææxxßßwwbb@@KK~~aaffaa  ––
--  ®®ttUUvvEEttEErrkkqq~~SSggeeTTAArrkkGGgg˚̊rr  mmiinnVVcc''eeTTAAEErrkkGGgg˚̊rrmmkkrrkkqq~~SSggeeLLIIyy˘̆˘̆˘̆  XX¬¬aaeennHH

KKWWss®®ttUUvvvvaabbeeggII̊̊tteeLLIIggeeddIImm∫∫IIkkMMccaayyEExxµµrr  ..  EExxµµrrkk**bbeeNNII††rrKK~~aaddUUccEEhhrrkkzziinn  EErrkkqq~~SSgg
eeTTAArrkkGGgg˚̊rrEEmmnn  !!  ..

ccMMEENNkkyyaayyeeTToogg  eeBBllmmiitt††@@rrbbss''KKaatt''bbbbYYllccaakkeeccjjeeccaallTTwwkkddIIkkmmıı¨̈CCaa
KKaatt''KKSSggmmaatt''rrkkJJkk¥¥eeqqII¬¬yyttbbsswwggKKµµaann  ..  KKaatt''®®ttUUvvEEtt®®JJtt''®®VVss''EEbbkkeeccjjBBIImmiitt††
@@dd**kkMMsstt''eennHHCCaaddaacc''xxaatt  ..  KKaatt''yyMMbbeeNNII††rr  KKaatt''nniiyyaayynnUUvveeKKaallbbMMNNggrrbbss''
KKaatt''bbeeNNII††rr  ––

TTII11--  KKaatt''®®ttUUvveennAArrgg''ccSSddMMNNwwggkkUUnn®®bbuuss44nnaakk''eeTToott  ttaammbbNN††SSbbII††rrbbss''KKaatt''
EEddllVVnnpp††SSmmuunnnnwwggGGggkkaarrnnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''  ffaaeebbIInnrrNNaaVVnnrrYYcceeccjjBBIInnwwmmEEddkk
eennHH  ®®ttUUvvEEttmmkkrrgg''ccSSCCYYbbCCMMuuKK~~aaeennAAppÊÊHHrrbbss''eeyyIIggeennHH  ..

TTII22--  xxMM∆∆̈̈VVnnTTTTYYllbbNN††SSBBIIbbggKKwwmm--ggYYnn®®ttaaccffaa  eebbIIxxMM∆∆̈̈ssll''eennAArrss''  ®®ttUUvvEEttttaamm
ddaannrrkkeessIIuubb[[eeXXIIjjGGMMBBIIllkk≈≈NN::´́nnvviibbttii††  EEddlleekkIIttmmaanneeLLIIggkk~~̈̈gg®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa
bbNN††aall[[vviinnaasshhiinneehhaacceexx¬¬aaccppßßaammiinnTTMMnnggyy""aaggeennHH  ..  eebbIIxxMM∆∆¨̈®®ssaavv®®CCaavveeTTAA
rrkkeeXXIIjjddUUcceeyyaabbll''rrbbss''eellaakk  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvvssrreessrrTTuukkCCaa®®bbvvttii††ssaaÂÂss††  CCaaeemmeerroonnssMM
rraabb''kkUUnnEExxµµrr  CCaaBBiieesssseemmddwwkknnSSEExxµµrreennAACCMMnnaann''ee®®kkaayy  [[VVnnddwwggyy""aaggcc∫∫aass''llaa--
ss''ffaa  ––

--  GGggkkaarrGGnnaammiikkCCaannrrNNaa  ??
--  eettII®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggCCaassaassnn__NNaa  ??
mmUUlleehhttuueennHH  yyaayyeeTTooggkk**ssMMeerrcccciitt††®®ttUUvvEEtt®®TTSSeennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ttssflflUU®®ssaavv

®®CCaavv[[VVnnddwwggcc∫∫aass''CCaaggeennHHtteeTTAAeeTToott  BBIIååVVyykkllrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  EEddll
®®ssaabb''EEttbbeeNNII††rrKK~~aaeeddIIrrrr""uuyyccUUllmmkkrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTssEExxµµrryy""aagg®®ssYYllKKµµaannhhtt''eennOO
yy  KKµµaannBBiiVVkkeeFFII√√ssÂÂggaammyy""aaggeennHH  ..

KKMMeerraaggkkaarrTTII11rrbbss''hhUU--CCIImmiijjVVnnssMMeerrccCCaassƒƒaaBBrreehhIIyy  KKWW®®ttUUvvttaammllMMnnSSJJ--
kk¥¥TTUUnnµµaannrrbbss''ttaa®®bbFFaannTTiijj  EEddllVVnnnniiyyaayyBBIIyybb''́́ ff©©TTII2288  kkuumm∏∏::  11994488ffaa  ––

--  cc∫∫SSggCCaammYYyyEExxµµrr  eebbIIQQ~~HHVVnn®®KKbb''®®KKgg  eebbIIccaajj''eeFFII√√eessddΩΩII  EEddllkkaalleeNNaaHH
yyaayyeeTTooggGGgg¨̈yyss††aabb''CCaammYYyynnwwggeeKKEEddrr  ..  mm""¥¥aaggeeTToott®®ttUUvvttaammllMMnnSSJJkk¥¥xxßßiibb
eexxßßøøvvrrbbss''yyYYnnEEddllffaa  ––
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--  eebbII‰‰ggmmiinneeTTAAttTTll''eeFFII√√ccMMVVMMggeennAAkkmmıı̈̈CCaaeeTT  ‰‰ggnnwwggss¬¬aabb''eeddaayykkaarrGGtt''XX¬¬aann
EEtteebbII‰‰ggeeTTAAyykkVVyyvvaassuuIIuu  ‰‰ggGGaacceennAAmmaannssMMNNaaggnnwwggeennAArrss''tteeTTAAeeTToott˘̆˘̆˘̆

yyaayyeeTTooggnnwwkkeeXXIIjjssBB√√®®KKbb''kk**®®sskk''TTwwkkEEPP~~kkee®®ccaakk@@  ®®BBmmTTSSggrraa""yyrraabb''®®VV
bb''mmiitt††@@rrbbss''KKaatt''ffaa  ––

--kk~~̈̈ggmmYYyyCCIIvviitteennHH  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvvvviinnaass®®JJtt''®®VVss''bbggbbÌÌËËnn®®KKYYssaarr  rrggTTuukk≈≈eevvTTnnaarrhhUUtt
ttSSggBBIIGGaayyuu2200qq~~SSrrhhUUttmmkkddll''́́ ff©©eennHH  eeddaayyssaarrEEttyyYYnnhhaaNNUUyyttaammrrkkssmm¬¬aabb''
BBIIee®®JJHHxxMM∆∆̈̈eeKKccmmiinnbbMMeerrIIvvaa  ..  kkaalleeNNaaHHPPaaKKee®®ccIInn®®JJtt''rrss''  ..

EEtt≤≤LLËËvveennHHbbNN††aallmmkkEEttBBIIyyYYnnhhaaNNUUyyddEEddll  EEddllllYYccbbnn¬¬MMee®®bbIIeeQQµµaaHH
GGggkkaarrGGnnaammiikk  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvv®®JJtt''®®VVss''bbII††kkUUnn@@bbÌÌËËnn@@kkµµÁÁyy@@  eehhIIyyEEddllPPaaKKee®®ccIInnKKWW®®JJ
tt''ss¬¬aabb''  ..

--  KKµµaannkkaarrttkk''ss¬¬̈̈ttQQWWccaabb''eexx¬¬aaccppßßaaGGII√√CCaaggkkaarreeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk  nnUUvv®®kkuummXXaatt--
kkrrEEddllmmkkccaabb''ccggbbII††rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  nnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeLLIIyy  !!  ccMMEENNkk®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††
®®ttUUvvrrllaayyGGss''rrllIIgg  xxMM∆∆̈̈ssll''EEttVVtt´́ddTTeeTTCCaaeellIIkkTTII22  ..

yyaayyeeTTooggeellIIkk´́ddbbnn''®®ssnn''GGss''vvttƒƒ¨̈ss&&kkii††ssiiTTiiÏÏTTSSggLLaayy  ssUUmmCCYYyyEENNnnSS
kkaarr®®ssaavv®®CCaavvrrbbss''KKaatt''[[qqaabb''VVnnssMMeerrcc  ..

KKaatt''nnwwkkeeTTAAddll''sskkmmµµPPaaBBrrbbss''hhIIuuEEtt¬¬  EEddlleeKKssaall''eeBBjjBBiiPPBBeellaakk˘̆˘̆˘̆  EEtt
hhIIuuEEtt¬¬ssmm¬¬aabb''bbrreeTTsseeddIImm∫∫IIBB®®ggIIkk®®bbeeTTssrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫II®®ttYYtt®®ttaaBBiiPPBBeellaakk  ..
ccMMEENNkk‰‰EExxµµrrvviijj  kk**®®ssaabb''EEtteeKKeeppIIÌÌlleeBBjjBBiiPPBBeellaakkEEddrrffaa  EExxµµrrkkaaccssaahhaavvCCaa
gghhIIuuEEtt¬¬eeTTAAeeTToott  ..

bb""uuEEnn††eebbIIeeyyIIggBBiinniitt¥¥[[hhµµtt''cctt''eeTTAA  GG~~kkEEddllssmm¬¬aabb''EExxµµrr  CCaaGGggkkaarrGGnnaammiikk  CCaa
EExxµµrrll©©gg''eexx¬¬AA  CCaaeeccaarr´́®®BB  EEddlleekkIItteeLLIIggBBIIkkaarrjj¨̈HHjjgg''  eehhIIyyEEddll®®ttUUvvXXaattkkrr
GGaaff··kkMMVVMMggssmm¬¬aabb''bbnn††eeTTAAeeTToott  rrhhUUttddll''GGss''ssaassnn__EExxµµrr  eennAA´́ff©©NNaammYYyyCCaammiinn
xxaann  ..  XXaattkkrrCCaaGGggkkaarrGGnnaammiikk  KKµµaannrrUUbbKKµµaannrraagg  ee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmm  GGYYtteekkÌÌ
ggkkÌÌaagg  ttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaattMMNNaaggrrbbss''GGggkkaarr  eeddIIrrGGeeJJIIÇÇjjPPUUttkkuuhhkk  ccuucc[[ccMM@@ccMMNNuucc
eexxßßaayy´́nnnnaammWWuunnGG~~kkrrddΩΩkkaarrEExxµµrr  rrYYcc®®bbmmUUllddwwkknnSSyykkeeTTAAccUUllccMMkkNN††aallGGnnÊÊaakk''EExxßß
ee®®ttoomm´́nn®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg  [[®®kkuummeennHHVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaalleellgg@@  KKµµaannBBiiVVkk
bbgg≈≈MM  KKµµaannBBiiVVkkccgg˘̆˘̆˘̆  ®®KKbb''@@rrUUbbeess¬¬øøkkJJkk''‰‰kkssNNÏÏaannttaammyyssss&&kkii††ssÌÌaatt@@  ««  mmii
nnEEmmnn®®ssaatteexxaa  eeddaaHHGGaavv  rrYYccbbÂÂJJççkkccUUllkk~~̈̈ggbbnnÊÊbb''ååssµµ&&nn  nnSS[[llMMVVkkeevvTTnnaa  ddUUcc
hhIIuuEEtt¬¬ssmm¬¬aabb''CCaattiihhÇÇIIvveeLLIIyy  »»  ..

kk~~̈̈ggrryy::44qq~~SSKKtt''  yyaayyeeTTooggTTTTYYllTTaarruuNNkkmmµµkk~~̈̈ggssƒƒaannnnrrkkeellaakkiiyy  ..  KKaatt''
qq©©ll''EEssnnqq©©ll''ffaa      eehhttuuyy""aaggddUUcceemm††ccVVaannCCaaEExxµµrrEEddllCCaaGG~~kkkkaann''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  
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EEddllFF¬¬aabb''EEttss¬¬ËËtt®®ttgg''  sswwggmmiinnhhflflaannTTHHmmUUss……rruuyyppggeennaaHH  ®®KKaann''EEttCCaattMMNNaaggGGgg
kkaarrGGnnaammiikk  kk**kk¬¬aayyeeTTAACCaaXXaattkkrryy""aaggssaahhaavvåå®®kkiiddΩΩeemm""¬¬HH  ??  eehhttuuyy""aaggddUUcceemm††cc
VVnnCCaaEEbbrreeTTAAssmm¬¬aabb''®®BBHHssggÙÙEEddllxx¬¬ÁÁnnFF¬¬aabb''EEtteeKKaarrBBeessIIµµ®®BBHHssmmµµaassmmıı̈̈TTÏÏ  ??  eehh
ttuuyy""aaggddUUcceemm††ccVVnnCCaassmm¬¬aabb''bbJJÔÔvv&&nn††  rrYYcceeTTAAeellIIkkbbnn††̈̈bbBBYYkkeeccaarr´́®®BBeeTTAAvviijj  ((??!!))  ..

eeKKssMMKKaall''eeXXIIjjffaa  eennAAkk~~̈̈ggrryy:eeBBll44qq~~SSeennaaHH  GGggkkaarrssmm¬¬aabb''  ––
--  EExxµµrrssaaFFaarrNNrrddΩΩ
--  EExxµµrr®®ssLLaajj''sseemm††cc““  EEddlleennAAkk~~̈̈ggeennaaHHmmaanneeyyaaFFaaccMMnnYYnn44mmWWuunnnnaakk'',,
--  EExxµµrr®®kkhhmm®®kkuummeexxoovv--ssMMppnn,,  eennAATTIIbbJJççbb''
--  EExxµµrr®®kkhhmmEEddlleekkIIttmmkkBBIIeeccaarr  eeddaayyKKµµaannCCMMnnMMuuCCMMrrHHGGII√√eeLLIIyy  ..
««  eebbIImmiinnVVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk  sswwggmmiinneeCCOO  »»  ..
CCaaTTIIbbJJççbb''  eellaattaaGGaaggkk**bbJJÇÇaakk''ffaa  GGggkkaarrKKWWyyYYnnhhaaNNUUyy  ..  yyaayyeeTToogg

nnwwkkeeXXIIjjeeLLIIggvviijj  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''eeFFII√√ddMMeeNNIIrrBBIIvvtt††ss√√aayymmkkPPUUmmiiGGnn¬¬gg''kkUUbb  bbnn††
mmkkddll''VVtt''ddMMbbgg  eeddaayykkaatt''ttaamm®®ssuukkeemmaaggÚÚssßßII  EEddllmmaannccmm©©aayy112200KKIILLËËEEmm""
®®tt  ..  KKaatt''VVnneeXXIIjjeekkµµgg@@bbUUddUUyyccMMnnYYnn3333nnaakk''  EEddllCCaakkUUnnyyYYnnhhaaNNUUyy  mmaann
GGaavvuuFFsswwggmmiinn®®KKbb''́́ dd  kkMMBBuuggbbeeJJççjjsskkmmµµPPaaBBeeddaayyeessrrII  ..  mmaann®®kkuummxx¬¬HH®®cctt''cc--
eegg˚̊HHQQrreemmIIlleessIIccccMMGGkk®®bbmmaaffEExxµµrrCCaaee®®ccIInnEEssnnnnaakk''      EEddlleeddIIrreeTTAAeeddIIrrmmkkKKµµaann
TTiisseeddAA  mmaannEEtteexxaaGGaavvddaacc''ddaaccmmYYyybbnn¬¬aass''CCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnn  VVtt´́ddTTeeTT  ..  mmUUlleehhttuu
TTSSggGGss''eennHHCCaaBBnnWW¬¬GGaaccbbJJççSSggeellcceeccjjnnUUvvkkllll∫∫iiccnniiggnneeyyaaVVyyrrbbss''yyYYnn
hhaaNNUUyy  EEddllvvaattTTIIyykkTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaa˘̆˘̆˘̆

lluuHHmmaannBBnnWW¬¬xx¬¬HH@@yy""aaggeennHH  yyaayyeeTTooggkk**®®VVbb''mmiitt††@@rrbbss''KKaatt''ffaa  ––
««  xxMM∆∆̈̈mmiinnccaakkeeccjjeeccaall®®ssuukkEExxµµrrCCaaddaacc''xxaatt  xxMM∆∆̈̈bb††ËËrrCCIIvviitteennAA®®ssuukkEExxµµrr  xxMMBB¥¥aayyaa

mm®®ssaavv®®CCaavv[[VVnnddwwggcc∫∫aass''eellIIssBBIIeennHHeeTTAAeeTToott  »»  ..  eennAAeeBBllxxMM∆∆̈̈rrkkeeXXIIjj  xxMM∆∆̈̈nnwwgg
ssrreessrrTTuukkCCaa‰‰kkssaarr  CCaaBBiieessssTTuukkCCaabbNN††SSddll''EExxµµrrCCMMnnaann''ee®®kkaayy®®KKbb''@@®®ss--
TTaabb''  ttSSggBBIIeemmddwwkknnSSrrhhUUttddll''kkUUnnEExxµµrrTTUUeeTTAA  [[VVnnddwwggeehhIIyynnSSKK~~aarriiHHrrkkmmeeFF¥¥aaVV--
yyeeddaaHH®®ssaayyee®®ssaacc®®ssgg''CCaattiieeyyIIggeeLLIIggvviijj  ..

--  ®®ttUUvvbbbbYYllKK~~aassiikkßßaaGGMMBBIInneeyyaaVVyy
--  ®®ttUUvvbbbbYYllKK~~aa®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaa  eeddaayymmiinnbbEENN††ttbbeeNN††aayy[[ccaajj''eeVVkk≤≤TTiiÏÏ

BBllnneeyyaaVVyybbrreeTTss  mmaanncciinnnniiggyyYYnnCCaaeeddIImm  ..  
--  ®®ttUUvveeccHHxxµµaass''eeGGoonnccMMeeJJHHGGMMeeBBIIeeffaakkTTaabbTTSSggLLaayy  QQbb''yyll''®®ccLLMMeeddaayy

≤≤ttBBiiccaarrNNaa  ddUUccEExxµµrrEEddlleekkIItteeLLIIggccMMCCMMnnaann''eess††ccssIIhhnnuu  nniiggeemmEExxµµrr®®kkhhmmeexxoovv
ssMMppnn  ..
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--  ®®ttUUvvyyll''ffaa  KKµµaannssaassnn__NNaa®®ssLLaajj''EExxµµrrCCaaggEExxµµrreeLLIIyy  ..
--  eebbIIEExxµµrrmmiinneeccHHCCYYyyEExxµµrreeTT  KKµµaannssaassnn__dd´́TTNNaaGGaaccmmkkCCYYyyEExxµµrrVVnneeLLII--

yy  ((xx¬¬ÁÁnnTTIIBBwwggxx¬¬ÁÁnn  ……GGtt††aahhiiGGtt††eennaannaaeeffaa))  ..
--  GGaavvuuFFdd**ss&&kkii††ssiiTTiiÏÏxx¬¬SSggkk¬¬aaGGaacckkaarrJJrrCCaattiiVVnn  KKWWEExxµµrr®®KKbb''rrUUbb  ®®KKbb''mmCCŒŒddΩΩaann

®®ttUUvvPP∆∆aakk''rrllwwkkee®®kkaakkeeLLIIgg  rrYYbbrrYYmmKK~~aaeeddaayyeessµµaaHH®®ttgg''  CCaaBBiieessss®®ttUUvveeccHHllHHbbgg''
eeccaall[[GGss''nnUUvvKKMMnnMMuuppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  mmiinn®®ttUUvvnniiyyaayyrrMMllwwkk®®ccMMEEddll@@  nnUUvvkkMMhhuussTTSSggLLaa--
yyEEddllvvrrCCnnEExxµµrrVVnn®®bb®®BBwwtt††xxuussBBIImmuunn@@eennaaHHeeLLIIyy  ..ll..

eennAAeeBBllEEddlleellaakkttaaGGaaggss††aabb''ssMMddIIGGHHGGaaggrrbbss''yyaayyeeTTooggVVnnmmkkddll''
®®ttwwmmhh~~wwgg  KKaatt''mmaannkkaarrrrMMeePPIIbbcciitt††yy""aaggxx¬¬SSgg  kk**eellIIkk´́ddGGEEggÌÌllssµµaayyaayyeeTToogg  ®®BBmm
TTSSggnniiyyaayyffaa  ––

--  ®®bbeessIIrrNNaass''  !!  ®®bbeessIIrrNNaass''  !!  eennHHCCaakkMMnniittdd**llÌÌ‰‰kk  ..  xxMM∆∆̈̈ssMMuuKKSS®®TTnniigg
CCUUnnBBrrddll''bbgg  ssUUmmeeTTvvttaaCCYYyybbgg[[VVnnssMMeerrccnnUUvveeKKaallbbMMNNggdd**eeqqII~~mmeennHH˘̆˘̆˘̆  xxMM∆∆̈̈
ssMMuuFFaannaaCCUUnn®®ssII@@TTSSgg1133nnaakk''  eeccjjddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''bbnnÊÊaayyGGMMBBiill  ..

kk~~̈̈gg{{kkaassEEbbkkKK~~aaCCaaccuuggee®®kkaayyeennHH  ®®KKbb''@@rrUUbbttwwgg®®TTUUggeessIIÊÊrree®®bbHH  kk††̈̈kkkk††ÁÁllkk~~̈̈gg
cciitt††  BBMMuuGGaaccrrkkJJkk¥¥eeBBccnn__‰‰NNaammkkBBNN··nnaa[[GGss''eesscckkII††VVnneeLLIIyy  ..  TTSSggGGss''
KK~~aammaannEEttTTwwkkEEPP~~kkCCMMnnYYssssMMddII  EEddllCCaassaakkßßII´́nneesscckkII††QQWWccaabb''eexx¬¬aaccppßßaaeessaakkss
ee®®gggg  ..  mmiitt††@@dd**kkMMsstt''TTSSggGGss''kk**EEbbkkKK~~aarrhhUUtt  ttSSggBBIIeeBBlleennaaHHmmkk  ..

❑                                   ❑

❑
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‹‹  kkaarrrrss''eennAAkk~~¨g̈grrbbbbyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††

‹‹  kkaarrccaatt''EEttggttSSggCCaaKKiijjssmm©©aatt''

‹‹  eeddIImm∫∫IIbbeeggII˚t̊tEExxµµrrffIIµµ  bbUUddUUyy®®ttUUvveerroonnGGkkßßrrEExxµµrr

‹‹  eeccaarrbb¬¬nn''CCaaeellIIkkTTIImmYYyy

‹‹  CCYYbbeemmbbUUddUUyyeeQQµµaaHHvviijj--KKiimmeelloogg  nniigg  llwwkk

‹‹  CCMMrrMM««kkuummaarrssggQQaamm»»

‹‹  eeccaarrbb¬¬nn''CCaaeellIIkkTTIIBBIIrr

‹‹  CCYYbbeellaakk  ffaacc''--ee®®TTOOgg  nniiggeellaakk  KKwwmm--hhflflYYrr

‹‹  eeccaarrbb¬¬nn''CCaaeellIIkkTTIIbbII

´́ff©©bbnn††bbnnÊÊaabb''  yyaayyeeTTooggeeddIIrreemmIIllccMMkkaarrEEpp¬¬eeQQIIssiiƒƒtteennAAPPUUmmiiee®®kkaayyvvtt††rrMMddYYll
mmYYyy®®ttYYss  ..  KKaatt''eeddIIrrBBIIvvtt††rrMMddYYllrrhhUUttddll''vvtt††eeJJFFiivvggßß  KKaatt''eeXXIIjjeeddIImmeeQQIIssIIuuEEpp¬¬
®®KKbb''FFuunnssii√√tt®®kkjjgg''@@  ®®ttUUvveeppII¬¬ggeeqqHHeexx¬¬aaccJJsseeBBjj  ..  ccMMEENNkkppÊÊHHvvIILLaaee®®KKOOggeeQQII
ccMMnnYYnn330000xx~~gg  ®®ttUUvvrruuHHeerrIIddwwkknnSSeeccjjGGss''rrllIIgg  ssll''EEttkkMMeeTTcc≤≤ddÏÏnniiggCCeeNNII††rrEEddll  
eeFFII√√BBIIffµµ  ..

CMBUkTI21

kkaarrrrss''eennAAkk~~¨g̈grrbbbbyyYYnnkkuummµµ¨ÿynniiss††
BBIÍ́ ff©©TTII2255--44--7799  ddll''́́ ff©©TTII1166--66--8800
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eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggVVnnCCYYbbEEtt®®ssIIeemmmm""aayyddUUccxx¬¬ÁÁnnKKaatt''  EEddll®®ttUUvv®®JJtt''®®VV
ss''bbII††kkUUnn  ««KKWW®®JJtt''ss¬¬aabb''»»  ssMMNNaakk''eennAAkk~~̈̈ggkkUUnnxxÊÊmmttUUcc@@®®bbkk''ss¬¬wwkkddUUgg  KKµµaannCCJJÇÇSSgg
KKµµaannEE®®KK  GGgg̈̈yy……eeddkkppÊÊaall''ddII  ..  eeBBllCCYYbbKK~~aaeeddaayy´́ccddnn¥¥eennHH  kk**eellaatt{{bbKK~~aaKKSSgg
mmaatt''  hhaarrnniiyyaayysswwggmmiinnrrYYcc  ®®KKbb''@@KK~~aa®®KKvvIIkk∫∫aallmmaannEEttTTwwkkEEPP~~kkeeTTCCaassMMnnYYrrnniiggCCaa
cceemmII¬¬yy  ..

yyaayyeeTTooggssYYrrssuuxxTTuukk≈≈eeppßßgg@@kk**ddwwggffaa  ««®®KKYYssaarrnniimmYYyy@@mmaannssmmaaCCiikk1100nnaa
kk''®®ttUUvvss¬¬aabb''yy""aaggttiicc44nnaakk''  ..  mmaann®®KKYYssaarrxx¬¬HHssll''eennAArrss''EEttmm~~aakk''  mmaann®®KKYYssaarrxx¬¬HH
®®ttUUvvss¬¬aabb''ppuuttBBUUCC  ..  eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggkk**GGYYttnnwwggeeKKEEddrr  ..  eemmIIllccuuHH  !!  ®®KKYYssaarrrrbb
ss''xxMM∆∆̈̈88nnaakk''  ssll''eennAArrss''EEtt55nnaakk''  ..  ®®KKYYssaarrbbÌÌËËnnbbeeggII̊̊ttrrbbss''xxMM∆∆̈̈1133nnaakk''  ssll''eennAA
rrss''77nnaakk''  ..  ®®KKYYssaarrkkµµÁÁyyrrbbss''xxMM∆∆̈̈99nnaakk''  ssll''eennAArrss''EEttmm~~aakk''KKtt''  ..  ®®KKYYssaarrrrbbss''
bbÌÌËËnn´́ff¬¬xxMM∆∆̈̈44nnaakk''  ®®ttUUvvss¬¬aabb''ppuuttBBUUCC  ..  ««  xxMM∆∆̈̈ssrreessrrCCaaååTTaahhrrNN__eennHHccgg''bbgg˙̇aajjffaa
EExxµµrreeyyIIgg®®ttUUvvss¬¬aabb''CCaaggJJkk''kkNN††aall  »»  ..  mm""¥¥aaggeeTToott  GG~~kkeessssssll''eennAArrss''kk**
eePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''®®bbeeTTssTTII33  ddUUccCCaa®®KKYYssaarryyaayyeeTTooggCCaaeeddIImm  KKµµaannssll''nnrrNNaa
mm~~aakk''eennAA®®ssuukkEExxµµrreeTT  ..ll..  nniigg  ..ll..

´́ff©©bbnnÊÊaabb''mmkk  yyaayyeeTTooggeeddIIrreemmIIllTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggmmYYyy®®ttYYss  ..  KKaatt''eeccjjddMM
eeNNIIrrBBIIppßßaarrvvtt††llaabb  eeddIIrrvvaaggmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥FFMMeeTTAAkkaann''pp¬¬ËËvveellxx11  ®®ssbbttaammbbeeNN††aayy
ddggssÊÊwwggssEEgg˚̊rr  eeTTAAkkaann''ppßßaarreellII  EEddllmmaannccmm©©aayyCCaa44KKIILLËËEEmm""®®tt  rrYYccKKaatt''®®ttLLbb''
vviillvviijj  eeddIIrrttaammpp¬¬ËËvveellxx33  ..

{{BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy  !!  TTII®®kkuuggmmYYyyTTSSggmmUUllssll''EEttssMMbbkk  ..  TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggCCaaTTII
®®kkuuggTTII22´́nn®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  mmaannbbeeNN††aayy®®bbEEvvgg66KKIILLËËEEmm""®®tt  ..  ccuuggxxaaggeeCCIIggmmaann
ppßßaarrmmYYyy  KKWWppßßaarrvvtt††llaabb  ..  ccuuggxxaaggeeCCIIggmmaannppßßaarrmmYYyyeeTToottKKWWppßßaarreellII  ..  ppßßaarrTTSSgg
BBIIrreennHH®®ttUUvvrruuHHeerrIIGGss''rrllIIgg  ..  eennAAkkNN††aallTTII®®kkuugg  mmaannppÊÊHHppßßaarrssaaFFaarrNN::mmYYyyyy""aagg
FFMM  bbeeNN††aayy®®bbEEvvgg110000EEmm""®®tt  TTTTwwgg®®bbEEhhll4400EEmm""®®tt  mmaannff~~ll''BB&&TTÏÏCCMMuuvviijj  ..  ®®ss
bbbbeeNN††aayyff~~ll''eennHH  mmaannhhaaggllkk''TTMMnniijj®®KKbb''mmuuxx  mmaannTTSSggeerraaggkkuunn  nniigg{{ssff
ddΩΩaannCCaaeeddIImm  ..  xxaaggtt∫∫ËËggppßßaarrFFMM  ®®ssbbttaammbbeeNN††aayypp¬¬ËËvveellxx11  eellxx22  eellxx22kk--
nn¬¬HH  nniiggeellxx33  mmaannhhaaggllkk''TTMMnniijj®®KKbb''mmuuxx66CCYYrr  bbeeNN††aayy®®bbEEhhll550000EEmm""®®tt
mmaannTTSSggeerraaggkkuunn  eerraaggeell≈≈aann  nniigg{{ssffddΩΩaannCCaaeeddIImmppgg  ..  xxaaggeeCCIIggppßßaarrmmaannhhaagg
llkk''TTMMnniijj®®KKbb''mmuuxx44CCYYrr  mmaannTTSSggeerraaggkkuunn  eerraaggeell≈≈aann  nniigg{{ssffddΩΩaannppggEEddrr  ..

´́ff©©TTII1177--44--7755  hhaaggTTSSggeennHHmmaannTTMMnniijj®®KKbb''mmuuxxeeBBjj@@  ..  ≤≤LLËËvv´́ff©©TTII2288--
44--7799  eemm""aagg®®bbEEhhll1111  TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggssll''EEttssMMbbkk  ssUUmm∫∫IIEEttTT√√aarrbbggÌÌËËcc  ®®ttUUvv
eeddaaHHddwwkknnSSeeccjjGGss''rrllIIgg  GGaacceemmIIlleeXXIIjjkk~~̈̈gghhaaggTTSSggeennaaHHTTeeTTssÌÌaatt  ..  ddUUeecc~~HH



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                226622

bbgg˙̇aajj[[eeXXIIjjCCaakk''EEss††ggffaa  ®®bbeeTTssEExxµµrr®®ttUUvvvviinnaasshhiinneehhaacckk~~¨̈ggrryy::eeBBllGGgg
kkaarrTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHH  KKWWGGggkkaarrbbMMpp¬¬aajjeexxÊÊccbbMMpp¬¬aajjxxIIÊÊTTSSggGGss''  ..  yyaayyeeTTooggeeddIIrreemmII
llbbeeNNII††rrrrYYcceeFFII√√ssMMnnYYrrssYYrreeddaayyqq©©ll''ffaa  eettIIGGggkkaarrGGtt''rrUUbbGGtt''rraaggeennHHeeFFII√√eemm††ccGGaaccddww
kkTTMMnniijj®®KKbb''mmuuxxnniigg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††eeppßßgg@@dd**ee®®ccIInnmmhhiimmaa  ®®BBmmTTSSggTT√√aarrbbggÌÌÁÁcc  ttuu  TTUU
eeCCIIggmm""aa  EE®®KK  CCaaeeddIImmeeTTAAkkaann''TTIINNaa  ??  ..  

yyaayyeeTTooggeeddIIrreeTTAAddll''ppßßaarrFFMM  kk**bbtt''eeqq√√ggeeddIIttaammpp¬¬ËËvvLLaaeeGG  ((  La Haye ))  ®®ssaa
bb''EEtteeXXIIjjyyaayyccaass''@@bbYYnnnnaakk''GGgg̈̈yyppÊÊaall''ddII  {{bbkk∫∫aallCCgggg''rreebboobbGGss''ssggÙÙwwmm
yyaayyeeTTooggeeddIIrrccUUlleeTTAACCYYbb  CCMMrraabbssYYrrssuuxxTTuukk≈≈  ..
YY yyaayymm~~aakk''rr""aayyrr""aabb''ffaa  ––

--  ®®kkuummKKaatt''TTSSggbbYYnnnnaakk''eennHH®®ttUUvv®®JJtt''®®VVss''®®KKYYssaarrGGss''rrllIIgg    kk**bbbbYYllKK~~aammkk
ssMMNNaakk''eennAATTIIeennHHCCaaggmmYYyyEExxeehhIIyy  ee®®JJHHeeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAmmuuxxeeTToottEEllggrrYYcc  ..    yyaa
yyeeTTooggssYYrrffaa  ––

eettIImmççaass''hhaaggTTSSggLLaayyeennaaHHmmaannmmkkkkaann''TTIIllMMeennAA……eeTT  ??  ..  yyaayyddEEddlleeqqII¬¬
yyeeLLIIggffaa  ––

--  mmaannxx¬¬HH@@EEddrr  PPaaKKee®®ccIInn®®ssII@@˘̆˘̆˘̆  bb""uuEEnn††mmkkddll''eeXXIIjjeeFFII√√mmuuxxss©©ÁÁtt®®KKvvIIkk∫∫aall
rrYYcceeddIIrreeccjjVVtt''eeTTAA  ..  mmaannGG~~kkxx¬¬HHeeddIIrrmmkkddll''PP¬¬aamm  kk**ccUUllkk~~̈̈gghhaaggeeddIImm∫∫IICCIIkkKKaass''
rrkkmmaasseeBB®®CCEEddllxx¬¬ÁÁnnVVnnkkbb''llaakk''TTuukk  ..  ccMMEENNkkbbUUddUUyyvvaattaammXX¬¬SSeemmIIllCCaanniiccçç
eeBBllGG~~kkTTSSggeennaaHHeeccjjBBIIhhaaggmmkkvviijj  vvaabb¬¬nn''yykkGGss''rrllIIgg  rrYYccVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaa--
lleennAATTIIeennaaHHeeTTAA  ..  mmaanneeBBllxx¬¬HHvvaaccaabb''ccgg  rrYYccGGaarrkkmm††ggbbnnii††cc@@  kkMMeejjIIjjrrkkmmaass
eeBB®®CC  ..

ååTTaahhrrNN__ddUUcc®®kkuummrrbbss''KKaatt''bbYYnnnnaakk''eennHH  ®®ttUUvvbbUUddUUyyccUUllmmkkccaabb''ccggTTSSgg´́ff©©
vvaavvaayyeeFFII√√VVbbyy""aaggTTaarruuNN  ..  yyaayymm~~aakk''xxaaggeennHHmmaannmmaasseeBB®®CCmmYYyykkJJççbb''[[vvaa
eeTTIIbbBBYYkkxxMM∆∆̈̈VVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnn  bb""uuEEnn††CCaaGGkkuussll  vvaaGGaarrkkyyaayymm~~aakk''‰‰eeNNaaHHmmaannrrbbYYssyy""aagg
FF©©nn''  nniiyyaayymmiinneekkIItteeddIIrrmmiinnrrYYcc  ..

mm""¥¥aaggeeTToottkk~~̈̈ggTTII®®kkuuggKKµµaannGGII√√TTSSggGGss''  KKµµaannGGgg˚̊rr  KKµµaannGGuuss  KKµµaannTTwwkk  ..  yyaayy
eennHHeellIIkk´́ddccggÌÌ¨̈ll®®BBmmTTSSgg®®VVbb''yyaayyeeTTooggffaa  ––  ««  eeBBllddNN††SSss¬¬®®ttUUvvEEttBBuuHHTT√√aarr
bbggÌÌÁÁccVVkk''EEbbkkeennaaHHdduutt˘̆˘̆˘̆  ®®ttUUvvkkaarrTTwwkkkk**yyYYrrkkUUnnLLSSggttUUccmmYYyyeennaaHHeeTTAAddggTTwwkkssÊÊwwgg»»
..  ddUUeecc~~HH®®kkuummrrbbss''KKaatt''TTSSggbbYYnnnnaakk''  GGgg̈̈yyrrgg''ccSSeeBBllss¬¬aabb''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..ll..  nniigg
..ll..

yyaayyeeTToogg®®sskk''TTwwkkEEPP~~kkee®®ccaakk@@  GGaaNNiittddll''yyaayyTTSSggeennaaHHNNaass''  ..  KKaa
tt''nnwwkkff©©ËËrrkk~~̈̈ggcciitt††ffaa  ––            {{EExxµµrreeGGIIyy  !!  mmiinnkkYYrrFF¬¬aakk''dduunnddaabbddll''ff~~aakk''eennHHeessaaHH  ..  ®®kk
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eehhIIyyTT&&lleeTToott  ..  KKµµaannnnrrNNaaGGaaccCCYYyynnrrNNaaVVnneeLLIIyy  ..  yyaayyeeTTooggkk**ssMMBBHH
ssMMuullaayyaayyTTSSggbbYYnnnnaakk''eennaaHH  rrYYccKKaatt''eeddIIrreeTTAAeemmIIlleerraaggeell≈≈aannVVkk''eessgg  ssiiƒƒtteennAA
xxaaggeeCCIIggppßßaarrFFMM  EEddlleevvoottkkuuggbbJJÇÇaa[[bbgg˙̇aatt''eell≈≈aann  ..  eeKK[[eeQQµµaaHHffaa  eell≈≈aannCCaattii..
®®kkuummeennHHssMMNNaakk''eennAAEEssnnrreehhmmrrhhaamm  eeddkkppÊÊaall''ffµµ  KKµµaannkkeennÊÊll  KKµµaannmmuugg  eeBB--
llddNN††SSss¬¬  ®®ttUUvvEEttBBuuHHTT√√aarr  bbggÌÌÁÁcc  ttuu  TTUUVVkk''EEbbkk  ®®ttUUvvkkaarrTTwwkkkk**yyYYrrLLSSggeeTTAAddggTTwwkk
ssÊÊwwggGGJJççwwggEEddrr  ..  KKµµaannnnrrNNaaeeTTAAssMMNNaakk''eennAACCaann''TTII22  ……TTII33eeLLIIyy  ee®®JJHHCCaakkEEnn¬¬
ggEEddlleeKKTTuukkssMMrraabb''CCuuHHeennaammeeTTAAvviijj  ..  yyaayyeeTTooggeeddIIrreeTTAAkkaann''ssaallEEddlleeKKkkMMBBuu
ggbbgg˙̇aatt''eell≈≈aann  ..  KKaatt''PP∆∆aakk''rrMMeePPIIbbPP¬¬wwkk  ee®®JJHHeennAAmmuuxxssaallbbgg˙̇aatt''eell≈≈aann  KKaatt''eeXXIIjj
GGMMbbiillEEddllhhUUrreehhoorreeccjjBBIIee®®ccIInnrryyVVvvBBuukkkkJJççaass''  EEddllbbJJÇÇaakk''[[ddwwggffaa  eeKKVV
nnllaakk''TTuukkCCaayyUUrrqq~~SSmmkkeehhIIyy  ..  yyaayyeeTTooggssYYrr®®ssIIyyYYnnhhaaNNUUyydd**eekkµµggmm~~aakk''
EEddllCCaaGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvv®®kkuummeell≈≈aannffaa  ––

--  eettIIVVnnGGMMbbiillBBIINNaaee®®ccIInneemm""¬¬HH  ??
®®ssIIyyYYnneennaaHHeessIIcckkaacc''kk  ®®BBmmTTSSggeeqqII¬¬yyEEvvkkEEjjkkffaa  ––
--  ®®bbeeTTssEExxµµrrmmiinnxx√√HHGGMMbbiilleeTT  KKWWEExxµµrr®®kkhhmm®®bbmmUUllyykkmmkkllaakk''mmiinn[[®®bbCCaa

CCnnEExxµµrrhhUUbbeeTTeettII  !!  ..  ssBB√√́́ ff©©eennHH  GGMMbbiillmmaannee®®ccIInnrryyVVvv  EEddllvvaallaakk''TTuukkkk~~̈̈gg
eerraaggkkuunneeGGEEddnn  nniiggkk~~̈̈ggCC®®gguukkssƒƒiitteennAAEEkk∫∫rrssƒƒaanniiyyrrffeePPII¬¬ggCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆..

❑                                  ❑

❑

´́ff©©TTII3300--44--7799  eemm""aagg®®bbEEhhll99®®BBwwkk  yyaayyeeTTooggeeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAeerraaggkkuunneeGG
EEddnnmm††ggeeTToott  ..  GGMMbbiillEEddllGGggkkaarrcciitt††eeXXaarreeXXAAllaakk''TTuukkkk~~¨̈ggrryy:eeBBll4444EExx
bbggÌÌtt''mmiinn[[EExxµµrrssIIuu  kk**VVnn®®ttUUvvyyYYnnhhaaNNUUyykkaabb''TT√√aarr  bbgg˙̇ËËrreeccjjBBIIVVvvkkMMBBuukkrraabb''rryy
TTSSggeennaaHHddUUccTTwwkkVVkk''TTMMnnbb''  [[EExxµµrreekkIIbbeeddaayyeessrrII  ..

««  eennHHCCaaååTTaahhrrNN__mmYYyyeeTToott  ssmmeeTTAAttaammJJkk¥¥rrbbss''ttaaeegg√√øøgg--vvaa""nn''TTiijj  EEdd
llVVnnBBnn¥¥ll''nniissßßiittCCMMnnaann''TTIImmYYyy  kkaallBBIIyybb''´́ff©©TTII2288--22--4488  EEddlleeKKeehhAAffaa
eeFFII√√[[GGss''ssggÙÙwwmmrrYYccCCYYyy[[mmaannssggÙÙwwmmeeLLIIggvviijj  !!  »»  ..

´́ff©©TTII22--55--7799  eemm""aagg®®bbEEhhll99®®BBwwkk  yyaayyeeTTooggccUUllkkaann''ssaallaaeexxtt††VVtt''ddMM
bbggeessIIuubbssÊÊgg''rrkkkkaarreeFFII√√  ..  eeBBlleennaaHHeellaakkssWWnn--ddaajj''  ((  eellaakkssWWnn--ddaajj''®®ttUUvvyyYY
nnccaabb''xx¬¬ÁÁnneennAAqq~~SS11998844  ))  CCaaGG~~kkbbkkEE®®bbPPaassaayyYYnn--EExxµµrr  ®®kkeeLLkkeeXXIIjjKKaatt''  kk**eeFFII√√
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kkaayyvviikkaarr®®VVbb''yyaayyeeTTooggffaa  ««eellaakkssMMuuCCYYbbssiinn»»  ..  yyaayyeeTTooggkk**eeddIIrreeccjjBBIICCYYrr
eeTTAAQQrrEEkk∫∫rrCCJJÇÇSSggccSSeellaakk  ..  mmYYyyssnnÊÊ¨̈HH  eellaakksswwnn--ddaajj''kk**eeddIIrrmmkkCCYYbb{{bbyyaa
yyeeTTooggbbgg˙̇ËËrrTTwwkkEEPP~~kkrrllIIggrreellaagg  rrYYccxxßßiibb®®VVbb''KKaatt''ffaa  ––

--  ssUUmmbbggkkMMuuddaakk''JJkk¥¥eeFFII√√kkaarr[[eessaaHHNNaa±±  !!  eevvoottkkuuggkkMMBBuuggEEtteessIIuubbrrkkmmuuxxGGttII
ttGG~~kkrrddΩΩkkaarr  !!  ..

rrYYcceehhIIyykk**eekkookkkkyyaayyeeTTooggbbeeNNII††rreeTTAAkkaann''KKMMnnrrGGMMbbiill  ..  eellaakkeekkIIbbGGMMbbii--
llBBIIrrllII®®tt®®cckkffgghhuucc[[yyaayyeeTToogg  eehhIIyyxxßßiibb®®VVbb''mm††ggeeTToottffaa  ––

--  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[yyYYnnvvaassggßß&&yy  ssUUmmbbggyykkGGMMbbiilleennHHeeTTAAppÊÊHHvviijj  xxMM∆∆̈̈nnwwggPPrrvvaaffaa
bbgg®®ssIIxxMM∆∆̈̈mmkkrrkkssMMuuGGMMbbiill  ..  nniiyyaayyVVnn®®ttwwmmhh~~wwgg  eellaakkssWWnn--ddaajj''kk**ssMMuullaayyaa
yyeeTTooggeeccjjeeTTAA  ..  eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggPP∆∆aakk''rrMMeePPIIbbPP¬¬wwkkmm††ggeeTToott  ee®®JJHHeeXXIIjj®®bb
CCaarraaÂÂss††EExxµµrrCCaaee®®ccIInneess¬¬øøkkJJkk''ddaacc''rr´́yy""QQrrbbnn††kknnÊÊ¨̈yyKK~~aammuuxxjjjjwwmmccSSTTTTYYllGGMM--
eeNNaayyGGMMbbiillBBIIyyYYnn  ..

kkllll∫∫iicceennHH®®bbeessIIrrNNaass''  eemmIIllccuuHH®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrkkMMBBuuggEEttGGss''ssggÙÙwwmmrrgg''
ccSSeeBBllss¬¬aabb''  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjyyYYnnhhaaNNUUyymmkk««CCYYyy»»EEmmnn  ..  ®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrkkMM
BBuuggEEttGGtt''GGMMbbiillssIIuu  ®®ssaabb''EEttyyYYnnhhaaNNUUyyyykkGGMMbbiillmmkkEEcckk[[  ??!!??!!  ..

mmUUlleehhttuueennHH  ®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrEEddllxx√√HHkkaarrBBiiccaarrNNaa  mmiinnVVnnssiikkßßaanneeyyaaVV
yy[[VVnncc∫∫aass''llaass''  EEbbrrCCaaTTHHKKUUffGGrrKKuuNNyyYYnnhhaaNNUUyyEEddllCCaaeemmXXaattkkrr  nnii
ggCCaaeeccaarrQQ¬¬aannJJnnbb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††nniiggTTwwkkddIIEExxµµrreeTTAAvviijj  ..  yyaayyeeTTooggQQrreemmII--
llkkaayyvviikkaarrrrbbss''yyYYnnllYYccGGMMbbiillrrbbss''EExxµµrr  eehhIIyykkMMBBuuggEEttyykkmmkkEEcckk[[EExxµµrr  ««
ddUUrryykkKKuuNN»»  yy""aaggQQWWccaabb''  ..  KKaatt''®®KKvvIIkk∫∫aallrrYYcckk**vviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''kkUUnnxxÊÊmmeennAA
ee®®kkaayyvvtt††rrMMddYYllvviijj  ..  KKaatt''ttSSggcciitt††nnwwggnnrrrrwwggbbwwuuggGGtt''FFµµtt''  nnSSkkUUnnTTSSggBBIIrrnnaakk''kkaabb''KKaa
ss''ddIIddSSddMMNNSSttaammFFmmµµttaa  eeTTaaHHCCaaeeXXIIjjGG~~kk®®ssuukkeeppIIÌÌllQQUUqqrrbbbbYYllKK~~aaeeddIIrrccaakkeecc--
jjeeccaall®®ssuukkddUUcceeKKEEhhrrkkffiinn  KKWW  ««EErrkkqq~~SSggeeTTAArrkkGGgg˚̊rr»»  kk**eeddaayy  ..

❑                                       ❑

❑

eennAA´́ff©©TTII33--55--7799  eemm""aagg®®bbEEhhll99  mmaannbbUUddUUyyeekkµµgg@@33nnaakk''CCaayyYYnneehh√√  kkaann''
GGaavvuuFF®®KKbb''́́ ddeeddIIrrBBIInniitt¥¥eemmIIllPPUUmmiivvtt††rrMMddYYll  vvaa®®kkeeLLkkeeXXIIjjyyaayyeeTTooggnniiggkkUUnn@@rrbb
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ss''KKaatt''kkMMBBuuggddSSeeJJtt  vvaassggßß&&yyCCaammççaass''PPUUmmiieennHH  KKWWCCaammççaass''ppÊÊHHeeTTIIbbmmkkddll''  ..
bbUUddUUyyTTSSgg33nnaakk''eennHHkk**bbeeNNII††rrKK~~aaeeTTAABBiinniitt¥¥eemmIIllCCeeNNII††rr  ssÊÊaabbGGEEggÌÌllCCJJÇÇSSgg

CCaaffµµdduussrreellaagg®®ssiill  EEddllssll''CCÂÂggwwggkkNN††aallvvaall  mmaannEExxßßeeppII¬¬ggCCaabb''xx√√aatt''EExx√√
ggeennAAeeLLIIyy  ..  vvaassmm¬¬kk''ssmm¬¬wwggyyaayyeeTToogg®®BBmmTTSSggnniiyyaayyKK~~aavvaaffaa  ––

--  yyaayyeennHHmmaannss††̈̈kkss††mm∏∏NNaass'' Ba nay giau sang lam ppÊÊHHeennHHEEbbbbllÌÌssÌÌaa
ttNNaass''  Nha nay tôt dep lam ..  yyaayyeeTTooggss††aabb''ææddUUeecc~~aaHH  KKaatt''kk**eeddIIrreeTTAACCYYbbbbUU
ddUUyyTTSSggeennaaHH  ..  KKaatt''́́ llllkkeerrttaammxx¥¥ll''mmYYyyrryy::ssiinn  rrYYcceehhIIyykk**nniiyyaayyffaa  ––

--  eeKKaarrBBkkUUnn@@,,  kkUUnn@@ssuuxxssbb∫∫aayyeeTT……  chao con ! con manh gioi ha ??  bbUUddUU
yyttSSggbbIInnaakk''mmaannGGaarrmmµµNN__ddUUccCCaaPP∆∆aakk''  vvaaeebbIIkkEEPP~~kkFFMM@@ssmm¬¬wwggmmuuxxKK~~aammYYyyssnnÊÊ̈̈HH  rrYYccvvaa
ssMMuuGGeeJJIIÇÇjjyyaayyeeTTooggeeTTAAGGgg̈̈yyeellIICCeeNNII††rr  ..  vvaakk**ssYYrrssuuxxTTuukk≈≈  ®®BBmmTTSSggssYYrr®®bbvv
ttii††rrbbss''yyaayyeeTToogg  CCaaBBiieessssvvaaccgg''ddwwggffaa  eehhttuueemm""ccyyaayyeeTTooggeeccHHnniiyyaayyPPaa
ssaayyYYnn  ..

eeBBlleennaaHHyyaayyeeTToogg´́llllkkPPrrffaa  ““BBuukkCCaayyYYnn  mm††aayyCCaaEExxµµrr  ((  ee®®JJHHBBIIeeBBll
mmuunn@@  KKaatt''®®VVbb''bbUUddUUyyffaaKKaatt''CCaaCCaattiiyyYYnn,,  bbUUddUUyyTTSSggLLaayyeennHHEEttggEEttbbgg˙̇aajjGGaarr
mmµµNN__ccEEmm¬¬kk@@NNaass''))  ccMMEENNkkbbII††rrbbss''KKaatt''eeQQµµaaHHyyII--vviijj®®TTII  CCaaCCaattiiyyYYnn  eeTTIIbbGG
ggkkaarrssmm¬¬aabb''eeccaall  ..  bbUUddUUyyææeeQQµµaaHHeennHHvvaaeeCCOO110000PPaaKKrryy  eeTTIIbbvvaanniiyyaayy®®ttgg''@@
KKµµaannllaakk''eelloommffaa  ––

--  KKYYrr[[ss††aayyNNaass''@@  eehhttuueemm""††ccEEmm""mmiinn®®bbmmUUll®®KKYYssaarrnniivvtt††eeTTAAkkaann''®®bbeeTTss
eevvoottNNaamm  ??  kkaallBBIIqq~~SS11997755  bbUUddUUyy®®bbmmUUllGGaaNNiikkCCnnyyYYnnVVnnccMMnnYYnn22EEssnnnnaa
kk''  ddwwkknnSSeeKKccyykkeeTTAATTuukk®®ssuukkyyYYnn  ..

eemmbbUUddUUyyeennHHeeQQµµaaHHeegg√√øøgg--vv""aann''TTiijj  JJkk''ss&&kkii††33CCaaGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvveennAAPPUUmmii
vvtt††rrMMddYYlleennHH  ..  vvaabbJJÇÇaakk''ffaa  eeBBllNNaaxx¬¬HH@@EEddllbbUUddUUyyccUUllmmkk®®bbmmUUllGGaaNNiikkCCnn
yyYYnnccMMnnYYnnbb""uunnµµaann@@  ddwwkknnSSyykkeeTTAAssMMNNaakk''eennAA®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  CCaaBBiieesssseexxtt††
VVtt''ddMMbbgg  mmaannbbJJÇÇËËnnGGaaNNiikkCCnnyyYYnneeTTAAkkaann''®®bbeeTTsseevvoottNNaammccMMnnYYnn33eellIIkk  ..
kk∫∫ÁÁnnkkaaNNUUttsseeNN††aaggTTUUkkFFMM@@ttMMeerroobbCCYYrrttaammddggssÊÊwwggssEEgg˚̊rr  ®®ttgg''PPUUmmiixxii√√tt  XXMMuuEE®®BBkk
xxÊÊbb''  ..  eegg√√øøgg--vvaa""nn''TTiijjssmm¬¬wwggmmuuxxyyaayyeeTToogg®®BBmmTTSSggbbJJÇÇaakk''eeTToottffaa  ––

--  kkaalleeNNaaHHeebbIIEEmm""nnSS®®KKYYssaarrnniivvtt††eeTTAAkkaann''®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  EEmm""KKµµaannVVrrmm∏∏
PP&&yyxx¬¬aaccGGII√√eeTT  ..  ttaammTTUUkkttaammkk∫∫ÁÁnn  mmaannccaatt''EEccggKKNNkkmmµµkkaarreerroobbccMMVVyyTTwwkkCCUUnn  ..
lluuHHddll''®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  GGggkkaarreellIImmaannccaatt''EEccggTTIIllMMeennAA[[ssMMNNaakk''CCaallMMddaa
bb''llMMeeddaayy  ..  ccMMEENNkkkkUUnn@@rrbbss''EEmm""  GGggkkaarreellIIbbJJÇÇËËnn[[ccUUlleerroonneeddaayyeessrrIIttaamm
EEpp~~kk@@  ..  lluuHHeerroonneeccHHccbb''  GGggkkaarreellIIbbJJÇÇËËnn[[mmkkkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaavviijj  bb""uuEEnn††®®ttUUvv
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EE®®bbeeQQµµaaHHCCaaEExxµµrrTTSSggGGss''  ..
lluuHHss††aabb''eegg√√øøgg--vvaa""nn''TTiijjBBNN··nnaassBB√√®®KKbb''ccEEmm¬¬kkyy""aaggeennHH  KKaatt''kk**ssYYrrbbJJÇÇaakk''

ffaa  ––
--  kkUUnnTTiijj,,  eerrOOggeennHHBBiitt……  ??  ..
TTiijjeessIIccyy""aaggrrIIkkrraayyeehhIIyykk**eeqqII¬¬yyffaa  ––
--  BBiittNNaass''EEmm""  !!  ..
yyaayyeeTTooggkk**eeqqII¬¬yyeeLLIIggffaa  ––
--  ss††aayyNNaass''@@  !!  xxMM∆∆̈̈xxuussGGss''rrllIIgg  ..  bb""uuEEnn††kk~~̈̈ggeebbHHddUUggKKaatt''QQWWccaabb''≤≤ttååbb

mmaa  ..  KKaatt''nnwwkkkk~~̈̈ggcciitt††ffaa  kk~~̈̈ggrryy:44qq~~SSKKtt''  KKaatt''eeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk  KKaatt''VVnnTTTTYYllTTaarruu
KKkkmmµµppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  GGggkkaarrccaatt''kkaarrssmm¬¬aabb''eeccaallPP¬¬aamm@@GG~~kkeeccHHddwwgg  bbJJÔÔvv&&nn††  ®®BBHHssggÙÙ
CCaaCCaattiiEExxµµrr  ..  rraaÂÂss††EExxµµrrNNaaEEddllmmiinnTTaann''ddll''eevvnnss¬¬aabb''  GGggkkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµeemm""cc
@@kk**eeddaayy[[EEttddll''ss¬¬aabb'',,  rraaÂÂss††EExxµµrreessssssll''eennAArrss''  GGggkkaarrcc∫∫ËËttyykkGGss''BBII
xx¬¬ÁÁnn  mm~~aakk''@@ssll''EEttVVtt´́ddTTeeTT  ..ll..  nniigg  ..ll..  EEtteennAAeeBBlleennHH  !!  eehhttuueemm""††ccGGgg
kkaarrEEbbrrCCaabbJJÇÇËËnnbbUUddUUyymmkkkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  ®®bbmmUUllGGaaNNiikkCCnnyyYYnnddwwkknnSSyykk
eeTTAAllaakk''TTuukk‰‰®®ssuukkyyYYnnGGJJççwwgg  ??  ..  GGaaNNiikkCCnnyyYYnnTTSSggLLaayyeennaaHH  mmaannLLaann  mmaa
nnTTUUkk  mmaannkkaaNNUUttCCiiHHyy""aagg®®ssYYll  ®®BBmmTTSSggmmaannmm˙̇ËËbb  TTwwkk  ssIIuuppwwkkyy""aagg®®KKbb''®®KKaann''  ..
GGJJççwwggeerrOOggeennHHccEEmm¬¬kkNNaass''  eennHHCCaaBBnnWW¬¬eellcceeccjjyy""aaggcc∫∫aass''ffaa  GGggkkaarrKKWWyyYYnn
hhaaNNUUyyyy""aaggBBiitt®®VVkkdd  ..

ccaabb''ttSSggBBIÍ́ ff©©eennaaHHmmkk  eegg√√øøgg--vvaa""nn''TTiijjEEttggEEttccUUllmmkkkkaann''kkUUnnxxÊÊmmrrbbss''yyaayy
eeTToogg  ssMMuussYYrreesscckkII††ssuuxxTTuukk≈≈eeppßßgg@@  ..  ´́ff©©mmYYyyTTiijjssMMuuEEttggttSSggyyaayyeeTTooggCCaaKKiijj
QQ¬¬bbyykkkkaarrNN__  ..  eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggeeFFII√√CCaall©©gg''ssYYrrvvaaffaa  eettIIKKiijjQQ¬¬bbeennHHeeKK
eeFFII√√GGII√√eeTTAA  ??  ..  eegg√√øøgg--vvaa""nn''TTiijjeeBBjjcciitt††eeqqII¬¬yynnwwggssMMnnYYrreennHHNNaass''  ..  vvaajjjjwwmm®®BBmm
TTSSggBBnn¥¥ll''ffaa  ––

--  EEmm""®®ttUUvvBBiinniitt¥¥sseegg˚̊ttyykkkkaarrNN__  rrYYccpp††ll''BBtt··mmaann[[BBYYkkxxMM∆∆̈̈  ..  GGggkkaarreellIIrrbb
ss''eevvoottkkuuggccgg''ddwwggffaa  eettII®®bbCCaaCCnnEExxµµrrEEddllssMMNNaakk''eennAAvvtt††rrMMddYYll  PPUUmmiivvtt††llaabb  eettII
BBIIeeddIImmCCaassIIÌÌ@@  CCaaBBiieessssBBYYkkxxMM∆∆̈̈ccgg''ddwwggffaa  nnrrNNaaeeFFII√√kkaarrCCMMnnaann''eess††ccssIIhhnnuu  CCMMnnaann''
llnn''--nnll''  CCaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..

TTiijjssnn¥¥aapp††ll''eeJJtt  GGgg˚̊rr  [[yyaayyeeTToogg  ..  eennAAeeBBlleennaaHHKKaatt''mmaannkkaarrVVrrmm∏∏
CCaaxx¬¬SSgg  eeddaayyxx¬¬ÁÁnnKKaatt''hh~~wwgg‰‰ggkk**CCaammnnuussßßmm~~aakk''EEddllGGggkkaarrkkMMBBuuggEEttrrkkmmuuxxEEddrr  ..
eeddIImm∫∫IIppaabb''cciitt††yyaayyeeTToogg  sskkii††33eevvoottkkuuggTTiijjyykkkkaaEEssttyyYYnneeQQµµaaHH  ««jjaaggyywwuugg
»»  ((EE®®bbmmkkffaa  ®®bbCCaaCCnn))  ssrreessrrCCaaPPaassaayyYYnnmmkk[[KKaatt''GGaannCCaaeerrooggrraall''eeBBll  ..
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eeddaayyssaarrkkaaEEsstteennHH  yyaayyeeTTooggVVnnddwwggffaa  ––
--  rrddΩΩaaPPiiVVll®®bbCCaammaanniittuukkmmıı̈̈CCaaEEddllyyYYnnhhaaNNUUyy´́qq~~®®bbDDiittbbeeggII̊̊tteeLLIIgg  rrYYcc

ccaatt''EEttggttSSggeehhgg--ssMMrriinn  ((CCaaEExxµµrreevvoottmmiijj˘̆˘̆˘̆  BBIIqq~~SS11997700ddll''qq~~SS11997788  CCaaeemmbb
JJÇÇaakkaarreennAAkkggBBlleellxx66))  CCaaGGKKeellxxaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmmbbkkßßVVMMggBBIImmuuxxvvaa  EEttggEEtt®®VV
rrBB√√eeFFII√√mmIITTiijjdd**mmeehhaaLLaarriikk  GGbbGGrrssaarrTTrrxxYYbbGGnnuussßßaavvrrIIyy__́́ ff©©TTII1177--44--7755  ..  rrddΩΩaa
PPiiVVllGGaayy""ggyyYYnnhhaaNNUUyyddMMkkll''ddMMeekkIIgg´́ff©©TTII1177--44--7755eennHHffaa  ––

--  CCaa´́ff©©dd**mmhhaaeeCCaaKKCC&&yy
--  CCaa´́ff©©mmhhaaeellaatteepp¬¬aaHH
--  CC&&yyCCMMnnHHeennAA´́ff©©1177--44--7755  KKWWCCaa  ««bbMMNNgg®®VVff~~aadd**TTTTUUcc®®bbkkbbeeddaayyeesscc

kkII††ssggÙÙwwmm  EEddlleeyyIIggxxiittxxMMBBuuHHJJrreeddaayypp††ËËrrpp††aacc''  ppßßaaCCaabb''yy""aaggss~~iiTTÏÏssiiÌÌttllµµÁÁttCCaammYY--
yyeevvoottNNaamm  »»  ..

--  bbuuNN¥¥CCaattiirrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVllssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuukkmmıı̈̈CCaa  KKWWbbuuNN¥¥xxYYbbGG
nnuussßßaavvrrIIyy__́́ ff©©TTII33--22--3300  KKWWCCaa´́ff©©kkMMeeNNIIttrrbbss''bbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  EEddllbb
eeggII̊̊tteeLLIIggeeddaayyhhUU--CCIImmiijj  ..  bbuuNN¥¥eennHHrrddΩΩaaPPiiVVll®®bbCCaammaanniittuukkmmıı̈̈CCaa®®VVrrBB√√eeFFII√√CCaa
eerrooggrraall''qq~~SS  ..

--  mmhhaavviiffIIeennAAkk~~̈̈ggrrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  EEbbrrCCaaEEkkEE®®bbyykkeeQQµµaaHHeemmEExxµµrreevvoottmmiijjmmkk
ddaakk''eeTTAAvviijj  ––

--  mmhhaavviiffIInneerraatt††mm  EEkkeeQQµµaaHHCCaammhhaavviiffIITTUU--ssaammuutt  ..
--  mmhhaavviiffII®®BBHHmmuunnIIvvggßß  EEkkeeQQµµaaHHmmkkCCaammhhaavviiffIIGGaaccaarr¥¥eemmoonn  ..
--  eeKKeeXXIIjjmmaannpp¬¬ËËvvhhUU--CCIImmiijj,,  pp¬¬ËËvveeLLnnIInn  eekkIItteeLLIIggee®®JJgg®®JJtt  ..
yyaayyeeTTooggGGaannkkaaEEssttrrYYcc  KKaatt''GGgg¨̈yyssJJÇÇbb''ssJJÇÇwwggnnwwkkeeXXIIjjeeLLIIggvviijjnnUUvv

JJkk¥¥eeBBccnn__rrbbss''eellaakkKKwwmm--ggYYnn®®ttaacc  EEddllVVnnKKUUsseeddAAbbJJÇÇaakk''ffaa  CC&&yyCCMMnnHH´́ff©©TTII
1177--44--7755  KKWWCCaaCC&&yyCCMMnnHHrrbbss''GGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj  bbccçç̈̈bb∫∫nn~~llYYccee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kk
hhmm˘̆˘̆˘̆  mmiinnEEmmnnCC&&yyCCMMnnHHrrbbss''bbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmEExxoovv--ssMMppnneeTT  ..

≤≤LLËËvveennHHkkaaEEssttjjaa""ggyywwuuggCCaaPPss††̈̈ttaaggyy""aaggCCaakk''EEss††gg  EEddllbbJJÇÇaakk''nnUUvvJJkk¥¥
BBiittrrbbss''eerroommcc∫∫ggmm~~aakk''eennHH  ..

❑                                  ❑

❑

eennAAeeBBlleennaaHHss&&kkii††33yyYYnnhhaaNNUUyyeegg√√øøgg--vvaa""nn''TTiijjeeddIIrrccUUllmmkkkkaann''kkUUnnxxÊÊmmrrbb
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ss''yyaayyeeTTooggyy""aaggeellOOnnTTSSggTTwwkkmmuuxxjjjjwwmm  ..      TTiijjhhuucckkaaEEssttEExxµµrrmmYYyycc∫∫aabb''
mmkk[[yyaayyeeTToogg  ..  kkaaEEsstteennHHmmaanneeQQµµaaHHffaa  ««kkmmıı¨̈CCaa»»    ..      kkaaEEsstteennHHVVnnGGHH
GGaaggbbJJÇÇaakk''®®VVbb''ffaa  ––

11--  kkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFFbbddiivvtt††nn__‰‰kkPPaaBBrrbbss''kkmmıı̈̈CCaa  EEddllhhUU--CCIImmiijjbb--
JJÇÇaa[[ssWWgg--gg""uukkmmiijjbbeeggII̊̊tteennAA´́ff©©TTII1199--66--5511eennaaHH    kk~~̈̈ggeeBBllbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaaEExxµµrr®®kkhh
mmeeddIImm∫∫IIbbnn¬¬MMvvaayykkMMeeTTccEExxµµrrllnn''--nnll''BBIIqq~~SS7700--7755  VVnnEEkkEE®®bbeeQQµµaaHHeeTTAACCaa  ««  kkgg
kkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFFeess~~hhaaCCaattiikkmmıı̈̈CCaa  »»  ..  eennAAkk~~̈̈ggrrbbbbGGggkkaarrGGnnaammiikk  kkggkkmm¬¬SSgg
eennHH‰‰ggkk**EE®®bbeeQQµµaaHHeeTTAACCaa  ««  bbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttII  »»  ..  bbccçç¨̈bb∫∫nn~~eennHHbbkkßßEExxµµrr®®kkhh
mmnniirrttII  kk**EE®®bbeeQQµµaaHHeeTTAACCaa  ««  kkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFF®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı̈̈CCaa  »»  ..

22--  bbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı̈̈CCaa  EEddllhhUU--CCIImmiijjbbJJÇÇaa[[ssWWgg--gg""uukkmmiijjbbeeggII̊̊
ttkkaallBBII´́ff©©TTII2288--66--5511eennaaHH  kk~~¨̈ggrrbbbbGGggkkaarrGGnnaammiikk7755--7799  GGggkkaarrVVnnccaatt''
ttSSggssmmaaCCiikkbbkkßßeennHH[[eeFFII√√CCaa®®bbFFaannsshhkkrrNN__  CCaaKKNN:ttMMbbnn''  nniiggCCaattMMNNaagg
rraaÂÂss††  ..  bbccçç¨̈bb∫∫nn~~eennHHEE®®bbeeQQµµaaHHmmkkCCaa  ««  bbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı̈̈CCaa  »»    EEddllyyYY
nnhhaaNNUUyyccaatt''EEttggttSSggeehhgg--ssMMrriinn  CCaaGGKKeellxxaaFFiikkaarrKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrmmCCŒŒwwmm
bbkkßß  ..  rrYYcceehhIIyyyyYYnnhhaaNNUUyyVVnnccaatt''EEttggttSSggCCaa--ssIIuumm,,  ssaayy--PPUUffgg,,  hhflfluunn--
EEssnn,,  CCaa--ssuuTTÏÏCCaaeeddIImm  [[eeTTAACCaassmmaaCCiikk´́nnkkaarriiyyaall&&yynneeyyaaVVyyrrbbss''mmCCŒŒwwmm
bbkkßßeennHH  ..

33--  kkaaEEsstteennHHhhflflaannGGYYttbbeeJJççjjGGaaff··kkMMVVMMggeennAAkkNN††aallvvaallffaa  ––  eevvoottNNaa
mmVVnn®®bbeekkookkssµµaaCCaammYYyykkmmıı̈̈CCaa  ((  JJkk¥¥kkmmıı̈̈CCaakk~~̈̈ggTTIIeennHH  KKWWvvaaccgg''ssMMeeddAAeeTTAAeellIIEExxµµrr
eevvoottmmiijj  ))  eeyyIIgg®®ttUUvvEEtteebb††CC∆∆aaEEffrrkkßßaabbMMbb""nnccMMNNggmmiitt††PPaaBBEEddllhhUU--CCIImmiijjVVnnddSS
ee®®CCaayyBBUUnnkk~~̈̈ggff~~aallssggmmnniiyymm  BBIImmYYyy´́ff©©eeTTAAmmYYyy´́ff©©  kkaann''EEttppßßaassÌÌiittllµµÁÁtt  kk¬¬aayy
eeTTAAkkmm¬¬SSggdd**mmhhiimmaa  kk¬¬aayyeeTTAAkkmm¬¬SSggdd**GGmmtt::  ..  ccMMNNggTTMMnnaakk''TTMMnngg®®bbyyuuTTÏÏBBiieessss
eeJJrreeBBjjeeTTAAeeddaayyssµµaarrttIIGGnn††rrCCaattiiGGFFnndd**́́ ff¬¬ff¬¬aa  GGaaccddeeNNII††mmVVnnCC&&yyCCMMnnHHCCaassƒƒaa
BBrreennAAqq~~SS11997755  ..  eeyyIIggGGaaccrruujj®®ccaannxxµµSSgg[[ffyyee®®kkaayyCCaaCCMMhhaann@@  eeyyIIggGGaacc
pp††ÁÁllrrMMllMMxxµµSSggmmYYyyEEpp~~kk@@  rrYYccQQaanneeLLIIggddeeNNII††mmyykkCC&&yyCCMMnnHHVVnnCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''
yy""aaggFFMMeeFFgg  ..  ååTTaahhrrNN__ddUUccCCaaeeyyIIggkkMMeeTTccEExxµµrrllnn''--nnll''  eeyyIIggTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHH
eennAA´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755  ..  eennHHKKWWCCaaCCMMhhaannTTII11  ..  eeyyIIggkkMMeeTTccEExxµµrreexxoovv--ssMMppnn
eeyyIIggTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHeennAA´́ff©©TTII77  mmkkrraa  11997799  eennHHKKWWCCaaCCMMhhaannTTII22  ..ll..

eesscckkII††GGYYttrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyeennHHCCaassaakkßßIIbbJJÇÇaakk''ffaa  yyYYnneennHH‰‰ggeehhIIyyCCaa
GGggkkaarrGGnnaammiikk  ..  ccMMEENNkk‰‰GGaayy""ggrrbbss''vvaa  ddUUccCCaaeehhgg--ssMMrriinn,,  CCaa--ssIIuumm,,  ssaayy
--PPUUffgg,,  CCaa--ssuuTTÏÏ,,  hhflfluunn--EEssnnCCaaeeddIImm  CCaaXXaattkkrreellIIrraaÂÂss††EExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''yy""aaggBBiitt
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®®VVkkdd  ..
kkaaEEssttjj""aaggyywwuuggjj¨̈SSgg[[eeyyIIggeeXXIIjjeeTToottffaa  kk~~̈̈ggrrbbbbGGggkkaarrGGnnaammiikk  yyYYnn

hhaaNNUUyyååbbttƒƒmm∏∏GGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj  [[ttSSggmmUUllddΩΩaannJJsseeBBjj´́®®BB´́nn®®bbeeTTss
EExxµµrr  EEffmmTTSSggmmaannbbUUddUUyyyy""aaggee®®ccIInnmmWWuunnnnaakk''KKSS®®TT  eeqq¬¬øøtt{{kkaassdd**llÌÌeennHHee®®bbIIyyIIeehhaa
EExxµµrr®®kkhhmm  rrYYccccUUllmmkkccaabb''ccggrraaÂÂss††EExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''nnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''rraall''@@´́ff©©  ..

44--  kkaaEEsstteennHHbbJJÇÇaakk''ffaa  bbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__EExxµµrr  bbccçç¨̈bb∫∫nn~~EE®®bbeeQQµµaaHHCCaa  ««
bbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı̈̈CCaa  »»˘̆˘̆˘̆  eehhgg--ssMMrriinn®®ttUUvvqq¬¬ggkkaatt''ddMMNNaakk''kkaarrBBIIrr  ––

--  ddMMNNaakk''kkaarrbbddiivvtt††nn__®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥nnaayyTTuunnEEbbbbffIIµµ,,  bbccçç̈̈bb∫∫nn~~eennHHeehhAAffaa  ––
bbddiivvtt††nn__®®bbCCaaCCaattii®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥®®bbCCaaCCnn  nniiggddMMNNaakk''kkaarrbbddiivvtt††nn__ssggmmnniiyymm
PPaarr::kkiiccççCCaaddMMbbUUgg®®ttUUvvkkMMeeTTcc®®bbqqSSggcc®®kkBBttii††  nniiggsskkii††PPUUmmii  ..ll..

❑                                    ❑

❑

eegg√√øøgg--vvaa""nn''TTiijjEEttggEEttnnSSbbUUddUUyymmkkssMMuueerroonnPPaassaaEExxµµrrBBIIyyaayyeeTToogg  ..  bbUUddUUyy
mm~~aakk''@@mmaannkkUUnneessoovveePPAA  ««eerroonnxx¬¬ÁÁnn‰‰gg»»  mmYYyykk∫∫aallCCaabb''ttaammxx¬¬ÁÁnn  ddUUccttaaGGaaggVVnnGGHH
GGaaggEEmmnn  ..

´́ff©©mmYYyyeegg√√øøgg--vvaa""nn''TTiijjbbeeNNII††rrbbUUddUUyymm~~aakk''eeQQµµaaHHTTWW  GGaayyuu®®bbEEhhll2266qq~~SSmmkk
llaayyaayyeeTToogg  eeddIImm∫∫IIeeTTAAkkaann''®®ssuukkhhaaNNUUyyeennAA´́ff©©EEssÌÌkk  ..  

yyaayyeeTTooggssYYrrffaa    eehhttuuyy""aaggddUUcceemm††ccVVnnCCaaTTWWGGaacceeTTAAhhaaNNUUyyvviijjVVnn  ??
yyYYnneennaaHHeeqqII¬¬yyBBnn¥¥ll''BBIIllkk≈≈&&NN55qq~~SS  1100qq~~SS  ……GGss''rrhhUUttmmYYyyCCIIvviittrrbbss''bbUUddUUyy  EEdd
ll®®ttUUvvkkaann''vviinn&&yyddUUccEEddllttaaGGaaggVVnnbbJJÇÇaakk''®®VVbb''rrYYccmmkkeehhIIyy  ..  vvaaeeKKaarrBBvviinn&&yy
VVnn®®ttwwmm®®ttUUvv  ddUUeecc~~HHvvaammaanncc∫∫aabb''vviill®®ttLLbb''eeTTAA®®ssuukkvvaavviijjkk~~̈̈ggrryy::eeBBll55qq~~SS  KKWWeennAA
´́ff©©EEssÌÌkkeennHH  ..  ccMMEENNkk‰‰ss&&kkii††33eevvoottkkuuggeegg√√øøgg--vvaa""nn''TTiijj  vvaaVVnn®®VVbb''yyaayyeeTToogg
ffaa    vvaaeekkIItteennAAeexxtt††ddaaNNaagg  ..  yyYYnnhhaaNNUUyybbJJÇÇËËnnvvaammkkkkaann''®®ssuukkEExxµµrrkkaallBBIIEExx
mmIInnaa11997722  CCaammYYyyBBYYkkyyYYnnKK~~aavvaaCCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''  ..  qq~~SS11997777  yyYYnnTTiijjFF¬¬aakk''vviinn&&yy
55qq~~SS  ddUUeecc~~HHvvaa®®ttUUvveennAA®®ssuukkEExxµµrr55qq~~SStteeTTAAeeTToott  rrhhUUttddll''qq~~SS11998822  ..ll..

❑                                    ❑

❑
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eennAAEExxmmiiffuunnaaqq~~SS11997799  eennAAnnaayykkddΩΩaannssuuxxaaPPiiVVlleexxtt††VVtt''ddMMbbgg  eeKKmmaannbbiiTT
®®bbkkaassppßßaayyrrkknniissßßiittEEpp~~kkeeBBTT¥¥  eeddIImm∫∫IIbbJJÇÇËËnneeTTAAbbnn††vviiCCÇÇaaeennAAsshhPPaaBBssUUeevvoott
..yyaayyeeTTooggkk**nnSSrr""aaddaa  kkUUnn®®ssIITTII22rrbbss''KKaatt''eeTTAATTIIeennaaHH  eeddIImm∫∫IIssMMuuccuuHHeeQQµµaaHH  ..  eellaa
kkffaacc''--eekkAAllII  EEddllCCaaGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvVVnnxxßßiibb®®VVbb''KKaatt''ffaa  ––

--  ssMMuummIIggkkMMuuccuuHHeeQQµµaaHH[[eessaaHH  ee®®JJHHkkUUnnGGttIIttGG~~kkrrddΩΩkkaarrEEddllVVnnccuuHHeeQQµµaaHHBBIImmuu
nn@@mmkkVVnn®®ttUUvvVVtt''xx¬¬ÁÁnnrrhhUUtt˘̆˘̆˘̆    eeKKBBMMuuddwwggCCaayyuuvvCCnn    yyuuvvnnaarrIITTSSggGGss''eennaaHH®®ttUUvveeKKnnSS
yykkeeTTAANNaaeeTT  ..  EEtteeddIImm∫∫IIkkMMuu[[mmaannkkaarrssggßß&&yy  eellaakkeekkAAllIIkk**hhuucc®®kkddaass''mmYYyy
ssnn¬¬wwkkmmkk[[yyaayyeeTTooggddUUcceeKK‰‰ggEEddrr  ..

ssMMnnYYrreennAAeellII®®kkddaass''mmaannddUUcctteeTTAA  ––
--  eeQQµµaaHH““BBuukk˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆  ®®ssuukkkkMMeeNNIItt˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆BBIIeeddIImmeeFFII√√GGIĬ̆ ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ssBB√√́́ ff©©eennAA‰‰NNaa

≤≤LLËËvveeFFII√√GGIĬ̆ ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ss¬¬aabb''……rrss''̆̆ ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆??  ..
--  eeQQµµaaHHmm††aayy˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆®®ssuukkkkMMeeNNIItt˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆BBIIeeddIImmeeFFII√√GGII˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ssBB√√´́ff©©eennAA‰‰NNaa

≤≤LLËËvveeFFII√√GGIĬ̆ ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ss¬¬aabb''……rrss''̆̆ ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆??  ..
--  mmaannmmaa--mmIIgg--bbgg--bbÌÌËËnneennAAbbrreeTTss……eeTT  ??  eebbIImmaanneettIIeeQQµµaaHHGGIĬ̆ ˘̆˘̆˘̆  eennAA®®bbeeTT

ssNNaa˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆eennAA®®ssuukkEExxµµrreeFFII√√GGIĬ̆ ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ssBB√√́́ ff©©eeFFII√√GGIĬ̆ ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆??  ..
--  mmaannmmiitt††PP&&kkii††……ssaall''GG~~kkeennAAbbrreeTTss……eeTT  ??  eebbIImmaannEEtteeQQµµaaHHGGIĬ̆ ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆eennAA®®bb

eeTTssNNaa˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆eennAA®®ssuukkEExxµµrreeFFII√√GGIĬ̆ ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆ssBB√√´́ff©©eeFFII√√GGIĬ̆ ˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆˘̆??  ..
eennAAbbnnÊÊaatt''xxaaggee®®kkaammeeKKbbggÌÌss''  mmaannGGkkßßrrmmYYyyCCYYrrssrreessrrffaa  ––
««  eebbIIEEff¬¬gg®®VVbb''mmiinnVVnn®®ttwwmm®®ttUUvv  eebbkk≈≈CCnn®®ttUUvvTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  »»  ..  yyaa

yyeeTTooggVVnnGGaannBBiinniitt¥¥ssMMnnYYrrdd**ccEEmm¬¬kkeennHHrrYYcc  kk**nnSSkkUUnn®®ssIImmkkxxÊÊmmvviijj  ..
eennAAccuuggEExxmmiiffuunnaa  yyaayyeeTTooggVVnnCCYYbbyyWW--®®TTIIvviicciiœœkkaa  kkUUnn®®bbuussTTII55rrbbss''KKaatt''vviijj

®®KKYYssaarrdd**kkMMsstt''eennHH  VVnnCCYYbbCCMMuumm††aayynniiggkkUUnnbbIInnaakk''  eeTTIIbbmmaannBBnn¬¬WWssbb∫∫aayyrrIIkkrraayy
bbnnii††cc  ..

EEttkkaarrrrIIkkrraayykk~~̈̈ggcciitt††eennHHmmiinnVVnnssiiƒƒtteennAAyyUUrrbb""uunnµµaanneeTT  ..  ee®®JJHHeennAAeeBBlleennaaHH
mmaannbbJJÇÇaammYYyyBBIIGGggkkaarreellII  [[bbjjÇÇËËnnvviicciiœœkkaaeeTTAAeeFFII√√EE®®ssrrYYmm  ..  ®®ttUUvvrrkkGGgg˚̊rrmm˙̇ËËbbnnSSyykk
eeTTAAbbrriieePPaaKKxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..  ®®ttUUvveeddIIrreeddaayyeeCCIIggBBIITTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  eettAAXXMMuuttaammWWuunnccmm©©aayy
4400KK˘̆mm˘̆  ..  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrrTTSSggGGss''GGss''ssggÙÙwwmm  eeddaayyeeXXIIjjbbJJ˙̇aaddEEddll  ddUUccCCaa
bbJJ˙̇aassmm&&yyGGggkkaarr  mmaannkkaarrFFuujj®®TTaann''kk**bbbbYYllKK~~aaccaakkeeccaallTTwwkkddIIkkmmıı¨̈CCaaCCaahhUUrr
EEhhrr  ..

ccMMEENNkkvviicciiœœkkaa  eeddaayyeeKKaarrBBttaammbbNN††SS““BBuukk[[eennAArrgg''ccSSddMMNNwwggBBIIbbgg@@bbIInnaakk''
eeTToott  kk**ssµµ&&®®KKcciitt††eeccjjeeTTAABBlliikkmmµµeeFFII√√EE®®ssrrYYmmeennHH  ..  eennAAeeBBllmmYYyy  ®®ssaabb''EEttmmaann
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eeccaarrmmYYyy®®kkuummccUUllmmkkBB&&TTÇÇccaabb''ccgg  rrYYccbb¬¬nn''yykkeeKKaaGGss''rrllIIgg  ..  vviicciiœœkkaakk**®®ttUUvvGGUUss
rreeTTHHCCMMnnYYsseeKKaa  vviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''VVtt''ddMMbbggvviijj  rrgg''ccSSTTTTYYllbbJJÇÇaaCCaaffIIµµ  ..

❑                                     ❑

❑

kk~~̈̈ggEExxkkkk˚̊ddaa11997799  eennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbggmmaanneekkIIttååbb∫∫ttii††eehhttuudd**GGssççaarr¥¥  KKWWeekkIItt
eeccaarrbb¬¬nn''kkaabb''ssmm¬¬aabb''yy""aaggssaahhaavveennAA®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬gg  ..  

eennAA´́ff©©TTII1166--77--7799  eemm""aagg®®bbEEhhll66ll©©aacc  mmaanneeccaarrmmYYyy®®kkuumm  ((  ddll''eellIIkk
ee®®kkaayymmkkeeTTIIbbddwwggffaa  ®®kkuummeennHHCCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttII  ))  kkaann''GGaavvuuFF®®KKbb''́́ dd  bbeeNNII††
rrKK~~aaccUUllmmkkkkaann''kkUUnnxxÊÊmmrrbbss''yyaayyeeTToogg  ..  vvaaEE®®sskkssmm¬¬̈̈ttBBIIccmm©©aayyffaa  ––

--  EENNGG~~kkmmççaass''xxÊÊmm  !!  mmaanneeXXIIjjeeccaarrbbIInnaakk''eeddIIrrkkaatt''TTIIeennHHeeTT  ??  ..
eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggnniiggkkUUnnbbIInnaakk''eeGGIIttkk∫∫aalleemmIIllCCMMuuvviijjxxÊÊmmEEddllKKµµaannCCJJÇÇSS

gg®®ssLLHHeeFFggeennaaHH  rrYYcckk**eeqqII¬¬yyeeddaayyKKYYrrssmmnniiggyy""aaggeessµµaaHH®®ttgg''ffaa  ––
--  mmiinneeXXIIjjeeTT,,  kkµµÁÁyy@@eeGGIIyy  ..  eebbIImmaannEEmmnnBBYYkkGGMMuummuuxxEEttnnwwggeeXXIIjjCCaammiinnxxaann

ee®®JJHHvvaall®®ssLLHHeeFFgg  ..  ®®ssaabb''EEttGGaaeeccaarrmm~~aakk''bb®®JJççkk®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggPPÇÇgg''ttMMrrgg''mmkkvvii--
cciiœœkkaa  ®®BBmmTTSSggkkMMeejjIIjjffaa  ––

--  xxÊÊmmeennHHllaakk''eeccaarr  !!  xxÊÊmmeennHHllaakk''eeccaarr  !!
bbnnÊÊaabb''mmkkvvaakk**ccUUllmmkkccaabb''EEqqkkeeqqrrkkUUnnxxÊÊmmttaammGGMMeeBBIIcciitt††  BBnn¥¥aaeeBBllccSSyybb''ggggii

ttmmkkddll''  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµeellIImmççaass''xxÊÊmmTTSSggbbIInnaakk''eennHH  ..  vvaaee®®bbIIll∫∫iicckklleeccaaTT
ffaaCCaaeeccaarr  rrYYccbbeeNNII††rrTTSSggccMMNNggeeccjjeeTTAA  ..  rraa""ddaaeeXXIIjjddUUeecc~~aaHHkk**ssMMuuGGgg√√rreeccaarreeTTAA
CCaammYYyybbÌÌËËnn  ..  ccMMEENNkkyyaayyeeTTooggvveegg√√ggssflfluugg  eehhIIyykk**ddYYllssnn¬¬bb''VVtt''ssµµaarrttII  eeddaa
yyPP&&yyttkk''ss¬¬̈̈ttnnwwggGGMMeeBBIÍ́ ®®BB´́ppßßeennHH˘̆˘̆˘̆..

kkUUnn®®ssIIeeBBAAeennAACCaammYYyymm††aayy  PP&&yyxx¬¬SSggeeBBkkyyMMbbeeNNII††rrddaass''mm††aayybbeeNNII††rr  ..
lluuHHKKaatt''ddwwggxx¬¬ÁÁnneeLLIIggvviijj  yybb''ggggiittNNaass''eeTTAAeehhIIyy  ..  BBYYkkeeccaarrvviill®®ttLLbb''mmkk
bb¬¬nn''yyaayyeeTTooggvviijj  ..  KKaatt''rrtt''eeKKcceeTTAABBYYnneennAAccMMkkaarrddUUggxxaaggeeCCIIggxxÊÊmm  ..  eeddaayyrrkk

ecarb¬n'CaelIkTIBIr
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KKaatt''mmiinneeXXIIjj  vvaakk**EE®®sskkLLËËLLaaeeLLIIggffaa  ––
--  eeXXIIjjeeTT  !!  ssflfl̃̃uu®®KKllMMuullaakk''eeccaarr  ..  ≤≤LLËËvvvvaarrtt''eeccaallxxÊÊmm  !!  ..
®®kkuummeeccaarrTTSSggeennaaHHkk**ffyyeeTTAAvviijj  rrYYcc®®ssaayyccMMNNggEEllggvviicciiœœkkaa  [[vviillmmkkkkaann''

kkUUnnxxÊÊmm  ®®BBmmTTSSggnniiyyaayyTTnn''PP¬¬nn''ssMMuueeTTaassffaa  BBYYkkvvaaccaabb''®®ccLLMM  ..  ccMMEENNkkyyaayyeeTToo
gg  kk**rrtt''eeTTAAbb††wwgg®®kkuukkrrkkßßaassnnii††ssuuxxssiiƒƒtteennAAkk~~¨̈ggvvtt††rrMMddYYll  mmaannbbUUddUUyynniiggQQ¬¬bbCCaattii
EExxµµrrEEddllCCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIITTSSggGGss''  ..  ®®kkuummeennHHeeFFII√√eessaaHHGGeeggIIyyCCiittmmYYyy
eemm""aagg  eeTTIIbbeeFFII√√CCaannSSKK~~aarrtt''eeqq√√ccqq√√aaccmmkkkkaann''kkUUnnxxÊÊmmrrbbss''yyaayyeeTToogg  ..  vvaaPPrreeddaayy
ssMMddIIllYYggeellaammffaa  ––

--  ssMMuuGGMMuukkMMuuPP&&yyVVrrmm∏∏GGII  BBYYkk®®kkuummxxMM∆∆̈̈ccaatt''kkaarryyaammll∫∫aattkkaarrJJrrGGMMuueehhIIyy  ..
rrYYcceehhIIyyvvaakk**eeddIIrreeccjjeeTTAAvviijjVVtt''GGss''  ..  eeXXIIjjGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaBBYYkkvvaaddUUeecc~~HH  yyaa

yyeeTTooggKKµµaannTTuukkcciitt††BBYYkkvvaaTTaall''EEtteessaaHH  ..  KKaatt''xxMMkkiittrriiHHrrkkkkEEnn¬¬ggeeddIImm∫∫IIeeKKccBBYYnnBBIIBBYY
kkhh~~wwgg  ..  eesscckkII††xx√√ll''xx√√aayykkaann''EEttEEffmm®®ttYYtteeLLIIgg@@  eeddaayymmiinnddwwggCCaaeeKKcceeTTAANNaa
NNaammYYyyeePP¬¬øøggkk**ccaabb''FF¬¬aakk''eeCCaaKKCCSS  NNaammYYyyvviicciiœœkkaakk**EE®®sskkff©©ËËrrddUUcc®®JJbbeeddaayyccuukk
eeJJHHyy""aaggxx¬¬SSgg  ..  eeNNIİ̇yy  !!  ®®TTSSttaammyyffaakkmmµµeeTTAAccuuHH  !!˘̆˘̆˘̆˘̆

EEmmnn  !!  kkaarrssggßß&&yyrrbbss''yyaayyeeTTooggKKµµaannxxuuss‰‰NNaa  ..  eennAAeemm""aagg1122GGaa®®FFaatt
®®kkuummeeccaarrddEEddllkk**mmkkddll''llµµmm  ..  vvaammaannKK~~aa77nnaakk''  kkaann''EExxßßbbYYnnccgg√√aayyeennAA´́ddrrYYccCCaa
ee®®sscc  ..  ®®kkuummeeccaarrccaabb''ccggGGggrraanniiggvviicciiœœkkaa  eehhIIyyyykk®®kkmmaajjaatt''mmaatt''GG~~kkTTSSggBBIIrr  ..
GGaaeeccaarrCCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIIccaabb''yyaayyeeTTooggccggGGUUssnnSSccUUllbbggnn''  vvaayyeeFFII√√VVbb
kkMMeejjIIjjrrkkmmaasseeBB®®CCTTaall''EEttVVnn  ..  yyaayyeeTToogg[[kkJJççbb''mmYYyyeeTTAAvvaa  EEddlleennAAkk~~¨̈gg
eennaaHHmmaann  ––

--  EExxßß´́ddmmaassTTwwkkddbb''mmYYyyddMMLLwwgg
--  EExxßßkkVV¬¬TTIInn33EExxßß
--  cciieeJJççøønnmmYYyyvvgg''  mmaanntt∫∫ËËggeeBB®®CCTTMMhhMM33llIIccMMnnYYnn1133®®KKaabb''
--  nniiggcciieeJJççøønnmmYYyyvvgg''  mmaanntt∫∫ËËggbb´́bb""lliinnTTMMhhMM66llIIccMMnnYYnn55®®KKaabb''  ..
bb""uuNNˆ̂wwggeehhIIyyvvaammiinnTTaann''eeBBjjcciitt††eennAAeeLLIIyyeeTT  vvaaKKMMrraammssMMLL¨̈ttrrkkEEffmmeeTToott  ..

®®ssaabb''EEttææsseemm¬¬ggEE®®sskkeennAAkk~~̈̈ggccMMkkaarrxxaaggeeCCIIggxxÊÊmmffaa  ––
--  CCYYyyppgg  !!  CCYYyyppgg  !!  eeccaarrbb¬¬nn''  !!

ææddUUeecc~~aaHHGGaaeemmeeccaarrGGttIIttEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIIkk**bbÂÂJJççkk®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggtt®®mmgg''mmaatt''EE®®ttmmkkrrkk
yyaayyeeTTooggeeddIImm∫∫IInnwwggVVjj''ssmm¬¬aabb''bbMMVVtt''PPss††̈̈ttaagg          mmuunnnnwwggBBYYkkvvaaeeccjjBBIITTIIeennHHeeTTAA  
vviijj  ..  ®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggkk**ppÊÊ̈̈HHeeLLIIggllaann''ææssUUrrppSSgg  !!  ppÊÊaatt''eeTTAA®®ttUUvvCCJJÇÇSSggbbggnn''  eeddaayy
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ssaarrmmiinnddwwggCCaaeehhttuuGGIIVVnnCCaammaannGGaaKK~~aavvaamm~~aakk''rruujj®®ccaannmmaatt''EE®®ttkkSSeePPII¬¬ggBBgg√√aaggeeTTAAxx¬¬ÁÁ
nnyyaayyeeTTooggeeTTAAvviijj˘̆˘̆˘̆  rrYYcceehhIIyyBBYYkkvvaakk**rrtt''rrVV""tt''rrVV""yyGGss''eeTTAA  ..  yyaayyeeTTooggkk**
rrtt''eeTTAAbb††wwgg®®kkssYYgg  ««ssnnii††ssuuxx»»  ddEEddllCCaaeellIIkkTTII22  TTSSggccMMNNggeennAA´́dd  ..  vvaabbEENN††
tteeBBllTTuukk[[eeccaarreeKKccrrtt''eeTTAAqq©©aayyssiinn  ssUUmm∫∫IIEEttccMMNNgg´́ddEEddlleeccaarrccggKKaatt''  kk**
KKµµaannnnrrNNaammYYyyeeGGIIeeBBII®®ssaayy[[ppgg  ..  eennAAeeBBllEEddllCCYYbbCCMMuuEEmm""kkUUnneeLLIIggvviijj  eeTTIIbb
ddwwggffaa  eennAAeeBBllEEddllGGaaeeccaarrmmYYyy®®kkuummkkMMBBuuggEEttccaabb''ccggyyaayyeeTToogg,,  rraa""ddaanniiggvviicciiœœkkaa
mmaannGGaaeeccaarrcciitt††JJllmm~~aakk''ccaabb''GGUUsskkUUnn®®ssIIeeBBAArrbbss''KKaatt''GGaayyuueeTTIIbbVVnn1144qq~~SS  nnSS
yykkeeTTAAkkaann''ccMMkkaarrddUUggbbMMrruuggrrMMeellaaPP  ..  

nnaaggbb††ËËrrCCIIvviitteerrIIbbMMrrHHBBIIkkNN††aabb''́́ ddGGaaeeccaarrGG®®bbiiyy__eennHH  ..  vvaaxxwwggxx¬¬SSggeeBBkk  kk**eeVVkk
®®KKaabb''EEbbkk´́ddmmYYyy®®KKaabb''bbMMrruuggssmm¬¬aabb''nnaaggeeccaall  ..  vvaassnnaallÌÌNNaass''  ®®KKaabb''EEbbkk´́dd
mmiinnppÊÊ¨̈HH  nnaaggkk**EE®®sskkrrkkeeKKCCYYyy  eeFFII√√[[GGaaeeccaarrTTSSggeennaaHHrrtt''ppaayyeeccjjeeTTAAvviijjeeTTAA˘̆˘̆˘̆

KKYYrr[[GGaaeeNNaaccGGFFmm··ddll''yyaayyeeTTooggNNaass''  ssflflUUbb††ËËrrCCIIvviitt  xxMMllaakk''xxMMEEffrrkkßßaa®®TT
BB¥¥ssmm∫∫ttii††ssMMxxaann''@@rrbbss''KKaatt''  ddUUccCCaammaass  eeBB®®CC  hhUUll  ppaammYYgg  ssMMBBtt''mmuuyyGGaarr
nniiggrrUUbbfftt®®KKbb''FFuunnEEddllffttCCaammYYyybbII††--kkUUnn@@ttSSggBBIIeekkµµgg@@  CCaaGGnnuussßßaavvrrIIyy__dd**EEssnn
mmeennaarrmm¥¥  ..  eennAAkk~~¨̈ggrryy::44qq~~SS´́nnrrbbbbGGggkkaarr  eebbIIttMMNNaaggvvaaddwwggffaaKKaatt''llaakk''rrbbss''
GGss''TTSSggeennHH  vvaacc∫∫aass''CCaammiinnTTuukkCCIIvviitt[[eeTTAA  ..  EEtteeTTaaHHCCaaxxMM®®bbwwggllaakk''yy""aaggNNaakk**
eeddaayy  TTIIbbMMppuuttKKWWeeccaarrvvaaCCMMrriittyykkTTaall''EEttVVnn  ..

kkiiccççkkaarrllaakk''rrbbss''TTSSggeennaaHHmmaannssPPaaBBeevvTTnnaaNNaass''  ..  rraall''@@®®BBwwkkeemm""aaggbbYYnn
PP¬¬WW  ®®ttUUvvyykkkkJJççbb''®®TTBB¥¥eennHHeeTTAAkkbb''kk~~̈̈ggrreeNN††AAmmYYyykk~~̈̈gg®®TTuugg®®CCUUkk  yykkEEddkkssgg˚̊ssIImmYY
yybbnnÊÊHH®®KKbbBBIIeellII  ..  rrYYcceehhIIyyeekkIIbbGGaaccmm__®®CCUUkknniiggss¬¬wwkkÚÚssßßIIrraayyBBIIeellIIeeTToott  ..  yy
bb''eeLLIIggeemm""aagg99eeTTIIbbeeTTAAyykkmmkkTTuukkCCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnnkk~~̈̈ggxxÊÊmmvviijj  ..  eennAAttaammkkMMEENNnn  eeTTAA
NNaammkkNNaa  kkaatt''vvaallccUUll´́®®BBrraabb''rryyKKIILLËËEEmm""®®tt  ®®ttUUvvllaakk''CCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnnCCaanniiccçç  ..  kk
nn¬¬ggppuuttVVnn44qq~~SSmmkkeehhIIyy  ®®ssaabb''EEtt≤≤LLËËvveennHH®®ttUUvv®®kkuummeeccaarrCCaaGGaayy""ggyyYYnnhhaaNNUU--
yy  ccUUllmmkkbb¬¬nn''TTSSggEEPP~~kk®®ssss''  yykkGGss''rrllIIggBBIIxx¬¬ÁÁnn  ssUUmm∫∫IIEEttCCIIvviittkk**sswwggmmiinnKKgg''
eeTTAAeeTToott  ..  mm††aayynniiggkkUUnnTTSSggbbIIeennAAssll''EEtteexxaaGGaavvmmYYyybbnn¬¬aass''CCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnnEEttbb""uu--
eeNNˆ̂aaHH  ..

yyaayyeeTTooggEE®®sskkyyMMff©©ËËrrddMMGGUUjjffaa  QQWWccaabb''NNaass''@@  !!  CCIIvviittxxMM∆∆̈̈GGss''nn&&yyeehhIIyy  ..
KKµµaannGGII√√KKYYrr[[ss††aayy®®sseeNNaaHHeeTTootteeLLIIyyTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaa  !!

eeBBlleennaaHH  rraa""ddaanniiyyaayymmkkkkaann''mm††aayyffaa  ––
--  mm""aakk''eeGGIIyy  ®®bbeeTTssEExxµµrrssBB√√́́ ff©©        ddUUccCCaakkVV""ll''mmYYyyEEddlleebbIIkkbbrreeddaayyssaarr  

mmnnuussßßddEEddll  ®®KKaann''EEttpp¬¬aass''ssMMeellookkbbMMJJkk''ttaammkkaalleevvllaaEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  rrYYcceehhIIyy
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vvaannSSKK~~aaeebbIIkkbbrreeTTAAkkaann''TTiisseeddAAEEttddEEddll  ..  nnaaggkk**ssMMuuGGgg√√rrmm††aayyeeddIImm∫∫IInnSSKK~~aaccaakkeecc
jjBBII®®ssuukkEExxµµrr  ..

yyaayyeeTTooggKKSSggmmaatt''rrkknniiyyaayyffaaeeTTAA……eeTTmmiinneekkIItt  ..  ee®®JJHHeeKKaallbbMMNNgg
®®ssaavv®®CCaavvrrbbss''KKaatt''mmiinnTTaann''VVnnccbb''ccuuggccbb''eeddIImmttaammbbMMNNggeennAAeeLLIIyy  ..

mmiinnyyUUrrbb""uunnµµaann  ®®ssaabb''EEttmmaannbbJJÇÇaaBBIIGGggkkaarreellIImmkkeeTToott  bbgg≈≈MM[[vviicciiœœkkaaeeccjjeeFFII√√
BBlliikkmmµµrrYYmm  eeddIImm∫∫IIkkaabb''KKaass''ddIIPPÇÇÁÁrrnnwwggccbb  CCMMnnYYsseeKKaa®®kkbbIIEEddllxx√√HH  ..  TTIIbbMMppuuttyyaayy
eeTTooggkk**ssMMeerrccbbJJÇÇËËnnrraa""ddaa  ((  yyaayyeeTTooggnniiggrraa""ddaaEEbbkkKK~~aarrhhUUttttSSggBBIIeeBBlleennaaHHmmkk  ))
nniiggvviicciiœœkkaappßßggee®®BBggeePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAA®®bbeeTTss´́ff  ..

eennAAeeBBllEEbbkkKK~~aaCCaaeellIIkkTTII22eennHH  EEmm""kkUUnn@@TTwwgg®®TTUUggeessIIÊÊrree®®bbHHKKSSggmmaatt''  KKµµaannJJ
kk¥¥nniiyyaayy  eeBBlleennaaHHmmaannEEttTTwwkkEEPP~~kkeeTTEEddllCCaassaakkßßIIbbgg˙̇aajjffaakkMMsstt''  QQWWccaabb''
eexx¬¬aaccppßßaa  nniiggeekk††AA®®kkhhaayyNNaass''  ..  ccMMEENNkkyyaayyeeTTooggrrkkßßaaeeKKaallbbMMNNggmmuutt
ddEEddll  KKWWCCIIvviittccuuggee®®kkaayyrrbbss''KKaatt''  KKaatt''®®ttUUvvEEtteeFFII√√BBlliikkmmµµ  xxMM®®ssaavv®®CCaavvrrkk[[eeXXII
jjGGMMBBIIllkk≈≈NN:BBiitt´́nnmmhhnn††rraayyeennAAkkmmıı̈̈CCaassmm&&yyeennHH        tteeTTAAeeTToottKKaatt''ccgg''kktt''®®ttaa
ttaammddaannnnUUvv®®BBwwttii††kkaarrNN__nnaannaa  EEddllbbNN††aall[[®®bbeeTTssEExxµµrr®®ttUUvvrrllaayyyy""aaggeennHH..
BBIIee®®JJHH®®BBwwttii††kkaarrNN__TTSSggLLaayyeennaaHHddUUccCCaaccEEmm¬¬kk  mmaannllaakk''GGaaff··kkMMVVMMggCCaa´́®®kkEEllgg
eeTTaaHHVVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kkeehhIIyykk**eeddaayy  eennAAeeBBllxx¬¬HHsswwggEEttmmiinnccgg''eeCCOO˘̆˘̆˘̆

ttSSggBBIIrraa""ddaanniiggvviicciiœœkkaaeeccjjppuutteeTTAA  yyaayyeeTTooggrrss''eennAAEEssnnkkMMsstt''eevvTTnnaaCCaammYY
yyGGggrraa  ee®®JJHHxx¬¬aacceeccaarrmmkkeeFFII√√TTuukk≈≈bbuukkeemm~~jjeeTToott  ..  ddUUeecc~~HHrraall''@@yybb''  KKaatt''EEttggnnSS
kkUUnn®®ssIIllbbllYYnnccUUllBBYYnneeddkkkk~~̈̈ggbbnnÊÊbb''bbggnn''kkNN††aallccMMkkaarrrrbbss''KKaatt''  ..  lluuHH´́ff©©rrHH
eeTTIIbbEEmm""kkUUnnllUUnneeccjjmmkkddSSnniiggee®®ssaaccTTwwkkbbEEnn¬¬  ..

kk~~̈̈ggbbnnÊÊbb''bbggnn''eennaaHH  cceenn¬¬aaHHssMMrraabb''GGggrraaeeddkkmmaannbbeeNN††aayy11EEmm""®®tt  TTTTwwgg88ttwwkk
..  kkEEnn¬¬ggmm††aayyeeddkkmmaannbbeeNN††aayy11EEmm""®®tt  TTTTwwggkknn¬¬HHEEmm""®®tt  ..  eeddkkppÊÊaall''ffµµ  KKµµaannkkeennÊÊ
ll  KKµµaannPPYYyy  KKµµaannmmuugg  KKµµaanneexx~~IIyyeeTT  ..  mm~~aakk''@@eeddkkeekkIIyy´́dd  GGgg˚̊̈̈jjeeCCIIgg®®kkeevvoonn@@  ..

GGggrraaeeddkkllkk''ddeeggIİ̇mmeessIIµµeeFFgg  EEttyyaayyeeTTooggeeddkkmmiinnssUUvvllkk''eeTT  ..  KKaatt''nnwwkk
qq©©ll''CCaabb''CCaanniiccçç  nnUUvv®®BBwwttii††kkaarrNN__nnaannaa´́nn®®bbeeTTssEExxµµrr  BBIIee®®JJHHssÂÂggaammkk~~¨̈gg®®bbeeTTss
EExxµµrrddUUcceeKKeellgg  ««VVyyLL¨̈kkVVyyLL»»  ..

KKaatt''rrkknnwwkkeeXXIIjjeeLLIIggvviijjffaa  eettIIBBIIEExxeemmssaa11997755ddll''mmkkrraa7799  eettIIGGggkkaarr
GGnnaammiikkeeFFII√√GGIIxx¬¬HH  ??  KKaatt''eeXXIIjjffaa  GGggkkaarrKKiittEEttBBIIssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrr  GGggkkaarreeFFII√√
TTaarruuNNkkmmµµ®®KKbb''EEbbbb®®KKbb''yy""aagg  KKiittyy""aaggNNaa[[EEttEExxµµrrss¬¬aabb''  ..  lluuHHddll''CCiittccbb''
eebbsskkkkmmµµrrbbss''vvaa  GGggkkaarrEEbbrrCCaabbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrr  EEddllCCaa
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XXaattkkrr®®kkuummTTII11  ®®ttUUvvss¬¬aabb''́́ tteehhaaggGGss''CCaaggBBIIrrmmWWuunn  ((2200,,000000))  nnaakk''  ..  mm""¥¥aaggeeTToo
ttGGggkkaarrKKiittEEttBBIIbbMMpp¬¬aajj  ddUUeecc~~HH®®bbeeTTssEExxµµrr®®ttUUvvvviinnaasshhiinneehhaacc  kk~~̈̈ggeeBBllEEddll
GGggkkaarrmmaannCC&&yyCCMMnnHH  eehhIIyyEEddllyyYYnnhhaaNNUUyyvvaakkJJœœkk''VVnnyy""aaggggaayy  KKµµaannccMM--
NNaayyGGII√√TTSSggGGss''BBIICC&&yyCCMMnnHHeennHH  ..  KKaatt''nnwwkkeeXXIIjjddll''EExxµµrreeyyIIggxx¬¬HHEEddll®®ttLLbb''
CCaaGGrrKKuuNNyyYYnn  rrhhUUttddll''eePP¬¬cckkaarrJJrrTTwwkkddII  ssggÙÙwwmmjjjjwwmm[[yyYYnnhhaaNNUUyymmkk
kkaarrJJrrCCMMnnYYss  lluuHH®®ttaaEEttvviinnaasshhiinneehhaacc  TTSSgg®®bbCCaaCCnn  TTSSgg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††GGss''
rrllIIggBBIInnKKrr  ..  rreevvIIrrvvaayymmkkddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  yyaayyeeTTooggEE®®sskk®®TTeehhaayyMMddUUccmmnnuussßß
qqÁÁtt  ..  EEttGGaarrmmµµNN__eennAAEEttccggccSSCCaanniiccçç  KKaatt''EEttggEEtteellIIkk´́ddbbnn''®®ssnn''vvttƒƒ̈̈ss&&kkii††ssiiTTiiÏÏ
ppggTTSSggBBYYgg  ®®BBmmTTSSggvviiJJÔÔaaNNkk≈≈nnÏÏEExxµµrrTTSSggbbIIllaannnnaakk''  EEddllTTTTYYllTTaarruuNNkkmmµµrrhhUU
ttddll''VVtt''bbgg''CCIIvviitt  [[mmkkCCYYyyEENNnnSSbbMMPP¬¬WWkkaarr®®ssaavv®®CCaavvrrbbss''KKaatt''  eeddIImm∫∫II[[VVnnddww
ggcc∫∫aass''BBIIååVVyykkllrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  EEddllvvaattTTIIyykkTTwwkkddII®®bbeeTTssCCiittxxaagg
VVnneeddaayyggaayy@@yy""aaggeennHH  ??  KKaatt''ccgg''ddwwggeeddaayyppÊÊaall''ffaa  eettIIyyYYnnhhaannUUyynnwwggee®®bbII
kkllll∫∫iiccyy""aaggNNaaeeTTAAeeTToott  eeddIImm∫∫IIkkaann''kkaabb''®®ttYYtt®®ttaa®®ssuukkEExxµµrr[[VVnn®®ssbbcc∫∫aabb''
mmiinnxxuusscc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  ??  ..

qq~~SSssiikkßßaa11997799--8800  yyaayyeeTTooggnnSSkkUUnn®®ssIIGGggrraaeeTTAAccuuHHeeQQµµaaHHccUUlleerroonneennAA
vviiTT¥¥aall&&yyss√√aayyeeVV""  ..  KKaatt''rrnnÏÏtt''cciitt††≤≤ttååbbmmaaeeddaayyeeXXIIjjssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  nniiggssii--
ssßßGGgg̈̈yyssiikkßßaappÊÊaall''ddII  ..  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥BBiitt®®VVkkdd  xx¬¬HHEEddllllaakk''xx¬¬ÁÁnneennAArrss''  kk**
ssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllmmkkCCYYyybbee®®ggoonn  eeTTaaHHmmaann®®VVkk''EExxCCaaGGgg˚̊rrkkMMbb""uuggGGMMbbiillkkMMbb""uuggkk**eeddaayy

eennAAkk~~̈̈ggkkmmµµvviiFFIIssiikkßßaa  eeKKeeXXIIjjmmaannkkaarrbbJJççËËll®®bbvvttii††ssaaÂÂss††dd**ccEEmm¬¬kk@@  eeddaayy
bbgg≈≈MMkkUUnnssiissßßEExxµµrr[[ddwwggKKuuNNyyYYnn  BBIIee®®JJHHyyYYnnccUUllmmkk  ««CCYYyy»»  EExxµµrrGGss''ccMMnnYYnn33
eellIIkkrrYYccmmkkeehhIIyy  ??!!??!!  ..  yyYYnnbbJJççËËll®®bbvvttii††ssaaÂÂss††GGaaccaarr¥¥eemmoonn[[kkUUnnEExxµµrrTTTTYYll
ssaall''ffaavviirr::bbuurrssEExxµµrrTTII11  EEddllVVnneeFFII√√BBlliikkmmµµrrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaBBIInnwwmmVVrrSSgg  ..ll..

kkmmµµvviiFFII®®bbvvttii††ssaaÂÂss††EExxµµrrrreebboobbeennHH  vvaappÊÊ¨̈yynnwwggccMMeeNNHHddwwggrrbbss''ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥
nniiggkkaarrBBiittTTSSgg®®ssuugg  ..  ddUUeecc~~HHeehhIIyyssaaÂÂss††aaccaarr¥¥EEddllssaall''kkllll∫∫iiccyyYYnnCCaa
eevvoottmmiijjkkII††  CCaaeevvoottkkuuggkkII††  mmiinnTTTTYYllssaall''kkmmµµvviiFFIIeennHHeeTT  ..  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥EExxµµrrddwwggcc∫∫aa
ss''ffaaGGaaccaarr¥¥eemmoonnCCaayyYYnnbbnn¬¬MMbbYYsseerroonneennAA®®ssuukkEExxµµrrCCaaccaarrbbuurrss[[yyYYnnhhaaNNUUyy  ..
ssaa®®ss††aaccaarr¥¥EExxµµrrddwwggffaa  KKWWbbNN††aammkkBBIIGGaaccaarr¥¥eemmoonneennHH‰‰ggeehhIIyyEEddlleeFFII√√[[EExxµµrrEEbb
kkVVkk''KK~~aa  EExxµµrreeccHHcc∫∫SSggKK~~aarrhhUUttddll''ssBB√√´́ff©©  ..  eeBBlleennaaHHeeTTIIbbssaaÂÂss††aaccaarr¥¥
EExxµµrrTTSSggGGss''yyll''ffaa  ®®kkuummeehhgg--ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnn  CCaaEExxµµrrGGaayy""ggeeccjjBBII®®bbPPBB
EExxµµrreevvoottmmiijj  eeTTIIbbyyll''nnUUvvkkllll∫∫iicc®®kkLLiicc®®kkLL¨̈ccrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyEEddlleeccHH
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ssMMrrbb……bbnnÊÊaabbxx¬¬ÁÁnnttaamm®®BBwwttii††kkaarrNN__nnaannaarrbbss''®®bbeeTTssEExxµµrr  rrYYcceeTTIIbbEEkk´́qq~~bbEEgg√√ggddaann
mm††ggbbnnii††cc@@  jj¨̈SSgg[[®®bbeeTTssEExxµµrrrrllaayyTTSSggBBUUCC  rrllaayyTTSSgg®®bbvvttii††ssaaÂÂss††̆̆ ˘̆˘̆

ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥TTSSggeennaaHHGGss''ssggÙÙwwmmkk**xxßßwwbbbbbbYYllKK~~aa  ccaakkeeccjjeeccaall®®bbeeTTss
EExxµµrrCCaahhUUrrEEhhrr  eePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''®®bbeeTTss´́ff  ..

ccMMEENNkk‰‰yyYYnnhhaaNNUUyy  kkaalleebbIIvvaaddwwggffaa  EExxµµrrGG~~kkeeccHHddwwggrrtt''eeccaallTTwwkkddIITTuukk
[[vvaayy""aaggeennHH  vvaaee®®ttkkGGrrCCaa´́®®kkEEllgg  ..  vvaaEEttggEEtt´́llllkkyykkccMMeeNNjjBBIIeellIIEExxµµrr
CCaanniiccççCCaakkaall  ..

yyaayyeeTTooggqq©©ll''NNaass''  eeddaayyeeXXIIjjssaaÂÂss††aaccaarr¥¥nniiggkkUUnnssiissßßEExxµµrrGGgg¨̈yy
eerroonnppÊÊaall''ddII  ..  TTIIbbMMppuutteeTTIIbbKKaatt''nnwwkkeeXXIIjjnnUUvvJJkk¥¥mmYYyyXX¬¬aaEEddllyyYYnnhhaaNNUUyy
eegg√√øøgg--vvaa""nn''TTiijjVVnnBBnn¥¥ll''BBYYkkKKaatt''kkaallBBII´́ff©©2288--22--4488  EEddlleeqqII¬¬yynnwwggssMMnnYYrrrrbb
ss''yyYYnneeGGooggffaa  ––

««  eeBBllNNaaeeyyIIgg  ((KKWWyyYYnn))  VVnnkkaann''kkaabb''nnKKrrEExxµµrr  ®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††eennAAnnKKrrEExxµµrr
TTuukkddUUccCCaarrbbss''eeyyIIggTTSSggGGss''  »»  ..  bb""uuEEnn††cceemmII¬¬yyrrbbss''ttaaTTiijjkkaalleeNNaaHH  nniiggkkiiccçç
kkaarrGGnnuuvvtt††nn__rrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyykk~~̈̈ggbbccçç̈̈bb∫∫nn~~eennHH  vvaaEEkkTT®®mmgg''bbnnii††cc  vvaaEEkk´́qq~~bbEEgg√√gg
ddaann˘̆˘̆  eemmIIllccuuHH  !!  ®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††kk~~̈̈ggmmYYyynnKKrrkkmmıı̈̈CCaa  ®®ttUUvvGGggkkaarrKKµµaannrrUUbbKKµµaannrraagg®®bbmmUU
llddwwkknnSSeeccjjGGss''rrllIIgg  eeTTIIbbyyYYnnhhaaNNUUyyccUUllmmkklluukklluuyyrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTsskk
mmıı̈̈CCaa  ..

ddUUeecc~~HHss®®ttUUvvssYYrrBBUUCCrrbbss''EExxµµrr  vvaaeeccHHee®®bbIIkkllll∫∫iiccyy""aaggxxUUccGGssççaarr¥¥  vvaabb¬¬nn''®®TTBB¥¥
ssmm∫∫ttii††rrbbss''EExxµµrrVVnnyy""aaggssÌÌaatt  rrkkddaannsswwggmmiinneeXXIIjj  ..

❑                              ❑

❑

kk~~̈̈ggEExxvviicciiœœkkaa11997799,,  eemm""aagg®®bbEEhhll33rreessooll  mmaannbbUUddUUyymmYYyy®®kkuummKK~~aa1100  nnaakk’’
bbeeNNII††rrKK~~aaccUUllkkaann’’kkUUnnxxÊÊmmrrbbss’’yyaayyeeTToogg  ..  eennAAeeBBlleennaaHH®®ssaabb’’EEttmmaann
bbUUddUUyyssmmmm~~aakk’’  GGaayyuu®®bbEEhhll2299qq~~SSeellaattmmkk{{bbyyaayyeeTToogg  yyMMhhIIuu@@  ®®BBmmTTSSgg
®®VVbb’’ffaa  ««  kkMMuu[[KKaatt’’nniiyyaayyPPaassaayyYYnn[[eessaaHH  »»  ..  rrYYcceehhIIyyvvaaggaakkeeTTAAnniiyyaayy
®®VVbb’’mmiitt††@@rrbbss’’vvaaffaa  ––

--  xxMM∆∆̈̈mmiinnnnwwkkssµµaannffaammIIggeeTTooggEEbbrrCCaaFF¬¬aakk’’xx¬¬ÁÁnn®®kkrrhhaammddll’’ff~~aakk’’eennHHeessaaHH  ee®®JJHH
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kkaallBBIIeeddIImmKKaatt’’FF¬¬aabb’’mmaannmmuuxxggaarrnniigg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††dd**ss††̈̈kkss††mm∏∏  ®®bbkkbbeeddaayycciitt††ss--
bb∫∫¨̈rrss  EEttggEEttCCYYyyTTuukk≈≈FFuurr::GG~~kk®®kkxxßßtt’’  KKaatt’’mmiinneeccHH®®bbkkaann’’BBUUCCssaassnn__  ..  ®®KKYYssaarr
rrbbss’’xxMM∆∆̈̈EEttggEEttssMMuuBBwwggmmIIggeeTToogg  ddUUccCCaassMMuuxxIIççlluuyyeeFFII√√eeddIImmTTuunn  rrkkssIIuullkk’’®®ttII  nniiggssMMuu
BBwwggeeFFII√√lliixxiitteeppßßgg@@ssMMrraabb’’®®KKYYssaarr  nniiggssMMrraabb’’xx¬¬ÁÁnnrrbbss’’xxMM∆∆̈̈ppÊÊaall’’eeddIImm∫∫IIeerroonnssUU®®tt  ..
yyYYnneennHHbbnn††eeTToottffaa  ––

--  kkaallBBIIqq~~SS11997700  xxMM∆∆̈̈GGaayyuuVVnn2200qq~~SS  eerroonneennAAff~~aakk’’TTIIbbJJççbb’’́́ nnvviiTT¥¥aall&&yy®®BBHH
mmuunnIIvvggßß  ..  mmaannVVttuukkmmµµmmYYyyEEddlleeKKffaakkUUnnssiissßßEExxµµrrCCaaGG~~kkbbeeggII̊̊tt  ..  BBYYkkVVttuukkrr
vvaayyyyYYnn  ..  kkaalleeNNaaHH““BBuukkxxMM∆∆̈̈PP&&yyNNaass’’  ee®®JJHHKKaatt’’CCaayyYYnnhhaaNNUUyy  nniiggCCaa
ccaarrbbuurrssrrbbss’’eevvoottmmiijj  ((  kkaalleeNNaaHHyyaayyeeTTooggmmiinnVVnnddwwggTTaall’’EEtteessaaHHffaa
®®KKYYssaarryyYYnneennHHCCaaccaarrCCnnrrbbss’’eevvoottmmiijjeeLLIIyy  ))  KKaatt’’kk**nnSS®®KKYYssaarrrrtt’’mmkk®®CCkkBBYYnn
kk~~¨̈gg®®ssHHeeKKaakkmmYYyyeennAAxxaaggee®®kkaayyppÊÊHHmmIIggeeTTooggeennHH  ..  BBYYkkeeyyIIggVVnnmmIIggeeTTooggccaatt’’
EEccggpptt’’ppgg’’VVyyTTwwkkmm˙̇ËËbbccMMNNIIyy””aagg®®KKbb’’®®KKaann’’  ..  rrYYccBBIIhh~~wwggmmkkeeTToott  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈ssMMuu
BBwwggmmIIggeeTTooggCCYYyyeeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__CCaammYYyyttMMNNaaggyyYYnneennAAeexxtt††VVtt’’ddMMbbgg  eeddIImm∫∫IIssMMuueeFFII√√
mmaattuuPPUUmmiinniivvtt††nn__eeTTAAkkaann’’®®bbeeTTsseevvoottNNaammvviijj  ..  eeddaayyssaarrkkaarrCCYYyyxx~~HHEExx~~ggBBIImmIIgg
eeTToogg  ®®KKYYssaarrrrbbss’’xxMM∆∆̈̈VVnneeTTAArrss’’eennAAeexxtt††ccUUdduukkrrhhUUttmmkk  ..  ddUUeecc~~HHxxMM∆∆̈̈eeKKaarrBBnniigg®®ss
LLaajj’’mmIIggeeTTooggddUUccmm††aayyxxMM∆∆̈̈bbeeggII̊̊tt  ..

kkMMBBuuggEEtt®®ssLLSSggkkSSggqq©©ll’’ffaa  eehhttuuGGIIkk**yyYYnnbbUUddUUyyeennHHssaall’’KKaatt’’cc∫∫aass’’eemm""¬¬HH,,
eehhttuueemm""cckk**vvaanniiyyaayyEExxµµrrcc∫∫aass''eemm""¬¬HH  ??  vvaakk**EEbbrrmmkkssYYrrKKaatt''ffaa  ––

--  mmIIgg  !!  eettIImmIIggssaall''xxMM∆∆̈̈eeTT  ??  xxMM∆∆̈̈eeQQµµaaHHvviijj--KKiimmeelloogg  CCaakkUUnnTTIImmYYyyrrbbss''vviijj  --
vvaa""nn''LLaagg  nniiggyyaayyeeLL--FFIIjj""aagg  ..

eeBBlleennaaHHvvaakk**hhuuccssMMbbuu®®ttmmYYyy[[yyaayyeeTToogg  ®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  ––
--  eennHHCCaassMMbbuu®®ttrrbbss''““BBuukkmm††aayyxxMM∆∆̈̈EEddlleeppII∆∆mmkkxxMM∆∆̈̈BBIIccUUdduukkmmkk  ..  yyaayyeeTToogg

TTTTYYllssMMbbuu®®ttmmkkGGaann  ––  
--  ttaaLLaaggssrreessrrmmkk®®VVbb''eelloogg  ccUUrrkkUUnnxxMM®®ssaavv®®CCaavvrrkk®®KKYYssaarryyaayyeeTToogg

NNaa±±  BBIIee®®JJHHmmIIggeeTTooggmmaannååbbkkaarrKKuuNNdd**xxııgg''xxııss''bbMMppuuttddll''®®KKYYssaarrvviijj˘̆˘̆˘̆
eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggkk**eellaatt{{bbeelloogg  rrYYccccaabb''eeppII††mmssYYrrssuuTTTTuukk≈≈eeTTAAvviijjeeTTAA

mmkkyy""aaggee®®ccIInn  ..  KKWWeeddaayyssaarrkkaarrssnnÊÊnnaaeennHH  yyaayyeeTToottGGaaccddwwggffaa  BBIIqq~~SS11997700
eeTTAA11997711  GGaaNNiikkCCnnCCaattiiyyYYnneeFFII√√mmaattuuPPUUmmiinniivvtt††nn__eeTTAA®®ssuukkyyYYnn  mmaannccMMnnYYnnTTSSggGG--
ss''mmYYyyEEssnn  ((110000,,000000))  nnaakk''  ..  eeqq¬¬øøtt{{kkaasseennaaHH  eevvoottkkuuggssMMrrSSggee®®CCIIsseerrIIss
yyuuvvCCnnyyYYnn  eeccHHPPaassaanniiggGGkkßßrrEExxµµrryy""aaggee®®CCAA®®CCHHcc∫∫aass''llaass''  ddwwkknnSSyykkeeTTAAkkaann''
EEddnnddIIrrMMeeddaaHH  rrYYccvvaabbJJççËËll[[ccUUllssaallaaeeyyaaFFaa  ..  eeBBlleennaaHHmmaannyyuuvvCCnnGGaaNNiikk--
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CCnnyyYYnnCCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''ssµµ&&®®KKcciitt††bbMMeerrIIeevvoottkkuugg  ..  ee®®JJHHeevvoottkkuuggssnn¥¥aaffaa  eeBBll
NNaahhaatt''hh√√wwkkhh√√WWnneeccHHccbb''  vvaabbMMJJkk''[[eeLLIIggCCaass&&kkii††mmYYyy  bb""uuEEnn††®®ttUUvvddaakk''eeQQµµaaHHCCaa
EExxµµrrTTSSggGGss''  ..  vviijj--KKwwmmeellooggkk**®®ttUUvvddUUrreeQQµµaaHHmmkkmmiitt††LL¨̈ccvviijj  ..  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnJJ
kk''ss&&kkii††mmYYyyeehhIIyy  yyYYnnhhaaNNUUyykk**bbJJÇÇËËnnyyuuvvCCnnyyYYnnTTSSggeennaaHH  [[mmkkvvaayyEExxµµrrll--
nn''--nnll''  ..  yyuuvvCCnnTTSSggeennaaHHeeFFII√√eeddaayyssµµ&&®®KKcciitt††  ee®®JJHHvvaa®®ttUUvvccMMbbMMNNuullssggsswwkk  EEdd
llkkaalleennAACCMMnnaann''rrddΩΩaaPPiiVVllssaaFFaarrNNrrddΩΩ  llnn''--nnll''VVnneekkNNÎÎkkUUnnssiissßß[[eeFFII√√
VVttuukkmmµµvvaayyGGaaNNiikkCCnnyyYYnnEEddllCCaaEEmm""““vvaa  ..  mmiitt††LL¨̈ccbbJJÇÇaakk''ffaa  eennAAccuuggqq~~SS1199--
7733  yyYYnnhhaaNNUUyybbJJÇÇËËnnEExxµµrrEEkk¬¬ggkk¬¬aayyrreebboobbeennHHmmaannccMMnnYYnnbbIIJJnn''nnaakk''  ccUUllkkaann''
eexxtt††mmNNÎÎllKKIIrrII  ssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈gg´́®®BBee®®CCAA@@  rrYYccccaatt''bbJJÇÇËËnn[[eeFFII√√eemmkkaann''kk††aabb''eeyyaaFFaaEExxµµrr
®®kkhhmmCCaallMMddaabb''llMMeeddaayy  ..  VVnneesscckkII††ffaammkkCCMMnnYYssbbUUddUUyy  kkMMeeTTccEExxµµrrllnn''--nnll''
tteeTTAAeeTToott  ..  yyaayyeeTTooggnniiyyaayyeeTTAAkkaann''eellooggffaa  ––

--  xxMM∆∆̈̈ddwwggffaa  kk~~̈̈ggqq~~SS11997733  bbUUddUUyyssMMuullaaEExxµµrr®®kkhhmmvviill®®ttLLbb''eeTTAAeevvoottNNaamm
vviijjeehhIIyyeettII  ..

eelloogg®®KKvvIIkk∫∫aalleehhIIyyeeqqII¬¬yyeeLLIIggffaa  ––
--  mmIIggeeGGIIyy  !!  eennHHCCaakkllll∫∫iiccrrbbss''eevvoottkkuuggeeTTeettII  ..  vvaaddwwggccMMNNuucceexxßßaayy

rrbbss''®®kkuummxxMM∆∆̈̈  dduuHHcciitt††KKMMnniittssggsswwkkccMMeeJJHHEExxµµrr  ..  vvaakk**bbMMJJkk''ss&&kkii††mmYYyy[[  rrYYccjj¨̈HHjjgg''
bbeeJJÇÇaarr®®kkuummxxMM∆∆̈̈eeFFII√√CCaaEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIbbMMPP&&nn††mmttiieeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmll©©gg''@@  rrYYccbbJJÇÇaa[[®®kkuummxxMM∆∆̈̈
ddwwkknnSSeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm®®ssLLaajj''sseemm††cc““kkMMeeTTccEExxµµrrllnn''--nnll''CCMMnnYYssvvaa  ..  eelloo
ggbbnn††eeTToottffaa  ––  

--  mmaannbbUUddUUyymmYYyyPPaaKKttUUcceeKKaarrBBvviinn&&yyVVnnyy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvvttaammllkk≈≈NN: eeTTIIbb
VVnnvviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  ..  ccMMEENNkkbbUUddUUyyEEddllmmiinnTTaann''VVnnbbMM
eeBBjjkkrrNNiiyykkiiccççttaammllkk≈≈&&NN  eennAAmmaannccMMnnYYnn117700,,000000nnaakk''eeTToott  EEddllssBB√√́́ ff©©vvaa
®®KKaann''EEttffyyeeTTAABBYYnnllaakk''xx¬¬ÁÁnn  eeddkkssIIuussMMrraakkkk~~̈̈gg´́®®BBee®®CCAA@@  ……ttaammbbeeNN††aayy®®BBWWEEddnn
EExxµµrr--yyYYnn--llaavv  ..  vvaaee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnCCaanniiccççnniiggeeccjjbbJJÇÇaa  ..  eellooggbbnn††  ––

--  eerrOOggmmYYyyeeTToottEEddllCCaaeerrOOggssmm©©aatt''KKWWmmaannpp¬¬ËËvvssmm©©aatt''mmYYyyssMMrraabb''ccUUllmmkk®®bb--
eeTTssEExxµµrrVVnnyy""aaggeellOOnnTTaann''cciitt††kkaatt''ttaamm®®bbeeTTssllaavvnniigg®®bbeeTTss´́ff    ttaammrrUUggPP~~MM
ddggEErrkk  ..  eebbIImmaannCCnnCCaattiiEExxµµrrCCaabbUUddUUyy  ssaall''mmUUllddΩΩaanneennHH      eehhIIyymmaannGGaayyuu3366
qq~~SS  vvaassmm¬¬aabb''eeccaallPP¬¬aamm  eeddaayymmiinneeFF√√ss®®bbEEhhss[[EEbbkkkkaarrNN__vvaaeeLLIIyy  ..ll..
eellooggbbnn††eeTTAAeeTToottffaa  ––

--  ccMMEENNkk®®kkuummxxMM∆∆̈̈kk**®®ttUUvvccaajj''eeVVkkeevvoottkkuuggyy""aaggFF©©nn''  KKWW®®ttUUvveeFFII√√CCaaEExxµµrr  rrYYccddwwkknnSS
eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmbbnn††ssÂÂggaammCCMMnnYYssvvaa  ..      ≤≤LLËËvvBBYYkkxxMM∆∆̈̈®®ttUUvvss¬¬aabb''sswwggTTSSggGGss''    TTMMrrSS  
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ddwwggxx¬¬ÁÁnnffaaccaajj''eeVVkkvvaa  yyWWtteeBBllNNaass''eeTTAAeehhIIyy  ..  mmIIggeemmIIllccuuHH  ss&&kkii††JJkk''eellII
ssµµaaVVnnEEttFF©©nn''  ssBB√√́́ ff©©ssIIuuVVyyvvaall''EEcckkCCaammYYyyEEttppIIÊÊrr  ……®®ttkkYYnneess©©aarrbbgg''GGMMbbiill  ..
vviinn&&yyttwwggNNaass''eerrIIxx¬¬ÁÁnnmmiinnrrYYcc  ..  ssBB√√́́ ff©©xxMM∆∆̈̈kkaann''kk††aabb''mmUUllddΩΩaannssmm©©aatt''mmYYyyeennAA´́bb""lliinn
mmaannEEttss√√aaCCaammiitt††  ..ll..  nniigg  ..ll..  eeBBlleennaaHH  eelloogg{{bbssMMuullaayyaayyeeTToogg®®BBmm
TTSSgg®®VVbb''ffaa  ––

--  xxMM∆∆̈̈mmaannkkaarree®®ccIInnCCMMrraabbmmIIgg  EEssÌÌkkeennHHxxMM∆∆̈̈llYYccmmkkCCYYbbmmIIggEEttmm~~aakk''‰‰gg˘̆˘̆˘̆..
eeBBlleellooggeeccjjppuutteeTTAA  yyaayyeeTTooggGGgg¨̈yyjjjjwwmmee®®ttkkGGrrCCaa´́®®kkEEllgg  ..

KKaatt''ssggÙÙwwmmffaa  eeKKaallbbMMNNggrrbbss''KKaatt''mmuuxxCCaammaannBBnnWW¬¬xx¬¬HH@@CCaammiinnxxaann  ..  EEssÌÌkkeeLLII
ggeeBBll®®BBllwwmm  KKaatt''eerroobbccMMVVyyTTwwkkccSSTTTTYYlleelloogg  ..  eemm""aagg1100eellooggmmkkddll''llµµ
mm  ..  eeBBllVVyyTTll''mmuuxxKK~~aaeennHH  eellooggGGFFiibb∫∫aayyEEvvkkEEjjkknnUUvvkkllll∫∫iiccyyYYnnhhaa--
NNUUyy  EEddlleerroobbccMMeellbbTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaa  mmaannllMMnnSSddUUccKK~~aannwwggGGttƒƒaaFFiibb∫∫aayyrrbbss''ttaaGGaa
ggEEddrr  ..  yyaayyeeTTooggkk**ssYYrreeTTAAeellooggffaa  ––

--  eettIIGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijjmmaannee®®ccIInn……ttiicc  ??
--  mmaannccMMnnYYnn®®bbEEhhll22mmWWuunnnnaakk''  EEddllmmaanneemmddwwkknnSSCCaayyYYnnllYYccbbnn¬¬MMeeFFII√√EExxµµrr

eehhIIyyTTSSggGGss''KK~~aaee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmm  ddUUccmmaann®®kkuummxxMM∆∆̈̈CCaaååTTaahhrrNN__  ..
--  eettIIEExxµµrr®®kkhhmmTTSSggeennaaHHddwwgg……eeTTffaa  mmaannbbUUddUUyyyy""aaggee®®ccIInnee®®ttoommxx¬¬ÁÁnneennAAJJ

sseeBBjj´́®®BB´́nn®®bbeeTTssEExxµµrr  ??  ..
--  eerrOOggbbUUddUUyyssMMNNaakk''eennAAJJsseeBBjj´́®®BB´́nn®®bbeeTTssEExxµµrreennaaHH  KKWWCCaaeerrOOgg®®ttUUvvrr""UUvv

KK~~aaeeTTeettII  !!  BBIIee®®JJHHEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarryyYYnneeFFII√√kkaarrttaammyyYYnnTTSSggGGss''  eellIIkkEEllggEEtt
EExxµµrr®®kkhhmmEEddll®®ssLLaajj''sseemm††cc““ccMMnnYYnn44mmWWuunnnnaakk''eeccjj  EEddllGGggkkaarrllaakk''mmiinn[[
ddwwggCCaaddaacc''xxaatt  ..    ®®KKbb''eeBBll  ®®kkuummGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj  mmaann®®kkuummxxMM∆∆̈̈CCaaeeddIImm  ®®ttUUvveeTTAA
TTTTYYllbbJJÇÇaakkaarrBBIIyyYYnnhhaaNNUUyy  eeKKnniiyyaayyffaa®®ttUUvveeTTAAeerroonnssUU®®tteennAAGGggkkaarreellII  ..
ddUUeecc~~HHeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmTTSSggGGss''eennaaHHmmiinnddwwggffaaeeccAAhh√√aayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaaxxMM∆∆¨̈kkJJÇÇHHyyYYnn
hhaaNNUUyyeeLLIIyy  ..  eerrOOggeennHH®®ttUUvvllaakk''[[CCiitt  ååTTaahhrrNN__ddUUccCCaaxxMM∆∆̈̈eeBBlleennHH  ®®ttUUvvkkaa
nn''kk††aabb''eeyyaaFFaa330000nnaakk''  eeKK[[xxMM∆∆̈̈ppwwkkTTwwkkssmm∫∫ff  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvvllaakk''kkaarrNN__[[CCiitt  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvvPPrr
®®VVbb''eeyyaaFFaaTTSSggeennaaHHffaa  xxMM∆∆̈̈CCaaEExxµµrreeQQµµaaHHmmiitt††LL¨̈cc  ..

yyaayyeeTTooggssmm¬¬wwggmmuuxxeellooggmmYYyyssnnÊÊ̈̈HH  rrYYcckk**ssYYrrffaa  ––
--  eettIIbbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''eexxoovv--ssMMppnn  yy""aaggeemm""cceeTTAAvviijj  ??
eellooggQQbb''®®TTwwggyy""aaggyyUUrrrreebboobbnnwwkkeeTTIIbbeeqqII¬¬yyffaa  ––
--  ®®kkuummeennHHddUUccCCaaKKµµaannbbeeJJççjjsskkmmµµPPaaBBGGII√√ssMMxxaann''eeTT  ..  eeKKxxßßiibbeexxßßøøvvrreebboobb

eeBBbb®®CCaayyffaa  CCaabbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmbbJJÔÔvv&&nn††  ..  ee®®JJHHmmiitt††TTSSggeennaaHHPPaaKKee®®ccIInnCCaaGG~~kkeeccHH
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ddwwggee®®CCAA®®CCHH  ..  GGggkkaarr®®ttUUvvEEtteellIIkkddMMeekkIIggbbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''eexxoovv--ssMMppnn  bb--
eeJJÇÇaarree®®bbIImmYYyyrryy::ssiinn  GGggkkaarreellIIkkTTwwkkcciitt††  rrYYccjj¨̈HHjjgg''BBIIee®®kkaayyxx~~gg  bbJJÇÇaaeeyyaaFFaa
EExxµµrr®®kkhhmm[[mmaannkkmm¬¬SSggkkMMeeTTccEExxµµrrllnn''--nnll''  TTuukkeeBBll[[yyYYnnssMMrraakkssiinn  ..  ccMM--
EENNkk‰‰eemmddwwkknnSSEExxµµrr®®kkhhmmEEddllCCaabbJJÔÔvv&&nn††  mmaannkkaarreeFF√√ss®®bbEEhhsseeddaayyeeXXIIjj
mmaanneeyyaaFFaa®®ssLLaajj''sseemm††cc““TTSSggbbYYnnmmWWuunnnnaakk''eerroobbccMMVVnn®®ttwwmm®®ttUUvv  ss√√aahhaabb''  kk¬¬aa--
hhaann  kk**mmaanneesscckkII††ssggÙÙwwmmffaa  eeBBllNNaaEExxµµrr®®kkhhmmddeeNN††IImmVVnnCC&&yyCCMMnnHHBBIIEExxµµrr
llnn''--nnll''  eeyyaaFFaaTTSSggeennaaHHGGaacckkaarrJJrr®®bbeeTTssCCaattiiVVnnyy""aaggggaayy  ..  lluuHHddll''´́ff©©
1177--44--7755  EExxµµrr®®kkhhmmTTTTYYll  ««CC&&yyCCMMnnHH»»  dd**FFMMeeFFgg  ®®ssaabb''EEtteemmbbJJÇÇaakkaarrCCaaGGgg
kkaarrGGnnaammiikkeeTTAAvviijj  ..  eennAAeeBBlleennaaHH  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaaCCaaddaacc''NNaatt''  hhaammddll''
eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmTTSSgg44mmWWuunnnnaakk''eennaaHH  ®®BBmmTTSSgg®®kkuummxxMM∆∆̈̈CCaayyYYnnbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaaEExxµµrr  mmiinn[[
CCYYbb®®bbCCaaCCnnffIIµµeeLLIIyy  ..  GGggkkaarr®®VVbb''ffaa  ®®ttUUvvssMMrraakkyykkkkmm¬¬SSggeeTTAAvvaayyyyYYnn  eeddIImm∫∫II  ««
rrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  »»  ..  lluuHH®®bbmmUUlleeyyaaFFaaTTuukkmmYYyyGGeennII¬¬  GGggkkaarrbbeeJJççjj
XXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggyy""aaggee®®ccIInneellIIssllbb''              mmkkBB&&TTÏÏVVjj''ssmm¬¬aabb''bbkkßßEExxµµrr®®kkhhmm
nniinn~~aakkaarrEExxµµrrCCaaee®®ccIInneellIIkkee®®ccIInnssaarr  eeXXIIjjEEtteexxµµaacceeddkkss¬¬aabb''eennAAJJsseeBBjj  ´́®®BB  ..
yyaayyeeTTooggssYYrrffaa  ––

--  eettIIbbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''eexxoovv--ssMMppnnKKµµaanneeyyaaFFaakkaarrJJrreeTT……  ??
--  mmiitt††TTSSggeennaaHHmmaanneeyyaaFFaakkaarrJJrrttaamm®®kkuumm@@EEddrr  bb""uuEEnn††GGggkkaarrccaatt''kkaarrssmm¬¬aabb''

yy""aaggss©©aatt''bbMMppuutt  mmiinnbbeeNN††aayy[[eerrrrxx¬¬ÁÁnnTTaann''eeLLIIyy  ssUUmm∫∫IIEEttxxMM∆∆¨̈kk**xxMM∆∆¨̈mmiinnddwwggeehhttuu
ppllTTaall''EEtteessaaHH  ..  mmaanneerrOOggccEEmm¬¬kkmmYYyyEEddllxxMM∆∆¨̈VVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kkBBIIkkaarrkkaabb''
ssmm¬¬aabb''eennHH  ––  eennAAccuuggqq~~SS11997733  eevvoottkkuuggkkMMBBuuggee®®bbIIkkllll∫∫iiccssMMuullaaEExxµµrr®®kkhhmmffyy
eeccjjeeTTAAssMMrraakk  rrYYcc´́qq~~ssÂÂggaammkk~~̈̈gg®®bbeeTTssEExxµµrr[[eeTTAACCaassÂÂggaammrrvvaaggEExxµµrrnniiggEExxµµrr  ..
eennAAeeBBlleennaaHHyyYYnnhhaaNNUUyybbJJÇÇËËnnEExxµµrrmmYYyy®®kkuummccMMnnYYnn33JJnn''nnaakk''  mmkkBBIIhhaaNNUUyy
xx¬¬HHmmkkBBIIeebb""kkSSggxx¬¬HH  mmkkbbnn††ssÂÂggaammCCMMnnYYssvvaa  ..  yyYYnnhhaaNNUUyybbJJÇÇaa[[®®kkuummEExxµµrreeTTIIbb
mmkkddll''eennHH  ddwwkknnSSeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmkkMMeeTTccEExxµµrrllnn''--nnll''  ..  ®®kkuummeennHHttvvaa""®®bbqqSSgg
CCaaddaacc''xxaattffaa  ––  eerrOOggEExxµµrrssMMuuTTuukk[[EExxµµrreeddaaHH®®ssaayy  KKWWEExxµµrrssMMuussMMrruuHHssMMrrYYlleeddaayykkaarr
ccrrccaa  mmiinn®®ttUUvvbbgg˙̇ËËrrQQaammrrvvaaggEExxµµrrnniiggEExxµµrreeLLIIyy  ..

yyYYnnhhaaNNUUyyPP∆∆aakk''eeddaayyeeXXIIjj®®kkuummeennHHkk∫∫aallrrwwgg  mmiinneellaattttaammEExxßßjjaakk''rrbb
ss''vvaa  hhflflaann®®bbqqSSggnnwwggbbJJÇÇaarrbbss''vvaa  vvaa®®ttUUvvTTaall''®®cckk  ..  vvaakk**pp¬¬aass''EEppnnkkaarrNN__PP¬¬aamm  ..
ee®®JJHHyyYYnnhhaaNNUUyymmaannTTIIGGaagg  KKWWmmaann®®kkuummbbII††®®bbBBnnÏÏbb""uull--BBttCCaaeemmddwwkknnSS  nniiggmmaann
®®kkuummEExxµµrrCCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''CCaaCCaattiiyyYYnnEEddlleeccHHssrreessrr  GGaann  PPaassaaEExxµµrrddUUccEExxµµrr  ®®kkuu
mmxxMM∆∆̈̈GGaaccbbnnMM¬¬eeFFII√√CCaaEExxµµrrKKµµaanneeyyaaFFaaNNaaGGaaccssaall''ffaa®®kkuummxxMM∆∆̈̈CCaayyYYnneeTT  ..        ccMMEENNkk‰‰  
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EExxµµrrEEddlleeTTIIbbnnwwggmmkkBBIIeebb""kkSSggnniigghhaaNNUUyyeennaaHH  nniiyyaayyPPaassaaEExxµµrrBBiiVVkkss††aabb''
xxMM∆∆̈̈ss††aabb''sswwggmmiinnVVnn  ..  mmUUlleehhttuueennHHyyYYnnhhaaNNUUyykk**BBiiee®®KKaaHHCCaammYYyybb""uull--BBttppÊÊaa
ll''  ..  ®®ssaabb''EEttbb""uull--BBtteeccjjbbJJÇÇaa[[ssUU--PPwwmm  CCaaXXaattkkrr´́ddss††SSrrbbss''vvaa  [[ddwwkknnSS
XXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggmmYYyy®®kkuummeeddIIrrttaammBB&&TTÏÏVVjj''®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmm  EEddllmmkkBBIIeebb""kkSSgg
nniigghhaaNNUUyyeennaaHH  ssmm¬¬aabb''eeccaallsswwggGGss''rrllIIgg  ..  mmIIggddwwggeeTT  eennAAkkmmıı̈̈CCaakkNN††aall
qq~~SS11995544  eevvoottmmiijjnnSSkkUUnnEExxµµrreeTTAAhhaaNNUUyyccMMnnYYnn11JJnn''nnaakk''  ..  ≤≤LLËËvveennHHeennAAssll''
EEtt5555nnaakk''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  eennAAeeFFII√√kkaarrkk~~¨̈ggvv®®kkbbxx&&NNÎÎCCaassmmaaCCiikkbbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__
EExxµµrr  ((  KKWWGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj  ))  ..

ccMMEENNkkssUU--PPwwmm  ee®®kkaayyBBIIccaatt''kkaarrssmm¬¬aabb''EExxµµrrmmkkBBIIeebb""kkSSggnniigghhaaNNUUyyrrYYcc
eehhIIyy  kk**®®ttUUvvGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[eeKKssmm¬¬aabb''eeccaall  eeddIImm∫∫IIbbMMVVtt''PPss††̈̈ttaagg  ..    yyaayyeeTToogg
ss††aabb''mmkkddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  KKaatt''ff©©ËËrrffaa  ––  

--  {{eeTTvvttaaeeGGIIyy  !!  yyYYnnhhaaNNUUyyssnnii~~ddΩΩaannCCIIvviittrraaÂÂss††EExxµµrrddUUccsstt√√kkNN††̈̈rrkkUÚ́ bb
ssMMrraabb''ssaakkll∫∫ggll∫∫iicckkllrrbbss''vvaa  eeddIImm∫∫IIvvaattTTIIeellbbTTwwkkddIIEExxµµrr  ..  eebbIIeeXXIIjjEExxµµrr
NNaassIIuueeCCaarr  ddUUccCCaaeehhgg--ssMMrriinn,,  CCaa--sswwuumm,,  hhflfluunn--EEssnn  CCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆  vvaaTTuukkee®®bbIIssiinn
eebbIIeeXXIIjjEExxµµrrNNaaee®®bbIIkkaarrEEllggeekkIItteehhIIyy  vvaassmm¬¬aabb''eeccaallPP¬¬aamm  ..  ddUUccCCaaeennAAkk~~̈̈gg
bbccçç¨̈bb∫∫nn~~rrbbbbrrbbss''eehhgg--ssMMrriinnGGJJççwwgg  eebbIIeeXXIIjjffaaEExxµµrrGGaayy""ggee®®bbIIkkaarrEEllggeekkIItt
……kk**eeddIIrrpp¬¬ËËvvxxuussBBIIEExxßßjjaakk''rrbbss''cciitt††vvaa  EExxµµrrttSSggeennaaHH®®ttUUvvVVtt''xx¬¬ÁÁnnPP¬¬aamm  mmaanneeccAAhh√√aayy
eexxtt††eessoommrraabb  nniiggeeccAAhh√√aayyeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  LLaayy--ssaamm""uunn  CCaaeeddIImm  ..  

--  GGJJççwwggEEmmnneehhIIyy  mmIIgg  !!
--  eemm""ccVVnnCCaakkµµÁÁyyGGaaccmmkkddll''TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ??
eellooggnniiyyaayybbnn††eeLLIIggffaa  ––
--  eennAAkk~~̈̈ggEExxttuullaaqq~~SS11997788,,  GGggkkaarrbbMMEEbbkkeeyyaaFFaaeeccjjBBIIxxMM∆∆̈̈  eeddIImm∫∫II®®bbmmUUllbbJJÇÇËË

nneeTTAA  ««vvaayyyyYYnnrrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm»»  ..  ccMMEENNkkxxMM∆∆̈̈  GGggkkaarrbbMMJJkk''ss&&kkii††bbII  rrYYcc
bbJJÇÇËËnnxxMM∆∆̈̈mmkkkkaann''eexxtt††́́ bb""lliinn  ccaatt''EEttggttSSggxxMM∆∆¨̈CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarreellII®®kkuummeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kk
hhmm  ssµµ&&®®KKcciitt††kkMMeeTTccss&&kkii††PPUUmmiinniiggcc®®kkBBttii††vviijj  ..  kk~~̈̈ggEExxmmkkrraa11997799  xxMM∆∆̈̈kk**VVnnCCYYbb
eeyyaaFFaaTTSSggeennaaHH  eeTTIIbbxxMM∆∆¨̈ddwwggffaaeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmEEddll®®ssLLaajj''sseemm††cc““  EEddll
ssµµ&&®®KKcciitt††eeTTAA  ««  rrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  »»  eennaaHH  EEbbrrCCaaeeddIIrrccUUllGGnnÊÊaakk''EExxßßee®®ttoomm
rrbbss''bbUUddUUyy  ®®ttUUvvbbUUddUUyyssmm¬¬aabb''eeccaalleexxÊÊcceennAAccuuggEExxFF~~ËËqq~~SS11997788  ..  ss††aabb''mmkkddll''
®®ttwwmmhh~~wwgg  yyaayyeeTTooggssmm¬¬wwggmmuuxxeellooggmmYYyyssnnÊÊ̈̈HHeeTTIIbbnniiyyaayyffaa  ––

--  GGJJççwwggkkµµÁÁyyeellooggCCaaeemmEExxµµrr®®kkhhmmeeTTeettII  !!
eellooggjjjjwwmmGGEEggÌÌllxx~~ggyyaayyeeTTooggeehhIIyyeeqqII¬¬yyffaa  ––
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--  VVTTmmIIgg  !!  xxMM∆∆̈̈CCaaeemmEExxµµrr®®kkhhmmEEmmnn  ..  BBIIqq~~SS11997733ddll''11997788  xxMM∆∆̈̈CCaaeemmeeyyaaFFaa
EExxµµrr®®kkhhmm®®ssLLaajj''sseemm††cc““  ssµµ&&®®KKcciitt††kkMMeeTTccEExxµµrrllnn''--nnll''  ..  ≤≤LLËËvveennHHxxMM∆∆̈̈CCaaeemm
kkaann''kk††aabb''eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmssµµ&&®®KKcciitt††kkMMeeTTccsskkii††PPUUmmiinniiggcc®®kkBBttii††vviijjeennAAeexxtt††́́ bb""lliinn
ee®®kkaammbbJJÇÇaakkaarrrrbbss''llµµ̈̈tt  EEddllEE®®bbeeQQµµaaHHBBIIbb""uull--BBtt  ..  xxMM∆∆̈̈eekkIIttCCmm©©WW®®KKuunnccaajj''QQWW
CCiittss¬¬aabb''  eeTTIIbbbbUUddUUyyddwwkkxxMM∆∆̈̈mmkkeeddkkeeBBTT¥¥eennAAVVtt''ddMMbbggeennHH  ..

yyaayyeeTTooggss††aabb''ddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  KKaatt''mmaannkkaarrQQWWccaabb''sswwggKKSSggeebbHHddUUgg  eehhII--
yynnwwkkkk~~¨̈ggcciitt††ffaa  yyYYnnhhaaNNUUyyeeccHHee®®bbIIkkllll∫∫iicceeddaayybbMMEEbbkkEExxµµrrCCaa®®kkuumm@@  rrYYcc
jj¨̈HHjjgg''[[hhkk''eellaattssmm¬¬aabb''EEttCCaattiirrbbss''‰‰gg  ..

eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggrrkkssYYrrssMMnnYYrrtteeTTAAeeTToottEEllggeeXXIIjj,,  eellooggGGEEggÌÌllxx~~gg
yyaayyeeTToogg®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  ––

--  xxMM∆∆̈̈KKµµaannTTuukkcciitt††yyYYnnhhaaNNUUyyeeTT,,  xxMM∆∆̈̈mmkkCCYYbbmmIIggKKWWccgg''ssYYrrddMMNNwwggBBIIpp¬¬ËËvv  eeddIImm∫∫II
rrtt''eeTTAAkkaann''®®bbeeTTss´́ff  ..

yyaayyeeTTooggssÊÊaakk''eessIIÊÊrrmmYYyyssnnÊÊ̈̈HH  eeTTIIbbeeqqII¬¬yyyy""aaggxxII¬¬ffaa  ––
--  mmIIggKKµµaannbbMMNNggrrtt''eeccaall®®ssuukkeeTT  ddUUeecc~~HHmmIIggmmiinnssaall''  mmiinnddwwggTTaall''EEtteessaaHH
--  ssUUmmmmIIggTTuukkcciitt††xxMM∆∆̈̈ccuuHH  BBiittEEmmnnEEttxxMM∆∆̈̈CCaakkUUnnyyYYnn  bb""uuEEnn††ttSSggBBIIeekkIIttmmkk  xxMM∆∆̈̈rrss''eennAA

EEttCCaammYYyyEExxµµrr  eerroonnssUU®®ttEEttCCaammYYyy®®KKUUEExxµµrr  BBYYkkmm""aakkrrbbss''xxMM∆∆̈̈kk**CCaaEExxµµrr  xxMM∆∆̈̈ssaall''cc∫∫aass''
nnUUvvssbb∫∫¨̈rrssFFmm··  ssIIllFFmm··  ssuuPPaaBBss¬¬ËËttbbUUtt  nniiggPPaaBBss~~iiTTÏÏss~~aall´́nnbbggbbÌÌËËnnEExxµµrr  ddUUcc
mmIIggCCaaKKMMrrUU  ..  xxMM∆∆̈̈ss††aayy®®bbeeTTssEExxµµrrrrkkssIIuueeddaayyeessrrII  CCaaBBiieessssEEddnnddIITTUUllMMTTUUllaayy  ..
eennAAeeBBllxxMM∆∆¨̈mmiinnTTaann''ccaakkeeccjjBBII®®bbeeTTssEExxµµrr  xxMM∆∆ ¨̈mmiinnddwwggmmiinnssaall''tt´́mm¬¬eennHHeeTT  ..
EEtteennAAeeBBllEEddllxxMM∆∆̈̈eeTTAAddll''®®bbeeTTssyyYYnn  eeTTIIbbxxMM∆∆̈̈PP¬¬aakk''  ee®®JJHH®®ssuukkyyYYnn  ––

TTII11--  EEddnnddIIEEssnncceeggÌÌøøtt
TTII22--  EEpp~~kknneeyyaaVVyyEEssnn®®kkLLiicc®®kkLL¨̈cceeVVkk®®VVss''  ´́qq~~®®bbDDiittEEttssÂÂggaamm

eeddIImm∫∫IIrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTssCCiittxxaagg  ..  vvaa´́qq~~®®bbDDiittyyuuvvCCnnyyYYnn[[bbnn¬¬MMeeFFII√√CCaaEExxµµrr  rrYYccrruujj
®®ccaann[[ccUUllmmkkssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrr  ..  ss††aayyeeGGIIyyEEssnnss††aayy  !!  bb""uuEEnn††yyWWtteeBBll
eeTTAAeehhIIyy  !!  eeNNIİ̇yyccuuHH  !!  ssµµ&&®®KKcciitt††eeFFII√√CCaaEExxµµrr  ddaakk''eeQQµµaaHHEExxµµrrbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaaeemmeeyyaaFFaaEExxµµrr
®®kkhhmmnnwwggeeKKccuuHH  eeddIImm∫∫II[[VVnnvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''®®bbeeTTssEExxµµrrvviijj  ..  lluuHHccuuHHCCaaeemm
eeyyaaFFaarrYYcceehhIIyy  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆̈̈ddUUccCCaa®®ttIIEEddllCCaabb''CCuucc  BBIIee®®JJHHvviinn&&yyttwwggEEttggNNaass''  eerrIIxx¬¬ÁÁnn
mmiinnrrYYcceeTT  ..

ss&&kkii††JJkk''eellIIssµµaa®®KKaann''EEtt[[FF©©nn''eeTT  ..  kk~~̈̈ggrryy::eeBBllccMMnnYYnn77qq~~SS  xxMM∆∆̈̈jj¨̈SSVVyyrrYYmm
vvaall''EEcckkCCaammYYyyEEttppÊÊIIrr  ……®®ttkkYYnneess©©aarrbbgg''GGMMbbiill  eennAAkk~~̈̈gg´́®®BB  mmiinnVVnnddwwggffaa  ®®TTBB¥¥
ssmm∫∫ttii††kk~~̈̈gg®®bbeeTTssEExxµµrr®®ttUUvvvviinnaasshhiinneehhaaccddll''ff~~aakk''hh~~wwggeeTT  ..  KKWWeennAAeeBBllEEddll
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xxMM∆∆¨̈QQWW®®KKuunnccaajj''CCiittss¬¬aabb''  eeTTIIbbbbUUddUUyyddwwkkmmkkeeddkkBB¥¥aaVVlleennAAmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥FFMMVVtt''ddMM--
bbgg  ..  lluuHHVVnnCCaa®®KKaann''eebbII  xxMM∆∆̈̈kk**eeddIIrreemmIIllTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..  xxMM∆∆̈̈PP∆∆aakk''ss¬¬̈̈ttcciitt††mm††ggeeTToo
tt  eeddaayyeeXXIIjjVVtt''ddMMbbggVVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaa  ««TTII®®kkuuggeexxµµaacc»»  eeTTAAeehhIIyy  ..  ddUUeecc~~HHxxMM∆∆̈̈ssMM
eerrcccciitt††eeddIIrrrrkkmmIIgg  ..  eeBBllmmkkCCYYbbnnwwggeeXXIIjjssƒƒaannPPaaBBrrss''eennAArrbbss''mmIIgg  xxMM∆∆̈̈rrnnÏÏtt''ss¬¬̈̈
ttcciitt††dd**GGssççaarr¥¥  sswwggmmiinneeCCOOEEPP~~kkEEddllVVnneeXXIIjj  !!  mmiinnKKYYrrmmIIggFF¬¬aakk''xx¬¬ÁÁnn®®kkrrhhaamm
ddll''ff~~aakk''hh~~wwggeessaaHH  !!  mmiinnKKYYrr®®JJtt''®®VVss''®®KKYYssaarrGGss''rrllIIggmmiinnTTMMnnggyy""aagghh~~wwggeeTT  !!
ddUUeecc~~HHssUUmmmmIIggssMMeerrcccciitt††eePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''®®bbeeTTss´́ffCCaammYYyyxxMM∆∆̈̈eeTTAA  ..

eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggmmiinneeqqII¬¬yynnwwggssMMeeNNIIrrrrbbss''eellooggffaa  yy""aaggeemm""cceeTT  ..
KKaatt''EEbbrrCCaassYYrreellooggffaa  ––

--  eehhttuueemm""ccBBIImmßßiillmmiijjhhaammmmIIggmmiinn[[nniiyyaayyPPaassaayyYYnn  ??
--  eerrOOggeennHHGGaaff··kkMMVVMMggNNaass''  xxMM∆∆̈̈xx¬¬aaccbbUUddUUyyEEddllmmkkCCaammYYyyxxMM∆∆̈̈ssggßß&&yyffaammIIgg

CCaayyYYnn  ee®®JJHHmmaanncc∫∫aabb''CCaassmm©©aatt''bbMMppuuttffaa  ––  ««  ®®ttUUvvEEttssmm¬¬aabb''GGaaNNiikkCCnnyyYYnn    EEdd
lleeKKccmmiinn®®BBmmeeTTAAttaammeevvoottkkuuggBBIIqq~~SS11997755eeccaallTTSSggGGss''  »»  ..

yyaayyeeTToogg®®ss´́mmnnwwkkeeXXIIjjKKYYrr[[PP&&yyjjaakk''ssaacc''̆̆ ˘̆˘̆  yyIIeeGGII  !!  eehhttuuGGIIVVnnCCaa
eeTTAA®®VVbb''bbUUddUUyymmuunn@@  ffaaxx¬¬ÁÁnn‰‰ggCCaayyYYnnGGJJççwwgg  ??

yyaayyeeTTooggssYYrreellooggeeTToottffaa  ––
--  nnrrNNaaddwwkknnSSEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttII  ??
--  KKWWyyYYnnCCaaeemmddwwkknnSS  ..  ®®kkuummeennHHeeccjjmmkkBBII®®bbPPBBkkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFFbbddii

vvtt††nn__‰‰kkPPaaBBrrbbss''kkmmıı¨̈CCaa  EEddllhhUU--CCIImmiijjbbJJÇÇaa[[eegg√√øøgg--yyuuSSggeemmooggbbeeggII˚̊tteennAA´́ff©©
TTII1199--66--11995511  rrYYccccaatt''EEttggttSSggTTUU--ssaammuuttCCaaeemmbbJJÇÇaakkaarr  ..  eennAAqq~~SS11996633  TTUU--
ssaammuutt®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''  hhUU--CCIImmiijjbbJJÇÇaa[[ppaamm--vvaa""nn''VVccaatt''EEttggttSSggbb""uull--BBttyy""aagg
ss©©aatt''  eeLLIIggCCMMnnYYssCCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrvviijj  ..  BBIIqq~~SS11997700ddll''qq~~SS11997755  kkggkkmm¬¬SSggeennHH
rrYYbbrrYYmmkkmm¬¬SSggCCaammYYyybbUUddUUyy  vvaayykkMMeeTTccEExxµµrrllnn''--nnll''  EE®®bbeeQQµµaaHHCCaakkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaa
bb''GGaavvuuFFbbddiivvtt††nn__eess~~hhaaCCaattiikkmmıı̈̈CCaa  EEddllmmaannbbflflUU--ffggCCaaeemmbbJJÇÇaakkaarr  ..  eellooggbbJJÇÇaa
kk''ffaa  kk~~̈̈ggrryy::33qq~~SS  GGggkkaarrjjaakk''EEttEExxßßEExxµµrr®®kkhhmmEEddllCCaaGGttIItteeccaarr  eellaattssmm¬¬aabb''
EExxµµrrvvkk''vvIInnSS[[GG~~kkEEddlleessssssll''eennAArrss''VVkk''ss∫∫aattQQbb''hhflflaannkkMMeerrIIkk  ..  eennAAccuuggqq~~SS
11997777  eeTTIIbbGGggkkaarrbbJJÇÇËËnnkkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFFbbddiivvtt††nn__‰‰kkPPaaBBrrbbss''kkmmıı¨̈CCaa[[
eeccjjmmkklluukklluuyy®®bbeeTTssEExxµµrrvviijj      eeddaayyddaakk''eeQQµµaaHHffaaCCaa®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttII  ..

❑                             ❑

❑
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PPaarrkkiiccçç®®kkuummeennHHKKWW®®ttUUvvssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhhmm  EEddlleekkIIttmmkkBBIIeeccaarrEEddllGGggkkaarrccaa
tt''EEttggttSSggCCaaQQ¬¬bbnniiggKKNNkkmmµµkkaarrkkgg  ..  ®®kkuummeennHHmmaannPPaarrkkiiccççCCaaBBiieessssmm""¥¥aagg
eeTToott  KKWW®®ttUUvvddaakk''ff~~SSbbMMBBuullkk~~̈̈gg  ««  nnMMbbJJçç̈̈kkTTwwkkssmm¬¬EExxµµrr  »»  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrr
CCaaccuuggbbeeggIİ̇yy  ..

EEttCCaa´́ccddnn¥¥  vvaayykkkkaarrNN__ddwwggffaa  eellaakkssWWnn--ssaannkkMMBBuuggTTaakk''TTgg®®bbeeTTss
GGgg''eeKK¬¬ssnniigg´́ff  eeddIImm∫∫IIeerroobbccMMbbeeggII̊̊ttrrNN::ssiirrßßmmYYyyeeQQµµaaHHrrNNssiirrßßCCaattiirrMMeeddaaHH®®bb--
CCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ((  rr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx  ))  ..

yyYYnnhhaaNNUUyyddwwggffaa  eebbIIrrNN::ssiirrßßeennHHeekkIItteeLLIIggVVnnCCaassƒƒaaBBrr  kkggTT&&BBnnwwgg
GGaaccrrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı¨̈CCaaVVnnyy""aaggggaayy  ..  eehhttuueennHHyyYYnnhhaaNNUUyykk**pp¬¬aass''EEppnnkkaarr
PP¬¬aamm  eeddaayybbMMVVtt''eeQQµµaaHHGGggkkaarr  eehhIIyybbeeJJççjjbbUUddUUyyssµµ&&®®KKcciitt††BBIÍ́ ®®BB[[TTaann''eeBBll
eevvllaarrYYccEE®®sskkeekkÌÌggkkÌÌaaggffaa  bbUUddUUyyssµµ&&®®KKcciitt††bbUUCCaassaacc''QQaammmmkkkkMMccaatt''EExxµµrr®®kkhhmm
eeddIImm∫∫IICCYYyyEExxµµrr  ..

eeddIImm∫∫IIbbMMPP&&nn††mmttiiBBiiPPBBeellaakk,,  mmttiiGGnn††rrCCaattiinniiggmmttiirraaÂÂss††EExxµµrrTTUUeeTTAA  yyYYnnhhaaNNUU
yykk**bbJJÇÇËËnnbb""uull--BBtt  EEddllCCaaccaarrkkiiccççBBiieessssrrbbss''vvaa  [[eeTTAAssMMrraakkeennAAeebb""kkSSggeeFFII√√
CCaaGG~~kkccaajj''eeFFII√√®®BBeeggIIyy  ..  vvaaeellIIkkbbnn††̈̈bb®®kkuummeehhgg--ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnn,,  CCaa--sswwuumm
eeFFII√√CCaaGG~~kkQQ~~HH  ..  kkaarrBBiittbb""uull--BBttkkII††,,  ®®kkuummeehhgg--ssMMrriinnkkII††  CCaaGGaayy""gghhaaNNUUyyddUUcc
EEttKK~~aa  ..  

eemmIIllccuuHH  !!  ttSSggBBIIqq~~SS11997700ddll''qq~~SS11997788  TTSSggGGss''KK~~aaeennHHrrYYmm´́ddCCaammYYyybbUUddUU--
yyssmm¬¬aabb''EExxµµrrCCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı̈̈CCaaBBiitt@@dd**ss¬¬ËËtt®®ttgg''vvIIvvkk''  ..  kkaalleeNNaaHHeehhgg--ssMMrriinn
mmaannggaarrCCaavvrr::eessnniiyy‰‰kkddwwkknnSSkkggBBllFFMMeellxx66eennAAPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··  ..

lluuHHVVnnss††aabb''JJkk¥¥eeBBccnn__rrbbss''hh√√iijj--KKiimmeellooggEEddllCCaakkUUnnhh√√iijj--vvaa""nn''LLSSgg
ccaarrCCnnrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy®®bbccSSeexxtt††VVtt''ddMMbbggccbb''ssBB√√®®KKbb''mmkk  eeTTIIbbyyaayyeeTToogg
ssnnii~~ddΩΩaannffaa  bbuurrsseennHH®®ttUUvvyyYYnnhhaaNNUUyybbgg≈≈MM[[bbnn¬¬MMxx¬¬ÁÁnnCCaaEExxµµrrddaakk''eeQQµµaaHHffaa  mmiitt††LL¨̈
cc  JJkk''ss&&kkii††33  CCaaeemmkkaann''kk††aabb''eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarryyYYnn  ..  KKaatt''QQbb''ssggßß&&yy
eehhIIyykk**yyll''ffaa  ––  yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaGGggkkaarrGGnnaammiikkyy""aaggBBiitt®®VVkkdd  ..

eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggmmaannkkaarrQQWWccaabb''yy""aagg´́®®kkEEllgg  KKaatt''®®sskk''TTwwkkEEPP~~kkee®®ccaa
kk@@  nnwwkkss††aayybbII††  bbÌÌËËnn@@  kkµµÁÁyy@@  kkUUnn@@  nniiggbbggbbÌÌËËnnrrYYmmCCaattiiEExxµµrrEEddll®®ttUUvvGGggkkaarrssmm¬¬aa

etI®kumExµr®khmnirtI®tUveFI√GI√x¬H ?
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bb''eeccaallGGss''ccMMnnYYnn33llaannnnaakk''  KKµµaannVVnntt´́ddCCaammYYyyxxµµSSggTTaall''EEtteessaaHH  ..  ss††aayy
NNaass''  !!  eebbIIddwwggffaayyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeemmXXaattkkrr  eemm""¬¬HHEExxµµrreeyyIIggmmiinneennAAeess©©øømm{{bb´́dd
yy""aaggddUUeecc~~HHeeTT  !!  ..  kkaalleeNNaaHHrraaÂÂss††EExxµµrrPPaaKKee®®ccIInnyyll''®®ccLLMMssµµaann@@ffaaEExxµµrr  ssIIhh
nnuucc∫∫SSggCCaammYYyyEExxµµrrllnn''--nnll''  eeTTIIbbbbbbYYllKK~~aaddaakk''GGaavvuuFFccuuHH  eeddaayymmiinnccgg''bbgg˙̇ËËrrQQaamm
rrvvaaggEExxµµrrnniiggEExxµµrrCCaabbggbbÌÌËËnn˘̆˘̆˘̆

hh√√iijj--KKIImmeelloogg  EEbbrrmmkkssMMBBHHssMMuullaammIIggeeTTooggeeTTAAvviijj  ..

❑                                 ❑

❑

CCIIvviittkkUUnnEExxµµrrrraabb''llaannnnaakk''®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHss¬¬aabb''eennAAee®®kkaammTTaarruuNNkkmmµµrrbbss''GGggkkaarr
eeddaayymmiinnTTaann''ddwwggxx¬¬ÁÁnnppggffaa  mmaannkkMMhhuussGGIIeennAAeeLLIIyyeeTT  ..

GG~~kkddwwkknnSSEExxµµrrTTSSggGGss''EEddllVVnnccaajj''eeVVkkcciinnnniiggyyYYnnhhaaNNUUyy  EEddllbb--
eeNN††aayy[[EExxµµrrrrvvll''EEttyyll''®®ccLLMMmmiinneeccHHccbb''mmiinneeccHHeehhIIyy  rrhhUUttddll''GGss''CCIIvviitt
rraabb''llaannnnaakk''eennHH  ®®ttUUvvTTTTYYllkkMMhhuussTTSSgg®®ssuugg  ..  ee®®JJHHBBYYkkxx¬¬ÁÁnnVVnnbbeeNN††aayyssƒƒaa
nnkkaarrNN__[[FF¬¬aakk''dduunnddaabbmmkkddll''ff~~aakk''hh~~wwgg  ..  KKWWBBYYkkGGss''eellaakk®®ttUUvvhhflflaannTTTTYYllssaarr
PPaaBB  eehhIIyyrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyeeddaaHH®®ssaayyccMMNNggdd**ttwwggeennHH  eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHH®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
BBIIkkNN††aabb''́́ ddyyYYnnmmkkvviijj  ..  eebbIImmiinnddUUeecc~~aaHHeeTT  ®®bbvvttii††ssaaÂÂss††nnwwggccaarrTTuukkffaa  KKWWGGss''
eellaakkTTSSggeennHHeehhIIyy  EEddllddwwkknnSS®®bbeeTTss[[FF¬¬aakk''ddll''rreeNN††AAmmrrNN::  ee®®kkaammccgg˚˚ËËmm
mmccçç¨r̈raaCCrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyynniiggbbrriivvaarrrrbbss''vvaa  KKWWEExxµµrrGGaayy""gg  ..

eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggGGgg¨ÿyqq˚˚wwggEEllggddwwggxx¬¬ÁÁnn  eeddaayymmkkBBIIkkaarrQQWWccuukkccaabb''  ..
KKWWmmkkBBIIkkaarrQQWWccuukkccaabb''eennHHeehhIIyy  EEddllCCMMrruujjyyaayyeeTToogg[[xxMM®®ssaavv®®CCaavv  ccgg®®kkgg
kkMM®®mmgg‰‰kkssaarreennHH  ..  

eennAAeeddIImmEExxFF~~ËËqq~~SS11997799  eellooggmmkkCCYYbbyyaayyeeTTooggmm††ggeeTToott  ..  ttSSggBBIIrrnnaakk''
QQrrmmuuxxkkUUnnxxÊÊmm..  eellooggnniiyyaayyxxßßwwbb@@ffaa  ––

etIG~kNa®tUvTTYlkMhusenAcMeJH
muxvibti†enH ?
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--  eebbIImmIIggmmiinneePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''®®bbeeTTss´́ffeeTT  xxMM∆∆¨c̈cgg''CCUUnnmmIIggeeTTAAeennAACCaammYYyymm††aa--
yyrrbbss''xxMM∆∆¨‰̈‰ccUUdduukk  ee®®JJHHeennAA®®bbeeTTssEExxµµrrssÂÂggaammnnwwggppÊÊ¨ḦHeellIIggrruuSS´́rrKKµµaannTTIIbbJJççbb''eeTT  ..
yyaayyeeTTooggssYYrreellooggffaa  ––

--  eettIIssÂÂggaammppÊÊ¨ḦHeeLLIIggrrvvaaggnnrrNNaanniiggnnrrNNaa  ??  ..
eellooggccaabb''́́ ddmmIIggeeTTooggkkaann''®®BBmmTTSSggEEvvkkEEjjkkffaa  ––
--  ttaammEEddllxxMM∆∆¨V̈Vnnddwwgg  yyYYnnhhaaNNUUyybbeeggII˚t̊tCCaaee®®ssccnnUUvvKKUUbbddiibbkkßßkk~~¨g̈g®®ssuukk

kk~~¨g̈gTTII®®kkuugg  kk~~¨g̈gTTII®®bbCCMMuuCCnn  ..  vvaadduutt´́dddduutteeCCIIgg  bbeeggII˚t̊t  ««®®kkuummkkuummaarrQQaannmmuuxx»»  EEdd--
llmmaannmmuuxxnnaaTTII®®ttUUvvEEttkkMMeeTTccEExxµµrr®®kkhhmmeennAAkk~~¨g̈gddMMNNaakk''kkaarrCCaaddMMbbUUgg  ..  

--  ccMMEENNkkeennAAkk~~¨g̈g´́®®BB‰‰eeNNaaHH  BBYYkkeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarryyYYnn  kk**ttSSggmmUU--
llddΩΩaanneennAAkkEEnn¬¬ggccaass''eeLLIIggvviijj  ..  ddMMNNaakk''kkaarrCCaaddMMbbUUggrrbbss''vvaaeennHHKKWW  ®®ttUUvvkkMMeeTTcc
sskkii††PPUUmmiinniicc®®kkBBttii††  ee®®kkaammbbJJÇÇaakkaarrrrbbss''eeQQµµaaHHllµµ¨ẗt  EEddllCCaaeeQQµµaaHHbbnn¬¬MMBBIIeeQQµµaaHHbb""uu
ll--BBtt  bbnn¬¬MMBBIIssaaLL¨ẗt--ssrr  TTSSggssaacc''TTSSggQQaamm  ..

--  ccMMEENNkkee®®kkAA®®bbeeTTss‰‰eeNNaaHH  eellaakkssWWnn--ssaannkkMMBBuuggbbeeggII˚t̊trrNNssiirrßßrrCC
rrbbxx  ..  ss††aabb''ddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  yyaayyeeTTooggmmaannTTwwkkmmuuxxss©©ÁÁtt  KKaatt''eeqqII¬¬yyyy""aaggxx¬¬IIffaa  ––

--  xxMM∆∆¨®̈®ttUUvvEEtteennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkssiinn  rrgg''ccSSddMMNNwwggkkUUnn®®bbuuss33nnaakk''eeTToott  ..  eellooggkk**ssMM
BBHHmmIIggeeTTooggeeTTAAvviijj˘̆˘̆˘̆..  eennAAccuuggEExxFF~~ËË11997799  eemm""aagg®®bbEEhhllCCaa55ll©©aacc  eellooggmmkk
CCYYbbmmIIggeeTTooggCCaaccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''  ssMMBBHHssMMuullaammIIggeeTTooggeePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''®®bbeeTTss
´́ff  ..  mmuunnnnwwggEEbbkkKK~~aaeennHH  eelloogg{{bbmmIIggeeTTooggyyMM®®BBmmTTSSggpp††SSffaa  ––

--  mmIIgg  !!  ssMMuukkMMuuccUUlleeFFII√√kkaarrbbMMeerrIIyyYYnn[[eessaaHHNNaa±±  !!  ee®®JJHHvvaakkMMBBuuggeessIIuubbrrkkGG~~kkNNaa
EEddllCCaaGGttIIttGG~~kkrrddΩΩkkaarrddUUccCCaammIIggGGJJççwwgg  ..  mm""¥¥aaggeeTToottvvaa®®bbmmUUll®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmnnii
rrttII  nnSSyykkmmkkbbMMJJkk''GGaavvuuFF[[eeLLIIggvviijjeeTToott  ccaatt''EEttggttSSggCCaaQQ¬¬bbJJsseeBBjj®®bb--
eeTTssEExxµµrrddEEddll  ..  ddUUeecc~~HHssUUmmmmIIgg®®bbyy&&tt~~  ..  eebbIIeeXXIIjjffaannwwggmmaannee®®KKaaHHff~~aakk''  ssUUmm
mmIIggrrtt''eePPoossxx¬¬ÁÁnnCCaa®®bbjjaabb''̆̆ ˘̆˘̆..

eellooggpp††SSmmIIggeeTTooggssBB√√®®KKbb''eehhIIyykk**yyMM{{ssssMMBBHHssMMuullaaCCaaccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''
rrYYcckk**bbeeNNII††rrBBYYkkmm""aakkBBIIrrnnaakk''CCaabbUUddUUyyyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  kk~~¨g̈geeKKaallbbMMNNggeePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAA
kkaann''®®BBMM®®bbTTll''́́ nn®®bbeeTTss´́ff  ..

kknn¬¬ggppuuttmmkkCCaaggkknn¬¬HHEExx  yyaayyeeTTooggVVnnTTTTYYllddMMNNwwggdd**GGkkuussllffaa  eelloogg
nniiggmmiitt††BBIIrrnnaakk''eennaaHH  ®®ttUUvvbbUUddUUyyttaammddaannTTaann''eennAAkkNN††aallvvaall  BBII®®ssuukkssIIuussUUppuunneeTTAA
kkaann''PPUUmmiinniimmµµiitt  rrYYccbbUUddUUyyVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaalleeTTAAeehhIIyy  ..

eellooggss¬¬aabb''VVtt''eeTTAAEEmmnn  bb""uuEEnn††JJkk¥¥ssMMddIIrrbbss''eellooggeennAAæærrggMMkk~~¨g̈g®®tteeccookk  rrbb
ss''yyaayyeeTTooggCCaabb''CCaanniiccçç  eehhIIyyEEddllKKaatt''yyll''ffaa®®ttUUvvEEttCCMMrraabbbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrTTSSggGG--  
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ss''nniiggmmttiisskklleellaakk[[VVnnddwwggBBIIeerrOOggeennHH  ‰‰kkaarreeCCOO……mmiinneeCCOOeennaaHHvvaaee®®sscceennAA
eellIIkkaarrvviinniiccœœ&&yyrrbbss''GG~~kkGGaanneeTTAAccuuHH  ..

❑                                  ❑

❑

®®BBllwwmm´́ff©©TTII99mmkkrraa11998800  yyaayyeeTTooggee®®kkaakkllUUnneeccjjBBIIbbnnÊÊbb''bbggnn''  ..  BBuueeTTÏÏaa
eeGGIIyy  !!  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrEEddllssMMNNaakk''eennAAEEkk∫∫rr@@KKaatt''  kkMMBBuuggEEtt®®bbmmUUll
KKII~~KK~~aa  ccaakkeeccjjeeccaallTTwwkkddIIeeTTAAkkaann''®®bbeeTTss´́ff  ..  yyaayyeeTTooggQQrr®®TTwwggPP¬¬wwkk  xx¬¬ÁÁnn
®®ssaallddUUccssMMLLII  eemmIIllkk∫∫ÁÁnnmmnnuussßßEEddlleeddIIrrkkaatt''xxÊÊmmrrbbss''KKaatt''  ddUUcceeKKEEhhrrkkzziinn..
eeBBlleennaaHHææsseemm¬¬ggeehhAAyy""aagg®®ssaallBBIIee®®kkaayyxx~~gg  ––

--  mmIIgg  !!
KKWWeellaakkssaaÂÂss††aaccaarr¥¥KKwwmm--eennOOgg  CCaakkµµÁÁyymmkkbbbbYYllmmIIggeeTTooggrrtt''ccaakkeeccjjeeccaa--

llkkmmıı¨C̈Caa  ..  eellaakkeennOOgg®®VVbb''mmIIggeeTTooggffaa  ––
--  yybb''mmiijjmmaanneeccaarrCCaaee®®ccIInn®®kkuumm  GGaavvuuFF®®KKbb''́́ ddeeddIIrrbb¬¬nn''  ..    vvaaccaabb''ccggGG~~kkrrgg

ee®®KKaaHH  rrYYccvvaaGGaarrkkbbnnii††ccmm††gg@@  kkMMeejjIIjjrrkkmmaasseeBB®®CC  ..  mmaann[[kk**vvaassmm¬¬aabb''  KKµµaann[[kk**
vvaassmm¬¬aabb''  ..  eehhIIyyTTMMrrSSnnwwggss¬¬aabb''  KKWWss¬¬aabb''yy""aaggEEssbbeevvTTnnaaCCaaTTIIbbMMppuutt  ..  ®®ssII@@EExxµµrr
eeTTaaHHmmiinnTTaann''®®KKbb''kkaarrkk**eeddaayy        kk**vvaaccaabb''GGUUssnnSSyykkeeTTAArrMMeellaaPP    rrYYccvvaassmm¬¬aabb''eeccaall
PP¬¬aamm  ..

eennAAeeBBllEEddllCCnnrrggee®®KKaaHHrrtt''eeTTAAbb††wwgg  ®®kkssYYggssnnii††ssuuxxeeFFII√√eessaaHHGGeeggIIyyKKµµaann
eeGGIIeeBBIIeeLLIIyy  ..

≤≤LLËËvvbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrGGss''ssggÙÙwwmmKKµµaannTTIIBBwwgg  ee®®JJHHnnKKrrkkmmıı¨C̈CaaCCaannKKrrrrbbss''eeccaarr
eeTTAAeehhIIyy  ..  GG~~kkTTSSggGGss''kk**bbbbYYllKK~~aarrtt''eeccjjeeccaall®®ssuukk  ..  eeBBlleennaaHHyyaayyeeTToo
ggss©©ÁÁttbbMMBBgg''kk  mmiinnGGaacceeqqII¬¬yyffaaeeTTAA……kk**eeTTVVnneeLLIIyy  ..  TTSSggBBIIrrnnaakk''mmIIggkkµµÁÁyy  QQrr
ssmm¬¬wwggmmuuxxKK~~aayy""aaggyyUUrr  eeTTIIbbeellaakkeennOOgg{{bbmm††aayymmIIggTTSSggTTwwkkEEPP~~kkrrllIIggrreellaaggrrYYcc
ssMMBBHHssMMuullaaeeccjjeeTTAA˘̆˘̆˘̆..  mmIIggnniiggkkµµÁÁyykk**EEbbkkKK~~aaccaabb''ttSSggBBIIeeBBlleennaaHHrrhhUUttmmkk  ..

❑

yYnhaNUye®bIes~øtvayTwkkMcay®tI
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kk~~¨g̈gEExxkkuumm∏∏:qq~~SS11998800  mmaannss&&kkii††33eevvoottkkuuggmm~~aakk''eeQQµµaaHHllwwkk  eeddIIrryy""aaggeellOOnnccUUll
mmkkCCYYbbmmIIggeeTToogg  ssMMuuKKaatt''CCYYyyrrkkeehhaarrTTaayy  ..  yyaayyeeTTooggkk**nnSSKKaatt''eeTTAACCYYbbyyaayy
eehhaarrmm~~aakk''  eehhIIyyccSSCCYYyybbkkEE®®bbPPaassaayyYYnn--EExxµµrr  ..  eeBBlleennaaHH  llwwkkssYYrryyaayy
eehhaarrffaa  eettIIeennAAqq~~SSTTII1100vvaaGGaaccCCaabb''eellxxVVnnvviill®®ttLLbb''eeTTAAhhaaNNUUyyvviijj……eeTT  ??  ..

llwwkkrraa""yyrr""aabb''ffaa  vvaaeerroobbkkaarr®®bbBBnnÏÏttSSggBBIIccuuggqq~~SS11996699,,  vvaakkaarrrrYYccEEttbbYYnnEExx  kk**®®ttUU
vvEEbbkkKK~~aarrhhUUtt  ee®®JJHHvvaa®®ttUUvvbbMMeeBBjjkkrrnniiyykkiiccççmmkkkkaann''®®bbeeTTssEExxµµrr  CCaaeemmkkaann''kk††aabb''
bbUUddUUyykk~~¨g̈gqq~~SS11997700  ..

eeBBlleennaaHHyyaayyeehhaarrGGgg¨ÿyssµµwwggssµµaaFF  eemmIIllvvaassnnaallwwkk  ..  KKaatt''eemmIIlleeXXIIjj
GGMMBBIIGGttIIttkkaallrrbbss''llwwkkyy""aaggee®®ccIInn  ..  KKaatt''nniiyyaayy®®ttYYss@@®®VVbb''llwwkk  ..  llwwkkTTTTYY
llffaa®®ttUUvvTTSSggGGss''  ..  yyaayyeehhaarrGGgg¨ÿyssµµwwggssµµaaFFmm††ggeeTToottyy""aaggyyUUrr  eemmIIllGGnnaa--
KKtt[[llwwkk  ..  rrYYccKKaatt''®®VVbb''ffaa  ––  llwwkkmmaannee®®KKaaHHff~~aakk''bbnnii††cc  ddUUeecc~~HH®®ttUUvveeFFII√√BBiiFFIIee®®ssaacc
TTwwkkbbeeNN††aaHHee®®KKaaHH  ..  yyaayyeehhaarrnniiyyaayybbnn††ffaa  ccMMeeJJHHBBiiFFIIee®®ssaaccTTwwkkeennHH  ®®ttUUvvmmaann
««TTMMnnaabb''»»  ddUUcctteeTTAAeennHH  ––

--  ssMMBBtt''eeTTss‰‰kkss®®bbEEvvgg55EEmm""®®tt
--  pp˚åaQQUUkk®®VVMM
--  eeTToonn®®VVMM
--  FFUUbb®®VVMM
--  eecckkNNSSvvaa""11ss~~iitt  
eeBBlleennaaHH  llwwkkeeFFII√√mmuuxxss©©ÁÁtt®®KKvvIIkk∫∫aallff©©ËËrrffaa  eettIIVVnnBBIINNaaeeTTAArrbbss''TTSSggeennHH  ??

yyaayyeehhaarrCCaaCCaattiiEExxµµrr  mmiinnEEddllssaall''rrbbbbrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  EEddll®®kkrrhhaamm
yy""aaggeennaaHHkk**eeqqII¬¬yyPP¬¬aammffaa  mmiinnxx√√HHeeTTeennAAkk~~¨g̈gppßßaarrmmaannllkk''ssMMbbUUrrhhUUrreehhoorr˘̆˘̆˘̆..  ss&&kkii††33
llwwkkeeqqII¬¬yyeeddaayyGGss''ssggÙÙwwmmffaa  xxMM∆∆¨K̈KµµaannggII√√TTaall''EEtteessaaHHeeddIImm∫∫IInnwwggddUUrrvvttƒƒ¨T̈TSSggeennaaHH  ..

eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggCCYYyyeecckkNNSSvvaa""mmYYyyssii~~tt  ..  ccMMEENNkkyyaayyeehhaarrKKaatt''
CCYYyyeerroobbccMM[[TTSSggGGss''  ..  eemmIIllccuuHH  !!  KKYYrr[[GGaaNNiittddll''rraaÂÂss††EExxµµrrNNaass''  mmaannFFmm··
ssbb∫∫¨r̈rssCCaanniiccçç  eeTTaaHHddwwggffaaeemmbbUUddUUyyeennHHccUUllmmkklluukklluuyyrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTssrrbb--
ss''xx¬¬ÁÁnnkk**eeddaayy  ..

eennAAeeddIImmEExxmmiinnaaqq~~SS11998800  llwwkkeeddIIrryy""aaggeellOOnnmmkkkkaann''xxÊÊmmyyaayyeeTToogg  eeddIImm∫∫II
nniiyyaayyEEff¬¬ggGGMMNNrrKKuuNN  ®®BBmmTTSSggssMMuullaaKKaatt''nniiggyyaayyeehhaarreeTTAAkkaann''®®bbeeTTsseevvoo
ttNNaammvviijj˘̆˘̆˘̆

BBiiFFIIee®®ssaaccTTwwkk[[eemmbbUUddUUyymmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBBEEmmnn        ee®®JJHHeennAAeeBBllee®®kkaayymmkkccMM
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MMnnYYnnEEtt66´́ff©©  llwwkkkk**VVnneeLLIIggbbuuNN¥¥JJkk''ss&&kkii††bbYYnn  nniiggVVnnCCaabb''eellxxqq~~SSTTII1100  eeddIImm∫∫II
VVnnvviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''hhaaNNUUyyvviijj  ..

eennAAmmuunneeBBllEEbbkkKK~~aa  yyaayyeeTTooggkk**eerroobbVVyyTTwwkknnMMccMMNNIICCUUnneemmbbUUddUUyyBBiissaarr
mmYYyyeeBBll  eeddIImm∫∫IIeeqq¬¬øøttssYYrrbbJJÇÇaakk''®®ssaavv®®CCaavvrrkkeerrOOggBBiittxx¬¬HHBBIIeemmbbUUddUUyyCCaayyYYnnhhaa--
NNUUyyeeddaayyppÊÊaall''mmaatt''  ..  eeBBllVVyyTTll''mmuuxxKK~~aa  yyaayyeeTTooggssYYrrllwwkkffaa  ––

--  eettIIbbUUddUUyymm~~aakk''@@®®ttUUvvmmkkCCYYyyEExxµµrrbb""uunnµµaannqq~~SS  ??
llwwkkjjjjwwmm®®BBmmTTSSggeeqqII¬¬yyrraa""yyrraa""bb''ddUUccbbUUddUUyymmuunn@@GGJJççwwggEEddrr  ..  llwwkkbbJJÇÇaakk''

ffaa  vvaammkkkkaann''®®bbeeTTssEExxµµrrttSSggBBIIEExxmmiinnaa11997700  eeTTIIbbnnwwggVVnnCCaabb''eellxxqq~~SSTTII1100  eeddII
mm∫∫IIvviilleeTTAAkkaann''hhaaNNUUyyeennAAkk~~¨g̈gEExxmmiinnaaqq~~SS11998800eennHH  ..  eebbIIqq~~SSTTII1100FF¬¬aakk''eellxxmm††gg
eeTToott  llwwkk®®ttUUvveennAAkk~~¨g̈g®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaarrhhUUtt˘̆˘̆˘̆..

yyaayyeeTTooggQQ¬¬aattssYYrrbbJJ˙ȧaxx¬¬HH@@  EEddllhh√√iijj--KKiimmeellooggVVnn®®VVbb''KKaatt''rrYYcceehhII
yy  ..  ss&&kkii††44llwwkkkk**eeqqII¬¬yy®®VVbb''KKaatt''ddUUcceellooggnniiyyaayyGGJJççwwggEEddrr  ..  yyaayyeeTTooggssMMuu
eeTTaassllwwkk  eehhIIyyssYYrrBBIIbbJJ˙ȧammYYyyeeTToott  ––

--  xxMM∆∆¨c̈cgg''ddwwggGGMMBBIIvvtt††mmaannbbggbbÌÌËËnnEExxµµrr  EEddlleevvoottmmiijjbbJJÇÇËËnn[[eeTTAAeerroonneennAAeebb""kkSSgg
nniiggeennAAhhaaNNUUyy  ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11994488  eehhIIyyEEddlleennAAmmaannbbJJÇÇËËnnbbnn††@@eeTTAAee®®kkaa--
yy@@eeTToott  ..  ≤≤LLËËvvxxMM∆∆¨T̈TTTYYllBBtt··mmaannffaammaannbbJJÇÇËËnnvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa
vviijjeehhIIyy  eettIIssBB√√́́ ff©©eennAA‰‰NNaa  ??  ee®®JJHHxxMM∆∆¨m̈maannbbÌÌËËnn®®bbuussmm~~aakk''eeQQµµaaHH  eeccAA--gg""uukkGGaajj''
eennAACCaammYYyynnwwggeeKKEEddrr  ..  llwwkkssmm¬¬wwggmmuuxxyyaayyeeTTooggyy""aaggmmuutt  eeTTIIbbeeqqII¬¬yyrreebboobbrrddii
bbrrdduubbffaa  ––

--  mmiitt††TTSSggbbIIJJnn''nnaakk''eennaaHH  ®®ttUUvvVVnneeKKbbJJÇÇËËnn®®ttLLbb''mmkkkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaattSS
ggBBIIccuuggqq~~SS11997733eemm""¬¬HH  ..      bb""uuEEnn††GG~~kkTTSSggeennaaHHCCaammnnuussßßccaass''KKMMrriillhhYYssssmm&&yyee®®bbII
kkaarrEEllggeekkIItteehhIIyy˘̆˘̆˘̆..

≤≤LLËËvvGGggkkaarreellIIeeccjjbbJJÇÇaa[[bbUUddUUyyeeddIIrr®®bbmmUUllkkuummaarrkkMM®®JJCCaattiiEExxµµrr  rrYYccbbJJÇÇËËnn
eeTTAA˘̆˘̆˘̆˘̆  eennAA˘̆˘̆˘̆  hhaa˘̆˘̆˘̆  NNUUyy˘̆˘̆˘̆  ..  llwwkknniiyyaayyrreebboobbssÊÊaakk''eessIIÊÊrrEEddllbbgg˙ȧajj[[ddwwgg
ffaa  eennHHCCaaGGaaff··kkMMVVMMggBBiitt®®VVkkddNNaass''  ..  eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggxxwwggNNaass''  KKaatt''
llYYccffaaEEttkk~~¨g̈gcciitt††ffaa  ––

--  GGaakkMMPPrr,,  kkaarrBBiittBBYYkkGGaaEEGGggccaatt''kkaarrVVjj''ssmm¬¬aabb''eeKKeeccaallGGss''eeTTAAeehhIIyy  ..
kkMMBBuuggEEttrrkkeellssbbEEgg√√ggddaann  ´́ccddnn¥¥vvaa®®kkeeLLkkeeXXIIjjkkUUnn®®ssIIeeBBAArrbbss''yyaayyeeTToogg
eeTTIIbbnnwwggmmkkBBIIssaallaaeerroonn  vvaakk**EEbbrrCCaassYYrryyaayyeeTTooggffaa  ––  EEmm""  !!  mmiitt††eennHHeeTTIIbbnnwwgg
mmkkBBIIssaallaaeerroonn……  ??

--  ccaass±±  !!
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llwwkkVVnneellsseennHHkk**ee®®JJkk®®VVCC∆∆tteeTTAAeeTToott  ––
--  EEmm""  !!  EEmm""ddwwggeeTTffaabbUUddUUyykkMMBBuuggEEtteeddIIrr®®bbmmUUllkkuummaarrkkMM®®JJCCaattiiEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIbbJJÇÇËËnn

eeTTAAeerroonneennAAhhaaNNUUyy  ??  ®®kkuummkkuummaarrkkMM®®JJTTSSggeennaaHHvvaa[[eeQQµµaaHHffaa  ««  ®®kkuummkkuummaarrssgg
QQaamm  »»  ..

--  eehhttuueemm††cckk**bbJJÇÇËËnneeTTAAeerroonnddll''hhaaNNUUyy  ??
--  eeKK®®ttUUvvEEttbbJJÇÇËËnn[[qq©©aayybbMMppuutt  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[mmaannkkaarrCCaabb''CCMMJJkk''  kkMMuu[[ææJJkk¥¥eessAA

hhµµggBBIIccaass''TTMMuu  ..  ee®®JJHHkkuummaarrTTSSggeennaaHHCCaaeekkµµggffIIµµ®®ssLLaagg  EEddllddaacc''®®ssLLHHKKµµaannCCMM
JJkk''GGII√√eeLLIIyy  ..  GGggkkaarrmmaannPPaarrkkiiccççlltt''ddMM  ««  ®®kkuummkkuummaarrssggQQaamm  »»  [[ddll''kkMMBBUUll
eeddaayyBBnn¥¥ll''®®VVbb''[[ssaall''ffaannrrNNaaCCaammiitt††  nnrrNNaaCCaass®®ttUUvv  ..  ååbbmmaaddUUccCCaaeeKK
dduuttEEddkk[[ddll''kkMMeeddAA  rrYYcceehhIIyyeeKKGGaacc´́qq~~EEddkkeennaaHHeeTTAAeeFFII√√CCaaGGII√√kk**VVnn  ..

bbnnÊÊaabb''BBIIkkaarrlltt''ddMMeennHHmmkk  ttMMNNaaggffIIµµrrbbss''GGggkkaarrccaatt''TTuukkeekkµµggTTSSggeennaaHHffaa  CCaa
GGnnaaKKttrraaÂÂss††EExxµµrrffIIµµyy""aaggBBiitt®®VVkkdd  ..  eekkµµggTTSSggeennaaHHnnwwggdduuHHKKMMnniittssggsswwkkccMMeeJJHH
ss®®ttUUvv  ..  vvaaccaatt''EEccggeerroobbccMMeekkµµggTTSSggeennaaHHddUUcctteeTTAA  ––

lluuHHddwwkkCCJJÇÇËËnnddll''hhaaNNUUyyeehhIIyy  mmaannKKNNkkmmµµkkaarrrrgg''ccSSTTTTYYll  rrYYccEEcckkttaa
mmEEpp~~kk@@  ttaammkkaarree®®CCIIsseerrIIssrrbbss''kkuummaarrTTSSggeennaaHHeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..  ååTTaahhrrNN__ddUUcc
CCaakkggTT&&BB®®KKbb''@@EEpp~~kk  lluuHHeerroonnhhaatt''hh√√wwkkhh√√WWnneeccHHccbb''eehhIIyy  GGggkkaarreellIInnwwggbbJJÇÇËËnn
vviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''mmaattuuPPUUmmiikkmmıı¨C̈Caavviijj  eeKKnnwwggeerroobbccMMGGnnaaKKtt®®bbeeTTssssaarrCCaaffIIµµ  CCMMnnYY
ssGG~~kkddwwkknnSSssBB√√́́ ff©©eennHH  ..  GGggkkaarreellIIQQbb''TTTTYYllssaall''EExxµµrrNNaaeeppßßggee®®kkAABBII®®kkuumm
kkuummaarrssggQQaammeennHHCCaaddaacc''xxaatt  eeTTaaHHEExxµµrreennaaHHeerroonneeccHHddll''ff~~aakk''NNaakk**eeddaayy  ..
mmkkddll''́́ ff©©hh~~wwgg  GGggkkaarrVVnnbbJJÇÇËËnnkkuummaarrkkMM®®JJeeTTAAddll''hhaaNNUUyyccMMnnYYnnbbYYnnmmWWuunnnnaakk''
rrYYcceehhIIyy  ..  ddUUeecc~~HHeeddIImm∫∫IIkkssaaggGGnnaaKKtt[[kkUUnn®®ssIIrrbbss''EEmm""  EEmm""KKYYrrEEttbbJJççËËllkkUUnnkk~~¨g̈g
®®kkuummkkuummaarrssggQQaamm[[TTaann''eeBBlleevvllaa  ..ll..

yyaayyeeTTooggssYYrrllwwkkffaa  ––
--  eettIIeennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  mmaanneeKKbbeeggII˚t̊tCCMMrrMM®®kkuummkkuummaarrssggQQaammeehhIIyy……eennAA  ??
--  mmaannbbeeggII˚t̊trrYYcceehhIIyyEEmm""  !!  llwwkkeeqqII¬¬yyPP¬¬aammeeddaayyjjjjwwmmyy""aaggeeBBjjcciitt††  ..  TTII

ttSSggCCMMrrMM  KKWWeennAAkk~~¨g̈gbbrriieevvNNGGttIIttvviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHmmuunnIIvvggßß  ..  ssBB√√́́ ff©©mmaanneekkµµggkkMM®®JJccMM
nnYYnn77,,000000nnaakk''  ..  bbUUddUUyykkMMBBuuggeeddIIrr®®bbmmUUllCCaabbnn††@@eeTTAAeeTToott  ..

yyaayyeeTTooggææddUUeecc~~HHmmaannGGaarrmmµµNN__ttkk''ss¬¬¨ẗteeddaayyxx¬¬aaccllwwkkbbMMEEbbkkkkUUnn®®ssIIBBIIKKaatt''
..  {{  !!  yyYYnnhhaaNNUUyyGGgg¨ÿyrrgg''ccSS{{kkaasseennHHyyUUrreehhIIyyeeTTeettII  ..  eehhttuuddUUeecc~~HHeehhIIyy
VVnnCCaavvaaGGaaccssMMeerrcceeKKaallbbMMNNggdd**FFMMeeFFggrrbbss''vvaayy""aaggeennHHVVnn  ??!!??!!

{{  !!  vvaassnnaakkUUnnEExxµµrrkkMM®®JJ  eettIIGG~~kkddwwgg……eeTTffaa  ––



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                229911

--  GGggkkaarrnnwwgglltt''ddMMddll''kkMMBBUUll  eeddIImm∫∫II[[GG~~kkkk¬¬aayyeeTTAACCaass®®ttUUvvrrbbss''mmaammIIggCCII--
ddUUnnCCIIttaarrbbss''GG~~kk  ??

--  GGggkkaarrnnwwggddwwkknnSSGG~~kk[[eeTTAACCaa®®bbCCaaCCnnEExxµµrrmmYYyyffIIµµ  EEddlleennAABBIIee®®kkaayymmaann
BBYYkkvvaaCCaaGG~~kkbbJJÇÇaa  ??

{{  !!  GGnniiccççaaEExxµµrreeGGIIyy  !!  ccUUrrGG~~kkddwwggxx¬¬ÁÁnneeLLIIgg  PP∆∆aakk''xx¬¬ÁÁnnBBIIkkaarryyll''®®ccLLMMeeLLIIgg  mmiinn
EEddllmmaannCCnnCCaattii  ……GG~~kkNNaa®®ssLLaajj''GG~~kkCCaaggbbggbbÌÌËËnnmmaammIIggrrbbss''GG~~kk  EEddllmmaann
CCaattiiCCaaEExxµµrrddUUccGG~~kkeeTT˘̆˘̆˘̆

eeBBlleennaaHH  llwwkkee®®kkaakkeeddIIrrmmkk{{bbyyaayyeeTToogg  EEff¬¬ggGGMMNNrrKKuuNN  ®®BBmmTTSSggssMMuu
llaaccaakkeeccjjBBIIkkmmıı¨C̈CaaeeTTAAkkaann''hhaaNNUUyyeennAA´́ff©©EEssÌÌkkeennHH  ..

ttSSggBBIÍ́ ff©©eennaaHHmmkk  yyaayyeeTTooggmmaanneesscckkII††®®BBYYyyVVrrmm∏∏ccMMeeJJHHvvaassnnaarrbbss''kkUUnn
®®ssIIeeBBAAKKaatt''CCaaxx¬¬SSgg  ..  KKaatt''ssMMeerrcccciitt††eeTTAAeemmIIllCCMMrrMM®®kkuummkkuummaarrssggQQaammeeddaayyppÊÊaall''
EEPP~~kk  ..  KKaatt''ccgg''ddwwggffaa  eettIIkkaarree®®CCIIsseerrIIssyy""aagghh~~wwggmmaannllkk≈≈&&NNGGII√√EEbb¬¬kk……eeTT  ??  eettII
mmaannee®®ccIInn……eeTT  ??  ..

❑                               ❑

❑

eennAA´́ff©©TTII1177--33--8800,,  yyaayyeeTTooggeeddIIrreeTTAAkkaann''CCMMrrMMkkuummaarrkkMM®®JJ  eeddaayyeeddIIrrccUUllBBII
eeCCIIggeeTTAAkkaann''CCMMrrMM  ..  bbnnÊÊHHkk††aarrFFMMEEvvggmmYYyyccggBB¥¥ÁÁrrCCaabb''nnwwggeekk¬¬aaggTT√√aarrssrreessrrffaa  ––  ««  CCMMrrMM
kkuummaarrQQaannmmuuxx  »»  ..

eennAAxxaaggeeqq√√gg´́ddmmaannGGaaKKaarrmmYYyyCCaakkEEnn¬¬ggddNN††SSss¬¬  ..  KKaatt''VVnnCCYYbb®®ssIIyyYYnnmm~~aa
kk''eeQQµµaaHHnnII  eekkIItteennAA®®ssuukkEExxµµrr  EEddllCCaa®®bbFFaannTTTTYYllxxuuss®®ttUUvveerroobbccMMVVyyTTwwkk[[eekkµµgg
TTSSggeennaaHH  ..  GG~~kknnIITTTTYYllyyaayyeeTTooggyy""aaggrraakk''TTaakk''  rrYYccnnSSKKaatt''bbeeNNII††rrccUUlleeTTAAeemmIIll
kkuummaakkMM®®JJTTSSgg77JJnn''nnaakk''eennaaHH  EEddllkkMMBBuuggEEttttee®®mmoobbCCYYrrKK~~aaccUUllkkaann''ttuujj¨S̈SVVyy  ..

eekkµµggTTSSggeennaaHHmmaannGGaayyuuBBII88eeTTAA1144qq~~SS  eess¬¬øøkkJJkk''‰‰kkssNNÏÏaannBBNN··́́ ppÊÊeemmXX

CMrMkumarQanmux
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mmuuxxjjjjwwmmrrIIkkrraayy  ..  lluuHHccUUllCCYYbbCCMMuueehhIIyy  ®®ssaabb''EEttææsseemm¬¬ggEE®®sskkbbJJÇÇaattaammmmII
®®kkUUCCaaPPaassaayyYYnnffaa  ––

-- Mac niêm chiên si trân giôn

--  ««  eeKKaarrBBvviiJJÔÔaaNNkk≈≈nnÏÏyyuuTTÏÏCCnnEEddllss¬¬aabb''kk~~¨g̈gssmmrrPPUUmmii  »»  ..
kkuummaarrTTSSggGGss''ee®®kkaakkQQrreeLLIIggssµµwwggssµµaaFF  eeKKaarrBBvviiJJÔÔaaNNkk≈≈nnÏÏyyuuTTÏÏCCnnEEddll

VVnnbbUUCCaaCCIIvviittkk~~¨g̈gssmmrrPPUUmmiiccMMnnYYnn3300vviinnaaTTII  ..
eeKKEEcckkkkuummaarrttSSggeennaaHHCCaa®®kkuumm@@  ..  kk~~¨g̈gmmYYyy®®kkuumm@@mmaannKK~~aa1100nnaakk''  ..  kk~~¨g̈g®®kkuumm

nniimmYYyy@@mmaannmm~~aakk''ee®®kkaakkeeLLIIggeeFFII√√ssMMnnYYrrffaa  ––
--  eettIInnrrNNaaCCaammiitt††rrbbss''eeyyIIgg  ??
--  mmiitt††rrbbss''eeyyIIggKKWW  eevvoottNNaammnniiggllaavv  !!
--  eettIInnrrNNaaCCaass®®ttUUvvrrbbss''eeyyIIgg  ??
--  ss®®ttUUvvrrbbss''eeyyIIggKKWWVVrrSSgg  CCbb""uunn  GGaaeemmrriikkSSgg  nniiggEExxµµrr®®kkhhmm˘̆˘̆˘̆  eeyyIIgg®®ttUUvv

EEttkkMMeeTTccEExxµµrr®®kkhhmm  ..
ssMMnnYYrrnniiggcceemmII¬¬yyrreebboobbhh~~wwgg®®ttUUvvEEtteeFFII√√eennAAmmuunneeBBllVVyy®®BBwwkkll©©aaccCCaaeerrooggrraa--

ll''́́ ff©©  ..  eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggQQrr®®TTwwgg  ®®sskk''TTwwkkEEPP~~kkee®®ccaakk@@  nnwwkkss††aayyGGaaNNiitt
GGaaeeNNaaccGGFFmm··ddll''kkuummaarrkkMM®®JJTTSSggeennaaHHyy""aagg´́®®kkEEllgg  xxMMrrtt''eeKKccBBIIEExxµµrr®®kkhhmm
EEbbrrCCaammkkFF¬¬aakk''ccMMkkNN††aabb''́́ ddyyYYnnhhaaNNUUyyeeTTAAvviijj  ..  

eemmIIllccuuHH  !!  vvaaeebbIIkkLLaanneeddIIrr®®bbmmUUllyykkmmkkeeFFII√√CCaaQQ~~aann''mmYYyyeellIIkkeeTToott  vvaaee®®bbII
eess~~øøttTTnn''PP¬¬nn''  kkMMBBuuggjj¨ḦHjjgg''bbMMJJkk''eeKKaallCCMMhhrr  CCaaBBiieessssBBnn¥¥ll''EEvvkkEEjjkkbbNN††¨ḦH
KKMMnniittssggsswwkk®®ssbbttaammbbJJ˙ȧaCCaakk''EEss††gg  EEddllkkuummaarrTTSSggeennaaHHVVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk
nniigg®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  KKWWeeXXIIjjEExxµµrr®®kkhhmmccUUllmmkkccaabb''EEmm""““  mmaammIIgg  bbggbbÌÌËËnnnnSS
yykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallBBiitt@@˘̆˘̆˘̆..

ccMMEENNkkkkuummaarrTTSSggeennaaHH  ®®ttUUvvEExxµµrr®®kkhhmm®®bbmmUUllnnSSyykkeeTTAAbbgg≈≈MM[[eeFFII√√kkaarrTTSSgg
yybb''TTSSgg´́ff©©  hhaalleePP¬¬øøgghhaallxx¥¥ll''  TTSSggQQWW  hhuuttEEttTTwwkkbbbbrr  sswwggKKµµaannGGMMbbiill
KKµµaannGGaavv  KKµµaanneexxaa  mmaannEEttmmYYyybbnn¬¬aass''CCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnn  ..  vvaaeeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµeeXXaarreeXXAA≤≤tt
eemmtt††aaeeTT  ..

ddll''eeBBlleeXXIIjjyyYYnnhhaaNNUUyymmkkddll''  eeddIIrr®®bbmmUUllnnSSyykkmmkkEEffrrkkßßaa  ååbbttƒƒ
mm∏∏  [[ssIIuuccuukkyy""aagg®®KKbb''®®KKaann''  eess¬¬øøkkJJkk''‰‰kkssNNÏÏaannyy""aaggssÌÌaatt@@  kkMMssaann††eellggyy""aa
ggssbb∫∫aayy  mmaannkkEEnn¬¬ggeeddkkyy""aaggssmmrrmm¥¥  KKiittEEttBBIIeerroonnssUU®®tt˘̆˘̆˘̆  eebbIIeeXXIIjjcc∫∫aass''
yy""aaggeennHHeehhIIyy  eemm""cckk**mmiinnddwwggKKuuNN  mmiinneeKKaarrBB  mmiinnss††aabb''bbggaabb''  mmiinn®®ssLLaajj''yyYY
nnhhaaNNUUyy  ??  eemm""ccmmiinnssaall''ffaaEExxµµrr®®kkhhmmCCaass®®ttUUvv  ??  eettIIeeKKGGaaccbbMMeePP¬¬ccGGMMeeBBIIeeXXaarr
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eeXXAA´́®®BBEEppßßrrbbss''GG~~kkEEddlleeKKeehhAAffaa  ««EExxµµrr®®kkhhmm»»  eennaaHHVVnn……eeTT  ??  ..
yyaayyeeTToogg®®KKvvIIkk∫∫aallTTSSggTTwwkkEEPP~~kkrrhhaammTTeennÊÊjjEEttJJkk¥¥ffaa  ––
--  KKYYrr[[ss††aayy@@  !!  eettIIeeFFII√√eemm""cceeTTAA  eeddIImm∫∫IIBBnn¥¥ll''kkuummaarrkkMM®®JJTTSSggLLaayyeennaaHH[[

yyll''ffaa  eennHHCCaakkllll∫∫iiccrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyeeTT  !!  ..
KKaatt''nnwwkkeeXXIIjjnnUUvvssMMnnYYrrBBIIrrXX¬¬aa  EEddllkkaalleeNNaaHHrrbbbbyyYYnneevvoottmmiijj  BBIIqq~~SS1199--

4477  nniigg11994488  vvaabbgg≈≈MM[[eebbkk≈≈CCnnEEddllbbMMrruuggeeTTAAeerroonneennAAeebb""kkSSggTTeennÊÊjjccSSmmaatt''  ..  bb""uu
EEnn††®®ttgg''ssMMnnYYrrffaa  nnrrNNaaCCaass®®ttUUvvrrbbss''eeyyIIgg  kkaalleennaaHHcceemmII¬¬yymmaannEEttVVrrSSgg  nniigg
CCbb""uunnbb""uueeNNˆâaHH  ..  kkaalleeNNaaHHyyaayyeeTTooggmmaannGGaayyuu1199qq~~SS  eeccHHssYYrr  eeccHHeeqqII¬¬yy  cceecc
ccccccaaccddUUccsstt√√ssaarriikkaa  nniiyyaayyttaammEEtteevvoottmmiijjbbgg≈≈MM[[ffaa  eeddaayyKKµµaannyyll''nn&&yynnii
ggXX¬¬aaTTSSggBBIIrreennaaHHeeTT  ..  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj®®kkuummkkuummaarrQQaammmmuuxx  GGaaccyyll''nn&&yynniiggtt´́mm¬¬́́ nn
XX¬¬aaffaa  ––

--  nnrrNNaaCCaammiitt††  ??  nnrrNNaaCCaass®®ttUUvv  ??  cc∫∫aass''llaass''NNaass''  ..
yyaayyeeTTooggnnwwkkeeXXIIjjeeLLIIggvviijj  kkaallBBIIqq~~SS11994488  kk~~¨g̈gCCMMnnaann''yyYYnneevvoottmmiijj

BB¥¥aayyaammbbJJÇÇËËnnkkUUnnEExxµµrreeTTAAeerroonneennAAeebb""kkSSgg  xxMMGGbb''rrMMEEkk´́qq~~[[eeTTAACCaaEExxµµrrffIIµµ  eennAAkk~~¨g̈grrgg√√gg''
GGnnÊÊaakk''EExxßßjjaakk''rrbbss''vvaa  ..

bb""uuEEnn††kkUUnnEExxµµrrmmuunn@@xx√√HHkkaarrlltt''ddMM  KKµµaannbbNN††¨ḦHKKMMnniittssggsswwkk  lluuHHeerroonneeccHHccbb''VV
nnvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''mmaattuuPPUUmmiivviijj  EEbbrrCCaadduuHHssttiissmm∫∫CCJJÔÔ::eeccHHeess~~hhaaCCaattiiBBiitt@@
yy""aaggmmuuttee®®CCAA  mmiinn®®BBmmeellaattttaammEExxßßjjaakk''rrbbss''vvaa  ..  GG~~kkTTSSggeennaaHH®®ttUUvvyyYYnnhhaaNNUU
yyssmm¬¬aabb''eeccaallGGss''  ..  ddUUeecc~~HHkkiiccççkkaarree®®CCIIsseerrIIsskkUUnnEExxµµrrnnSSyykkeeTTAAGGbb''rrMM  eeddIImm∫∫IIEEkk
´́qq~~CCaaEExxµµrrffIIµµ  kk~~¨g̈grryy::kkaallCCaagg3300qq~~SSeennHH  kkUUnnEExxµµrr®®ttUUvvss¬¬aabb''ee®®ccIInn≤≤ttKKNNnnaa  ..
≤≤LLËËvvyyYYnnhhaaNNUUyy®®bbEEhhllCCaaVVnnssMMeerrcceeKKaallbbMMNNggvvaaeehhIIyy  EEddllxxMMBB¥¥aayyaa
mm  EEddllxxMMBBiieessaaFFCCaaee®®ccIInnqq~~SS  ..  rraarrkkeeXXIIjjeess~~øøttmmYYyydd**eeqqII~~mm  KKWWee®®bbIIeeQQµµaaHHGGggkkaarr
GGnnaammiikk  CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarreellIIEExxµµrr®®kkhhmm  rrYYccttMMNNaaggGGggkkaarreeddaayyee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kk
hhmmCCaanniiccçç  ..

❑                                ❑

❑
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kkuummaarr  TTuuyy  GGaayyuu99qq~~SS  CCaakkUUnn®®bbuusseeBBAArrbbss''®®KKYYssaarrmmYYyyEEddllmmaannKK~~aa44nnaakk''  ..
vvaaCCYYbbyyaayyeeTTooggeennAAkk~~¨g̈gEExxmmiinnaaqq~~SS11998800  eennAA««vvtt††eellaakkyyYYnn»»  ssiiƒƒtteennAAEEkk∫∫rrvvtt††
llaabb  ..  kkuummaarreennHHnniiyyaayybbeeNNII††rryyMMbbeeNNII††rr®®VVbb''yyaayyeeTTooggffaa  ––

eennAA´́ff©©mmYYyykk~~¨g̈gssmm&&yyGGggkkaarr  mm††aayyxxMM∆∆¨V̈VnnyykkmmaasseeTTAAddUUrrGGgg˚r̊reeddIImm∫∫IIddNN††SS
VVyyhhUUbb[[mmaannkkmm¬¬SSgg  eeddIImm∫∫IIeeccjjBBlliikkmmµµbbMMeerrIIGGggkkaarr  ..  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[EExxµµrr
®®kkhhmmccaabb''ccggmm††aayyxxMM∆∆¨ ̈ nnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eennAA®®ttgg''PPUUmmii  ssaallaa®®ttaavv  kk~~¨g̈gsshhkkrr--
NN__́́ ®®BBttUUcc  ..  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[nnSS““BBuukk,,  bbgg®®bbuussxxMM∆∆¨ ̈ nniiggxxMM∆∆¨ëeTTAAQQrreemmIIll  ..  eeBBll
eennaaHHeeBBCCŒŒXXaattvvaayyssMMBBggmm††aayyxxMM∆∆¨ ̈ mmYYyy®®BBnngg''eeddIImmssEEgg˚T̊TSSggbbnn¬¬aa  rrYYcc®®ccaannTTmm¬¬aakk''
KKaatt''kk~~¨g̈grreeNN††AA  EEddllmmaannCCMMeerrAAyy""aaggee®®CCAA  ..  bbnnÊÊaabb''mmkk  vvaakk**EE®®sskkssYYrr““BBuukkxxMM∆∆¨ËEddll
QQrreemmIIllTTSSggKKSSggmmaatt''eennAATTIIeennaaHHffaa  ––

--  EEnnmmiitt††  GGaaNNiitt……eeTT  ??
““BBuukkxxMM∆∆¨ëeqqII¬¬yysswwggmmiinnrrYYcc  ..  mmYYyyssnnÊÊ¨ḦHFFMMeeTTIIbbeeqqII¬¬yyffaa  ––
--  GGaaNNiitt  !!˘̆˘̆˘̆..
eeBBCCŒŒXXaatteeVVyy´́ddeehhAA““BBuukkxxMM∆∆¨®̈®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  eebbIIGGaaNNiittmmkkeeNNHH  !!  ““

BBuukkxxMM∆∆¨k̈k**eeddIIrreeTTAACCiittmmaatt''rreeNN††AAEEddlleeBBCCŒŒXXaattccggÌÌ¨l̈l  eeddaayybbMMrruuggeeQQ©©aakkeemmIIlleexxµµaa
ccmm††aayyxxMM∆∆¨ ̈ eeddIImm∫∫II[[ddwwggffaaeettIIss¬¬aabb''……rrss''  ??

eeBBCCŒŒXXaattkk**ssMMBBggKKaatt''mmYYyy®®BBnngg''ssEEgg˚d̊dEEddll  rrYYccFFaakk''KKaatt''TTmm¬¬aakk''bbJJççËËllkk~~¨-̈-
ggrreeNN††AAddEEddll  CCaammYYyyeexxµµaaccmm††aayyxxMM∆∆¨V̈Vtt''eeTTAA  ..

--eeBBlleeXXIIjjeeBBCCŒŒXXaattssMMBBgg““BBuukkmm††aayyxxMM∆∆¨,̈,  xxMM∆∆¨n̈niiggbbgg®®bbuussssmm¬¬wwggmmuuxxKK~~aaCCaa
ssJJÔÔaa  ..  eeBBlleennaaHHeeBBCCŒŒXXaattssYYrrBBYYkkxxMM∆∆¨P̈P¬¬aammffaa  ––

--  EENNmmiitt††  eettIIGGaaNNiittGGaakk∫∫tt''eennHH……eeTT  ??
bbggbbÌÌËËnnxxMM∆∆¨ẗtSSggBBIIrrnnaakk''eeqqII¬¬yy®®BBmmKK~~aaTTSSgg®®KKvvIIkk∫∫aall  ®®KKvvIÍ́ ddffaa  eeTT  !!  eeTT  !!  eeTT  !!  eeTT

mmiitt††BBUU  !!  xxMM∆∆¨m̈miinnGGaaNNiittmmnnuussßßkk∫∫tt''GGggkkaarreeTT  !!  ..
BBYYkkxxMM∆∆¨k̈k**VVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnnBBIIss¬¬aabb''  eennAAeeBBlleennHHGGggkkaarrkk**bbJJÇÇËËnnbbggbbÌÌËËnnxxMM∆∆¨[̈[ccUUlleeTTAAkk~~¨¨

ggkkggkkuummaarreennAAPPUUmmií́ ®®BBttUUcc  bbgg≈≈MM[[eeffII√√kkaarrTTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©  kkNN††aalleekk††AAkkNN††aalleePP¬¬øø
gg  hhuuttEEttTTwwkkbbbbrrsswwggKKµµaannGGMMbbiill  mmaannEEtteexxaaGGaavvmmYYyybbnn¬¬aass''ddaacc''ddaaccCCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnn
eeBBllyybb''nnSSbbggbbÌÌËËnnllUUnnccUUlleeddkkkk~~¨g̈gccMMeebbIIgg  ee®®JJHHKKµµaannPPYYyyddNN††bb''eeTT  ..

≤≤LLËËvveennHHbbUUddUUyynnSSbbgg®®bbuussxxMM∆∆¨ëeTTAAeerroonn‰‰hhaaNNUUyyCCaaggBBIIrrEExxeehhIIyy  ..  ccMMEENN
kkbbUUddUUyyssnn¥¥aaffaa  nnwwggbbJJÇÇËËnnxxMM∆∆¨ëeTTAAhhaaNNUUyyEEddrreennAAEExxee®®kkaayy@@eennHH  ..  kkuummaarrTTuuyy
bbJJÇÇaakk''rrGGflflUU@@ffaa  ––

--  KKYYrr[[ddwwggKKuuNNbbUUddUUyyNNaass''  !!
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eemmIIllnn±±  !!  kkuummaarrkkMM®®JJGGrrKKuuNNnniiggssrreessIIrrhhaaNNUUyyEEmmnn  !!  eettIIeeTTAAGGnnaaKKttmmaa
nn®®kkuummEExxµµrrNNaaGGaaccmmaannssmmttƒƒPPaaBBccUUlleeTTAABBnn¥¥ll''ddwwkknnSS®®kkuummkkuummaarrQQaannmmuuxx[[ccaa
kkeeccjjBBIIGGnnÊÊaakk''EExxßßjjaakk''rrbbss''bbUUddUUyyVVnneeTT  ??  ..

eeBBlleennHH®®kkuummkkuummaarrQQaannmmuuxxkkMMBBuuggEEttyyll''®®ccLLMMyy""aaggEEssnnee®®CCAAeeTTAAkk~~¨g̈gss--
PPaaBBkkaarrNN__eennHH  !!˘̆˘̆˘̆

yyaayyeeTTooggQQrrPP¬¬wwkkBBiiccaarrNNaaffaa  ––  eennHHCCaaEEppnnkkaarrGGaaff··kkMMVVMMgg  KKWWvvaaddwwkknnSS[[qq©©aa
yyppuuttBBIIccaass''TTMMuuCCaattiiEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIEEkk´́qq~~®®kk´́LLkkuummaarrkkMM®®JJ[[eeTTAACCaaEExxµµrrffIIµµ  ..  vvaarrkkßßaaTTuukk
kkuummaakkMM®®JJTTSSggeennaaHHeeddIImm∫∫IIeeqqII¬¬yyeeTTAAccMMeeJJHHmmuuxxGGnn††rrCCaattiiffaa  xxMM∆∆¨C̈CaaEExxµµrr  CCaammççaass''TTwwkkddIIkk
mmıı¨C̈Caa˘̆˘̆˘̆

bb""uuEEnn††BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy  !!  eettIIcciitt††KKMMnniitt  rreebboobbrrbbbb  TTMMeennoommTTmm¬¬aabb''  GGaarr¥¥FFmm··  PPaassaa  nnwwgg
eeTTAACCaayy""aaggNNaaeeTTAAvviijj  ??

yyYYnnhhaaNNUUyycciiJJççwwmmkkuummaarrTTSSggeennHHTTuukk  eeddIImm∫∫IIeerroobbccMMGGnnaaKKtt[[®®kkuummEExxµµrrddwwkknnSS
kkmmıı¨C̈CaaffIIµµ  eeddIImm∫∫IIbbMMPP&&nn††mmttiiBBiiPPBBeellaakk[[yyll''®®ccLLMM  TTTTYYllssaall''®®kkuummkkuummaarrQQaannmmuuxx
ffaaCCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa®®ssbbcc∫∫aabb''  ..

eeTTAAGGnnaaKKttmmuuxxEEttyyYYnnhhaaNNUUyyccaatt''EEttggttSSgg[[eennAA®®KKbb''@@®®kkssYYggkk~~¨g̈gGGnnaaKK
ttrrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı¨C̈Caa  ..  bb""uuEEnn††eeccAA®®kkssYYggddwwkknnSSKKWWBBiittCCaayyYYnnhhaaNNUUyyTTSSggGGss''  ..  {{
eerrOOggeennHHss&&kk††bbYYnnllwwkkVVnn®®VVbb''yyaayyeeTTooggrrYYcceehhIIyy  ..

{{  !!  vvaassnnaakkuummaarrkkMM®®JJEExxµµrreeGGIIyy  !!  GGPP&&BB√√NNaass''  !!  JJkk¥¥bbuurraaNNVVnnttMMNNaalltt
@@mmkkeehhIIyyffaa  ––  ««  ®®bbyy&&tt~~  !!  ®®VVss''BBIIddggEErrkk  eeTTAAEEppÌÌkkccMMbbggnn''GGaaccmm__  !!  »»  ..

eettIInnrrNNaa®®ttUUvvTTTTYYllkkMMhhuussTTSSggGGss''eennHH  ??
eettII®®ttUUvveeccaaTTnnrrNNaa  ??
eemmIIllccuuHH  !!  eennAAkk~~¨g̈g´́ppÊÊ®®bbeeTTssEExxµµrr  yyYYnnhhaaNNUUyydduutt´́dddduutteeCCIIgg  bbeeggII˚t̊tEExxµµrrffIIµµ

vvaaee®®bbII®®KKbb''kkllll∫∫iicceellbbTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa[[®®ssbb  [[eeBBjjllkk≈≈NN::cc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  ..
ccMMEENNkk®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrCCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaBBiitt@@vviijjkkMMBBuuggbbHH´́ddbbHHeeCCIIggnnSS

®®KKYYssaarrEEddlleessssssll''eennAArrss''rrtt''eeKKccBBIIkkNN††aabb''́́ ddeeccaarr  eePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAA®®CCkkssMM--
NNaakk''eennAA®®bbeeTTssTTII33  rrVV""tt''rrVV""yyddUUcc®®ttIIrrss''EEbbkkhh√√ËËgg  ..  eennHHeehhIIyymmkkBBIIeemmddwwkk
nnSSEExxµµrr  TTSSggsskkii††PPUUmmii  TTSSggEExxµµrr®®kkhhmm  xx√√HHssmmttƒƒPPaaBBTTSSgg®®ssuugg  ..

--  yyaayyeeTTooggkkMMBBuuggllgg''vviiJJÔÔaaNNnnwwkkeessaakkss††aayykkuummaarrkkMM®®JJEExxµµrrCCaaee®®ccIInnmmWWuunn
nnaakk''EEddllGGggkkaarrlltt''ddMMddll''kkMMBBUUll  rrYYcceehhIIyyEEbbrrCCaaFF¬¬aakk''KK~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ ddyyYYnnhhaa--
NNUUyy  EEddllCCaaXXaattkkrree®®bbeeQQµµaaHHGGggkkaarreennaaHHeeTTAAvviijj  ..  {{  !!  vvaassnnaa®®bbeeTTssEExxµµrr
eeGGIIyy  eettIIeeTTAAGGnnaaKKttnnwwggeeTTAACCaayy""aaggNNaaeeTTAA  ??  ..  yyaayyeeTTooggPP∆∆aakk''eeddaayyGG~~kknnIIddwwkk



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                229966

´́ddKKaatt''nnSSbbeeNNII††rreeTTAAeemmIIllkkEEnn¬¬ggeeddkkrrbbss''kkuummaarrTTSSggeennaaHH  ..  kkeennÊÊll  mmuugg  eexxII~~yy
PPYYyy  ®®ttUUvveeKKeerroobbccMMyy""aaggssÌÌaatt  !!  ..

GG~~kknnIInniiyyaayyssrreessIIrrffaa    bbggeeXXIIjjeeTTkkuummaarrkkMM®®JJTTSSggeennHHmmaannvvaassnnaallÌÌ
NNaass''  yyYYnnhhaaNNUUyyccUUllmmkkCCYYyyTTaann''  ≤≤LLËËvveeKKeeddIIrr®®bbmmUUll  rrYYcceeKKbbJJÇÇËËnn[[eeTTAA
eerroonnssUU®®tt‰‰hhaaNNUUyy  ..  lluuHHeerroonneeccHHddwwggeehhIIyy  ´́ff©©ee®®kkaayynnwwggvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''
®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caavviijj  GGaaccssggsswwkkccMMeeJJHHEExxµµrr®®kkhhmmVVnn  eeddaayymmaannbbUUddUUyyCCaaGG~~kkKKSS
®®TT  ..

GG~~kknnII{{nnxxßßwwbb®®VVbb''yyaayyeeTToogg®®BBmmTTSSggccggÌÌ¨l̈l®®VVbb''ffaa  eennHHGGaaGGflfluukkkkUUnn®®bbuuss
eeBBAArrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ ..  xxMM∆∆¨ëeTTIIbbeeFFII√√ssMMbbuu®®ttbbJJÇÇaakk''ffaa  vvaaCCaakkUUnnkkMM®®JJ  ..  yybb''eennHHvvaa®®ttUUvveeccjjddMM
eeNNIIrreeTTAAkkaann''hhaaNNUUyyCCaammYYyymmiitt††rrbbss''vvaaccMMnnYYnn11000000nnaakk''  ..  GG~~kknnIInniiyyaayybb--
eeNNII††rr®®BBmmTTSSggeellIIkk´́ddccggÌÌ¨l̈lbbgg˙ȧajjLLaannkkaamm""∆∆¨g̈gccMMnnYYnn2200ee®®KKOOggkkMMBBuuggeerroobbCCaakk∫∫ÁÁnn
ccttttaammeellxxeerrooggeennAAbbeeNN††aayypp¬¬ËËvveellxx22  xxaaggeekkIIttGGttIIttvviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHmmuunnIIvvggßß  ..
yyaayyeeTTooggssYYrrbbJJÇÇaakk''GG~~kknnIIffaa  ––

--  eehhttuueemm""ccccSSVVcc''mmaannlliixxiittbbJJÇÇaakk''ffaakkMM®®JJ  ??
GG~~kknnIIppÊÊ¨ḦHssMMeeNNIIccyy""aagg®®ssYYyy  kkaacc''kk  rrYYcceeTTIIbbGGFFiibb∫∫aayyffaa  ––  yyYYnnhhaaNNUUyy

ssMMrrSSggee®®CCIIsseerrIIssnnSSyykkeeTTAAmmuunneeKKEEttkkuummaarrkkMM®®JJTTSSgg““BBuukkTTSSggmm††aayy  ..  eebbIIkkuummaarr
NNaakkMM®®JJEEttEEmm""  ……EEtt““  eeKKrrkkßßaaTTuukkmmYYyyGGeennII¬¬ssiinn  ..  eeKKccaabb''eeppII††mmeessIIuubbGGeegg˚t̊t  eebbII
kkUUnnkkMM®®JJeennaaHHCCaakkUUnnGGttIIttGG~~kkrrddΩΩkkaarr  eeKKnnwwggllbb''eeQQµµaaHHeeccaallPP¬¬aamm  ..

eennAAeeBBllCCEECCkkssYYrr--eeqqII¬¬yyeennHH  ®®ssIITTSSggBBIIrrnnaakk''mmaanneeyyaabbll''ppÊÊ¨ÿyKK~~aa®®ssLLHH..
GG~~kknnIIddMMkkll''ddMMeekkIIggyyYYnnhhaaNNUUyy  ffaaCCaaGG~~kkmmaannååbbkkaarrKKuuNN  ®®BBmmTTSSggeeFFII√√GGMMeeBBIIllÌÌ
ccMMeeJJHHkkuummaarrkkMM®®JJEExxµµrr  ..  ccMMEENNkkyyaayyeeTTooggvviijj  KKaatt''yyll''ppÊÊ¨ÿy®®ssLLHHBBIIGG~~kknnII  ..
ee®®JJHHbbJJ˙˙aassMMrrSSggee®®CCIIsseerrIIsskkuummaarrkkMM®®JJEExxµµrr  EEddllGGggkkaarrlltt''ddMMddll''kkMMBBUUllrrYYcc
eehhIIyyeennHH  KKWWCCaaeess~~øøttmmYYyydd**®®bbeessIIrrEEddllyyYYnnhhaaNNUUyyssmm©©MMrrgg''ccSSCCaaee®®ccIInnqq~~SSmmkk
eehhIIyy  eeTTIIbbVVnnssMMeerrcceeBBllhh~~wwgg  ??!!??!!

yyaayyeeTTooggmmaannGGaarrmmµµNN__QQWWccaabb''eessaakkss††aayykkuummaarrkkMM®®JJTTSSggLLaayyeennaaHHCCaa
´́®®kkEEllgg  ..  KKaatt''QQrrssmm¬¬wwggkk∫∫ÁÁnnLLaannkkaamm""∆∆¨g̈gyy""aaggyyUUrr  eeTTIIbbssMMuullaaGG~~kknnIIvviill®®ttLL
bb''eeTTAAkkaann''kkUUnnxxÊÊmmdd**kkMMsstt''rrbbss''KKaatt''vviijj  ..

❑                                     ❑

❑
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®®BBllwwmm´́ff©©TTII1100--44--8800  yyaayyeeTTooggllUUnneeccjjBBIIbbnnÊÊbb''bbggnn''  eeddIImm∫∫IIyykk®®ssUUvv
eeTTAAVVcc[[mmaann''ssIIuu  ..  BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy  !!  ss©©aatt''ee®®CCoobb,,  mmaann''CCaagg4400kk∫∫aall®®ttUUvveeccaarrllYYcc
eexxÊÊcc  ..  yyaayyeeTTooggGGss''ssggÙÙwwmmrrllIIgg  TTnn''́́ ddTTnn''eeCCIIgg  kk**GGgg¨ÿyEEppÌÌkkxx~~ggeeTTAAnnwwggeeddII
mmddUUggxxaaggeekkIIttkkUUnnxxÊÊmm  ..  

ssMMrriibbeeCCIIggmmnnuussßßeeddIIrree®®kkaayyxx~~gg  eeFFII√√[[KKaatt''EEbbrrEEPP~~kkssmm¬¬wwggeemmIIll  ..  yyYYnnmm~~aakk''
GGaayyuu®®bbEEhhll3355qq~~SS  nniiyyaayymmkkkkaann''yyaayyeeTTooggffaa  ––  

--  eellaakkeeccAAhh√√aayyeexxtt††ssMMuuGGeeJJIIÇÇjjEEmm""eeTTAACCYYbbnnwwggeellaakk  ..
yyaayyeeTTooggee®®kkaakkQQrr®®BBmmTTSSggssYYrrffaa  ––
--  eettIIeellaakkeehhAAxxMM∆∆¨m̈maannkkaarrGGII  ??
--  xxMM∆∆¨m̈miinnddwwggeeTT  ..
yyaayyeeTTooggbbMMrruuggxx¬¬ÁÁnneeddIIrrttaammyyYYnndd**ccEEmm¬¬kkeennHH  ..  mmuunnnnwwggeeccjjddMMeeNNIIrr  nnaayy

nnSSssaarrkk**ssYYrryyaayyeeTTooggffaa  ––
--  EEmm""mmiinnpp¬¬aass''ssMMeellookkbbMMJJkk''eeTT……  ??  ..
--  xxMM∆∆¨m̈maannEEttmmYYyybbnn¬¬aass''CCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnneennHHeeTT  ..
--  eettIIEEmm""eeccHHPPaassaayyYYnn……eeTT  ??  ..
--  GGtt''eeccHHeeTT  ..
yyYYnnccEEmm¬¬kkbbeeNNII††rryyaayyeeTTooggddll''xxaaggeekkIItt®®BBHHvviihhaarrvvtt††rrMMddYYll  kk**mmaannLLaann

Peugeot 404 BBNN··®®VVkk''mmYYyyee®®KKOOggccttQQbb''rrgg''ccSSeennAATTIIeennaaHHCCaaee®®sscc  ..  GG~~kkeebbII
kkbbrrkk**CCaaCCaattiiyyYYnn  ..  eennAAeellIIBBUUkkLLaannxxaaggee®®kkaayy  mmaannbbUUddUUyyBBIIrrnnaakk''mmaannkkSSeePPII¬¬ggxxII¬¬
mm~~aakk''mmYYyyeeddIImm  ..  bbUUddUUyyeebbIIkkTT√√aarrLLaannbbJJÇÇaa[[yyaayyeeTTooggccUUllGGgg¨ÿykkNN††aall  ..
LLaannkk**eerraaTTii__mm""aassIIuunneebbIIkkbbrrccaakkeeccjjBBIIvvtt††rrMMddYYll  ..  bbUUddUUyyEEddllGGgg¨ÿyxxaaggeeqq√√ggeellII
kkkkSSeePPII¬¬ggPPÇÇgg''yyaayyeeTToogg  ..  eeBBlleennaaHHGG~~kkbbkkEE®®bbPPaassaanniiyyaayy®®VVbb''bbUUddUUyyffaa  ––

--  Ba nay ngheo mac lam˘̆˘̆˘̆
--  yyaayyeennHH®®kkrrhhaammNNaass''kkMMuueeFFII√√VVbbKKaatt''GGII  !!  KKaatt''mmaannEEtteexxaaGGaavvmmYYyybbnn¬¬aa--

ss''CCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnnhh~~wwgg  ..  KKaatt''ssMMNNaakk''eennAAnnwwggkkUUnnxxÊÊmmttUUccmmYYyy  KKµµaannCCJJÇÇSSgg®®ssLLHH
eeFFggKKµµaannGGII√√TTSSggGGss''  ..  bbUUddUUyybbJJÇÇaa[[eebbIIkkLLaannmmYYyyCCMMuuTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  yykkeeBBll
ssMMLL¨ẗtyyaayyeeTTooggssiinn  ..  GG~~kkbbkkEE®®bbPPaassaa®®VVbb''yyaayyeeTTooggeeTToottffaa  EEmm""®®ttUUvv[[

ecarb¬n'CaelIkTI2



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                229988

mmaass®®VVMMddMMLLwwggddll''bbUUddUUyy  eeTTIIbbeeKKEEllgg[[EEmm""eeTTAAppÊÊHHvviijj  ..
yyaayyeeTToogg®®KKvvIIkk∫∫aalleeqqII¬¬yyyy""aaggff~~mm@@ffaa  ––
--  xxMM∆∆¨K̈KµµaannmmaassTTaall''EEtteessaaHH  ..
LLaanneennHHbbrrttaammpp¬¬ËËvveellxx11  eeTTAAddll''ppßßaarreellIIccmm©©aayy®®bbEEhhll44KK˘̆mm˘̆  rrYYcckkaacc''

bbtt''eeTTAAss††SS  kkaann''pp¬¬ËËvveellxx33  bbrrvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''ppßßaarrFFMMVVtt''ddMMbbggvviijj  ..  JJkk¥¥kkMM
eejjIIjjTTaarrmmaass55ddMMLLwwgg  nniiggJJkk¥¥rrbbss''yyaayyeeTTooggeeqqII¬¬yyffaaKKµµaanneeTT  æærrggMMeeBBjjLLaa
nn  ..  LLaannbbrrmmkkddll''ppßßaarrFFMMVVtt''ddMMbbgg  kk**bbtt''eeTTAAeeqq√√ggbbnnii††cc  rrYYcceeTTAAccttQQbb''eennAAmmuuxx
®®kkssYYgg  ««ssnnii††ssuuxxCCaattii»»  ..

bbUUddUUyyeebbIIkkTT√√aarrLLaann®®ccaannyyaayyeeTToogg[[ccuuHH  ..  eeBBlleennaaHHeeXXIIjjPP~~aakk''ggaarr®®kkssYY
ggssnnii††ssuuxxmm~~aakk''CCaaCCaattiiEExxµµrr  eeddIIrrmmkkCCYYbbGG~~kkbbkkEE®®bbPPaassaaQQrrxxßßwwbbKK~~aayy""aaggyyUUrr  ..
PP~~aakk''ggaarree®®kkaayyeennHHeeVVyy´́ddeehhAAyyaayyeeTToogg  rrYYccvvaabbeeNNII††rrKKaatt''ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gbbnnÊÊbb''
ssmm©©aatt''mmYYyy  ..  vvaakk**ccaatt''KK~~aaccUUllmmkkkkeejjIIjjssMMLL¨ẗtTTaarrmmaass®®VVMMddMMLLwwggddEEddll  ..  ccMM
EENNkkyyaayyeeTTooggmmaannEEttJJkk¥¥22mm""aatt''KKWW  ––

--  KKµµaanneeTT  ..
vvaaccaatt''KK~~aaccUUllmmkkssMMLL¨ẗt˘̆˘̆˘̆  mmnnuussßßTTII11  mmnnuussßßTTII22  TTII33  TTII44˘̆˘̆˘̆      ssMMLL¨ẗteehhIIyy

ttMMLL¨ẗteeTToott˘˘˘
--  xxMM∆∆¨K̈KµµaannmmaasseeTT  ..
mmnnuussßßTTII55kk**ccUUllmmkkddll''  ––
--  {{  !!  BBuueeTTÏÏaa  @@  !!  bb˘̆˘̆˘̆  bbgg  !!  bbggeeTTeettII  !!
PP~~aakk''ggaarrTTII55eennHHmmaannkkMMeeNNIItteennAAPPUUmmiiss√√aayyeecckk  kkaallBBIIeeddIImmmmaannrrbbrrrrkkssIIuuCCaa

eeccaarrllYYccmmaann''  ..  eennAAqq~~SS11995555  vvaaQQWWeeJJHHeevvoonndduuHHEExx~~ggccuukkeeJJHHsswwggddaacc''ddeeggII˙ṁmCCiitt
ggaabb''eeTTAAeehhIIyy  ..  kkaalleeNNaaHHeellaakk®®TTIICCaaeeBBTT¥¥®®bbccSSkkaarreennAAPPUUmmiiss√√aayyeecckk  VVnn
ddwwkkvvaattaammrreeTTHHeeKKaammkkkkaann''®®bbCCMMuuCCnn®®ssuukkssIIuussuuppuunn  rrYYcceeTTIIbbddwwkkLLaanneeTTAABB¥¥aaVVll
eennAAeeBBTT¥¥FFMMVVtt''ddMMbbgg  eeddIImm∫∫IIvvHHkkaatt''ddMMuudduuHHeennaaHH  ..  kkaalleeNNaaHHyyaayyeeTTooggpp††ll''VVyymm˙˙ËË
bbccMMNNII[[lluuyy´́ff¬¬CCMMnniiHHvviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''PPUUmmiiss√√aayyeecckkvviijj  ..

PP~~aakk''ggaarrTTII55rrtt''mmkk{{bbyyaayyeeTToogg®®sskk''TTwwkkEEPP~~kkrrllIIggrreellaagg  rrYYcckk**ccaakk''eeppII††mmssYYrr
ssuuxxTTuukk≈≈  eeTTIIbbddwwggffaa®®KKYYssaarrrrbbss''yyaayyeeTToogg®®ttUUvv®®JJtt''®®VVss''rrVV""tt''rrVV""yyGGss''rrllII
gg  ..  ®®KKUUeeBBTT¥¥®®TTII®®ttUUvvGGggkkaarrssmm¬¬aabb''eeTTAAeehhIIyy  ..

mmYYyyssnnÊÊ¨ḦHPP~~aakk''ggaarrTTII55kk**ssMMuullaayyaayyeeTTooggeeTTAACCYYbb®®kkuummrrbbss''vvaa  ..  eennAAeeBBll®®tt
LLbb''mmkkvviijj  vvaa{{bbyyaayyeeTTooggmm††ggeeTToott  ®®BBmmTTSSggEEff¬¬ggssMMuueeTTaassnnUUvvGGMMeeBBIIeeffaakkTTaabb
EEddll®®kkuummvvaaVVnn®®bb®®BBiitt††  ®®BBmmTTSSggssMMuuGGeeJJIIÇÇjjyyaayyeeTTooggeeTTAABBiissaarrVVyyCCaammYYyyKK~~aa
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vvaaTTSSggGGss''  ..
eeBBllbbrriieePPaaKKVVyyTTll''mmuuxxKK~~aa    mm~~aakk''@@xxMMrrkkJJkk¥¥nniiyyaayyllbb''llaaggkkMMhhuussrrbb--

ss''®®kkuummxx¬¬ÁÁnn  ..  bb""uuEEnn††mmaannJJkk¥¥mmYYyyssMMLL¨ẗtffaa  ––
--  bbgg®®ttUUvvllaakk''eerrOOggGGmm∫∫aajj''mmiijjeennHHNNaa±±  !!  eebbIIbbggbbeeNN††aayy[[GG~~kkTTII22ddwwgg  ®®bb

yy&&tt~~rrggee®®KKaaHHddll''CCIIvviitt  !!  ..
eeBBllVVyymmaannmm˙˙ËËbbyy""aaggqq©©aajj''  bb""uuEEnn††yyaayyeeTTooggeellbbsswwggmmiinnccUUll  ee®®JJHHmmaann

kkaarrQQWWccaabb''CCaayy""aaggxx¬¬SSgg  nnUUvv≤≤rriiyyaabbffGGmmnnuussßß  ´́nnbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrEEddllbbMMeerrIIxxµµSSggeennHH..
eeqq¬¬øøttxxµµSSggbbeeJJÇÇaarree®®bbII  EEbbrrCCaassgg˚t̊t''ssgg˚˚iinnCCaattiirrbbss''xx¬¬ÁÁnneeTTAAvviijj  ..

{{BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy  !!  EExxµµrrCCaaee®®ccIInnnnaakk''mmuuxxCCaa®®ttUUvvrrggee®®KKaaHH  eeddaayy®®ttUUvveeKKvvaayyssMMLL¨ẗt
eeFFII√√VVbbddUUccxx¬¬ÁÁnnKKaatt''CCaaååTTaahhrrNN__®®ssaabb''  VVnnCCaaEExxµµrr®®ttUUvvnnSS®®KKYYssaarrccaakkeeccaall®®ssuukk
..  eennAA´́ff©©eennHH,,  ccMMeeJJHHxx¬¬ÁÁnnKKaatt''ppÊÊaall''VVnneeKKGGtt''{{nn[[  ccuuHHddll''́́ ff©©ee®®kkaayyvvaannwwggeeTTAACCaa
yy""aaggeemm""cceeTTAAvviijj  ??  ..  ccuuHHccMMeeJJHHGG~~kkEEddlleeKKmmiinnssaall''eennaaHH  vvaannwwggeeTTAACCaayy""aaggNNaa
eeTTAAeeTToott  ??  ..  eennAAeeBBlleennaaHHeeTTIIbbyyaayyeeTTooggyyll''ffaa  eehhttuuyy""aaggddUUcceemm††ccVVnnCCaa
EExxµµrrnnSSKK~~aarrtt''eeccaall®®ssuukk  ..

eemm""aagg22rreessooll  yyaayyeeTTooggVVnn®®ttUUvveeKKeellIIkkEEllgg[[rrYYccxx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫IIvviill®®ttLLbb''
eeTTAAkkaann''kkUUnnxxÊÊmmvviijj  eeddaayyeeddIIrrttaammpp¬¬ËËvveellxx11  ..  ccMMEENNkkkkUUnn®®ssIIeeBBAArrbbss''KKaatt''  eeBB
llnnaaggeeccjjBBIIssaallaaeerroonnmmkkddll''kkUUnnxxÊÊmm  mmaannyyaayyCCIImm~~aakk''®®VVbb''ffaa  mmaannLLaannmmYY--
yyyyYYnnCCiiHHeeBBjj  bbrrmmkkccaabb''mm††aayynnaaggnnSSyykkeeTTAAVVtt''eehhIIyy  !!  ..

nnaaggyyMMbbeeNNII††rreellIIpp¬¬ËËvveellxx33  rrtt''rrkkmm††aayybbeeNNII††rr  GGtt''VVyyGGtt''TTwwkk  ..  ÂÂssII††dd**kkMM
sstt''TTSSggBBIIrrnnaakk''EEmm""kkUUnnrrvvll''EEtt®®CCYYsspp¬¬ËËvvKK~~aa  TTMMrrSSggEEttVVnnCCYYbbKK~~aa  eemm""aaggCCaagg55ll©©aacc
eeTTAAeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  EEmm""nniiggkkUUnnmmaannEEttTTwwkkEEPP~~kkeeTTCCMMnnYYssssMMnnYYrrnniiggcceemmII¬¬yy  ..

eennAAeeBBlleennaaHHkkUUnn®®ssIIeeBBAArrbbss''KKaatt''GGss''ssggÙÙwwmm  nnaaggGGgg√√rrmm††aayy®®ttUUvvEEttccaakkeecc
jjBBII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  nnaaggnniiyyaayyffaa  ––

--  ssUUmmEEmm""kkMMuuTTuukkcciitt††yyYYnn[[eessaaHH  !!  ..
bb""uuEEnn††yyaayyeeTTooggeennAAEEttrraaEErrkk  ccgg''bbnn††kkaarr®®ssaavv®®CCaavvbbnnii††cceeTToott  ..  KKaatt''ccgg''ddwwgg

ffaa  eettIIeeTTAAGGnnaaKKtt  yyYYnnhhaaNNUUyyee®®bbIIkkllll∫∫iiccyy""aaggeemm""cceeTTAAeeTToott  eeddIImm∫∫II®®ttYYtt®®ttaa
®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa    [[eeBBjjkkll≈≈NN::cc∫∫aabb''  eebbIITTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaeennHHmmaanneeQQµµaaHHCCaabb''kk~~¨g̈gEEppnn
TTIIBBiiPPBBeellaakk  eehhIIyyGGnn††rrCCaattiiVVnnTTTTYYllssaall''cc∫∫aass''ffaa  nnKKrrkkmmıı¨C̈CaaCCaaTTwwkkddIIrrbbss''
EExxµµrr  ..

ccMMEENNkkGG~~kkCCiittxxaaggEEddllmmaannllMMeennAACCiittyyaayyeeTToogg  kk**eeppIIÌÌllQQUUqqrr  rrtt''mmkk
ssYYrrccgg''ddwwggeehhttuuppll  ..  ee®®JJHH®®KKbb''@@KK~~aassaall''yyaayyeeTTooggcc∫∫aass''ffaaKKaatt''CCaa®®ssIIEEss
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nnssuuccrriitt  CCaaGGttIIttGG~~kkrrddΩΩkkaarreehhttuueemm""cckk**yyYYnnmmkkccaabb''KKaatt''ddaakk''LLaannGGJJççwwgg  ??  ..
yyaayyeeTToogg®®KKvvIIkk∫∫aallmmaannEEttTTwwkkEEPP~~kkCCMMnnYYyycceemmII¬¬yy  ..  ee®®JJHHeebbIIPPrreeKK  KKaatt''rrkk

JJkk¥¥mmiinneeXXIIjj  eebbIInniiyyaayykkaarrBBiitt  xx¬¬aacceeKKssmm¬¬aabb''  !!  BBuueeTTÏÏaa  !!  BBuueeTTÏÏaa  !!˘̆˘̆˘̆

❑                                        ❑

❑

eennAA´́ff©©TTII1166--0044--8800  eemm""aagg®®bbEEhhll99®®BBwwkk  mmaannGGttIIttGGnnuueessnniiyyeeTTaakk~~¨g̈g
kkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßß  nniiggCCaaGGttIIttGGggrrkkßßrrbbss''eellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''eeQQµµaaHHffaacc''--ee®®TTOO
gg  GGaayyuu®®bbEEhhll3300qq~~SS  eeddIIrrccUUllmmkkkkaann''kkUUnnxxÊÊmmrrbbss''yyaayyeeTToogg  ..  ffaacc''--ee®®TTOOgg
{{bbyyaayyeeTTooggeeddaayynnwwkkrrllwwkk  ®®BBmmTTSSggssMMrrkk''TTwwkkEEPP~~kk  GGaaNNiittKKaatt''EEddll®®ttUUvv®®JJ
tt''®®VVss''®®KKYYssaarrGGss''rrllIIgg  eehhIIyymmaannssPPaaBB®®kkrreehhmmrrhhaammyy""aaggeennHH  ..  EEttmmYYyy
ssnnÊÊ¨ḦHee®®kkaayymmkk  ffaacc''--ee®®TTOOggEEbbrrCCaaeessIIccjjwwmm@@  eeddaayymmaanneesscckkII††ee®®ttkkGGrrllaayy
CCaammYYyy  eeddaayyeeXXIIjjffaaKKaatt''eennAAmmaannvvaassnnaa  GGaacceeKKccppuuttee®®KKaaHHcc´́®®ggååbb®®TTBB¥¥eennHH
..  mmIIggnniiggkkµµÁÁyykk**ccaabb''eeppII††mmssYYrrssuuxxTTuukk≈≈KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ..  yyaayyeeTTooggccaabb''GGFFiibb∫∫aa
yyeerrOOggkkMMsstt''rrbbss''KKaatt''  ccaabb''ttSSggBBIÍ́ ff©©TTII1177--44--7755rrhhUUttmmkkddll''́́ ff©©TTII1166--44--8800
..  lluuHHffaacc''--ee®®TTOOggVVnnss††aabb''ccbb''ssBB√√®®KKbb''eehhIIyy  [[{{bbyyaayyeeTTooggmm††ggeeTTootteeddaa
yyGGaaeeNNaaccGGFFmm··  ..

ffaacc''--ee®®TTOOggkk**ccaabb''nniiTTaanneerrOOggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnrrbbss''eeKKddUUcctteeTTAA  ––
--  eennAA´́ff©©TTII1177--44--7755  xxMM∆∆¨V̈VnneeccjjppuuttBBII®®ssuukkEExxµµrreehhIIyy  ..  ee®®JJHHxxMM∆∆¨®̈®ttUUvvddll''

eevvnneeFFII√√GGggrrkkßßeellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''  eennAATTIIllMMeennAArrbbss''eellaakkEEddllssiiƒƒtteennAAEEkk∫∫rrvvtt††
ccnnÊÊrrggßßII  ((  ´́®®BBnnKKrr  ))  ‰‰eeNNaaHH  ..

ccMMEENNkkyyaayyeeTTooggææddMMNNwwggeennHHPP¬¬aamm  KKaatt''mmaannkkaarrrrMMeePPIIbbkk**ssYYrrkkaatt''ffaa  ––
--  {{  !!  eettIIvvaassnnaarrbbss''eellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''yy""aaggeemm""cceeTTAA  ??
ffaacc''--ee®®TTOOgg®®KKvvIIkk∫∫aall  rrYYcceeTTIIbbGGFFiibb∫∫aayybbnn††eeTToott  ––
--  mmIIggeeGGIIyy  !!  nnwwkkeeTTAAKKYYrr[[ss††aayyNNaass''  eennAAmmuunneeBBllEEddllGGaaeemmrriikkSSggddkkeecc

jjBBIÍ́ ®®BBnnKKrr  eeKKmmkkssMMuuGGeeJJIIÇÇjjeellaakkCCaaee®®ccIInneellIIkk  ssMMuu[[eellaakkeePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkmmYYyyrryy::ssiinn  ..  eellaakk®®bbEEkkkkCCaaddaacc''xxaattmmiinn®®BBmmeeTTAA  ee®®JJHHeellaa
kkCCaabb''cciitt††GGaaNNiittGGaassUUrrEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ..  eellaakkmmiinnddaacc''cciitt††eeKKccrrtt''BBYYnnyykkssuuxx
EEttmm~~aakk''‰‰ggeeTT  ..  kk~~¨g̈gmmYYyyCCIIvviittrrbbss''eellaakk        eellaakkeeFFII√√BBlliikkmmµµllHHbbgg''kkiiccççkkaarrppÊÊaall''  
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xx¬¬ÁÁnneeddIImm∫∫IICCaattiiCCaanniiccçç  CCaaBBiieessssccMMeeJJHHEExxµµrreennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ..
eegg√√øøgg--hhUUvvffUU  eemmeevvoottkkuuggeennAA®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggnniiggeellaakk  VVnneeFFII√√kkiiccççssnn¥¥aa

CCaassmm©©aatt''mmYYyy  mmaannccuuHHhhttƒƒeellxxaaCCaammYYyyKK~~aayy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvv  mmaanneesscckkII††CCaaGGaaTTiiffaa  ––
--  eebbIIeeBBllNNaaGGaaeemmrriikkSSggffyyeeccjjBBIIeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  yyYYnnnniiggkkmmıı¨C̈Caa

ee®®kkaamm®®ttUUvvTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHeessIIµµPPaaBBKK~~aa  ..  KKWWyyYYnnyyll''®®BBmm®®bbKKll''ss√√&&yyPPaaBB  (( Auto-

nomie ))  [[EExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ..ll..
eennAA´́ff©©TTII55--55--7755  eellaakkGGnnÊÊHHssaarrCCaayy""aaggxx¬¬SSgg  ee®®JJHHssƒƒaannkkaarrNN__eennAA®®bbeeTT

sseevvoottNNaamm  EE®®bbCCaaggggiittGGnnÏÏkkaarr®®ccbbUUkk®®ccbbll''  ddUUccLLaannVVkk''ccgg˚˚ËËtt  ..  eellaakkssWWnn
gg""uukkffaajj''kk**yykkkkiiccççssnn¥¥aaeennaaHHmmkkBBiinniitt¥¥eemmIIll  rrYYcckk**bbtt''®®cckkkk~~¨¨ggeehhaaee◊◊""GGaavv
®®bbffuuyyppßßggee®®BBggeeTTAArrkkCCYYbbeegg√√øøgg--hhUUvvffUU  ..  eeBBlleennaaHHxxMM∆∆¨k̈kII††  kkUUnn®®bbssaarr®®bbuussrrbbss''
eellaakkkkII††  ssMMGGgg√√rreellaakk[[rrtt''eeKKccmmYYyyrryy:ssiinn  ..  eellaakk®®KKvvIIkk∫∫aallCCMMnnYYsscceemmII¬¬yy  ..
rrYYccbbeeNNII††rrkkgg''mmYYyyCCiiHHeeccjjVVtt''eeTTAA˘̆˘̆˘̆

--  BBIIrr´́ff©©bbnnÊÊaabb''  kkUUnn®®bbssaarr®®bbuussrrbbss''eellaakkkk**ppßßggee®®BBggeeTTAArrkk““BBuukkeekkµµkk˘̆˘̆˘̆kk**
VVtt''xx¬¬ÁÁnnrrhhUUtteeTTAAeeTToott  ..

bbIÍ́ ff©©mmkkeeTToott  KKWẂ́ ff©©TTII1100--55--7755  eevvoottkkuuggccUUllmmkkccaabb''xxMM∆∆¨ ̈ nnSSyykkeeTTAAddaakk''eexx~~aaHH
eennAAeexxtt††ddaaNNSSgg  CCaammYYyyCCnnCCaattiiyyYYnnmmaannccMMnnYYnn1111mmWWuunnnnaakk''  ..  nniiyyaayyddll''vvKKeennHH
ffaacc''--ee®®TTOOggkk**bbgg˙ȧajjkkeeCCIIgg  EEddlleennAAssll''ss¬¬aakkss~~aammbbNN††aallmmkkBBIIeexx~~aaHHeennaaHH[[
yyaayyeeTTooggeeXXIIjjCCaaPPss††¨ẗtaagg  ..  rrYYccnniiyyaayybbnn††eeTTAAeeTToott  ––

--  lluuHHddll''EExxkkJJÔÔaaqq~~SS11997788  eevvoottkkuuggkk**eeddaaHHEEllggGG~~kkeeTTaassEEddllCCaabb''eexx~~aaHH
eennAAeexxtt††ddaaNNSSgg  eehhIIyyEEddlleeddIIrrVVnn[[vviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''llMMeennAAeerroogg@@xx¬¬ÁÁnnvviijj
ccMMEENNkkGG~~kkeeTTaassCCiittmmYYyymmWWuunnnnaakk''EEddlleeddIIrrmmiinnrrYYcc  eevvoottkkuuggnnSSyykkeeTTAAddaakk''kk~~¨g̈gCCMMrrMM
mmYYyyeeQQµµaaHH  Trai Bo KKWWCCMMrrMM  ««vvaarr»»  KKWWTTuukk[[ss¬¬aabb''kk~~¨g̈gCCMMrrMMeennaaHHeeTTAA  !!  ..

--  lluuHHxxMM∆∆¨ëeccjjBBIITTIIddaakk''eexx~~aaHHeennaaHHmmkk  eeTTIIbbxxMM∆∆¨d̈dwwggffaaeellaakkssWWnn--gg""uukkffaajj''ss¬¬aabb''
ttSSggBBIÍ́ ff©©TTII88--88--7777  eennAAkk~~¨g̈gKKuukkCCIIhh√√""aa  ..

®®bbCCaaCCnnyyYYnnkkII††  EExxµµrrkkII††  eeTTaaHHVVnnrrYYcceeccjjBBIImmnnIIÊÊrrXXMMuuXXSSggkk**eeddaayy  kk**KKµµaanneessrrII--
PPaaBBEEddrr  ..  ®®KKbb''@@KK~~aammkkddll''TTIIllMMeennAA  kk**®®ttUUvvyyYYnnhhaaNNUUyyttaammddaann®®KKbb''ddeeggII˙ṁmeecc--
jjccUUll  ..  ddUUeecc~~HH®®KKbb''@@rrUUbbCCaaBBiieessssyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  kkMMBBuugg´́llllkkssUUkkVV""nn''[[mmaass
ddll''eevvoottkkuuggrrYYcceeFFII√√TTUUkkddaakk''mm""aassIIuunnppßßggee®®BBggrrtt''qq¬¬ggmmhhaassmmuu®®TTmmkkttaammeeccAAhh√√aayy
nnaayyccaass''KKWW  VVrrSSggnniiggGGaaeemmrriikkSSgg  ..  ffaacc''--ee®®TTOOggbbnn††eeTTAAeeTToottffaa  ––

--  yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggQQWWcciitt††NNaass''  EEddllbbeeNN††aayy[[xx¬¬ÁÁnnccaajj''eeVVkkyyYYnnhhaaNNUU
yyxxMMkk∫∫tt''eeccAAhh√√aayynnaayyVVrrSSgg  nniiggGGaaeemmrriikkSSgg  eeddIImm∫∫IImmkkbbMMeerrIIvvaa  ..  ee®®JJHHkkaarrEEddll



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                330022

yyYYnnhhaaNNUUyyVVnnQQ~~HHeellIIVVrrSSggkkII††  eellIIGGaaeemmrriikkSSggkkII††  kk**ee®®JJHHEEtteennAAeeBBlleennaaHH
yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggCCaaGG~~kkeeFFII√√ccaarrkkiiccçç[[vvaa  ..

≤≤LLËËvvxxkkxxUUcccciitt††GGss''ssggÙÙwwmmxxMMbbMMeerrIIvvaaGGss''rryy::eeBBll3300qq~~SS  eehhIIyyeennAATTIIbbMMppuutt
yyYYnnhhaaNNUUyybbeeJJœœaattnnSSyykkeeTTAAddaakk''KKuukkddaakk''eexx~~aaHHeeTTAAvviijj  ..ll..  eeqq¬¬øøtt{{kkaassEEdd
llyyYYnnkkMMBBuuggEEttccllaaccll  ssUUkkVV""nn''yyYYnnhhaaNNUUyyeeddaayyrrtt''rrjjII¨r̈r´́jj""eennaaHH  xxMM∆∆¨k̈k**rrtt''
mmkkkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennAAccuuggEExxFF~~ËËqq~~SS11997799  ..

kk~~¨g̈gEExxmmIInnaaqq~~SS11998800  xxMM∆∆¨V̈VnnCCYYbbeellaakkeeKKoogg--ee®®TTOOgg  CCaaGGttIIttvvrr:eessnniiyy‰‰kkkk~~¨¨
ggkkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßß  nniiggeellaakk®®TTIIvv--ccUUvv  CCaaGGttIIttGGnnuueessnniiyy‰‰kkkk~~¨g̈gkkggTT&&BBmm""aarrIInn
GGaaeemmrriikkSSggeennAA´́®®BBnnKKrr  ..  eellaakkeeTTIIbbnnwwggrrYYcceeccjjBBIIKKuukkeennAAhhaaNNUUyy  CCaammYYyynniigg
GGnnuueessnniiyyeeTTaaBBIIrrnnaakk''eeTToott  eePP¬¬cceeQQµµaaHH  ..  ®®kkuummxxMM∆∆¨5̈5nnaakk''  ssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllbbMMeerrIIrrCCrrbbxx
EEddllmmaanneellaakkeeKKoogg--ee®®TTOOggCCaaeemmddwwkknnSSee®®kkaammbbJJÇÇaakkaarrrrbbss''®®ssIImm~~aakk''  EEddllmmaann
TTIIccaatt''kkaarreennAAkkNN††aallrrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  ..

®®kkuummxxMM∆∆¨m̈maannKK~~aa55nnaakk''  eeFFII√√kkaarrCCaammYYyyeellaakkeeKKoogg--ee®®TTOOgg  ee®®kkaammbbJJÇÇaakkaarrppÊÊaall''rrbb
ss''®®ssIImm~~aakk''eennAAPP~~MMeeBBjj  ..  TTIIss~~aakk''kkaarrssmm©©aatt''rrbbss''eeyyIIgg  ttSSggeennAAee®®ttIIyyxxaaggeekkIIttTT--
eenn¬¬eemmKKgg  ..  ®®ssIIeemmbbJJÇÇaakkaarrVVnnpp††ll''mmaass[[BBYYkkeeyyIIggccaayyvvaayyxx¬¬HH@@  ..  eennAAeeddIImmEExx
eemmssaaqq~~SS11998800  eellaakkee®®TTOOggTTTTYYllVVnnmmaass55ddMMLLwwggBBII®®BBMMEEddnnEExxµµrr--´́ff  ..  mmiinnTTaann''
VVnnVVnnCCYYbbCCMMuuEEcckkKK~~aaeennAAeeLLIIyy  ®®ssaabb''EEttbbUUddUUyymmkkBB&&TTÏÏccaabb''eellaakkee®®TTOOgg  nniiggGGnnuu--
eessnniiyyeeTTaaBBIIrrnnaakk''  eennaaHHyykkeeTTAAVVtt''  ..  ccMMEENNkkeellaakk®®TTIIvv--ccUUvv  rrvvll''EEtteeTTAACCYYbbGG~~kk
®®ssIIeemmbbJJÇÇaakkaarrFFMMeennAAPP~~MMeeBBjjkk**VVtt''xx¬¬ÁÁnnrrhhUUtt˘̆˘̆˘̆..

ccMMEENNkkxxMM∆∆¨@̈@CCaabb''bbMMeeBBjjeebbsskkkkmmµµeennAAEE®®BBkkttaammaakk''  ..  ddwwggxx¬¬ÁÁnnTTaann''kk**rrtt''eeKKcc
mmkkkkaann''eexxtt††eeJJFFiissaatt''  eennAA´́ff©©TTII1144--44--8800  mmaannbbMMNNggccUUllbbMMeerrIIrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆eennAATTII
eennaaHH  ..

mmkkddll''eexxtt††eeJJFFiissaatt''  ss©©aatt''ee®®ccoobb  BBIIee®®JJHHrrCCrrbbxxeexxtt††eeJJFFiissaatt''nniiggeexxtt††
kkMMBBgg''qq~~SSgg  mmaanneekkIIttååbb∫∫ttii††eehhttuummYYyydd**ccEEmm¬¬kk  ..  eerrOOggrraa""vvmmaannddUUcctteeTTAAeennHH  ––

‹‹  eennAAyybb''́́ ff©©ccUUllqq~~SSEExxµµrrTTII1133--44--8800  GG~~kkddwwkknnSSrrCCrrbbxx´́nneexxtt††TTSSggBBIIrrVVnn
rrYYbbrrYYmmKK~~aaeeFFII√√BBiiFFIICCbb''eellooggmmYYyyyy""aaggFFMM  eeddaayyccaatt''GGeeJJIIÇÇjjeemm@@bbUUddUUyymmkkssIIuuppwwkk  kk~~¨g̈g
nn&&yynnwwggccaatt''kkaarrssmm¬¬aabb''BBYYkkvvaa[[GGss''  ..  eemm@@bbUUddUUyykk**ccUUllmmkkssIIuuppwwkkttaammeesscckkII††GG--
eeJJIIÇÇjjyy""aaggssbb∫∫aayyrrIIkkrraayy  ..

55nnaaTTIImmuunneeBBllkkMMNNtt''  EEddlleemmddwwkknnSSrrCCrrbbxxbbMMrruuggnnwwggccaatt''kkaarrccaabb''ccggeemm@@bbUU
ddUUyyTTSSggeennaaHH  ®®ssaabb''EEttmmaannbbUUddUUyyyy""aaggee®®ccIInnccUUllmmkkBB&&TTÏÏccaabb''GG~~kkddwwkknnSSrrCCrrbbxx
TTaann''eeBBllmmuunnddUUccVVnnee®®BBooggTTuukk  ..  vvaaccaabb''VVnnBBYYkkrrCCrrbbxxmmaannccMMnnYYnnCCaagg550000nnaakk''
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eehhIIyynnSSyykkeeTTAAVVtt''rrhhUUtt˘̆˘̆˘̆
ffaacc''--ee®®TTOOgg®®KKvvIIkk∫∫aallff©©ËËrrrrGGflflUU@@ffaa  ––
--  xxMM∆∆¨q̈q©©ll''EEssnnqq©©ll''  ee®®JJHHmmiinnddwwggCCaayy""aaggeemm""cc  kk**bbUUddUUyyBBUUEEkkyykkkkaarrNN__eemm¬¬""HH??

xxMM∆∆¨k̈k**bbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  mmaannbbMMNNggmmkkbbMMeerrIIrrCCrrbbxxeennAAeexxtt††eennHH  ..
yybb''mmiijjeennHH  xxMM∆∆¨ëeTTAACCYYbbeemmddwwkknnSSrrCCrrbbxx  EEttbbnnÊÊaabb''BBIIVVnnss††aabb''ssMMddIIGGYYttGGaaggxxuussTTMM--
nnggrrbbss''GGss''eellaakkeemm@@eennaaHHmmkk  xxMM∆∆¨k̈k**QQbb''TTuukkcciitt††eehhIIyyGGss''ssggÙÙwwmmrrllIIggeeFFgg..

yyaayyeeTTooggssYYrrffaa  ––
--  eemm""ccVVnnCCaaGGIIccwwggeeTTAAvviijj  ??
--  ee®®JJHHmmaanneerrOOggdd**ccEEmm¬¬kkmmYYyyEEddlleekkIItteeLLIIggeennAA´́ppÊÊkk~~¨g̈g®®kkuummddwwkknnSS  ..  eennAA

yybb''́́ ff©©TTII1133nniigg1144EExxeemmssaaqq~~SS11998800  eeqq¬¬øøtteeBBllccUUllqq~~SSEExxµµrr  eellaakkLLaayy--ssaa
mm""uunn  eeccAAhh√√aayyeexxtt††EEddllyyYYnneeTTIIbbbbJJÇÇËËnnmmkkBBIIhhaaNNUUyy  ccaatt''GGeeJJIIÇÇjjeemm@@rrCCrrbbxx
eeTTAAeexxtt††VVtt''ddMMbbggTTSSggGGss''  [[ccUUllrrYYmmkk~~¨g̈gBBiiFFIICCbb''eellooggmmYYyy  ee®®ccooggrrSSGGss''rryy:eeBB
ll22yybb''eeddIImm∫∫IIccggmmiitt††PPaaBB  ..

lluuHHccbb''BBiiFFIIeennHHeehhIIyy  eellaakkLLaayy--ssaamm""uunnEEff¬¬ggCCaaååLLaarrwwkkffaa  eellaakkssMMuuFFaannaa
ddwwkkGGgg˚r̊r  ddwwkkeess∫∫øøgg®®KKbb''@@CCMMBBUUkkpp††ll''[[kkggTT&&BBrrCCrrbbxx  ®®KKbb''@@kkEEnn¬¬ggkk~~¨g̈geexxtt††VVtt''ddMM
bbggTTSSggmmUUll  ..    eellaakkssMMuuEEttmmiitt††@@eemm@@rrCCrrbbxx®®VVbb''TTIIkkEEnn¬¬gg  nniiggccMMnnYYnnkkggTT&&BBEEtt
bb""uueeNNˆâaHH  ..ll..  nniigg  ..ll..

ffaacc''--ee®®TTOOggnniiyyaayyddll''®®ttwwmmeeNNHH  kk**eeggIIbbmmuuxxssmm¬¬wwggyyaayyeeTToogg  ®®BBmmTTSSgg
nniiyyaayyffaa    eeTTIIbb®®BBwwkkeennHHxxMM∆∆¨m̈mkkrrkkCCYYbbmmIIggeeddIImm∫∫IIssMMuueeyyaabbll''  ..

lluuHHææbbJJ˙ȧaeennHHeehhIIyy  yyaayyeeTTooggGGgg¨ÿyKKiittmmYYyyssnnÊÊ¨ḦHKKaatt''kk**eeqqII¬¬yyffaa  ––
--  KKYYrr[[ccEEmm¬¬kkEEmmnn@@  ddMMNNaakk''kkaarrCCaaddMMbbUUggrrbbss''rrCCrrbbxx  KKWW®®ttUUvvEEttkkMMeeTTccyyYYnn

hhaaNNUUyynniiggGGaayy""ggrrbbss''vvaa  eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  ..  ssBB√√́́ ff©©  bbUUddUUyyssIIuuVVyyvvaa
ll''ccaann  mm˙˙ËËbbmmaannEEttppIIÊÊrrnniigg®®ttkkYYnneess©©aarr  bbgg''EEttGGMMbbiill  ..  ccuuHHeehhttuueemm††cceeccAAhh√√aayyeexxtt††
GGaayy""ggyyYYnneennHH  EEbbrrCCaammaannGGgg˚r̊rmmaanneess∫∫øøgg®®KKbb''@@mmuuxx  ddwwkknnSSyykkeeTTAApp††ll''[[rrCCrr
bbxxmmiinnTTMMnnggEEbbbbeennHH  ??

‹‹  kkllll∫∫iicceennHHeevvoottmmiijjee®®bbIImm††ggrrYYcceehhIIyykkaallBBIIqq~~SS11994455  eennAA‰‰kkmmıı¨C̈Caaee®®kkaa
mmeeddaayyssmm¬¬aabb''EExxµµrryy""aaggvvIIvvkk''  ..  ccMMEENNkkeennAA‰‰®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  kk~~¨g̈grryy:eeBBllEEttmmYY--
yy  bbUUddUUyyVVnnccUUllmmkkttSSggmmUUllddΩΩaanneennAAJJsseeBBjjeeddaayyyykkeellssffaa  mmkkvvaayy
kkMMeeTTcceeddjjVVrrSSgg  ..  EEttKKWWeennAAeeBBkkeennaaHHeehhIIyyEEddllvvaabbeeggII˚t̊tVVnnGGaayy""ggrrbbss''vvaaKKWW
««EExxµµrreevvoottmmiijj»»  ..  lluuHHmmkkddll''CCMMnnaann''yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottkkuugg  vvaannSSkkllll∫∫iicceennHH
mmkkee®®bbIIeeTToott  ..
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‹‹  eemmIIllccuuHH  !!  vvaaxxMMbbeeggII˚t̊teeQQµµaaHHGGggkkaarrGGnnaammiikk  rrYYccmmkkGGggkkaarreennHHkk**bbeeggII˚t̊teeyyaa
FFaa®®ssLLaajj''sseemm††cc““  mmaannccMMnnYYnn4400,,000000nnaakk''  [[kkMMeeTTccssmm¬¬aabb''EExxµµrrllnn''--nnll''  EEdd
llCCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaBBiitt@@  ..  lluuHHVVnnTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHCCaassƒƒaaBBrreehhIIyy  GGggkkaarrkk**
®®bbmmUUlleeyyaaFFaaTTSSggGGss''  bbJJÇÇËËnnccUUllccMMkkNN††aallGGnnÊÊaakk''EExxßßee®®ttoommrrbbss''bbUUddUUyy  [[vvaa
VVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaallGGss''rrllIIgg  ..

ffaacc''--ee®®TTOOggeeJJlleeLLIIggffaa  ––
--  BBuueeTTÏÏaa@@  xxMM∆∆¨V̈VnnææeerrOOggeennHHEEddrr  ..  xxMM∆∆¨q̈q©©ll''EEssnnqq©©ll''ee®®JJHHeeBBlleennaaHHyyYYnnCCaa

eevvoottkkuuggmmaannTT&&BBccMMnnYYnnmmYYyyllaann''nnaakk''  mmaannbbeeccççkkeeTTssEEpp~~kkxxaaggeeFFII√√ssÂÂggaammyy""aagg
®®ttwwmm®®ttUUvv  ccMMEENNkkEEpp~~kkGGaavvuuFFmmaannyy""aaggee®®ccIInn  ..

ffaacc''--ee®®TTOOggeerroobbrraabb''BBIIccMMnnYYnnGGaavvuuFFnniiggccMMnnYYnneess∫∫øøggGGaahhaarrrrbbss''TT&&BByyYYnnhhaa--
NNUUyy  ddUUccEEddllttaaGGaaggVVnneerroobbrraabb''®®VVbb''yyaayyeeTTooggrrYYccmmkkeehhIIyy˘̆˘̆˘̆

ccMMEENNkk‰‰eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmmmaannccMMnnYYnn44mmWWuunnnnaakk''  ..  VVnnQQ~~HHEExxµµrrllnn''--nnll''
eeddaayy´́ccddnn¥¥  ddUUeecc~~HHKKµµaannGGII√√CCaaGGssççaarr¥¥eessaaHH  ..  eehhttuueemm""cckk**GGggkkaarrbbJJÇÇËËnneeyyaaFFaaTTSS
ggeennaaHH  eeTTAArrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ??  mm~~aakk''@@ssııaayy®®KKaabb''EEttmmYYyyssMMJJyy  nniiggkkSSeePPII¬¬
ggmmYYyyeeddIImm  rrYYcceeddIIrreeffIIµµrreeCCIIggyy""aaggeennaaHH  ??  ..  lluuHHTTTTYYllddMMNNwwggffaa  eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhh
mmTTSSggGGss''eennaaHH  ®®ttUUvvbbUUddUUyyVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaalleexxÊÊcc  xxMM∆∆¨k̈k**pp††nnÊÊaaffaa  ««  ggaabb''GGss''eeTTAAccuuHH»»
ee®®JJHHxxMM∆∆¨m̈miinnVVnnddwwggffaa    eennHHCCaaååVVyykkllrrbbss''GGggkkaarrGGnnaammiikkeeLLIIyy  ..

yyaayyeeTTooggssmm¬¬wwggmmuuxxffaacc''--ee®®TTOOgg®®BBmmTTSSggbbJJÇÇaakk''ffaa  ––
--  KKµµaanneess~~øøttGGII√√®®bbeessIIrrCCaaggeess~~øøtteennHHeeLLIIyy  ..  eemmIIllccuuHH  !!  kkaallBBIÍ́ ff©©mmuunn  GGgg

kkaarrGGnnaammiikkee®®bbIIeess~~øøtteennHH  ssmm¬¬aabb''eeyyaaFFaa®®ssLLaajj''sseemm††cc““  ..  ≤≤LLËËvvyyYYnnhhaaNNUU
yykkMMBBuuggEEttnnSSyykkeess~~øøttddEEddlleennHHmmkkee®®bbII  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''kkMMeeTTccrrCCrrbbxxeeTTAAGGnnaa--
KKtteeTToott  ..  ddUUeecc~~HHeebbIIeeyyIIggeeCCOOEEtt®®tteeccookknniiggEEPP~~kk  eeyyIIggeeXXIIjjffaayyYYnnllÌÌNNaass''  ..
EEtteebbIIeeyyIIggeeccHH®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaanniiggee®®bboobbeeFFoobb  eeyyIIggGGaaccrrkkeeXXIIjjyy""aaggggaayynnUUvv
kkllll∫∫iicc®®kkLLiicc®®kkLL¨c̈c  EEddllmmaannCCaabb®®JJççaass''CCaabbeeNN††aayy  dd**®®kkxx√√kk''GGaa®®kkkk''eeXXaarr
eeXXAArrbbss''vvaaeennHH  ..

ffaacc''--ee®®TTOOggff©©ËËrrrrGGflflUU@@ffaa  ––
--  eettIIeeyyIIggeeFFII√√yy""aaggeemm""cceeTTAA  eebbII®®kkuummrrCCrrbbxxeexxtt††VVtt''ddMMbbggkkMMBBuuggEEttbbeeNNII††rrKK~~aa

ccUUllGGnnÊÊaakk''rrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyyy""aaggeennHH  ??  ss††aayyeeGGIIyyEEssnnss††aayy˘̆˘̆˘̆  eebbIIddwwggyy""aa
ggeennHHeehhIIyy  eettIIeeFFII√√eemm""††cceeTTAA  ??  eebbIIeeyyIIggmmIIgg--kkµµÁÁyyxx√√HHssmmttƒƒPPaaBByy""aaggeennHH  ??

ffaacc''--ee®®TTOOggGGgg¨ÿyppÊÊaall''ddII{{bbkk∫∫aallCCgggg''ssJJÇÇwwggKKiittmmYYyyssnnÊÊ¨ḦHFFMM  eeTTIIbbssMMuubbbbYY
llmmIIggeeTTooggccaakkeeccjjeeccaall®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeTTAAkkaann''®®bbeeTTss´́ff  ..  yyaayyeeTTooggTTUUnnµµaa
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nnffaacc''--ee®®TTOOggffaa  ––
--  KKYYrrkkµµÁÁyyeeKKcceeccjjeeTTAAkkaann''bbrreeTTssssiinnccuuHH  ccMMEENNkk‰‰mmIIgg  mmIIgg®®ttUUvvEEtteennAAkk~~¨¨

gg®®ssuukkEExxµµrr  ee®®JJHHmmIIggmmaanneeKKaallbbMMNNggccgg''®®ssaavv®®CCaavvrrkkeemmIIllkkllll∫∫iiccrrbbss''yyYY
nnhhaaNNUUyytteeTTAAeeTToott  ..mmIIggccgg''ddwwggffaaeettIIGGMMeeNNIIHHtteeTTAAmmuuxx  vvaannwwggeeFFII√√yy""aaggeemm""cceeTToo
tt  eeddIImm∫∫IIeellbbyykkTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  [[VVnnyy""aaggggaayyddUUcceebbHHEEpp¬¬BBuu®®TTaaTTMMuuyy""aaggeennaaHH  ??
mm¥¥""aaggvviijjeeTToott  mmIIggccgg''ddwwggffaa  eettIIvvaaeeFFII√√yy""aaggeemm""cceeTToott  eeddIImm∫∫II®®ttYYtt®®ttaa®®bbeeTTssEExxµµrr
[[®®ssbbcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  ??

eebbIImmIIgg®®ssaavv®®CCaavvrrkkeeXXIIjj  mmIIggnnwwggssrreessrrTTuukkCCaa®®bbvvttii††ssaaÂÂss††  CCUUnnkkUUnnEExxµµrrCCMM
nnaann''ee®®kkaayy@@  CCaaBBiieessssTTuukkssMMrraabb''GGnnaaKKttGG~~kkddwwkknnSS®®bbeeTTssEExxµµrr  eeddIImm∫∫II[[eeccHH®®bbuu
gg®®bbyy&&tt~~xx¬¬ÁÁnn  kkMMuubbeeNN††aayy[[ccaajj''eeVVjjyyYYnnhhaaNNUUyy  ddUUcceemmddwwkknnSSmmuunn@@  ..  kkMMuu[[
®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaaddUUccGG~~kkeekkIIttCCMMnnaann''eennHH[[eessaaHH  !!  ..

ffaacc''--ee®®TTOOggeeddIIrrmmkk{{bbyyaayyeeTToogg  ®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  ––
--  eeKKaallbbMMNNggrrbbss''mmIIgg®®bbeessIIrrEEmmnn@@  !!  bb""uuEEnn††xxMM∆∆¨m̈maannkkaarrVVrrmm∏∏ddll''GGaayyuuCCIIvviitt

rrbbss''mmIIggNNaass''  ee®®JJHHGGttIIttGG~~kkrrddΩΩkkaarrddUUccmmIIggGGIIccwwgg  mmaannVVtt''xx¬¬ÁÁnnxx¬¬HH@@eeTTAAeehhIIyy
ddUUeecc~~HHssUUmmmmIIgg®®bbyy&&tt~~xx¬¬ÁÁnnmmIIgg[[EEmmnnEETTnn  ..

´́ff©©eennHHeemm""aagg®®bbEEhhllbbIIrreessooll  ee®®kkaayyeeBBllVVyyll©©aaccrrYYcc  ffaacc''--ee®®TTOOggkk**
ssMMBBHHssMMuullaammIIggeeTTooggeeccjjddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''®®bbeeTTss´́ff˘̆˘̆˘̆

´́ff©©TTII1133--55--8800  eemm""aagg®®bbEEhhllmmYYyyrreessooll  mmaannGGttIIttvvrr::eessnnIIyy__eeTTaaEEmm""kk--
hh√√&&kkßß  nniiggGGttIItteemmbbJJÇÇaakkaarreennAAGGUUrrssaaddaasseexxtt††VVtt''ddMMbbggmm~~aakk''eeQQµµaaHHKKIImm--hhYYrr  CCaa
kkµµÁÁyyrrbbss''yyaayyeeTToogg  eeddIIrrccUUllmmkkkkaann''kkUUnnxxÊÊmmrrbbss''KKaatt''  ..

eeBBllVVnnCCYYbbKK~~aaCCaa´́ccddnn¥¥yy""aaggeennaaHH  kk**eellaatt{{bbKK~~aa  eessIIccmmiinneeccjjyyMMmmiinneecc
jj  mmIIggnniiggkkµµÁÁyykkaann''́́ ddKK~~aaKKSSggmmaatt''rrkkJJkk¥¥nniiyyaayyKKµµaann  ..  mmYYyyssnnÊÊ¨ḦHFFMMeeTTIIbbeellaakk
KKwwmm--hhYYrreekkookkssµµaamm††aayymmIIggbbeeNNII††rreeTTAAkkaann''CCeeNNII††rrmmuuxxkkUUnnxxÊÊmm  rrYYccGGgg¨ÿyssYYrrssuuxx
TTuukk≈≈KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ..

eellaakkKKwwmm--hhYYrrlluuHHVVnnss††aabb''eerrOOggdd**kkMMsstt''́́ nnkkaarrnniirraass®®JJtt''®®VVss''rrbbss''mmIIgg
ccbb''ssBB√√®®KKbb''eehhIIyy  kk**{{bbmm††aayymmIIggmm††ggeeTToott  ®®BBmmTTSSggssMMrrkk''TTwwkkEEPP~~kkee®®ccaakk@@˘̆˘̆˘̆..
mmYYyyssnnÊÊ¨ḦHee®®kkaayymmkk  eellaakkkk**ccaabb''nniiTTaanneerrOOggrrbbss''eellaakkddUUcctteeTTAA  ––

mmuunn®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©TTII1177--44--7755ccMMnnYYnn11EExx  xxMM∆∆¨®̈®ttUUvvrrbbYYssyy""aaggFF©©nn''eennAAGGUUrrssaaddaa--
ss  ..    ®®kkssYYggkkggTT&&BBkk**ddwwkkxxMM∆∆¨ẗtaammååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kknnSSyykkeeTTAAeeddkkeeBBTT¥¥®®BBHHeekkttuummaallaa  
PP~~MMeeBBjj  ..

eennAA´́ff©©TTII1177--44--7755  eemm""aagg11rreessooll  GGggkkaarrGGnnaammiikkeeccjjbbJJÇÇaaeeddjjGG~~kkCCmm©©WW
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GG~~kkrrbbYYss  nniiggGG~~kkBBiikkaarrccMMnnYYnn22mmWWuunnnnaakk''  [[ccaakkeeccjjBBIImmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥CCaabbnnÊÊaann''  ..  xxMM∆∆¨k̈k**TTbb''
xx¬¬ÁÁnnnnwwggeeQQII®®cctt''  bbnn¬¬MMeeddIIrrCCaammYYyy®®bbCCaaCCnnttaammpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx11  mmaannbbMMNNggrrtt''eeKKcc
eeTTAAkkaann''®®bbeeTTsseevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  eeBBlleennaaHHttaammpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx11  mmaann®®bbCCaa--
CCnnnniiggLLaannyy""aaggEENNnnNNaann''ttaann''ttaabb''eeccoossKK~~aammiinnrrYYcc  ..  eennAA´́ff©©TTII22--55--7755  xxMM∆∆¨k̈k**
eeTTAAddll''PPUUmmiiGG~~kkeellOOgg  xxMM∆∆¨T̈TTTYYllBBtt··mmaannffaa  yyYYnnhhaaNNUUyyssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yy®®KKbb''®®KK
gg®®bbeeTTsseevvoottNNaammTTSSggmmUUllCCaaee®®sscc  ..  ddUUeecc~~HHxxMM∆∆¨®̈®ttUUvvEEttBBYYnnllaakk''xx¬¬ÁÁnnssMMNNaakk''
eennAAPPUUmmiieennHHssiinn  ..  xxMM∆∆¨P̈Prr®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmffaa  xxMM∆∆¨C̈CaaKKUUllIIssIIuuQQ~~ÁÁllccaabb''®®ttII  ccaabb''GGnnÊÊgg''
ttaammLLËËtt__eennssaaTTeennAAqq~~¨k̈k®®TTUU  ..  xxMM∆∆¨k̈k**PPrrbbEEnnƒƒmmffaa  kkMMBBuuggccaabb''®®ttII®®ssaabb''EEttmmaann®®KKaabb''kkSS
eePPII¬¬ggmmYYyyeehhIIrrmmkkccMMeePP¬¬AAxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨k̈k**mmaannrrbbYYssyy""aaggFF©©nn''eennHH  ..  xxMM∆∆¨ëeccHHee®®JJkk®®VVCC∆∆ttaammffaa
nn:CCaaeeCCIIggQQ~~ÁÁll  CCaaKKUUllII  jj¨S̈Sgg[[vvaaeeCCOOKKµµaannssggßß&&yyffaa  xxMM∆∆¨C̈CaaeemmTTaahhaanneeLLIIyy  ..  xxMM∆∆¨¨
mmaanneeTTBBeekkaassll¥¥eeccHHll∫∫iiccccaabb''GGnnÊÊgg''yy""aaggbbiiuunn®®bbssbb''  ..  EExxµµrr®®kkhhmmkk**ddaakk''TTiiss
xxMM∆∆¨[̈[ccaabb''GGnnÊÊgg''eennAAmmaatt''TTeenn¬¬CCiittkkMMBBgg''ccmm¬¬ggGG~~kkeellOOgg  EEddllCCaapp¬¬ËËvveeccjjccUUllBBII®®ssuukk
EExxµµrreeTTAA´́®®BBnnKKrr˘̆˘̆˘̆

kk~~¨g̈gqq~~SS11997755  xxMM∆∆¨V̈VnneeXXIIjjeeddaayyppÊÊaall''EEPP~~kknnUUvvBBYYkknnaayyTTaahhaanneevvoottkkuugg  ccUUll
mmkkkkaann''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeddIIrr®®bbmmUUllGGaaNNiikkCCnnyyYYnn  ddwwkknnSSeeTTAAkkaann''®®ssuukkvvaaCCaahhUUrr
EEhhrr  ..

rraall''@@yybb''xxMM∆∆¨V̈VnneeXXIIjjLLaann  Peugeots 404 nniigg  Mercedès CCaaee®®ccIInnrryy
ee®®KKOOggttMMeerroobbCCaaCCYYrr  ccSSbbrrccuuHHkk~~¨g̈gssaaLLaaggeennAAEE®®BBkkGG~~kkeellOOgg  eeddIImm∫∫IIqq¬¬ggTTeenn¬¬bbJJÇÇËËnn
eeTTAAkkaann''®®ssuukkyyYYnnCCaahhUUrrEEhhrr  ..

ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11997755ddll''qq~~SS11997777  rraall''@@yybb''mmaannLLaannkkaamm""∆∆¨g̈gCCaaee®®ccIInnbbiiTTVVMM
gg®®KKbbCCiitt  ddwwkk®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††nnKKrrEExxµµrrmmkkQQbb''kkkkkkuujjrrgg''ccSSccuuHHssaaLLaaggeennAAkkMMBBgg''
ccmm¬¬ggGG~~kkeellOOgg  eeddIImm∫∫IIddwwkkeeqqııaaHHeeTTAATTiissEEttmmYYyy  ..

eennAAccuuggqq~~SS11997777  CCaaeerrooggrraall''́́ ff©©  xxMM∆∆¨ËEttggeeXXIIjjLLaannkkaamm""∆∆¨g̈gCCaaee®®ccIInn  ddwwkkeeQQII
mmaannTT√√aarr  bbggÌÌÁÁcc  ttuu  TTUU  eekkAAGGII  kk††aarreexxoonn  ..  LLaannTTSSggeennaaHHKKµµaannbbiiTTVVMMggGGII√√eeTT  xxMM∆∆¨G̈GaacceemmII
lleeXXIIjjcc∫∫aass''@@nnUUvv≤≤vvaann''GGss''eennaaHH  EEddllBBYYkkvvaaddwwkkyykkeeTTAACCaahhUUrrEEhhrr˘̆˘̆˘̆

eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggccaabb''́́ ddkkµµÁÁyy®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  ––
--  KKWWee®®JJHHEEttyy""aaggeennHHeehhIIyy  VVnnCCaaGGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaaeeddjj®®bbCCaaCCnnEExxµµrrkk~~¨g̈g

mmYYyynnKKrr[[ffyyeeccjjBBIITTIIllMMeennAA  nniiggffyy[[qq©©aayyCCaagg22KK˘̆mm˘̆BBIIff~~ll''CCaattii  nniiggBBIIddgg
ssÊÊwwgg  ..  {{  !!  EExxµµrrVVnnllHHbbgg''eeccaall®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††yy""aaggee®®ccIInn≤≤ttKKNNnnaa  eeddIImm∫∫IITTuukk
[[yyYYnneeTTeettII  !!  ..

GGggkkaarree®®bbIIeess~~øøtteennHH®®bbeessIIrrNNaass''  ..  rrYYccvvaabbJJÇÇËËnneevvoottkkuuggCCaa®®kkuumm@@  xx¬¬HHeeddIIrr
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®®bbmmUUll®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††nnKKrrEExxµµrr    bb¬¬nn''ddwwkkCCJJÇÇËËnneeTTAAkkaann''®®ssuukkyyYYnneeddaayyeessrrII  ..  EEppnn
kkaarrrrbbss''yyYYnneevvoottmmiijj®®JJggTTuukkbb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††́́ nn®®bbeeTTssEExxµµrreennHH  mmIIggVVnnddwwgg
cc∫∫aass''ttSSggBBIIqq~~SS11994488mmkkeemm""¬¬HH  EEddllvvaaVVnnnniiyyaayyffaa  ––

--  eebbIIeeFFII√√ssÂÂggaammCCaammYYyyEExxµµrr  QQ~~HHVVnneeFFII√√eess††cc  ccaajj''VVnneeFFII√√CCaaeessddΩΩII  ..
bbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  yyYYnnhhaaNNUUyyBBYYnnEEttkk~~¨g̈gTTIIggggiitt  eeddaayyee®®bbIIEEtteeQQµµaaHHGGggkkaarr  vvaa

GGaaccbb¬¬nn''®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††nnKKrrEExxµµrryykkeeTTAAeeFFII√√CCaaeessddΩΩIIVVnnEEmmnn  ..  vvaassMMeerrccEEppnnkkaarrrrbb
ss''vvaaVVnnyy""aaggssÌÌaatt  ®®BBmmTTSSggllaakk''kkaarrNN__VVnnyy""aaggCCiittddEEddll˘̆˘̆˘̆

eellaakkGGttIIttvvrr:eessnnIIyy__eeTTaaKKwwmm--hhYYrrccaabb''́́ ddmm††aayymmIIgg®®ccVVcc''®®ssaall@@  ®®BBmmTTSS
ggbbJJÇÇaakk''ffaa  ––

--  xxMM∆∆¨k̈k**yyll''ddUUccmmIIggGGJJççwwggEEddrr˘̆˘̆˘̆  ddUUeecc~~HHxxMM∆∆¨s̈snnii~~ddΩΩaannffaa  GGggkkaarrGGnnaammiikkKKWWyyYYnnhhaa
NNUUyy  ..

eeBBlleennaaHHmmaannkkUUnneeccAArrbbss''eellaakkKKwwmm--hhYYrr77nnaakk''kk**ccUUllmmkkddll''  VVnnnnSSyykk
mmkkCCaammYYyynnUUvvmm˙˙ËËbbccMMNNII  eeddIImm∫∫II®®ssss''®®ssUUbbVVyyll©©aacceennAAEEkk∫∫rrkkUUnnxxÊÊmmyyaayyeeTToogg  ..

ccMMEENNkkeellaakkKKwwmm--hhYYrr  EEbbrrmmkkxxßßiibbmmIIggeeTTooggffaa  ®®kkuummeellaakkmmaannKK~~aa3366nnaakk''
ssµµ&&®®KKcciitt††vviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''®®bbeeTTssEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIeerroobbccMMEEppnnkkaarrkkMMeeTTccyyYYnnhhaaNNUU--
yy  eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  ..

eennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ®®kkuummxxMM∆∆¨m̈maannbbMMNNggssUUmmccaatt''EEttggttSSggmmIIggCCaa®®bbFFaannssmm©©aatt''
CCaaEExxßßrryy:ssMMrraabb''®®kkuummxxMM∆∆¨ëeccjjccUUll  ..  rrNNssiirrßßeennHHeeKK[[eeQQµµaaHHffaa  rr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆  EEdd
llmmaanneellaakkssWWnn--ssaannCCaa®®bbFFaann  ..  ≤≤LLËËvveennHHeeyyIIggmmaannbbNN††¨ḦHEExxßßrryy:JJsseeBB
jj®®bbeeTTssEExxµµrrrrYYcceehhIIyy  ..  eemm@@ddwwkknnSSssuuTTÏÏEEttCCaa®®ssII@@  ..  eennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbggeennHH
®®kkuummxxMM∆∆¨m̈maammeesscckkII††ssggÙÙwwmmyy""aaggmmSSBBIIccmm©©aayyccMMeeJJHHmmIIgg˘̆˘̆˘̆  eellaakkKKwwmm--hhYYrrssmm¬¬wwggmm††aa
yymmIIggccSSss††aabb''cceemmII¬¬yy˘̆˘̆˘̆

yyaayyeeTTooggeeqqII¬¬yyPP¬¬aammeeddaayymmiinnVVcc''KKiitt  ––
--  kkµµÁÁyyssMMLLaajj''mmIIggeeGGIIyy  !!  mmIIggss††aayyNNaass''nnUUvveesscckkII††eessII~~eennHH  EEttmmIIggmmiinn

TTTTYYlleeTT  ..
eesscckkII††bbddiieessFFrrbbss''mmIIggeeTToogg  jj¨S̈Sgg[[eellaakkKKwwmm--hhYYrrqq©©ll''yy""aaggxx¬¬SSgg  ..

ee®®JJHHeellaakkFF¬¬aabb''ddwwggcciitt††KKMMnniittmmIIgg  EEddllCCaaÂÂssII††mm~~aakk''FF¬¬aabb''dduuHHssttiissmm∫∫CCJJÔÔ:yy""aaggmmuu
tteess~~hhaaCCaattii  CCaaBBiieessssKKaatt''eeccHHCCYYyyEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  KKaatt''ssaall''cc∫∫aass''ss®®ttUUvv
ssYYrrBBUUCCrrbbss''EExxµµrr  ..  EEtteehhttuueemm""cceeBBlleennHH  kk**KKaatt''mmiinnCCYYyyååbbttƒƒmm∏∏rrCCrrbbxxGGJJççwwgg  ??

eellaakkKKwwmm--hhYYrrkkMMBBuuggqq©©ll''  ®®ssaabb''EEttyyaayyeeTTooggTTUUnnµµaannffaa  ––
--  kkµµÁÁyyssMMLLaajj''mmIIggeeGGIIyy  !!  kkMMuuGGaallbbeeNNII††rrKK~~aaeeddIIrrccUUllGGnnÊÊaakk''xxµµSSgg  !!  eeyyIIggmmiinn
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GGaacceeFFII√√kkaarr®®bbqqSSggccMMeeJJHHyyYYnnhhaaNNUUyyeennAAee®®kkaamm®®ccmmuuHHvvaaggaayy@@yy""aaggeennHHVVnneeTT
ee®®JJHHvvaammaannkkllll∫∫iicc®®kkLLiicc®®kkLL¨c̈cNNaass''  ..  eemmIIllccuuHH  !!  eeyyIIggææEEttffaaEExxµµrrcc∫∫SSgg
CCaammYYyyEExxµµrr  !!  eeyyIIggeeXXIIjjEEttEExxµµrr®®kkhhmmssmm¬¬aabb''EExxµµrr˘̆˘̆˘̆  ®®ssaabb''EEttyyYYnnhhaaNNUUyyccUU--
llmmkklluukklluuyy®®bbeeTTssEExxµµrr  VVnnyy""aaggggaayyddUUcceebbHHEEpp¬¬BBuu®®TTaaTTMMuueeTTAAvviijj  ..  KKWWvvaaee®®bbII
EEttkkllll∫∫iiccKKµµaannQQbb''KKµµaannQQrr˘̆˘̆˘̆

eeBBlleennaaHHbbrriiyyaakkaassEEssnnGGaabb''GGYYrr  mmIIggnniiggkkµµÁÁyyeeFFII√√mmuuxxeessIIµµeerrOOgg@@xx¬¬ÁÁnn˘̆˘̆˘̆ccMMEENN
kkGG~~kkGGgg¨ÿyss††aabb''TTSSggGGss''kk**KKµµaannnnrrNNaaeeBBjjcciitt††ccMMeeJJHHeeyyaabbll''rrbbss''yyaayyeeTToo
ggeeTT  ..

®®KKbb''@@KK~~aammaannTTwwkkmmuuxxss©©ÁÁtt  ..  yyaayyeeTTooggccaabb''́́ ddkkµµÁÁyyKKwwmm--hhYYrr  ®®BBmmTTSSggnniiyyaa
yyEEvvkkEEjjkkbbnn††eeTTAAeeTToottffaa  ––

--  eennHH  !!  CCaaddMMbbUUnnµµaannrrbbss''mmIIggccMMeeJJHHkkµµÁÁyyKKwwmm--hhYYrrppÊÊaall''  mmiinnEEmmnnmmIIggnniiyyaayy
CCaapp¬¬ËËvvkkaarreeTT  !!˘̆˘̆˘̆  BBIIee®®JJHHkk~~¨g̈g®®KKYYssaarrrrbbss''eeyyIIgg  mmnnuussßßccaass''@@GG~~kkeeccHHddwwgg  ®®ttUUvvGGgg
kkaarrssmm¬¬aabb''eeccaalleexxÊÊccGGss''eeTTAAeehhIIyy  KKWWeennAAssll''EEttmmIIggnniiggkkµµÁÁyyeennHHeeTT  ..  ddUUeecc~~HH
eeyyIIgg®®ttUUvvEEtteeccHH®®bbuugg®®bbyy&&tt~~rrkkßßaaCCIIvviittssiinnNN±±aa  ..ll..  

yyaayyeeTTooggeess¬¬HH®®ttwwmmhh~~wwgg    KKaatt''kk**ee®®kkaakkeeddIIrreeTTAAeerroobbVVyyTTwwkkCCUUnnkkµµÁÁyy@@BBiissaarr
..  lluuHHVVyyll©©aaccrrYYcc  eemm""aagg®®bbEEhhll66kknn¬¬HH  ®®kkuummssµµ&&®®KKcciitt††hhflflaanneeFFII√√BBlliikkmmµµbbUUCCaaCCIIvviitt
eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaBBIIyyYYnn  kk**ssMMuullaayyaayyeeTToogg  rrYYccbbMMEEbbkkCCYYrreeTTAAkkaann''TTIIeeddAAeerroogg
@@xx¬¬ÁÁnn  ..  eeBBlleennaaHHmmaannyyuuvvCCnnBBIIrrnnaakk''eekkµµgg@@  mmiinnTTaann''ssMMuullaayyaayyeeTTooggeeTT  EEbbrrCCaa
ssmm¬¬wwggmmuuxxKKaatt''®®BBmmTTSSggssII††®®bbmmaaffKKaatt''ffaa  ––

--  eebbIImmIIggmmiinnCCYYyyccUUkkCCYYyyEEccvveeTT  ssMMuukkMMuuyykkeeCCIIggrraaTTwwkkNN±±aa  !!  ..
yyaayyeeTTooggmmiinnGGaakk''GGnn''cciitt††nnwwggJJkk¥¥eeppIInnxx√√HHkkaarrKKYYrrssmmeennHHeeTT  ..  KKaatt''jjjjwwmm

CCMMnnYYssJJkk¥¥cceemmII¬¬yy  eehhIIyykk**nnwwkkkk~~¨g̈gcciitt††ssrreessIIrrffaa  ––
--  eennHHVVnnccMMCCaaGG~~kkeess~~hhaaCCaattiiBBiittEEmmnn  ––  hhflflaannffaahhflflaanneeFFII√√  !!  bb""uuEEnn††KKYYrr[[ss††aayy

NNaass''  ssggßß&&yyEEttbbeeNNII††rrKK~~aaccUUllkk~~¨g̈gGGnnÊÊaakk''xxµµSSggeeTTddwwgg  ??  GG±±UU  !!  eennHHmmkkEEttBBIIKK~~aaxx√√HH
kkaarrBBiieessaaFFnn__  mmiinnEEddllssaall''ff~~SSeekk††AA  mmiinnEEddllssaall''kkllll∫∫iiccyyYYnnhhaaNNUUyy˘̆˘̆˘̆

ccMMEENNkkeellaakkGGttIIttvvrr::eessnnIIyy__eeTTaaKKwwmm--hhYYrr  GGgg¨ÿyppÊÊaall''ddII  {{bbkk∫∫aallCCgggg''
kkMM®®bbnn@@  ssmm¬¬wwmmeemmIIllmmuuxxyyaayyeeTTooggrrbbss''eellaakkmmYYyyssnnÊÊ¨ḦHFFMM  kkMMBBuuggBBiiccaarrNNaannUUvv
JJkk¥¥TTUUnnµµaannrrbbss''mm††aayymmIIgg  ..  eellaakkKKwwmm--hhYYrrGGaaNNiittmmIIggrrbbss''eellaakkxx¬¬SSggNNaass''
kk**®®sskk''TTwwkkEEPP~~kkrrllIIggrreellaagg  eehhIIyyee®®kkaakkeeddIIrreeTTAA{{bbmm††aayymmIIgg®®BBmmTTSSggddMMGGUUjjffaa  

--  mmIIggCCaaTTIIeeKKaarrBBeeGGIIyy  !!  BBiittNNaass''eehhIIyyffaa  yyYYnnhhaaNNUUyymmaannkkllll∫∫iicc
yy""aaggllÌÌiittllÌÌnn''  xxMM∆∆¨T̈TTTYYllssaall''GGJJççwwggEEddrr  ..  eeyyIIggmmiinnggaayyeeFFII√√GGII√√@@®®bbqqSSggnnwwggvvaaeennAA
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ee®®kkaamm®®ccmmuuHHvvaaggaayy@@VVnneeTT  ..  bb""uuEEnn††mmIIggeeGGIIyy  !!  kkµµÁÁyyQQWWcciitt††NNaass''  eeBBlleennHHkkµµÁÁyy
ppßßggee®®BBggCCaaccuuggee®®kkaayyssaakklleemmIIll  ..  ee®®JJHHeebbIIeeyyIIggeeccHHEEtteennAAeess©©øømmbbeeNN††aa--
yy[[vvaavvaattTTIIyykkTTwwkkddII®®ssYYll@@yy""aaggeennHH  eeyyIIggEExxµµrrmmaannkkaarrxxµµaass''eeGGoonnyyYYnnhhaaNNUU
yyCCaa´́®®kkEEllgg  ..

eeyyIIggEExxµµrreeccHHEEtteennAAeess©©øømm  eeTTIIbbeeyyIIgg®®ttUUvvVVtt''bbgg''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammmmYYyynnKKrr
eeTTAAeehhIIyy  KKµµaannnnrrNNaatt´́ddCCaammYYyyvvaaeessaaHH˘̆˘̆˘̆

mmuunnnnwwggssMMuullaa  eellaakkKKwwmm--hhYYrrEEff¬¬ggssMMuueeTTaassmm††aayymmIIggccMMeeJJHHJJkk¥¥eeppIInn®®tteeKKaaHH
eeVVHHeeVVkkxx√√HHkkaarrKKYYrrssmm´́nnkkUUnneeccAArrbbss''eellaakkGGmm∫∫aajj''mmiijjeennHH  ..  mmIIggnniiggkkµµÁÁyykk**
ssMMuullaaKK~~aaTTSSggTTwwkkEEPP~~kkrrllIIggrreellaagg®®ttwwmmeeNNHH  ..

❑                             ❑

❑

eennAAyybb''eennaaHH  yyaayyeeTTooggTTTTYYllTTaannddMMeeNNkkmmiinnllkk''TTaall''EEtteessaaHH  KKaatt''BBYYnn
eeddkkkk~~¨g̈gbbnnÊÊbb''bbggnn''ppÊÊaall''ffµµ  kk∫∫aalleekkIIyy´́ddeeqq√√gg  ´́ddss††SSKKggff©©aass  ..  KKaatt''®®BBYYyyVVrrmm∏∏
nnUUvvkkaarrppßßggee®®BBgg´́nnkkµµÁÁyyKKwwmm--hhYYrrrrbbss''KKaatt''  ..  mm""¥¥aaggeeTToott  KKaatt''nnwwkk®®ss´́mmeeLLIIggvviijj
nnUUvvkkllll∫∫iiccrrbbss''GGggkkaarrGGnnaammiikk  nniiggkkllll∫∫iiccrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  ®®bbmmUUllyykk
mmkkee®®bboobbeeFFoobb  kk**eeXXIIjjkk**yyll''  KKWWCCaaeess~~øøtteeccjjmmkkBBII®®bbPPBBEEttmmYYyy˘̆˘̆˘̆..

ååTTaahhrrNN__ddUUccCCaarrbbbbrrbbss''GGggkkaarr  ccaabb''ttSSggBBIÍ́ ff©©TTII1177--44--7755  ddll''́́ ff©©TTII1199
--44--7799  GGggkkaarrbbeeggII˚t̊tXXaattkkrr®®VVMM®®kkuumm  rrYYccbbMMEEbbkkddaacc''@@eeddaayyEELLkk@@BBIIKK~~aa  rrYYbbeeTTIIbb
bbeeJJççjj[[ssmm¬¬aabb''EExxµµrrCCaaddMMNNaakk''@@  nniiggkkMMNNtt''eeBBlleevvllaayy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvv˘̆˘̆˘̆  eettII®®kkuumm
NNaa®®ttUUvveeccjjeennAAeeBBllNNaa  ®®ttUUvvssmm¬¬aabb''EExxµµrrFFuunnNNaa    ..ll..  nniigg  ..ll..

ccMMEENNkk®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmvviijj  GGggkkaarrbbMMEEbbkkCCaa22nniinn~~aakkaarrKKWW  ––
‹‹  EExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrrmmaann    EExxkk--EEbb""nn  eehhAAmmiitt††ssflflUU    nniiggddaa--hhflflUUnn  eehhAAmmiitt††

vvaa""jj  CCaaeeddIImm  ..
‹‹  EExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarryyYYnnmmaann  ttaaEEbb""tt  nniiggttaaeekkAACCaaeeddIImm  ..
GGggkkaarrbbMMEEbbkkeeyyaaFFaaCCaaBBIIrr®®kkuummKKWW  ––
‹‹  ®®kkuummTTII11  mmaanneeyyaaFFaaeekkµµgg@@  GGaayyuuee®®kkaamm1155qq~~SS  EEddllmmaanneemm@@kkaann''kk††aabb''ddwwkk

nnSS  CCaaGGttIItteeccaarr´́®®BB  ..
‹‹  ®®kkuummTTII22  eeyyaaFFaassµµ&&®®KKcciitt††bbUUCCaaCCIIvviittbbMMeerrIIsseemm††cc““  mmaannccMMnnYYnnbbYYnnmmWWuunnnnaakk''  ..

ee®®kkaayy´́ff©©TTII1177--44--7755  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaahhaammXXaatt''CCaaddaacc''xxaatt  mmiinn[[CCYYbbbbggbbÌÌËË
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nnEEmm""““  ……®®bbCCaaCCnnffIIµµeeLLIIyy  ..  ccMMEENNkk®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  GGggkkaarrbbMMEEbbkkCCaaBBIIrrKKWW  ––
‹‹  ®®bbCCaaCCnnccaass''  KKWW®®bbCCaaCCnnEEddllVVnnbbMMeerrIIGGggkkaarrttSSggBBIÍ́ ff©©TTII1188--33--7700mmkk

eemm""¬¬HH  ..
‹‹  ®®bbCCaaCCnnffIIµµ  KKWW®®bbCCaaCCnnEEddllGGggkkaarreeTTIIbbnnwwggVVnnkkaann''kk††aabb''      eennAAee®®kkaayy´́ff©©TTII

1177--44--7755  ®®BBmmTTSSggccaatt''TTuukkddUUccCCaaGG~~kkeeTTaassåå®®kkiiddΩΩTTSSggGGss''  ..
≤≤LLËËvveeyyIIgg®®kkeeLLkkeemmIIllyyYYnnhhaaNNUUyyccUUllmmkklluukklluuyyrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTss

EExxµµrr  vvaaee®®bbIIkkllll∫∫iiccddEEddll  eeddIImm∫∫IIbbMMEEbbkk®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrCCaaee®®ccIInn®®kkuumm  eeddIImm∫∫IIggaa--
yy®®KKbb''®®KKgg  ..

‹‹  ®®kkuummTTII11  CCaaGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj  ……GGttIIttEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarryyYYnn  EEddllmmaann
eehhgg--ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnn,,  CCaa--ssIIuumm,,  ttaaEEbb""tt  ……  eehhgg--TTaavv  ..  

‹‹  ®®kkuummTTII22  KKWWGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj  GGttIIttEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttII  ..  eeXXIIjjbbUUddUUyybbrrLLaa
nneeddIIrr®®bbmmUUllnnSSyykkmmkkbbMMJJkk''GGaavvuuFF[[eeLLIIggvviijj  rrYYccddaakk''eeQQµµaaHHffaa  ««  kkggkkmm¬¬SSgg®®bb
ddaabb''GGaavvuuFF®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı¨C̈Caa  »»  ..

‹‹  ®®kkuummTTII33  eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm®®kkuummTTII33  EEddllssµµ&&®®KKcciitt††kkMMeeTTccsskkii††PPUUmmii  nniiggcc®®kk
BBttii††  eemmkkaann''kk††aabb''PPaaKKee®®ccIInnCCaaCCaattiiyyYYnnllYYccbbnn¬¬MMddaakk''eeQQµµaaHHCCaaEExxµµrr  bbccçç¨b̈b∫∫nn~~vviill®®ttLL
bb''mmkkttSSggmmUUllddΩΩaannJJsseeBBjj´́®®BBkk~~¨g̈g®®bbeeTTssEExxµµrreeLLIIggvviijj  ee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhh
mmddEEddll  ..

‹‹  ®®kkuummTTII44  ®®kkuummkkuummaarrQQaannmmuuxx  EEddllssµµ&&®®KKcciitt††kkMMeeTTccEExxµµrr®®kkhhmm  ®®kkuummeennHH
mmaannGGaayyuuBBII1188eeTTAA2255qq~~SS  eebbIIkkMMrriitt®®ttwwmmqq~~SS11999933eennHH  ..  xxMM∆∆¨d̈dwwggcc∫∫aass''ffaa  ssBB√√́́ ff©©eennHH
mmaann2255mmWWuunnnnaakk''  ..

‹‹  ®®kkuummTTII55  ®®kkuummbbJJÔÔvv&&nn††eekkµµgg@@mmaannssJJÇÇaattiiCCaayyYYnn  llYYccbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaaEExxµµrr  ddaakk''CCaa
eeQQµµaaHHEExxµµrrTTSSggGGss''  ..

‹‹  ®®kkuummTTII66  EExxµµrr≤≤ss¬¬aamm  ®®kkuummeennHHssaahhaavvNNaass''  ..
‹‹  ®®kkuummTTII77  mmaannccMMnnYYnn66mmWWuunnnnaakk''  llaakk''xx¬¬ÁÁnnyy""aaggss©©aatt''ddaakk''eeQQµµaaHHCCaaGGaaff··kkMMVVMMgg

KKWW®®kkuummbbEEggÌÌkkbbddiivvtt††nn__  ..  ®®kkuummEExxµµrrGGaayy""ggccMMNNaayyffvviikkaammYYyy´́ff©©@@CCaaee®®ccIInnllaanneerroo--
llcciiJJççwwmm®®kkuummhh~~wwgg  ..  KKWW®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMggeeTTAAGGnnaaKKtt  ..

KKYYrrkktt''ssMMKKaall''  GGggkkaarrkkII††  yyYYnnhhaaNNUUyykkII††  vvaaccUUllrraatttt∫∫aattlluukklluuyy®®bbeeTTss
EExxµµrr  vvaaee®®bbIIeess~~øøttEEttmmYYyy    KKWWccUUllmmkkCCaaddMMbbUUggvvaammiinnTTaann''TTuukkcciitt††EExxµµrr      vvaaEEttggEEtteellIIkk
bbnn††¨b̈bEExxµµrrBBiitt@@  EEddllssIIuueeCCaarr[[eeFFII√√kkaarrCCMMnnYYssEExxµµrrGGaayy""ggvvaassiinn  lluuHHeeXXIIjjffaaGGss''
mmaannee®®KKaaHHff~~aakk''eehhIIyy  eeTTIIbbvvaaccaatt''kkMMeeTTcc……ddkkEExxµµrrssIIuueeCCaarreennaaHHeeccjj  eeTTIIbbvvaaddaakk''EExxµµrr
GGaayy""ggrrbbss''vvaavviijj  ..ll..
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eemmIIllccuuHH  !!  GGggkkaarrccUUlllluukk®®bbeeTTssEExxµµrrkk~~¨g̈grryy::1100EExxddMMbbUUgg  vvaabbeeJJççjjEEttEExxµµrr
®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrrKKWWbbkkßßEExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''eexxoovv--ssMMppnn  nniigg®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmeekkIItt
mmkkBBIIeeccaarr  EExxµµrr®®kkhhmmeennHHssIIuueeCCaarreellaattssmm¬¬aabb''®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrvvIIvvkk''  jj¨S̈Sgg[[®®bbCCaa
rraaÂÂss††EExxµµrrVVkk''ss∫∫aattQQbb''hhflflaannkkMMeerrIIkk  eeTTIIbbGGggkkaarrbbeeJJççjjggttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj®®kkuumm
TTII11  KKWWssmmaaCCiikkbbkkßß®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__EExxµµrr  ..  GGggkkaarrccaatt''ttSSggCCaaee®®sscc  CCaa®®bbFFaann
sshhkkrrNN__  CCaaKKNN:ttMMbbnn''  bbnn††mmkkCCaattMMNNaaggrraaÂÂss††  ..  eennAAccuuggqq~~SS11997777  GGggkkaarr
eeXXIIjjrraaÂÂss††EExxµµrrkk¬¬aayyCCaammnnuussßßmm""aassIIuunnGGss''eehhIIyy  eeTTIIbbGGggkkaarrbbeeJJççjjGGttIIttEExxµµrr
eevvoottmmiijj®®kkuummTTII22  KKWWkkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFFbbddiivvtt††nn__‰‰kkPPaaBBrrbbss''kkmmıı¨C̈Caa  ..  GGggkkaarr
bbJJÇÇaa[[ee®®bbIIyyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttII  ..

--  ®®kkuummeennHHmmaannPPaarrkkiiccççrrYYmmCCaammYYyy®®kkuummXXaattkkrrGGaaff··kkMMVVMMgg  ®®ttUUvvssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhh
mmnniinn~~aakkaarrEExxµµrr  ®®ttUUvvssmm¬¬aabb''KKNN:rrddΩΩmmÂÂnnII††́́ nnrrddΩΩaaPPiiVVllkkmmıı¨C̈Caa®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ..ll..

≤≤LLËËvveeyyIIgg®®ttUUvvKKYYrr®®kkeeLLkkssmm¬¬wwggeemmIIllyyYYnnhhaaNNUUyy  eeBBllvvaaccUUlllluukklluuyy
®®bbeeTTssEExxµµrr  vvaaGGnnuuvvtt††eess~~øøttrrbbss''GGggkkaarrddEEddll  VVnn®®ttwwmm®®ttUUvv  VVnnhhµµtt''cctt''  ..

eennAAkk~~¨g̈gqq~~SS11997799  yyYYnnhhaaNNUUyyccUUllrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTssEExxµµrrCCaaddMMbbUUgg  mmiinnTTaann''
TTuukkcciitt††eellIIEExxµµrr  vvaakk**GGMMJJvvnnaavvrrkkEExxµµrrGG~~kkeeccHHddwwggssMMuuCCYYyyeeFFII√√kkaarrvvaa  ..  eeBBlleennaaHHmmaann
ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥CCaaeeddIImmssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllbbMMeerrIIvvaa  ..  vvaakk**ccaatt''EEttggttSSggCCaaeeccAA®®kkssYYggnnaannaa  ..

eennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbgg            vvaaccaatt''EEttggttSSggyyuuvvCCnnEExxµµrrdd**eekkµµggmm~~aakk''eeQQµµaaHH  ss˘̆kk˘̆tt˘̆  
GGaayyuu®®bbEEhhll2277qq~~SS  [[eeFFII√√eeccAAhh√√aayyeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIggeeFF√√ss®®bb--
EEhhssNNaass''  [[EEttmmaannbbuuNN¥¥ss&&kkii††eehhIIyy  kk**ttSSggeePP¬¬ccxx¬¬ÁÁnnPP¬¬aamm  KKµµaanneeccHHee®®bbIIxxYYrrkk∫∫aa
llBBiiccaarrNNaaTTaall''EEtteessaaHH  ..  eeBBlleennaaHHbbrriiyyaakkaassEEssnnggggiittGGnnÏÏkkaa  eeyyIIggmmiinn
TTaann''eeXXIIjjcc∫∫aass''ffaannrrNNaaTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHeennHHeeTT  ??  ee®®JJHHeeyyIIggeeccjjrrYYccBBIIkkNN††aa
bb''́́ ddGGggkkaarr  eeyyIIggEEbbrrCCaaccUUllGGnnÊÊaakk''rrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyeeTTAAvviijj  ..  eeyyIIggeeXXIIjjppÊÊaa
ll''EEPP~~kkffaa  bbUUddUUyykkMMBBuuggEEtt®®bbmmUUll®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††EExxµµrr®®KKbb''EEbbbb®®KKbb''yy""aaggddaakk''LLaannddww
kkeeccjjeeddaayyeessrrII  ..

eellaakk@@EEddllyyYYnnhhaaNNUUyyeellIIkkbbnn††¨b̈b[[eeFFII√√CCaaeeccAA®®kkssYYggnnaannaa  mmaanneellaakk
xx¬¬HHss¬¬ËËtthhYYss  mmaanneellaakkxx¬¬HHvvaayyÚÚkkhhYYss  xx¬¬HHeeLLIIggCCMMeennaarrbbuuNN¥¥ss&&kkii††  ®®ssaabb''eerroobb
kkaarr®®bbBBnnÏÏ22--33PP¬¬aamm  ..  eeBBlleerroobbkkaarr®®bbBBnnÏÏnniimmYYyy@@  kk**nnSSmmiitt††PPkkii††EEddllddaacc''eeJJHHrrSS
CCaaee®®ccIInnqq~~SSmmkkeehhIIyyeennaaHH  nnSSKK~~aaeellaattrrSSTTll''PP¬¬WW  ..ll..

eeBBlleennaaHH®®VVkk''EExxCCaaGGgg˚r̊rkkMMbb""uuggGGMMbbiillkkMMbb""uugg  ..  ccMMEENNkk‰‰bbUUddUUyyCCaayyYYnnhhaa--
NNUUyyss©©aatt''ee®®ccoobb  ..  vvaaeeKKaarrBBvviinn&&yynniiggEEppnnkkaarryy""aaggxxÇÇaabb''xxÇÇÁÁnn  ..  vvaabbeeNN††aayy[[nnaa
mmWWuunnEExxµµrr®®VVkk''EExxµµrrGGgg˚r̊rkkMMbb""uugg--GGMMbbiillkkMMbb""uuggQQ¬¬kk''bbuuNN¥¥ssiinnccuuHH  ..
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nnwwkk@@eeTTAAKKYYrr[[xxµµaass''eeGGoonnyyYYnnhhaaNNUUyyCCaa´́®®kkEEllgg  ..  ccMMEENNkkvvaa@@kkMMBBuuggssmm©©MM
eeFFII√√kkaarrssmm©©aatt''rrbbss''vvaa  EEddllvvaammaannKKMMeerraaggEEppnnkkaarrTTuukkCCaaee®®ssccrrYYccmmkkeehhIIyy  ..

eemmIIllccuuHH  !!  bbUUddUUyykkMMBBuuggeebbIIkkbbrrLLaanneeddIIrr®®bbmmUUllGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj®®kkuummTTII11mmaa
nneehhgg--ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnn,,  CCaa--ssIIuumm,,  ttaaEEbb""ttCCaaeeddIImm  nnSSyykkeeTTAAbbMMJJkk''bbuuNN¥¥ss&&kkii††
CCaallMMddaabb''llMMeeddaayy  [[ccaatt''kkaarrssmm¬¬aabb''nniiggkkMMccaayyrraaÂÂss††EExxµµrrCCaammççaass''TTwwkkddIIBBiitt@@tteeTTAA
eeTToott  ..

bbUUddUUyykkMMBBuuggeebbIIkkbbrrLLaann®®bbmmUUllGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj®®kkuummTTII22KKWW®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmm
nniirrttII  nniiggeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmeekkµµgg@@EEddlleessssssll''eennAArrss''  nnSSyykkeeTTAAcciiJJççwwmmrrYYcc
bbMMJJkk''GGaavvuuFF[[eeLLIIggvviijj  ..  ®®bbCCaaCCnnxx¬¬HH@@xx√√HHkkaarrBBiiccaarrNNaa  EEbbrrCCaayyll''®®ccLLMMssµµaann
EEttyyYYnnhhaaNNUUyyccaabb''EExxµµrr®®kkhhmmTTSSggeennaaHHnnSSyykkmmkkXXMMuuXXSSgg  ..  ttaammkkaarrBBiitteeTTAA
vvaayykkBBYYkkeennHH  mmkkbbJJÇÇËËllkk~~¨g̈gkkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFF®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı¨C̈CaaeeTTAA
vviijjeeTT  ..

yyYYnnhhaaNNUUyy´́qq~~®®bbDDiitt®®kkuummeennHH  [[eeTTAACCaaeeccaarreeddIIrrbb¬¬nn''VVjj''ssmm¬¬aabb''kkMMccaayyrraa--
®®ss††EExxµµrrCCaaffIIµµmm††ggeeTToott  ssaahhaavvNNaass''  KKWWvvaaee®®bbIIeess~~øøttvvaayyTTwwkkkkMMccaayy®®ttII  KKµµaanneess~~øø
ttGGII√√®®bbeessIIrrCCaaggeess~~øøtteennHHeeLLIIyy  ..

eebbIInnKKrrEExxµµrreeTTAACCaannKKrrrrbbss''eeccaarryy""aaggeennHH  rraaÂÂss††EExxµµrrGGss''ssggÙÙwwmmbbgg≈≈MMcciitt††®®ttUUvv
EEtt®®bbmmUUll®®KKYYssaarrEEddlleessssssll''eennAArrss''bbnnii††ccbbnn††ÁÁcceennaaHH  bbeeNNII††rrKK~~aaeeTTAAkkaann''®®bb--
eeTTss´́ff  bbnnßßll''TTwwkkddIITTuukk[[yyYYnnhhaaNNUUyy  ..

bbUUddUUyykkMMBBuuggeebbIIkkbbrrLLaanneeddIIrr®®bbmmUUlleekkµµggkkMM®®JJEExxµµrrGGaayyuu88eeTTAA1144qq~~SS  EEddllGGgg
kkaarrlltt''ddMMddll''kkMMBBUUllrrYYcceehhIIyy  ddwwkknnSSeeccjjBBII®®bbeeTTssEExxµµrr  vvaa®®VVbb''ffaa  vvaannSSeeTTAAeerroonn
ssUU®®tteennAAhhaaNNUUyy  ..

eennHHkk**CCaaEEppnnkkaarrGGaaff··kkMMVVMMggrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  xxMM∆∆¨r̈raa""yyrraa""bb''rrYYcceehhIIyykk~~¨g̈grryy:

eeBBllmmYYyyqq~~SS  kkllll∫∫iiccee®®bbIIeess~~øøtteeccaarrmmaannKKuuNNPPaaBB®®bbeessIIrrNNaass''  vvaaeeXXIIjjffaa
rraaÂÂss††EExxµµrrKKµµaann®®bbttiikkmmµµ  KKµµaannååbbss&&KKGGII√√rraarrSSggddll''vvaaeeTTootteeTT  ee®®JJHHeeXXIIjjEEttbbeeNNII††rr
KK~~aaeeccjjeeccaallTTwwkkddIICCaahhUUrrEEhhrr  ..ll..

yyYYnnhhaaNNUUyykk**ccaabb''eeppII††mmbbeeJJççjjEExxµµrrGGaayy""ggrrbbss''vvaa  ®®KKbb''®®KKgg®®bbeeTTssEExxµµrr
[[eeBBjjeelljj  ..

kk~~¨g̈gEExxeemmssaaqq~~SS11998800  yyYYnnhhaaNNUUyyVVnneebbIIkkGGgg®®bbCCMMuummYYyyyy""aaggFFMMkk~~¨g̈gvvtt††
rrMMddYYll  ..  GGgg®®bbCCMMuueennHH  vvaaccaatt''GGeeJJIIÇÇjjeeccAA®®kkssYYggCCaaCCaattiiEExxµµrrBBiitt@@kk~~¨g̈geexxtt††VVtt''ddMMbbgg
TTSSggGGss''  mmaann  ss˘̆KK˘̆tt˘̆  kk**mmkkrrYYmm®®bbCCMMuuEEddrr  ..

lluuHHCCYYbbCCMMuuKK~~aaee®®ssccVVcc''eehhIIyy  kk**eeXXIIjjyyYYnnhhaaNNUUyymm~~aakk''ttUUccTTaabbeettOO  mmiinnFFaatt''
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mmiinnssmm  mmuuxxFFMM®®ccmmuuHHkkMMBBiitt  sskk''ss¬¬ËËttkkaatt''xxII¬¬  GGaayyuu®®bbEEhhll4455qq~~SS  eess¬¬øøkkJJkk''eexxµµAA
EEss∫∫kkeeCCIIggkkgg''LLaann  eeccjjmmkkQQrrkkNN††aallGGgg®®bbCCMMuu  rrYYccccaabb''eeppII††mmEEff¬¬ggkkaarrNN__CCaa
PPaassaaEExxµµrr  llMMnnSSvvaakk¥¥ss&&BBÊÊPPaassaaEExxµµrrCCMMnnaann''rrbbbbGGggkkaarrGGnnaammiikkTTSSggGGss''  ..

yyYYnnhhaaNNUUyyeennHH®®bbkkaassCCaaååLLaarriikk®®VVbb''eeccAA®®kkssYYggCCaattiiEExxµµrrTTSSggLLaayyeennaaHH
®®BBmmTTSSggeeccAAhh√√aayyeexxtt††  ss˘̆KK˘̆tt˘̆  ffaa  GGgg®®bbCCMMuú́ ff©©eennHHssMMrraabb''ddkkggaarreeccAA®®kkssYYggNNaa
EEddllmmaann®®bbBBnnÏÏBBIIrr  ssMMeerrccbbJJŒŒbb''mmiitt††@@TTSSggGGss''eennaaHH[[mmiinn[[eeFFII√√kkaarrccaabb''BBIÍ́ ff©©EEssÌÌ
kkeennHHeeTTAA  ..

eeBBlleennaaHHeeXXIIjjbbUUddUUyymm~~aakk''ccUUllmmkkxxßßiibbCCaammYYyyyyYYnnCCaa®®bbFFaannGGgg®®bbCCMMuummYYyy
ssnnÊÊ¨ḦH  ®®bbFFaanneennHHkk**®®kkeeLLkkEEPP~~kkssmm¬¬wwggeeTTAAttaamm~~aakk''  rrYYcceellIIkk´́ddccggÌÌ¨l̈l®®BBmmTTSSggssYYrr
ffaa  ––  yyII  !!  mmiitt††eennHHddUUccCCaammiinnEEddlleeXXIIjj  ??  ..

ttaammaaXXEEddll®®ttUUvvyyYYnnccggÌÌ¨l̈l  kk**mmaannGGaarrmmµµNN__ttkk''ss¬¬¨ẗtss¬¬nn''eess¬¬aaCCaayy""aaggxx¬¬SSgg  ..
KKaatt''eeqqII¬¬yyrrddiibbrrdduubb  VV˘̆˘̆˘̆TT  !!  xxMM∆∆¨ëeTTIIbbmmkkBBIICCMMrrMMeexxAAGGIIuuddaagg  ..

yyYYnn  !!  vvaaeeccHHGGtt''FFµµtt''llaakk''BBuuttllÌÌNNaass''  ..  vvaabbgg˙ȧajjnnUUvvssbb∫∫¨r̈rssFFmm··CCaanniiccççeennAA
ccMMeejjHHmmuuxx®®bbCCaaCCnnyy""aaggee®®ccIInnkkuuHHkkrreennHH  ..  vvaassMMEEddggTTwwkkmmuuxxjjjjwwmm  nniiyyaayyTTnn''
PP¬¬nn''eeTTAAkkaann''ttaammaaXXffaa  ––

--  {{  !!  mmiitt††eeTTIIbbvviill®®ttLLbb''mmkk  !!  eettIImmaannccuuHHeeQQµµaaHHkk~~¨g̈gbbJJÇÇIIeebbIIkkGGgg˚r̊r……eennAA  ??  ..
yyYYnneennHHeeVVyy´́ddeehhAAyyYYnnmm~~aakk''  CCaaGG~~kkkkaann''bbJJIIÇÇGGgg˚r̊r  vvaabbJJÇÇaa[[ssYYrreeQQµµaaHH

ssYYrrTTIIllMMeennAA  rrYYcceebbIIkkGGgg˚r̊r[[ttaammaaXX22KKIILLËË  ..  bb""uuEEnn††ee®®kkaayymmkk22--33´́ff©©  ttaammaaXXGGPP&&
BB√√eennHH  ®®ttUUvvyyYYnneehhAAeeTTAACCYYbb  eehhIIyyTTSSggBBIIeennaaHHmmkk®®ttUUvvVVtt''xx¬¬ÁÁnnrrhhUUtt˘̆˘̆˘̆

®®BBwwkkEEssÌÌkk  yyYYnnhhaaNNUUyybbeeJJççjjEExxµµrrGGaayy""ggrrbbss''vvaaccaatt''EEttggttSSggCCaaee®®sscc
CCaaeeccAA®®kkssYYggnnaannaa  mmkkCCMMnnYYsssswwgg®®KKbb''@@®®kkssYYgg  ..

yyYYnnhhaaNNUUyybbeeJJççjjEExxµµrrGGaayy""ggrrbbss''vvaamm~~aakk''eeQQµµaaHH  LLaayy--ssaamm""uunn  EEttggttSS
ggCCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††VVtt''ddMMbbggCCMMnnYYss  ss˘̆KK˘̆tt˘̆  ..  yyYYnnnnSSLLaayy--ssaamm""uunneeTTAAGGbb''rrMMeennAA
hhaaNNUUyyttSSggBBIIqq~~SS11996633  ..  kk~~¨g̈grryy::1177qq~~SS  eeTTIIbbyyYYnnbbJJÇÇËËnn[[vviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''
®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeennAAeeddIImmEExxeemmssaaqq~~SS11998800  CCaammYYyy®®bbBBnnÏÏCCaattiiyyYYnn®®BBmmTTSSggkkUUnnbbII
nnaakk''  ..

ttSSggBBIILLaayy--ssaamm""uunneeLLIIggCCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††mmkk  yyYYnnhhaaNNUUyymmiinnbbeeJJççjj
[[eeddIIrreebbIIkkGGgg®®bbCCMMuueepp††sspp††aasseeTT  ..  kkaallBBII  ss˘̆KK˘̆tt˘̆eennAACCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††  eeKKeeXXII
jjEEtteeddIIrreebbIIkkGGgg®®bbCCMMuuJJsseeBBjjTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggeeddaayyeessrrII  KKµµaanneeXXIIjjnnrrNNaa
yyaammkkaarrJJrreeLLIIyy  ..

ccMMEENNkkLLaayy--ssaamm""uunn  eeBBlleebbIIkkGGgg®®bbCCMMuumm††gg@@              eeKKeeXXIIjjbbUUddUUyyrrtt''eeqq¬¬qq¬¬aa  
QQrryyaammkkaarrJJrryy""aagghhµµtt''cctt''  ..  eeyyIIggEEttggEEtteeXXIIjjyyYYnnhhaaNNUUyyeeddIIrreebbIIkkGGgg
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®®bbCCMMuu  ®®bbkkaassttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaattMMNNaaggeeccAAhh√√aayyeexxtt††  rrYYccvvaaBBnn¥¥ll''EEvvkkEEjjkkmmaannkkMMnnSSvvaa
kk¥¥ss&&BBÊÊddUUcceennAAssmm&&yyGGggkkaarrddEEddll  ..  

®®KKbb''@@GGgg®®bbCCMMuukk~~¨g̈grrbbbbnniimmYYyy@@  eeKKbbgg≈≈MM[[yyaayyeeTTooggeeTTAAGGgg¨ÿyss††aabb''  ..  ddUUeecc~~HH
KKaatt''VVnneeXXIIjjppÊÊaall''nnwwggEEPP~~kk  KKaatt''VVnnss††aabb''ppÊÊaall''®®tteeccookkddUUccCCaa  ––

--  eennAA´́ff©©TTII2200--44--7755  mmiitt††ssflflUUnniiggmmiitt††ssflfluuyyCCaaEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrreebbIIkkmm--
hhaammIITTiijjeennAAssaallaaeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..

--  eennAA´́ff©©TTII3311--1100--7788  ttaaEEbb""ttnniiggmmiitt††llIIeebbIIkkGGgg®®bbCCMMuueennAAkkggeellxx33  PPUUmmii
´́®®BBss√√aayyxxaagglliicc  ..

--  eennAA´́ff©©mmYYyykk~~¨g̈gqq~~SS11997799  ss˘̆KK˘̆tt˘̆eebbIIkkGGgg®®bbCCMMuueennAAvvtt††rrMMddYYll  ……vvtt††llaabb  ..
ttaammkkaarrBBiinniitt¥¥nniiggee®®bboobbeeFFoobbrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ eess~~øøtteennHHeeccjjmmkkBBII®®bbPPBBEEttmmYYyy  ..

ee®®JJHHGGggkkaarrkkII††  yyYYnnhhaaNNUUyykkII††  eebbIIvvaassggßß&&yyffaakkEEnn¬¬ggNNaaeennAAmmaannee®®KKaaHHff~~aakk''  vvaa
bbMMJJkk''bbuuNN¥¥ss&&kkii††[[EExxµµrrBBiitt@@mmiinnddwwggxx¥¥ll''  ssIIuueeCCaarr  VVkk''GGMMnnYYtt  eellµµaaPPGGMMNNaacc  ccgg''
eeFFII√√FFMM  vvaabbnn††¨b̈brrYYcc®®ccaannkk∫∫aall[[ccllaaccllkkEEnn¬¬ggeennaaHHssiinn  ..  lluuHHvvaaeeXXIIjjffaa  kkEEnn¬¬gg
eennaaHHVVnn®®ssYYlleerroobbrryyKKµµaannååbbss&&KK  KKµµaannee®®KKaaHHff~~aakk''GGII√√eeTT  vvaakk**ccaatt''kkaarrddkkeeccjj  ……
ssmm¬¬aabb''eeccaallPP¬¬aamm  rrYYccvvaaeeccaaTTffaaGGeeJJççHH……ffaaGGeeJJççaaHH  ..  ååTTaahhrrNN__ddUUccCCaaEExxkk--EEbb""nn
eehhAAmmiitt††ssflflUU  nniiggss˘̆KK˘̆tt˘̆CCaaKKMMrrUU  ..

mm""¥¥aaggeeTTootteeyyIIggKKYYrrEEttttaammddaann  ..  eemmIIllccuuHH  !!  eeTTaaHHbbIIEExxµµrrGGaayy""ggbbMMeerrIIvvaappÊÊaall''CCaa
EExxµµrrkk~~¨g̈gEExxßßrryy::rrbbss''vvaakk**eeddaayy  vvaabbMMJJkk''bbuuNN¥¥ss&&kkii††  ccaatt''EEttggttSSggeeFFII√√CCaannaammWWuunnFFMM
lluuHHVVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††  PP¬¬aatt''eess~~øøtteePP¬¬cceeKKaarrBBllkk≈≈&&NN  ……eePP¬¬ccxx¬¬ÁÁnnbbgg˙ȧa[[vvaaeeXXIIjj  nnUUvv
ssttiissmm∫∫CCJJÔÔ::eess~~hhaaCCaattiiEExxµµrrBBiitt@@  yyYYnnhhaaNNUUyybbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''eeccaallPP¬¬aamm  vvaa
KKµµaannrraaEErrkkrrkkßßaaTTuukkbbNN††aall[[xxUUccEEppnnkkaarrrrbbss''vvaaeeLLIIyy  ..  mmaannCCaaååTTaahhrrNN__xx¬¬HH
@@CCaakk''EEss††ggddUUcctteeTTAA  ––

--  eeccAAhh√√aayyeexxtt††eessoommrraabb  CCaaEExxµµrrGGaayy""ggrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyddMMNNaallKK~~aannww--
ggLLaayy--ssaamm""uunn  EEddllvvaaVVnnbbJJÇÇËËnnmmkkeehhIIyyccaatt''EEttggttSSggrrYYccCCaaee®®sscc  CCaaeeccAA--
hh√√aayyeexxtt††  ..  lluuHHVVnneeFFII√√eeccAAhh√√aayyeexxtt††eehhIIyy  ®®KKaann''EEttPP¬¬aatt''eess~~øø  tteerroobbkkaarrCCaammYYyy
®®ssIIEExxµµrrkk~~¨g̈gEExxmmIInnaaqq~~SS11998800  ee®®kkaayybbnnii††ccmmkk  yyYYnnhhaaNNUUyykk**ccaabb''xx¬¬ÁÁnnyykkeeTTAAVV
tt''eeddaayyeeccaaTTffaakk∫∫tt''vvaa  ..  ccMMEENNkk‰‰LLaayy--ssaamm""uunn  yyaayyeeTTooggVVnnTTTTYYllBBtt··mmaa
nnttaammeellaakk®®KKUUbbee®®ggoonnmm~~aakk''  EEddlleePPoossxx¬¬ÁÁnnmmkkddll''®®bbeeTTssVVrrSSggeennAAccuuggqq~~SS1199
8855ffaa  yyYYnnhhaaNNUUyyccaabb''xx¬¬ÁÁnneennAAeeddIImmqq~~SS11998844  eeddaayyeeccaaTTffaakk∫∫tt''vvaaEEddrr  ..  kkaaEEss
tteeQQµµaaHH««®®ssuukkEExxµµ»»  eellxx1155  ccuuHH´́ff©©TTII11--11--8866  kk**eeXXIIjjmmaannccuuHHppßßaayyBBIIeerrOOggyyYYnn
ccaabb''xx¬¬ÁÁnnLLaayy--ssaamm""uunneennHHEEddrr  ..
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eennAATTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  yyYYnnhhaaNNUUyybbeeggII˚t̊tCCMMrrMMBBIIrrFFMM@@    ssMMrraabb''cciiJJççwwmmEExxµµrr®®kkhhmm
nniirrttII  EEddllCCaaGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj®®kkuummTTII22  ..  

--  CCMMrrMMTTII11ssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gbbrriieevvNNGGttIIttFFnnaaKKaarr≤≤NNÎÎËËcciinn  EEddllttSSggeennAAEEkk∫∫rrmmnnIIÊÊrr
eeBBTT¥¥FFMMTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..

--  CCMMrrMMTTII22ssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gbbrriieevvNNkkuuggssIIuu®®ssaa  ttaann''--VV""kk''  ttSSggeennAACCiittppßßaarreellII  ..  mmYY
yy´́ff©©@@  mmaanneerroobbVVyymm˙˙ËËbb[[ssIIuuBBIIrreeBBllyy""aagg®®KKbb''®®KKaann''  ..  rraall''@@eemm""aagg33rreessooll
EExxµµrr®®kkhhmmTTSSggLLaayyeennaaHHbbeeNNII††rrKK~~aaccuuHHeeTTAAggUUttTTwwkkssÊÊwwgg  EEhhlleellaatteellggyy""aagg
ssbb∫∫aayy  ..

ccMMEENNkk®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrCCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaBBiitt@@  EEddll®®ttUUvvTTTTYYllrrggee®®KKaaHH
®®ttUUvv®®VVss''®®JJtt''GGss''®®KKYYssaarr  KKWWPPaaKKee®®ccIInn®®ttUUvv®®JJtt''ss¬¬aabb''  ..  KKWWEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIIeennHHCCaa
GG~~kkssmm¬¬aabb''  ..  ≤≤LLËËvv®®KKbb''@@rrUUbbkkMMBBuuggGGtt''VVyy  GGtt''TTIICCMMrrkk  ..  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijjeehhttuueemm††cc
EExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIICCaaXXaattkkrr  EEbbrrCCaammaannkkaarrååbbttƒƒmm∏∏TTMMnnuukkbbMMrruuggBBIIyyYYnnhhaaNNUUyy  VVnn
TTTTYYlleesscckkII††ssuuxx®®bbeessIIrrCCaaggxx¬¬ÁÁnn  ??  ..  KKYYrr[[ccEEmm¬¬kkNNaass''@@  !!  kk**bbbbYYllKK~~aaeeTTAAQQrr
eemmIIllEExxµµrr®®kkhhmmkkMMBBuuggssIIuuVVyy  kkMMBBuuggeellaatteellggEEhhllTTwwkkssÊÊwwggyy""aaggssbb∫∫aayy  ..
bb""uuEEnn††®®ttUUvvbbUUddUUyyCCaaGG~~kkQQrryyaammEExxµµrr®®kkhhmmeennaaHH  eeddjj[[ffyyeeccjj  ..  ddUUeecc~~HHrraa®®ss††
EExxµµrrxxwwggnniiggeekk††AA®®kkhhaayyNNaass''  kk**CCnnÊÊaallEE®®sskkeeCCrrBBIIccmm©©aayy  ..ll..  ccMMEENNkkEExxµµrr
nniirrttIIvvaaeessIIcceeFFII√√®®BBeeggIIyy  ®®BBmmTTSSggeeqqII¬¬yyccMMGGkk[[ffaa  ––

--  mmiitt††eeGGIIyyeeCCrrssiinnccuuHH  !!  EEttddll''mmiitt††®®ttLLbb''eeTTAAppÊÊHH  ……eeTTAAxxÊÊmmvviijj  kkMMuueePP¬¬ccllaagg
®®kkLLrrgg''ccSSNNaa±±  !!  ee®®JJHHeeyyIIgg®®ttUUvveeTTAAeeFFII√√ppÌÌkkssaacc''mmnnuussßßmmYYyyeellIIkkeeTToottNNaa±±̆̆ ˘̆˘̆
mmiitt††@@eeyyIIggmmkkssMMrraakk[[mmaannkkmm¬¬SSggssiinneeTTNNaa±±  !!  ..

kk~~¨g̈gEExxkkkk˚d̊daaqq~~SS11997799  ´́ff©©mmYYyymmaannbbuurrssmm~~aakk''llIIddaavvmmYYyyyy""aaggmmuutt  eeTTAABBYYkkllbb
QQrreennAAee®®ttIIyyssÊÊwwggxxaaggeekkIItt        ssmm¬¬kk''ssmm¬¬wwggEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIIkkMMBBuuggggYYttTTwwkkssÊÊwwggeennAA
mmuuxxkkuuggssIIuu®®ssaattaann''VV""kk''  ..  mmYYyyssnnÊÊ¨ḦHkk**eellaattccuuHHeeTTAAkk~~¨g̈gssÊÊwwgg  kkaabb''eemmEExxµµrr®®kkhhmmnnii
rrttIImm~~aakk''ddaacc''kk∫∫aallFF¬¬aakk''BBIIeellIIssµµaass¬¬aabb''PP¬¬aammmmYYyyrrMMeeBBCC  BBIIee®®JJHHbbuurrsseennHHssaall''eemmEExxµµ
rr®®kkhhmmeennHHcc∫∫aass''ffaaCCaaXXaattkkrrdd**ssaahhaavveeXXaarreeXXAA  EEddllVVnnccaabb''ccgg““BBuukkmm††aayy
bbggbbÌÌËËnnrrbbss''KKaatt''TTSSggGGss''nnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaall  ..  kk~~¨g̈g®®KKYYssaarrrrbbss''KKaatt''  mmaann
EEttKKaatt''mm~~aakk''KKtt''rrtt''eeKKccssll''eennAArrss''eennHH  ..

kknn¬¬ggppuuttEEttbbIIbbYYnn´́ff©©  mmaann®®ssIIccaammmm~~aakk''eeQQµµaaHH  yy""aass  ..  ®®ssIIeennHHEEttggEEtteeTTAA
QQrrllYYcceemmIIllEExxµµrr®®kkhhmmggUUttTTwwkkeennAAmmuuxxCCMMrrMMGGttIIttFFnnaaKKaarr≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  nnaaggyy""aass
VVnneeXXIIjjeemmEExxµµrr®®kkhhmm  nniiggssaall''cc∫∫aass''®®kkuummnniirrttIImm~~aakk''  CCaaXXaattkkrryy""aaggssaahhaavv
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EEddllccaabb''ccggbbII††““EEmm""bbggbbÌÌËËnnrrbbss''nnaaggnnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSggGGss''  ..  kk~~¨g̈g®®KKYY
ssaarrrrbbss''nnaagg  mmaannEEttnnaaggmm~~aakk''‰‰ggKKtt''rrtt''rrYYccssll''eennAArrss''  ..  nnaaggyy""aasskkaann''KKll''
BBIIggBBgg''mmYYyy  rrYYcceeTTAAQQrrrrgg''ccSSeennAA®®ttgg''pp¬¬ËËvveeLLIIgg®®ccSSggssÊÊwwggee®®ttIIyyxxaagglliiccee®®kkaammeeddII
mmss√√aayyFFMMBBIIrreeddIImm  ccMMkkaacc''®®CCuuggmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥FFMMVVtt''ddMMbbgg  ..

lluuHHeemmEExxµµrr®®kkhhmmCCaaXXaattkkrreeLLIIggBBIIssÊÊwwggmmkkddll''kkEEnn¬¬ggeennaaHH  nnaaggyy""aassvvaayy
ssMMBBggss¬¬aabb''PP¬¬aammmmYYyyrrMMeeBBCC  ..

ccMMEENNkkyyYYnnhhaaNNUUyyddwwggeerrOOggeennHHPP¬¬aamm  kk**eeqq¬¬qq¬¬aaeebbIIkkGGgg®®bbCCMMuueennAA®®KKbb''@@TTII®®bb
CCMMuuCCnnPP¬¬aamm  ..  yyaayyeeTToogg®®ttUUvvVVnneeKKeehhAA[[eeTTAAGGgg¨ÿyss††aabb''kk~~¨g̈gGGgg®®bbCCMMuummYYyy‰‰vvtt††
rrMMddYYll  ..

®®bbFFaannGGgg®®bbCCMMuuCCaayyYYnnhhaaNNUUyy  rraaggTTaabbeettOO  mmuuxxFFMM  ®®ccmmuuHHkkMMBBiitt  sskk''kkaatt''xxII¬¬
GGaayyuu®®bbEEhhll4455qq~~SS  ..  vvaanniiyyaayyEEvvkkEEjjkkCCaaPPaassaaEExxµµrryy""aaggcc∫∫aass''ffaa  ––

--  eeyyIIggeevvoottNNaammssµµ&&®®KKcciitt††bbUUCCaaQQaamm®®ssss''ssaacc''®®ssss''  xxMMeeFFII√√BBlliikkmmµµmmkk
CCYYyybbggbbÌÌËËnnEExxµµrr  xxMMEEFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__[[QQbb''kkaabb''ssmm¬¬aabb''KK~~aa  bb""uuEEnn††mmaannbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrxx¬¬HH@@
mmiinnTTaann''CCMMrruuHH……llHHbbgg''ddaacc''®®ssLLHHnnUUvvKKMMnnMMuuppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  nnUUvvkkaarrQQWWccaabb''nnaannaa  eennAAEEttccgg''
ssggsswwkkKK~~aaeeTTAAeeTToott  KKYYrr[[ss††aayyNNaass''  ..  eeBBlleennHH  eeyyIIggxxMM∆∆¨ëevvoottNNaammssMMuuGGgg√√rr
cciitt††bbggbbÌÌËËnnEExxµµrr  ssMMuuttSSggcciitt††GGtt''{{nnKK~~aa  ®®ttUUvveeccHHllHHbbgg''KKMMnnMMuuppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫IIkkssaaggkk--
mmıı¨C̈CaaffIIµµ  ..  eebbIIeennAAEEttbbnn††kkaarrssmm¬¬aabb''ssggsswwkkKK~~aaGGJJççwwggeeTTAAeeTToott  ˘̆˘̆˘̆GGss''eehhIIyyEExxµµrr  ..

yyYYnnhhaaNNUUyyTTUUnnµµaannddUUeecc~~HH  KKWW®®bbmmaaffEExxµµrreeyyIIggCCaa´́®®kkEEllgg  ..  eeyyIIggEExxµµrrnnwwkk
eeTTAAKKYYrr[[xxµµaass''eeGGoonnvvaaNNaass''  !!  ..  kkaarrBBiittvvaaccUUllmmkkBB®®ggwwggBB®®ggIIkk  bbMMJJkk''eeKKaallCCMM--
hhrr  CCMMrruujjGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijjCCaaGGaayy""ggrrbbss''vvaa  [[ssmm¬¬aabb''kkMMccaayyrraaÂÂss††EExxµµrrCCaammççaass''
TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaBBiitt@@eeTTeettII  ..

lluuHHmmaanneekkIIttGGBB∏∏ËËtteehhttuukkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIIBBIIrrnnaakk''yy""aaggeennHH  yyYYnnhhaa
NNUUyybbJJÇÇaa[[bbUUddUUyyyykkmm""aassIIuunnbbUUmmTTwwkkBBIIssÊÊwwggmmkkddll''CCMMrrMM  [[EExxµµrr®®kkhhmmTTSSggGGss''
eennaaHHee®®bbII®®VVss''  ggUUtteellggssbb∫∫aayyttaammcciitt††  ..  bbnn††mmkkyyYYnnhhaaNNUUyybbMMJJkk''[[eeLLIIgg
vviijjTTSSggGGss''  rrYYccbbJJççËËlleeTTAAkk~~¨g̈gkkggkkmm¬¬SSgg®®bbddaabb''GGaavvuuFF®®bbCCaaCCnnbbddiivvtt††nn__kkmmıı¨C̈Caa  EEdd
llmmaannbbflflUU--ffgg  CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarr  ..

ddUUeecc~~HHssUUmmbbggbbÌÌËËnnEExxµµrr®®CCaabbffaa  XXaattkkrreennAArrss''eehhIIyykk††aabb''GGMMNNaaccddEEddll
rrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©eennHH  ..  eemmbbJJÇÇaakkaarrrrbbss''BBYYkkvvaa  KKWWyyYYnnhhaaNNUUyy  EEddllccUUll
mmkkCCMMnnYYssGGggkkaarr  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnddUUrreeQQµµaaHHbbEEgg√√ggddaann®®ttLLbb''®®ttLLiinn  ffaaCCaa®®kkuummEExxµµrr
eess~~hhaaCCaattiivviijj  !!  ..

eennAAbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  kkaarr®®bbkkaassttaammvviiTT¥¥¨k̈kII††  kkaarrssrreessrrccuuHHppßßaayykk~~¨g̈gkkaaEEssttkkII††  BB
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YYkkvvaanniiyyaayy®®ccMMEEddll@@ffaa  CCaa®®kkuummEExxµµrreess~~hhaaCCaattii  ..  bb""uuEEnn††KKMMeerraagg®®JJggEEppnnkkaarrTTuukk
GGnnuuvvtt††kkMMccaayyssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrrCCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaBBiitt@@  eennAAEEttbbnn††eeTTAAeeTToottdd--
EEddll  ..  bb""uuEEnn††mm††ggeennHHeeTToott  vvaabbeeJJççjjeess~~øøtt  ««vvaayyTTwwkkkkMMccaayy®®ttII»»  ..

vvaabbMMJJkk''GGaavvuuFF[[®®kkuummGGttIIttEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIIeeLLIIggvviijj  ..  mmuunnddMMBBUUggvvaammiinnTTaann''[[
®®VVkk''EExxeeTT  ..  TTMMnniijjnnaannaallkk''TTiijjeeddaayyeessrrII  EEtteeKKccaayyCCaammYYyymmaass  .. ddUUeecc~~HHmmaa
sseennAAEEttmmaanntt´́mm¬¬ddEEddll  ..

mmUUlleehhttuueennHHkk**rruujj®®ccaann®®kkuummGGttIIttEExxµµrr®®kkhhmmnniirrttIIEEddllkkaann''GGaavvuuFFeennaaHH  [[kk¬¬aa
yyeeTTAACCaaeeccaarreeddaayyss√√&&yy®®bbvvttii††  ..

yybb''eennaaHHyyaayyeeTTooggeeddkkmmiinnllkk''eessaaHH  KKaatt''rreevvIIrrvvaayymmeemmIImmmmaayyTTll''PP¬¬WW  ..
®®BBllwwmm´́ff©©TTII1144--55--8800  yyaayyeeTTooggkkMMBBuuggee®®CCaayyddIIttaammeeddIImmeeJJtt  ®®ssaabb''EEtt

KKaatt''PP∆∆aakk''rrnnÏÏtt''ssµµaarrttII  eeddaayyeeXXIIjjbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrbbeeNNII††rrKK~~aaEEhhrrkkzziinnyy""aaggee®®ccIInneellII
ssllbb''  eeccjjeeccaall®®ssuukkEExxµµrrmmYYyyeellIIkkeeTToott  ..

yyaayyeeTTooggGGss''ssggÙÙwwmm  KKaatt''kk**GGgg¨ÿyeellIIddggccbbkkNN††aallccMMkkaarreeJJttrrbbss''KKaa
tt''  ff©©ËËrrttiicc@@ddMMGGUUjjffaa  ––

--  {{  !!  bbggbbÌÌËËnneexxmmrrCCaattiieeGGIIyy  !!  eeyyIIggmmuuxxkk¬¬aayyCCaaccaamm  eeddIIrrssMMuu®®CCkkeekkaannmmYYyy
kkeemmııaatteennAAnnKKrreennHH  mmYYyykkeemmııaatteeTTootteennAAnnKKrreennaaHHeehhIIyy  !!  ..

yybb''eennaaHHyyaayyeeTTooggrreevvIIrrvvaayy  ®®sseemmII®®ss´́mmddUUccyybb''mmiijjGGJJççwwggeeTToott  KKaatt''nnww
kkeeXXiijjkkllll∫∫iiccrrbbss''GGggkkaarrGGnnaammiikk  nniiggkkllll∫∫iiccrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyvvaaee®®bbII
®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyy  KKWWvvaaeeFFII√√yy""aaggeemm""cckk**eeddaayy  [[EEtt®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  EEddllCCaammççaass''TTww
kkddIIBBiitt®®VVkkdd  ddll''ss¬¬aabb''nniiggrrtt''eeccaall®®ssuukk[[GGss''TTuukkddII[[vvaa  ..

ccMMEENNkkEEPP~~kkrrbbss''KKaatt''ssmm¬¬wwggPP¬¬wwkkeemmIIllbbggbbÌÌËËnnEExxµµrr  kkMMBBuuggbbeeNNII††rrKK~~aaeeddIIrreeccjj
eeccaallTTwwkkddIITTuukk[[yyYYnnhhaaNNUUyyCCaahhUUrrEEhhrr  eeTTAAkkaann''®®bbeeTTss´́ff  ««  mmiinnEEmmnnrrtt''eeKKcc
eeTT  KKWWeeddIIrrccaakkeeccjjeeddaayyeessrrII  !!  »»  ..  ddUUeecc~~HHbbJJÇÇaakk''[[eeXXIIjjffaa  ee®®KKaaHHff~~aakk''́́ nn®®bbeeTT
sskkmmıı¨C̈Caa  ´́nn®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreennAAeeBBlleennHHff©©nn''́́ ®®kkEEllggFF©©nn''  eellIIssllbb''CCaaggeeBBll
NNaa@@TTSSggGGss''  ..

eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggææss®®mmiibbeeCCIIggeeddIIrree®®kkaayyxx~~ggKKaatt''@@kk**EEbbrrEEPP~~kkssmm¬¬wwggeemmII
ll  ..  KKaatt''kk**eeXXIIjjttaamm""uukkeeddIIrrccUUllmmkkTTSSggTTwwkkmmuuxx®®bbJJbb''®®sseeJJnn  ss¬¬nn''eess¬¬aarrxxuuss
EEbb¬¬kkBBIIeellIIkkmmuunn@@  ..  CCaaeerrOOyy@@ttaamm""uukkccUUllmmkkrrkkyyaayyeeTToogg  KKaatt''EEttggEEttnniiyyaayy
rraakk''TTaakk''BBIIccmm©©aayyssYYrrssuuxxTTuukk≈≈  jjjjwwjjjjEEjjmm  kkMMEEbb¬¬ggeessIIcceellgg  eeddIImm∫∫IIeellIIkkTTwwkk
cciitt††llYYggeellaammyyaayyeeTToogg  EEffmmTTSSggTTUUnnµµaannffaa  eeyyIIggCCaaGG~~kkkkaann''BBuuTTÏÏssaassnnaa®®ttUUvvEEtt
yykkFFmm··®®BBHHBBuuTTÏÏmmkkeeKKaarrBBBBiiccaarrNNaa  KKWWCCIIvviittmmnnuussßß……sstt√√mmiinneeTTooggTTaatt''eeLLIIyy  ..
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eekkIIttrrYYccss¬¬aabb''̆̆ ˘̆˘̆®®KKaann''EEttmmuunn……ee®®kkaayy˘̆˘̆˘̆
KKaatt''ssMMuuyyaayyeeTTooggrrMMggaabb''cciitt††[[nnwwggnnrr  ddUUcceeTTIIbbccaabb''kkMMeeNNIIttCCaaffIIµµ  ®®ttUUvv®®TTSSeennAA

kk~~¨g̈gTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaCCaammYYyy®®kkuummKKaatt''  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√CCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  ..ll..
KKYYrr[[ccEEmm¬¬kkNNaass''  ´́ff©©TTII1144--55--8800  eennHHmmuuxxttaamm""uukkss©©ÁÁtt  ®®KKvvIIkk∫∫aallBBIIccmm©©aayy

eeddIIrrmmkkddll''kk**ccaabb''́́ ddyyaayyeeTToogg  bbeeNNII††rreeTTAAGGgg¨ÿymmuuxxkkUUnnxxÊÊmmrrYYccnniiyyaayyxxßßiibb@@  ffaa
––

--  xxMM∆∆¨m̈mkkbbbbYYllbbggrrtt''eeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrr  !!
yyaayyeeTTooggææddUUeecc~~HHkk**eebbIIkkEEPP~~kkyy""aaggFFMMhhaarrmmaatt''CCÂÂgg¨g̈gttkk''ss¬¬¨ẗt  ®®ssaallxx¬¬ÁÁnnddUUcc

ssMMLLII  KKµµaannssMMnnYYrrKKµµaanncceemmII¬¬yy˘̆˘̆˘̆
ttaamm""uukknniiyyaayybbnn††ffaa  ––
--  xxMM∆∆¨c̈cMMNNaayymmaann33ddMMLLwwgg  eerroobbccMMLLaannkkaamm""∆∆¨g̈gmmYYyyee®®KKOOgg  eeddIImm∫∫IIrrtt''QQ~~ÁÁllBBIIVV

tt''ddMMbbggeeTTAAkkaann''rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  ..  xxMM∆∆¨k̈k**eeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''PP~~MMeeBBjjeeddIImm∫∫IIssMMuucc∫∫aabb''GGnnuu--
JJÔÔaattccrraaccrrBBII®®kkssYYggmmaannssmmttƒƒkkiiccçç  ..  eeKKbbddiieessFFee®®JJHHhhaammmmiinn[[mmaannLLaannrrtt''
ssIIuuQQ~~ÁÁllCCaa‰‰kkCCnneeLLIIyy  ..  xxMM∆∆¨k̈k**eeTTAACCYYbbmmiitt††rrbbss''xxMM∆∆¨m̈m~~aakk''eeQQµµaaHHttaaEEbb""tt  bbccçç¨b̈b∫∫nn~~EE®®bb
eeQQµµaaHHCCaa  eehhgg--TTaavv  CCaannaammWWuunnFFMM®®bbccSSkkaarrkk~~¨g̈grrddΩΩmmÂÂnnII††®®kkssYYggmmhhaa´́ppÊÊ  ..

ttaaEEbb""ttkk**nnSSxxMM∆∆¨ëeTTAATTTTYYllTTaannmm˙˙ËËbbdd**qq©©aajj''rrbbss''eeKK  KKWWppIIÊÊrrnniigg®®ttkkYYnneess©©aarr  EEddllmmaa
nnGGMMbbiillbbgg''yy""aagg®®KKbb''®®KKaann''  ..

lluuHHVVyyll©©aaccrrYYcceehhIIyy  xxMM∆∆¨k̈k**eeddkkeennAAkkEEnn¬¬ggttaaEEbb""ttmmYYyyyybb''  ..  mmuunnccUUlleeddkk
ttaaEEbb""ttkk**EEff¬¬ggGGYYttmmhhaaeeCCaaKKCC&&yyEEddllbbkkßßkkuummµµ¨¨yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnxxMMBB¥¥aayyaammvvaattTTII
yykkTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaattSSggBBIICCaagg3300qq~~SSmmkkeehhIIyy  eeTTIIbbnnwwggVVnnssMMeerrccVVnnmmYYyyCCMMhhaanndd**
FFMMeeFFggeennAAeeBBlleennHH  ..

ttaamm""uukknniiyyaayybbnn††eeTToottffaa  ––
--  eeBBlleennaaHHxxMM∆∆¨P̈P∆∆aakk''kk**ssYYrrbbJJÇÇaakk''ttaaEEbb""ttffaa  eebbIIGGJJççwwggeehhgg--ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnn,,

CCaa--ssIIuummCCaaeeddIImm˘̆˘̆  KKWWCCaaGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijjEEddrr……  ??  ..
ttaaEEbb""tteessIIcchhHH@@eeqqII¬¬yyeeLLIIggffaa  ––
--  GG~~kkFFMM@@eeFFII√√kkaarrkk~~¨g̈grrddΩΩaaPPiiVVllssBB√√́́ ff©©KKWWCCaaGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijjTTSSggGGss''  ..
xxMM∆∆¨æ̈æddUUeecc~~HHsswwggKKSSggeebbHHddUUggss¬¬aabb''EEttmm††gg  ..  eeNNII˙ẏyccuuHH  QQbb''KKiitteerrOOggCCaattii  eeyyII

ggKKiitteerrOOggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnmm††ggvviijj  ..  xxMM∆∆¨s̈sMMuuBBwwggttaaEEbb""tt[[CCYYyyeeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__eerrOOggssMMuuGGnnuuJJÔÔaa--
ttccrraaccrrLLaannrrkkssIIuuQQ~~ÁÁlleennaaHH  ..

ttaaEEbb""tteebbIIkkEEPP~~kkFFMM@@ssmm¬¬wwggeemmIIllmmuuxxxxMM∆∆¨ ̈ ®®BBmmTTSSggssYYrrffaa  ––
--  LLaannGGIImm""uukk  ??  ..
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xxMM∆∆¨k̈k**GGFFiibb∫∫aayyGGMMBBIIeeKKaallbbMMNNggrrbbss''xxMM∆∆¨ëennaaHH  ..
ttaaEEbb""tteeFFII√√mmuuxxss©©ÁÁtteeddaayyGGaaNNiittxxMM∆∆¨C̈CaammnnuussßßeePPII¬¬  mmiinnddwwggxx¥¥ll''  mmiinnyyll''ssƒƒaann

kkaarrNN__  ..  mmYYyyssnnÊÊ¨ḦHFFMMttaaEEbb""ttEEvvkkEEjjkkffaa  ––
--  mm""uukkeeGGIIyy  !!  rrbbbbssBB√√́́ ff©©KKWWddUUccEEttrrbbbbGGggkkaarrddEEddll  ..  eeKK®®KKaann''EEttEEkkTT®®mmgg''

bbnn††iicc@@ttaammkkaall:eeTTss:EEttbb""uueeNNˆâaHH  ..;;
eeBBlleennaaHH  xxMM∆∆¨k̈kII††  ttaaEEbb""ttkkII††KKSSggmmaatt''QQbb''nniiyyaayyQQbb''mmaanneeyyaabbll''tteeTTAAeeTToott

®®BBllwwnnEEssÌÌkkeeLLIIgg  xxMM∆∆¨k̈k**ssMMuullaammiitt††rrbbss''xxMM∆∆¨v̈viill®®ttLLbb''mmkkkkaann''TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggvviijj  ..
ss††aayyeeGGIIyyEEssnnss††aayymmaass33ddMMLLwwggeennaaHH  !!  ..

lluuHHmmkkddll''xxÊÊmmrrbbss''xxMM∆∆¨ëennAAccMMkkaarrssMMeerraagg  BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy  !!  ®®bbBBnnÏÏrrbbss''xxMM∆∆¨®̈®ttUUvveeccaarr
ccUUllmmkkbb¬¬nn''GGaarrkkssmm¬¬aabb''eeTTAAeehhIIyy  !!  ..

eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggff©©ËËrr  ––
--  {{  !!  BBuueeTTÏÏaa@@  !!
ttaamm""uukknniiyyaayybbnn††  ––
--  ll©©aaccmmßßiillmmiijjeennHH  xxMM∆∆¨T̈TTTYYllddIIkkaarreekkaaHHBBIIbbUUddUUyy  bbJJÇÇaa[[xxMM∆∆¨c̈cUUllxx¬¬ÁÁnnCCaabbnnÊÊaann''

eeKKccaatt''EEttggttSSggxxMM∆∆¨C̈CaaKKiijjssmm©©aatt''  KKWW®®ttUUvveeddIIrryykkkkaarrNN__[[bbUUddUUyy  ..  ee®®JJHHvvaa®®ttUUvvEEtt
ddwwggffaa  eettII®®bbCCaaCCnnEExxµµrreennAATTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  CCaaBBiieessssEExxµµrreeFFII√√kkaarrCCaammYYyyyyYYnnssBB√√
´́ff©©  eettIIBBIIeeddIImmCCaannrrNNaa  ??  FF¬¬aabb''eeFFII√√kkaarrGGII√√  ??  eettIInnrrNNaaCCaaGGttIIttGG~~kkrrddΩΩkkaarr  ??  nnrrNNaaCCaa
EExxµµrr®®kkhhmm  ??  mm""¥¥aaggeeTToottvvaaxxMM®®ssaavv®®CCaavvrrkkmmuuxxssmmaaCCiikkhh√√¨l̈lrr""UU  ..

eeBBllxxMM∆∆¨c̈cUUlleeTTAACCYYbbss&&kkii††bbYYnnyyYYnneennaaHH  xxMM∆∆¨ëeFFII√√CCaassµµ&&®®KKcciitt††TTTTYYllmmuuxxggaarreennHHyy""aagg
rrIIkkrraayy  ..  xxMM∆∆¨®̈®ttUUvvEEttjjjjwwmmppaabb''cciitt††vvaassiinn  ..  EEtt≤≤LLËËvveennHHxxMM∆∆¨ëeTTIIbbTTTTYYllTTTTYYllBBtt··--
mmaannmmkkffaa  GGttIIttGG~~kkrrddΩΩkkaarrVVnnVVtt''xx¬¬ÁÁnnCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aa  ..  xxMM∆∆¨ëePP¬¬ccmmiinnVVnnssYYrreeQQµµaaHH
GGttIIttGG~~kkrrddΩΩkkaarrEEddllVVtt''xx¬¬ÁÁnneennaaHHeeTT˘̆˘̆˘̆  eennAAeeBBlleennHHxxMM∆∆¨s̈sMMeerrcccciitt††mmkkbbbbYYllbbggrrtt''
ccaakkeeccjjBBII®®bbeeTTssEExxµµrreennAA´́ff©©EEssÌÌkkeennHH  ..

eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggddUUcc®®ttUUvveeKKvvaayymmYYyyBBUUeeffAAccMMkkNN††aallkk∫∫aall  KKaatt''®®KKvvIIkk∫∫aa
llddUUccCCIIggcckk''®®ttUUvvkkMMeeVVrr  KKaatt''rrkkJJkk¥¥eeqqII¬¬yyffaa  eeTTAA……eeTTmmiinneeXXIIjj  ..

ttaamm""uukkyyll''ffaayyaayyeeTTooggmmiinn®®BBmmeeTTAACCaammYYyyKKaatt''  kk**eellIIkk´́ddGGEEggÌÌllssµµaayyaa--
yyeeTToogg®®BBmmTTSSggpp††SSffaa  ––

--  ssUUmmbbgg®®bbyy&&tt~~xx¬¬ÁÁnnNNaa±±  !!  eebbIIeeXXIIjjffaammaannee®®KKaaHHff~~aakk''®®ttUUvvrrtt''eeKKccPP¬¬aamm  ..
ttaamm""uukknniiggyyaayyeeTTooggssMMuullaaKK~~aa®®ttwwmmeeNNHH  KKWWEEbbkkKK~~aarrhhUUtt  ..  yyaayyeeTToogg®®ss

eeNNaaHHxx¬¬ÁÁnneehhIIyynnwwkkkk~~¨g̈gcciitt††ffaa  ––
--  {{GGjjeeGGIIyy  !!  eebbIIGGtt''BBIIttaamm""uukkeeTTAA  eettIIVVnnnnrrNNaaCCaaKK~~aa  ??  ..
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eennAA´́ff©©TTII2288--55--8800  eemm""aagg®®bbEEhhll22rreessooll  ss&&kkii††bbIIeegg√√øøgg--vvaa""nn''TTiijjbbeeNNII††rr
ss&&kkii††bbYYnneevvoottNNaammmm~~aakk''ccUUllmmkkkk~~¨g̈gkkUUnnxxÊÊmmrrbbss''yyaayyeeTToogg  ..  ccUUllmmkkddll''PP¬¬aamm
ss&&kkii††bbYYnneennHHccaabb''eeppII††mmssYYrrCCIIvv®®bbvvttii††rrbbss''mmççaass''xxÊÊmm  ..  KKaatt''eeqqII¬¬yy®®VVbb''hhUUrrEEhhrrddUUccKKaa
tt''VVnn®®VVbb''ss&&kkii††33TTiijjrrYYcceehhIIyy  ..  ss&&kkii††bbYYnnyyYYnnssYYrrKKaatt''ffaa  ––

--  EEmm""  !!  eettIIEEmm""eeccHHGGkkßßrryyYYnnGGkkßßrrVVrrSSgg……eeTT  ??  ..
yyaayyeeTTooggeeqqII¬¬yyyy""aaffssmmrrmm¥¥ffaa  ––
--  eeccHHbbnnii††ccbbnn††ÁÁccEEddrr  ..
vvaaEEbbrreeTTAA®®VVbb''TTiijjffaa  ––
--  ccaabb''BBIIeeBBlleennHHeeTTAA  ccUUrrmmiitt††yykkGGgg˚r̊rnniiggeeJJttpp††ll''[[EEmm""eeTToogg[[VVnn®®KKbb''

®®KKaann''  ..
vvaaeessII~~yyaayyeeTTooggssMMuubbMMJJkk''ss&&kkii††  eeddaayyeellIIkkddMMeekkIIggbbeeJJÇÇaarree®®bbII[[eeddIIrryykkkkaarr

NN__[[vvaa  ..  vvaaFFaannaaeerroobbccMMppÊÊHHmmYYyyyy""aaggssÌÌaatt[[KKaatt''ssMMNNaakk''eennAA  ®®BBmmTTSSggssnn¥¥aaffaa
TTiijjkkgg''  ((  kkaalleeNNaaHHGG~~kkNNaammaannppÊÊHHeennAAnniiggmmaannkkgg''mmYYyyCCiiHH  KKWWhhWWuuhhaarrNNaass''))
mmYYyy[[kkUUnn®®ssIIKKaatt''CCiiHHeeTTAAeerroonn  ..  vvaabbJJÇÇaakk''eeTToottffaa  ––

--  EEmm""  !!  kkiiccççkkaarrEEddllEEmm""®®ttUUvveeFFII√√eennaaHH  mmiinnBBiiVVkkeeTT  KKWWTTII11  GGggkkaarreellIIkkccaatt''EEttgg
ttSSggEEmm""CCaa®®KKUUbbee®®ggoonnBBiieessss  KKWWbbee®®ggoonnkkUUnn@@rrbbss''eellaakkLLaayy--ssaamm""uunn  ..  TTII22
EEmm""®®ttUUvvEEddIIrrEEhhrrhhmm®®bbBBnnÏÏKKaatt''  ee®®JJHHKKaatt''mmiinneeccHHEExxµµrreeTT  ..  KKaatt''mmaannLLaann  mmaannGG~~kk
eebbIIkkbbrrCCaaee®®sscc  ..  TTII33  GGggkkaarreellIIssMMuuccaatt''ttSSggEEmm""CCaaccaarrnnaarrII  ..  

nniiyyaayyrrYYcceehhIIyy  vvaassmm¬¬wwggmmuuxxyyaayyeeTTooggyy""aaggmmuuttccSSss††aabb''cceemmII¬¬yy  ..  yyaayy
eeTTooggjjjjwwmmeeFFII√√CCaall©©gg''eehhIIyykk**ssYYrrffaa  ––

--  Lam gi Trinh Xeac Gien ??
--  eettIIccaarrnnaarrIImmaannmmuuxxggaarreeFFII√√GGII√√xx¬¬HH  ??
ss&&kkii††44eevvoottkkuuggeeBBjjcciitt††nnwwggssMMnnYYrreennHHNNaass''  ..  vvaajjjjwwmm®®BBmmTTSSggeeqqII¬¬yyEEvvkk

EEjjkkBBnn¥¥ll''yyaayyeeTTooggffaa  ––
--  EEmm""®®ttUUvvQQ¬¬bbyykkkkaarrNN__pp††ll''[[BBYYkkxxMM∆∆¨b̈bUUddUUyyffaa  eettIIeeccAAhh√√aayyeexxtt††VVtt''ddMMbbgg

eennHH  eeFFII√√kkaarreessµµaaHH®®ttgg''ccMMeeJJHHBBYYkkxxMM∆∆¨…̈…eeTT  ??  KKWWccMMeeJJHHyyYYnnhhaaNNUUyy……eeTT  ??˘̆˘̆˘̆  mm""¥¥aagg
vviijjeeTToott  EEmm""®®ttUUvvyykkkkaarrNN__[[ddwwggffaa  GG~~kkrrddΩΩkkaarrkk~~¨g̈grrddΩΩaaPPiiVVllssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaa
mmaanniittuukkmmıı¨C̈Caakk~~¨g̈geexxtt††VVtt''ddMMbbggssBB√√́́ ff©©  eettIIBBIIeeddIImmeellaakkGG~~kkTTSSggGGss''eennaaHHCCaaGGII√√  ??  xxMM∆∆¨¨
ccgg''ddwwggCCaabbnnÊÊaann''ffaa  eettIInnrrNNaaCCaaGGttIIttGG~~kkrrddΩΩkkaarr  ??  eettIInnrrNNaaCCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkhhmm  ??
eettIInnrrNNaaCCaassmmaaCCiikkhhflfl√√¨l̈lrr""UU  ??  ..

LLaayy--ssaamm""uunnVVnneeTTAAeerroonneennAAhhaaNNUUyyGGss''rryy::eeBBllccMMnnYYnn1177qq~~SS  ..  EEtt˘̆˘̆˘̆
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yyYYnnhhaaNNUUyyeennAAEEttttaammddaannGGaayy""ggrrbbss''vvaaCCaanniiccçç  ..  TTIIbbMMppuutt  eennAAeeddIImmqq~~SS11998844
yyYYnnhhaaNNUUyyccaabb''xx¬¬ÁÁnneeccAAhh√√aayyeexxtt††eennHHnnSSyykkeeTTAAVVtt''̆̆ ˘̆˘̆

lluuHHss††aabb''ccbb''ssBB√√®®KKbb''  yyaayyeeTTooggmmaannkkaarrrraaEErrkkyy""aaggxx¬¬SSgg  KKaatt''kk**eeqqII¬¬yyeeddaaHH
ssaarrffaa  ccSSKKaatt''KKiittssiinnBBIIee®®JJHHKKaatt''eeccaallGGaann  eeccaallssrreessrrCCaaee®®ccIInnqq~~SSNNaass''
mmkkeehhIIyy  ..

ss&&kkii††bbIInniiggss&&kkii††bbYYnnvvaaeeBBjjcciitt††ccMMeeJJHHyyaayyeeTTooggNNaass''  ..  mmuunnnnwwggllaaffyy
eeTTAAvviijj  vvaaeeddIIrrmmkkGGEEggÌÌllxx~~gg®®BBmmTTSSggEEff¬¬ggffaa  ––

--  kkUUnneeBBjjcciitt††EEmm""NNaass''  !!  eebbIIEEmm""yyll''®®BBmmCCYYyyeeFFII√√kkaarrCCaammYYyykkUUnn@@  ..
yybb''eennaaHHyyaayyeeTTooggeeddkkmmiinnllkk''TTaall''EEtteessaaHH  KKaatt''VVrrmm∏∏CCaaxx¬¬SSggee®®JJHHmmuuxx

ggaarrCCaaccaarrnnaarrIIeennHHKKaatt''FF¬¬aabb''ssaall''cc∫∫aass''eeBBkkeeTTAAeehhIIyy  ..  ≤≤LLËËvveennHHss&&kkii††bbYYnnyyYYnn
mmkkbbMMJJkk''[[KKaatt''eeFFII√√CCaaeellIIkkTTII33  ..  {{eeTTvvttaaeeGGIIyy  !!  eellIIkkeennHHFF©©nn''EE®®kkEEllggFF©©nn''  ..
eeFFII√√CCaaKKiijjQQ¬¬bbyykkkkaarrNN__rrYYccrraayykkaarrNN__eennHH  ..  EEtteeFF√√ss®®bbEEhhssbbnnii††cc®®ttUUvveeKK
ssmm¬¬aabb''eeccaallTTeeTT@@  ..  ®®ttUUvvrrkkmmuuxxGGttIIttGG~~kkrrddΩΩkkaarr  !!  ®®ttUUvvrrkkmmuuxxssmmaaCCiikkhhflfl√√¨l̈lrr""UU  !!!!!!
{{BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy  !!  eebbIIxx¬¬ÁÁnn‰‰ggCCaaGGttIIttGG~~kkrrddΩΩkkaarrnniiggCCaaGGnnuu®®bbFFaannhhflfl√√¨l̈lrr""UUeeTTAAeehhIIyy  eettII
GGaaccllaakk''mmuuxxCCiitt……eeTT  ??

❑

´́ff©©TTII1144--66--8800  eemm""aagg®®bbEEhhll22rreessooll  ss&&kkii††bbYYnnyyYYnnbbeeNNII††rr®®KKUUbbee®®ggoonn
CCaattiiEExxµµrree®®kkaammmm~~aakk''mmkkCCYYbbyyaayyeeTToogg  ..  eemmbbUUddUUyyssYYrrbbJJÇÇaakk''KKaatt''ffaa  eettIIKKaatt''®®BBmm
ccUUlleeFFII√√kkaarr[[vvaa……eeTT  ??

eeBBlleennaaHHyyaayyeeTToogg®®KKvvIIkk∫∫aalleeqqII¬¬yyeeddaaHHssaarrEEttddEEddllffaa  ––
--  ccSSKKaatt''KKiittssiinn  ..
bbUUddUUyyxxMMBBnn¥¥ll''KKaatt''ffaa  ––
--  kkiiccççkkaarrTTSSggeennaaHHBBMMuuccSSVVcc''eeccHHee®®CCAA®®CCHHeeTT  ..  EEmm""eeccHHGGaanneeccHHnniiyyaayyeevvoott--

NNaammddUUccssBB√√́́ ff©©eennHH  KKWW®®KKbb''®®KKaann''eehhIIyy  ..  CCaaBBiieessssBBYYkkkkUUnn®®ttUUvvkkaarrmmnnuussßßddUUcc
EEmm""eennHH  KKWWCCaammnnuussßßffIIµµmmiinnEEddllTTaakk''TTggeeFFII√√kkaarrCCaammYYyyGG~~kkrrddΩΩkkaarrCCMMnnaann''mmuunn  ..

kkiiccççkkaarrCCEECCkkKK~~aaCCiittkknn¬¬HHeemm""aagg  TTIIbbMMppuuttyyaayyeeTToogg®®bbffuuyyssYYrrffaa  ––
--  eebbIIssiinnCCaaGG~~kkrrddΩΩkkaarrssBB√√́́ ff©©CCaaGGttIIttGG~~kkrrddΩΩkkaarrCCMMnnaann''mmuunn@@  eettIIeemm""cceeTTAA  ??  ..
eeBBlleennaaHHbbUUddUUyyeeFFII√√mmuuxxmmSS  ssmm¬¬wwggccMMmmuuxxyyaayyeeTToogg  ®®BBmmTTSSggeeqqII¬¬yykkMMbbuuyykkMMbbuu

yyffaa  ––
--  eeyyIIgg®®ttUUvvkkaarrmmnnuussßßffIIµµddUUccEEmm""GGIIJJççwwgg  !!  ..



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                332222

ss&&kkii††bbYYnnyyYYnneennHHbbgg˙ȧa≤≤rriiyyaabbffmmiinneeBBjjcciitt††nnUUvvssMMnnYYrreennHH  vvaakk**llaayyaayyeeTToogg
eeccjjeeTTAAPP¬¬aamm  ..  ®®ssaabb''EEttvvaaCCYYbbss&&kkii††bbIITTiijjkkMMBBuuggeeddIIrrBBiinniitt¥¥sseegg˚t̊tttaammPPUUmmiissiiƒƒtteennAA
ee®®kkaayyvvtt††rrMMddYYll  ..  vvaakk**®®VVbb''ss&&kkii††bbIITTiijjffaa  ––

--  KKYYrrttaammddaannGGeegg˚t̊tBBiinniitt¥¥yyaayyeeTToogg[[EEmmnnEETTnn  yyaayyeennHHmmiinnEEmmnnCCaammnnuu
ssßßFFmmµµttaaeeTT  ..  eeyyIIggeehhAA[[KKaatt''ccUUllmmkkCCYYyyeeFFII√√kkaarr[[eeyyIIggyy""aagg®®ssYYll  KKaatt''eeqqII¬¬
yyeeddaaHHssaarrmmiinneeccHHccbb''  ..  BBIIrrnnaakk''EEmm""kkUUnn®®kkrrhhaamm  ddSSCCIIrrss¬¬wwkk´́®®KKeemmÊÊssllkk''cciiJJççwwmm
CCIIvviitt  ssmmNNaakk''eennAAkk~~¨g̈gbbnnÊÊbb''bbggnn''  eeddkkppÊÊaall''ddII  ..  rraall''@@yybb''GGaaeeccaarrccUUllmmkkbb¬¬nn''
eeFFII√√VVbbsswwggKKµµaanneeBBlleeddkkEEssnneevvTTnnaa  ..  eehhttuuGGII√√kk**KKaatt''mmiinn®®BBmmTTTTYYllssMMeeNNIIrrbb
ss''eeyyIIgg  ??  ..

ss&&kkii††bbYYnnyyYYnneennHHnniiyyaayyddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  eeTTIIbbnnwwkkeeXXIIjjffaammaann®®KKUUbbee®®ggoonnmm~~aakk''
QQrree®®kkaayyxx~~gg  ..  vvaakk**{{nnxxßßiibbss&&kkii††bbIITTiijjmmYYyyssnnÊÊ¨ḦHFFMM  eeTTIIbbllaaEEbbkkKK~~aaeeTTAA  ..  vvaakk**
bbeeNNII††rr®®KKUUbbee®®ggoonneeTTAAeemmIIllssƒƒaannPPaaBBPPUUmmiixxaaggee®®kkaayymmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥FFMMVVtt''ddMMbbgg  ..

lluuHHeeTTAAddll''mmuuxxmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  eellaakk®®KKUUbbee®®ggoonneeFFII√√kkllssMMuullaaEEbbkkeeccjjBBIIss&&kkii††bbYY
nnyyYYnneennHH  eeddaayykkuuhhkkffaa  KKaatt''ccUUllmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥rrkkssMMuuff~~SS[[kkUUnnQQWW®®KKuunn  ..

kkaarrBBiitteellaakk®®KKUUdd**ssbb∫∫¨r̈rsseennHHKKaatt''ccgg''nnSSddMMNNwwggGGkkuussllGGmm∫∫aajj''mmiijjeeTTAA
®®VVbb''yyaayyeeTToogg  ..  eellaakk®®KKUUkk**ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  rrYYcceeddIIrrrrhhUUtteeTTAAkkaann''rrbbgg
xxaaggee®®kkaayyCCiittmmnnIIÊÊrrssMMrraallkkUUnn  rrYYccqq¬¬ggrrbbggmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''kkUUnnxxÊÊmmyyaa--
yyeeTTooggvviijj  ..

lluuHH®®VVbb''eerrOOggrraa""vvssBB√√®®KKbb''  eellaakk®®KKUUkk**ssMMuullaayyaayyeeTTooggPP¬¬aamm  ..

❑                         ❑

❑

´́ff©©ddEEddlleemm""aagg66ll©©aacc  ss&&kkii††bbIITTiijjmmkkCCYYbbyyaayyeeTToogg  ..  vvaaeeddIImmmmkkGGEEggÌÌll
xx~~gg  ®®BBmmTTSSggnniiyyaayyyy""aaggTTnn''PP¬¬nn''ffaa  ––

--  EEmm""GGaahh±±  !!  ´́ff©©1166--66--8800  eemm""aagg99®®BBwwkkxxMM∆∆¨m̈mkknnSSEEmm""eeTTAACCYYbbss&&kkii††bbYYnn  ®®BBmmTTSSgg
nnssEEmm""eeTTAAeemmIIllppÊÊHHmmYYyyxx~~gg  EEddllbbUUddUUyyeerroobbccMMCCUUnnEEmm""ssMMNNaakk''eennAA  ..

´́ff©©ddEEddlleemm""aagg88yybb''  mmaannGGaaeeccaarryy""aaggkkMMNNaaccmmYYyy®®kkuumm  mmaannKK~~aayy""aaggee®®ccIInn
kkaann''kkSSeePPII¬¬gg®®KKbb''́́ dd  mmkkBB&&TTÏÏbbnnÊÊbb''bbggnn''EEddllyyaayyeeTTooggEEttggEEttnnSSkkUUnn®®ssIIllbbllUU
nn®®CCkkbbYYnneeddkkCCaagg1111EExxmmkkeehhIIyy  KKµµaannnnrrNNaaddwwggeeTT  ..  eeccaarrccaabb''eeppII††mmEE®®sskkkkMM--
eejjIIjjssmm¬¬¨ẗtyyaayyeeTToogg[[nnSSkkUUnn®®ssIIeeccjjmmkkCCYYbb®®kkuummvvaa  ..  sseemm¬¬ggEE®®sskkssmm¬¬¨¨
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tt´́nn®®kkuummeeccaarr  nniiggJJkk¥¥ssMMuuGGgg√√rrrrbbss''yyaayyeeTTooggllaann''rrMMBBggCCaaggBBIIrreemm""aagg  ddUUccssÂÂggaa
mmttUUccmmYYyy  jj¨S̈Sgg[[®®bbCCaaCCnnEExxµµrreennAACCMMuuvviijjeennaaHHPP&&yyttkk''ss¬¬¨ẗt  nnSSkkUUnneeccAArrtt''eeccjjccuuHH
BBYYnnkk~~¨g̈gss~~aammeePP¬¬aaHH®®KKbb''@@KK~~aa  ..

eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggGGss''ssggÙÙwwmm  KKaatt''kk**ff©©ËËrr®®bbkkaassGGMMJJvvnnaavvddll''eeTTvvttaaffaa  ––
--  {{eeTTvvttaaeeGGIIyy  !!  mmaannEEtteellaakkeeTTmmaann®®BBHHeenn®®ttTTiiBB√√  mmaann®®tteeccookkTTiiBB√√  mmaannEEtt

eellaakkeeTTCCaassaakkßßII  xxMM∆∆¨K̈KµµaannbbMMNNggrrtt''eeccaallmmaattuuPPUUmmiiTTII22eennHHeeTT  ..  ≤≤LLËËvveennHHxxMM∆∆¨G̈Gss''
ssggÙÙwwmm  GGss''rrMMBBwwggeehhIIyy˘̆˘̆˘̆  ddUUeecc~~HHEEssÌÌkk@@eennHH  ®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa®®ttUUvvEEttVVtt''®®bbCCaaCCnndd**
ss¬¬ËËtt®®ttgg''BBIIrrnnaakk''eeTToott  ..

eehhttuueemm""ccyyaayyeeTTooggff©©ËËrryy""aaggeennHH  ??
ee®®JJHHKKaatt''ssaall''sseemm¬¬ggEEddllssmm¬¬¨ẗteennaaHHffaaCCaasseemm¬¬ggrrbbss''eemmeeccaarreeQQµµaaHHLL¨¨

gg--jj""¨n̈n  EEddlleeFFII√√kkaarrCCaammYYyybbUUddUUyy  ..  eeBBll´́ff©©vvaaeeddIIrrCCaammYYyyyyYYnneebbIIkkGGgg®®bbCCMMuu  eeLLII
ggeevvTTiikkaa®®bbkkaassGGgg√√rr®®bbCCaaCCnnEExxµµrrkkMMuu[[rrtt''eeccaallTTwwkkddII  ®®bbkkaassFFaannaaffaa  ®®kkuummvvaanniigg
bbUUddUUyyssµµ&&®®KKcciitt††CCYYyykkaarrJJrrrrkkssnnii††ssuuxx[[rraaÂÂss††EExxµµrr  ..

GGssççaarr¥¥  !!  yybb''eennHHLL¨g̈g--jj""¨n̈nCCaaeemmeeccaarr  !!!!!!
bbNN††aallmmkkBBIIPP&&yyttkk''ss¬¬¨¨ttxx¬¬SSggeeBBkk  yyaayyeeTTooggkk**ddYYllssnn¬¬bb''VVtt''ssµµaarrttII

eeddkkss††ËËkkss††wwggeeTTAA  ..
ccMMEENNkkGGggrraa  nnaaggPP&&yyttkk''ss¬¬¨ẗtxx¬¬SSggeeBBkkrrkkJJkk¥¥nniiyyaayyeeTTAAkkaann''®®kkuummeeccaarrKKµµaa

nn  nnaaggyyMMeehhIIyyyyMMeeTToott  ..
®®kkuummeeccaarreeFFII√√GGII√√mmiinneekkIItt  GGaaeemmeeccaarreeQQµµaaHHLL¨g̈g--jj""¨n̈nkk**EE®®sskk®®BBmmaannGGggrraaffaa

EEnnnnaagg  !!  eeyyIIggffyyeeTTAAvviijj  bb""uuEEnn††́́ ff©©EEssÌÌkkeennHHeemm""aagg99®®BBwwkk  xxMM∆∆¨m̈mkkCCYYbbmm††aayyrrbbss''nnaa
gg  ccUUllnnaagg®®VVbb''KKaatt''[[eennAArrgg''ccSSxxMM∆∆¨N̈Naa±±  ..

´́ff©©TTII1155--66--8800  eemm""aagg®®bbEEhhll99  ææsseemm¬¬ggmm""UUttUUxxaaggeekkIIttkkUUnnxxÊÊmm  yyaayyeeTToogg
®®kkeeLLkkEEPP~~kkssmm¬¬wwggeeXXIIjjeemmeeccaarrLL¨g̈g--jj""¨n̈nnniiggss&&kkii††BBIIrryyYYnnmm~~aakk''  eellaattccuuHHBBIImm""UUttUU
BBNN··®®kkhhmm  ..  TTSSggBBIIrrnnaakk''bbeeNNII††rrKK~~aaccUUllmmkkkkaann''kkUUnnxxÊÊmmrrbbss''yyaayyeeTToogg  ..  vvaa
eessIIcceess∆∆jjss∆∆aajj  mmaann≤≤rriiyyaabbffrrwwggqq˚˚wwtt  rreebboobbeeGGoonnxxµµaass''  ..  LL¨g̈g--jj""¨n̈nssYYrryyaa--
yyeeTTooggffaa  ––

--  mmIIggeeccHHPPaassaayyYYnneeTT  ??  ..
--  GGtt''eeccHHeeTT  !!  ..
LL¨g̈g--jj""¨n̈nccaabb''eeppII††mmnniiyyaayyllYYggeellaammyy""aaggTTnn''PP¬¬nn''EEppÌÌmmEEll˙ṁmffaa  ––
--  ssUUmmmmIIggkkMMuurrtt''eeTTAANNaa  xxMM∆∆¨n̈niiggmmiitt††xxMM∆∆¨ëennHHssMMuuFFaannaaQQbb''[[eeKKmmkkeeFFII√√VVbbmmIIggeeTToo

tteehhIIyy  ..  ttSSggBBIÍ́ ff©©eennHHeeTTAA  mmIIggTTuukkcciitt††BBYYkkxxMM∆∆¨c̈cuuHH  ..  xxMM∆∆¨®̈®sseeNNaaHHnniiggxxµµaass''nnUUvvJJkk¥¥
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ddMMGGUUjjff©©ËËrrrrbbss''mmIIggBBIIyybb''mmiijjCCaa´́®®kkEEllgg  ..
vvaaxxMMnniiyyaayyeehhIIyynniiyyaayyeeTToott  eeFFII√√[[mmIIggTTuukkcciitt††  nniiggeeddIImm∫∫IIllbb''llaaggnnUUvvGGMMeeBBII

eeffaakkTTaabbBBIIyybb''mmiijj  ..
ccMMEENNkkyyaayyeeTTooggGGgg¨ÿy®®tteeVVmmkk∫∫aallCCgggg''ppÊÊaall''ddII  EEPP~~kkllYYccssmm¬¬wwggCCnn

eeXXaarreeXXAA  nnwwkkGGss''ssggÙÙwwmm  ..  KKYYrrccEEmm¬¬kkGGssççaarr¥¥  eeBBll´́ff©©eeddIIrree®®JJkk®®VVCC∆∆  eeXXaass
nnaaGGYYttffaa®®kkuummxx¬¬ÁÁnnCCaaGG~~kkkkaarrJJrrssnnii††ssuuxx[[rraaÂÂss††EExxµµrr  ..  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  yybb''mmkkddll''
EE®®bb®®kk´́LLxx¬¬ÁÁnneeTTAACCaaeeccaarr  eeddIIrrbb¬¬nn''VVjj''ssmm¬¬aabb''  nniiggccaabb''kkUUnn®®kkmmMMuuyykkeeTTAArrMMeellaaPP
yy""aagg´́®®BB´́ppßß  ..  eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggKKSSggbbMMBBggkk  KKµµaanncceemmII¬¬yyKKµµaannssMMnnYYrr  KKaatt''GGgg¨¨
yyFFµµwwggddUUccmmnnuussßßKK  ®®ssaallxx¬¬ÁÁnnddUUccssMMLLII  QQbb''ddwwggxx¬¬ÁÁnnKKaatt''CCaaGGII√√eeTTAAeehhIIyy  ..  KKaatt''
nnwwkkkk~~¨g̈gcciitt††ffaa  {{  !!  BBYYkk‰‰ggee®®bbIIssMMddIITTnn''PP¬¬nn''llÌÌ  eeVVkkGGjjeeTTeettII  !!  ..

eeBBlleennaaHH®®ssaabb''EEtteeXXIIjj  kkUUnn®®ssIIeeBBAArrbbss''KKaatt''bbeeNNII††rr®®ssIImm~~aakk''GGaayyuu®®bbEEhh
ll3377qq~~SS  eeQQµµaaHHGGaaeevvOOtt  ccUUllmmkkCCYYbbyyaayyeeTToogg  ..  lluuHHmmaannmmnnuussßßffIIµµccUUllmmkkddll''
eemmeeccaarreeQQµµaaHHLL¨g̈g--jj¨¨""nnkk**ccaabb''́́ ddeemmbbUUddUUyybbeeNNII††rrKK~~aaeeTTAAeellIIggmm""UUttUUbbrreeccjjeeTTAA˘̆˘̆˘̆

lluuHH®®kkuummeeccaarreeccjjppuutt  eeTTIIbbGGaaeevvOOtteellaattmmkk{{bbyyaayyeeTToogg  rrYYcchhuuccssMMbbuu®®tt
mmYYyyCCUUnnKKaatt''  ®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  ––

--  bbgg  !!  eennHHssMMbbuu®®ttrrbbss''  eeCCIInnssaa  xxMM∆∆¨V̈VnnTTTTYYllBBII®®BBMMEEddnnEExxµµrr--´́ffCCaayyUUrreehhII
yy  !!  xxMM∆∆¨ëessIIuubbssYYrrrrkkbbggyyUUrreehhIIyy  !!  xxMM∆∆¨m̈miinnssµµaannffaabbggeennAArrss''eeTT  !!  ..

yyaayyeeTTooggTTTTYYllVVnnssMMbbuu®®ttrrbbss''kkUUnn®®bbuussTTII33eeddaayy´́ccddnn¥¥  ..  KKaatt''mmaann
kkaarrrrMMeePPIIbbCCaayy""aaggxx¬¬SSgg  jj&&rr´́ddTTee®®TTIIkk  ee®®JJHHeeCCIInnssaaVVtt''xx¬¬ÁÁnnttSSggBBIIEExxkkkk˚d̊daaqq~~SS1199--
7777  eennAAeeBBllEEddllGGggkkaarryykkxx¬¬ÁÁnnKKaatt''eeTTAAXXMMuuXXSSggddaakk''kk~~¨g̈gKKuukk®®ssIIeemmmm""aayy´́®®BBttaa
EEbbnn  KKaatt''TTTTYYllddMMNNwwggffaa      eeCCIInnssaa®®ttUUvvttMMNNaaggrrbbss''GGggkkaarrVVjj''ssmm¬¬aabb''eennAAxxaagg
tt∫∫ËËggPPUUmmiikkgg˙ṫt  ..  KKaatt''ssµµaannEEttss¬¬aabb''eeTTAAeehhIIyy  VVtt''ddMMNNwwggkk~~¨g̈grryy::33qq~~SS  ..  GGssççaarr¥¥
NNaass''́́ ff©©eennHH  KKaatt''VVnnTTTTYYllssMMbbuu®®ttrrbbss''kkUUnn®®bbuussdd**kkMMsstt''  ddaakk''GGss&&yyddΩΩaanneennAA
®®bbeeTTssVVrrSSgg  ..  yyaayyeeTTooggGGaannssMMbbuu®®ttbbeeNNII††rr  KKaatt''yyMMbbeeNNII††rr  eeddaayyrrMMeePPIIbbcciitt††
ee®®ttkkGGrryy""aagghhYYsseehhttuu  ..

GGaannssMMbbuu®®ttccbb''  yyaayyeeTTooggeellaatteeTTAA{{bbGGaaeevvOOtt  ®®BBmmTTSSggEEff¬¬ggeesscckkII††GGrrKKuu
NN  ..  rrYYccKKaatt''eellIIkk´́ddssMMBBHH®®BBHHBBuuTTÏÏ  ®®BBHHFFmm··  ®®BBHHssggÙÙ  ®®BBHH≤≤nnÊÊ  ®®BBHH®®BBhhµµ  nniiggeeTT
vvttaappggTTSSggBBYYgg  ®®BBmmTTSSggEEff¬¬ggffaa  ––

--  {{eellaakkeeGGIIyy  !!  eellaakkbbeeggII˚t̊tmmnnuussßßeellaakk  eellaakkmmiinnllHHbbgg''eeccaallmmnnuu--
ssßßEEddll®®bb®®BBiitt††nnUUvvGGMMeeBBIIllÌÌeeLLIIyy  ..  xxMM∆∆¨®̈®BBHHkkrruuNNaakkMMBBuuggeeddIIrrmmkkddll''®®cckkTT&&ll  KKWW
yyYYnnhhaaNNUUyynniigg®®kkuummEExxµµrrCCaaGGaayy""ggrrbbss''vvaarruujj®®ccaannxxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨®̈®ttUUvvEEttrrtt''eeccaall®®ssuukk  ..
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GGaaeevvOOtteeGGIIyy  !!  xxMM∆∆¨K̈KµµaannbbMMNNggrrtt''eeccaallmmaattuuPPUUmmiiTTII22eennHHTTaall''EEtteessaaHH  ..  EEtt≤≤LLËËvv
eennHHeeddIImm∫∫IICCIIvviittrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ nniiggCCaaBBiieesssseeddIImm∫∫IIGGnnaaKKttrrbbss''GGggaarraa  xxMM∆∆¨®̈®ttUUvvEEtteeTTAAttaamm
eeCCIInnssaa  CCaaddaacc''xxaatt  ..

s†ayeGIyEsns†ay TwkdI´®B®Bwkßakmı¨Ca !
eeBBlleennaaHH®®ssaabb''EEtteeXXIIjjGG~~kk®®KKUU  ssUUppaann  ccUUllmmkk,,  mmaannÚÚkkJJrrssbb∫∫aayyEEbb¬¬kk

eeddIImm∫∫IIbbbbYYllyyaayyeeTTooggccaakkeeccaall®®ssuukkEExxµµrr  ..  GG~~kk®®KKUUGGHHGGaaggffaa  ssUUmmkkMMuu®®BBYYyyVVrrmm∏∏
GGII  ee®®JJHHKKaatt''mmaannbbgg´́ff¬¬®®bbuussmm~~aakk''  CCaaeevvCCÇÇbbNNiiÎÎttrrss''eennAAssBB√√́́ ff©©‰‰®®bbeeTTssEEbbll
hhßßiikk  CCaammYYyy®®KKYYssaarr  ..  KKaatt''CCYYyyyyuuvvCCnnBBIIrrnnaakk''CCaaCCnneePPoossxx¬¬ÁÁnneennAACCMMrrMMxxaavvGGIIuuddaagg
[[ccUUllmmkkTTTTYYllxxMM∆∆¨n̈niiggkkUUnnbbIInnaakk''  nnSSeeccjjeeTTAAkkaann''xxaavvGGIIuuddaagg  eennAA®®BBwwkkEEssÌÌkkeennHH  ..  ddUU
eecc~~HHxxMM∆∆¨m̈mkkbbbbYYllbbggeeTTAACCaammYYyy  ..

yyaayyeeTTooggee®®ttkkGGrrCCaaGGttiibbrriimmaa  ååbbmmaaddUUccCCaaKKaatt''kkMMBBuuggeeddIIrrrrkkGGuuss®®ssaabb''EEtt
®®bbTTHHeeXXIIjjeeQQIIggaabb''  ..  KKaatt''ssMMeerrcccciitt††PP¬¬aammffaa  ®®ttUUvvEEttccaakkeeccaallmmaattuuPPUUmmiikkmmıı¨C̈Caa  TTuukk
[[yyYYnnhhaaNNUUyymmYYyy®®KKaassiinnccuuHH  ..

❑                                ❑

❑
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‹‹  yyaayyeeTTooggccaakkeeccjjBBII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa

‹‹  yyaayyeeTTooggccUUllCCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊ

‹‹  yyYYnnhhaaNNUUyyttaammbbJJÇÇaa[[bbUUddUUyyttaammssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrr

‹‹  yyaayyeeTTooggTTTTYYllrrggTTuukk≈≈55ddgg

KKYYrrGGaassUUrryyaayyeeTTooggnniiggGG~~kk®®KKUUssUUppaannIICCaa´́®®kkEEllgg      eeddaayymmiinnVVnnddwwggffaayyuuvv
CCnnEEddllCCaaGG~~kknnSSpp¬¬ËËvvTTSSggBBIIrrnnaakk''eennaaHH  CCaaeeccaarrEEddllyyYYnnhhaaNNUUyyVVnnbbgg˚b̊beeggII˚t̊t
eeLLIIggeeTT  ..

®®BBllwwmm´́ff©©TTII1166--66--8800  eemm""aagg®®bbEEhhll55®®BBwwkk  yyaayyeeTTooggbbeeNNII††rrGGggaarraakkUUnn
®®ssIIrrbbss''KKaatt''  ..  rrII‰‰GG~~kk®®KKUUssUUppaannIIvviijj  KKaatt''bbeeNNII††rrkkUUnnttUUcc@@  mmaann®®ssIIBBIIrrnnaakk''nniigg®®bbuu
ssmm~~aakk''  eeTTAACCYYbbCCMMuuKK~~aaeennAAxxaagglliiccppßßaarrkk∫∫aalleexxµµaacc  ttaammpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  EEddlleeccaarr
««ddaakk''TTiiss»»  [[eeTTAAGGgg¨ÿyrrgg''ccSSeennAATTIIeennaaHH  ..

TTSSgg66nnaakk''GGgg¨ÿyppÊÊaall''ddII®®tteeVVmmkk∫∫aallCCgggg''kkMMee®®VVnn@@  rrgg''ccSSGG~~kknnSSpp¬¬ËËvvdd**ccEEmm¬¬
kk  GGtt''VVyy®®kkhhaayyTTwwkk  ..  EEPP~~kkssmm¬¬wwggeemmIIllEExxµµrrCCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''kkMMBBuuggccaakkeeccaall
mmaattuuPPUUmmiikkmmıı¨C̈Caa  CCaahhUUrrEEhheeddaayyeessrrIIeeTTAAkkaann''®®bbeeTTss´́ff  ..  KKµµaanneeXXIIjjnnrrNNaannSSpp¬¬ËËvv
nnrrNNaassYYrr  nnrrNNaahhaammXXaatt''eeTT  ..  

eemm""aagg11rreessoolleeTTAAeehhIIyy  mmiinnTTaann''eeXXIIjjGG~~kknnSSpp¬¬ËËvvmmkkddll''  yyaayyeeTTooggmmaann
GGaarrmmµµNN__ssggßß&&yy  KKaatt''hhaarrmmaatt''bbMMrruuggnniiyyaayynnUUvvkkaarrssggßß&&yyrrbbss''KKaatt''®®VVbb''GG~~kk®®KKUU
ssUUppaannII  ®®ssaabb''EEtt……ÂÂhh√√SSggkkgg''ggWWuutt  !!

TTSSggGGss''KK~~aa®®kkeeLLkkEEPP~~kkssmm¬¬wwgg  kk**eeXXIIjjyyuuvvCCnnBBIIrrnnaakk''GGaayyuu®®bbEEhhll2200qq~~SS

CMBUkTI22

yayeTogedIrcakecj
BImatuPUmikmı¨Ca
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ÚÚkk®®kkGGWWtt  eess¬¬øøkkJJkk''ssÌÌaattVVttssmmrrmm¥¥  mmuuxxmmaatt''ddUUccyyYYnn  CCiiHHkkgg''yy""aaggffIIµµ  ..  eeCCIIggvvaa
mm≈≈aaggeennAAeellIIQQ~~aann''kkgg''  eeCCIIggmm≈≈aaggeeTToottCCaann''ddII  ..  vvaaeebbIIkkEEPP~~kkFFMM@@ssmm¬¬kk''ssmm¬¬wwggyyaayy
eeTTooggnniiggGGggaarraa  ..  GGaamm~~aakk''mmaaDDttUUcceellIIkk´́ddccggÌÌ¨l̈lyyaayyeeTToogg®®BBmmTTSSggssYYrrrreebboobbmmii
nneeBBjjcciitt††ffaa  ––

--  GGMMuu‰‰ggeeTTAAEEddrr……  ??  ..
eeBBlleennaaHHGG~~kk®®KKUUssUUppaannIIeeqqII¬¬yyCCMMnnYYss  ––
--  ccaaHH±±  !!  KKaatt''eeTTAACCaammYYyyeeyyIIggEEddrr  ..
GGaaeeccaarrmm~~aakk''mmaaDDFFMMxxııss''  nniiyyaayyEExxµµrrmmiinnssUUvvcc∫∫aass''  ssmm¬¬wwggGG~~kk®®KKUUyy""aaggmmuutt®®BBmm

TTSSggssII††bbeennÊÊaassffaa  ––
--  eehhttuummiiuuttBBIImm""aassIIuullmmiiuunn  mmIInn‰‰nnmmiinn®®VVbb''jj""¨m̈mffaammaannmm""aannuusseeTTAACCaammYYyy  ??  ≤≤

LLËËvvmmhh__eeddIIrrttaammjj""¨m̈mmmkk  !!  ..
vvaaCCiiHHkkgg''yyWWtt@@BBIImmuuxx  EExxµµrreePPoossxx¬¬ÁÁnnTTSSgg66nnaakk''eeddIIrrttaammee®®kkaayy  ..  lluuHHeeccjjppuutt

BBIIppßßaarrkk∫∫aalleexxµµaaccVVnnccmm©©aayymmYYyyKKIILLËËEEmm""®®tt  kkNN††aallvvaallyy""aaggss©©aatt''  vvaattSSggBBIIrr
nnaakk''kk**bbJJŒŒbb''kkgg''  rrYYcc®®VVbb''[[eeyyIIggGGgg¨ÿyccSSeennAATTIIeennaaHH  ee®®JJHHBBYYkkvvaaVVnneerroobbccMMrrWWuumm""kk
mm""UUttUUrrYYcceehhIIyy  BBYYkkvvaannwwggmmkkyykk  ..

eemm""aaggCCaagg22rreessoolleeTTAAeehhIIyy  !!  yyaayyeeTTooggnniiggGG~~kk®®KKUUssUUppaannIIGGgg¨ÿyrrgg''ccSSGG~~
kknnSSpp¬¬ËËvvdd**ccEEmm¬¬kkeennaaHHeennAAeellIIpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  ..  kkEEnn¬¬ggeennaaHHeennAAeeBBlleeffIIµµeennaaHHmmaannss--
PPaaBBss©©aatt''EEmmnnEETTnnNNaass''eeTTAAeehhIIyy  ..  yyUUrr@@eeTTIIbbeeKKeeXXIIjjmmaannrrWWuumm""kkmm""UUttUUmmYYyybbrr
kkaatt''  ..  BBIIee®®JJHHBBIITTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggeeTTAAkkaann''CCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊmmaannccmm©©aayyCCaagg110000KK˘̆mm˘̆  ..
ddUUeecc~~HH®®bbCCaaCCnneePPoossxx¬¬ÁÁnn®®ttUUvvEEtteeccjjddMMeeNNIIrrBBIITTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggttSSggBBII®®BBllwwmm  ..

yyaayyeeTTooggmmiinnTTuukkcciitt††GG~~kknnSSpp¬¬ËËvvdd**ccEEmm¬¬kkeennaaHH  KKaatt''ssMMeerrcccciitt††CCYYllmm""UUttUUmmYYyyCCiiHH
CCaammYYyykkUUnn®®ssIIGGggaarraa  nniiggGGaahhflflaajjCCaakkUUnn®®ssIIcc∫∫ggrrbbss''GG~~kk®®KKUUssUUppaannII  eeTTAAkkaann''TTII®®bb
CCMMuuCCnnssIIuussUUppuunnmmuunn  ..  KKaatt''ssnn¥¥aannwwggGG~~kk®®KKUUssUUppaannII  ffaannwwggCCYYbbKK~~aaeennAATTMMnnbb''®®ttgg''pp¬¬ËËvv
kkaacc''ccUUllppßßaarrssIIuussUUppuunn  ..  yyaayyeeTTooggFFaannaayykkmmaassnniiggeeBB®®CCrrbbss''GG~~kk®®KKUUssUUppaannII
mmYYyykkJJççbb''mmaanntt´́mm¬¬®®bbEEhhll2200mmWWuunnVVtt  nnSSbbeeNN††aaHHyykkeeTTAAmmuunn˘̆˘̆˘̆

lluuHHeeTTAAddll''TTMMnnbb''eehhIIyy  GG~~kkeebbIIkkbbrrrrWWuumm""kkkk**ccaabb''ÂÂhh√√SSggQQbb''  ..  yyaayyeeTTooggkk**
[[mmaassmmYYyyhhflfluunnCCaaQQ~~ÁÁll  rrYYcckk**nnSSKK~~aaccuuHHBBIIrrWWuumm""kkmm""UUttUU  rrYYccbbeeNNII††rrKK~~aaeeTTAAGGgg¨ÿyeennAAeellII
cciieeJJIIççmmff~~ll''xxaaggss††SS´́dd  GGtt''VVyy  GGtt''TTwwkk  ..      GGggaarraanniiggGGaahhflflaajjkkMMBBuuggjj¨S̈SVVyyTTeeTT

KKµµaannmm˙˙ËËbb  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjGGaaeeccaarrTTSSggBBIIrrnnaakk''  EEddllbbnn¬¬MMCCaaGG~~kknnSSpp¬¬ËËvv  nniiggbbUUddUUyy
BBIIrrnnaakk''  kkaann''kkSSeePPII¬¬gg AR-15 BBIIrreeddIImmCCiiHHrrWWuumm""kkmm""UUttUUCCaammYYyyKK~~aaeerroobbqq¬¬ggTTMMnnbb''  ..

GGaahhflflaajjnniiggGGggaarraarrtt''ttaammrrWWuumm""kkmm""UUttUUeennaaHHPP¬¬aamm  eeddIImm∫∫IIssYYrrBBtt··mmaannBBIIGG~~kk®®KKUUssUUppaannII
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GGaahhflflaajjEE®®sskkssYYrr®®kkuummeeccaarrffaa  ––
--  BBUU  !!  eeXXIIjjEEmm""xxMM∆∆¨ëeTT  ??  ..
GGaaeeccaarrssaammaann¥¥eeqqII¬¬yykkMMbbuuttkkMMbbuuyyttbbffaa  ––
--  GGtt''ddwwggGGtt''GGIIeeTT  !!  ..
rrYYccvvaakk**bbrrrrWWuumm""kkmm""UUttUUqq¬¬ggTTMMnnbb''eeTTAAVVtt''eeTTAA  ..
GGaahhflflaajjssµµaannffaa  mmuuxxCCaaeeccaarrVVjj''ssmm¬¬aabb''mm††aayynniiggbbÌÌËËnn@@eeTTAAeehhIIyy  kk**EE®®sskk

yyMMTTÂÂnnÊÊSSeeCCIIgg  ..  ccMMEENNkkyyaayyeeTTooggkk**ttkk''ss¬¬¨ẗtss¬¬nn''eess¬¬aaKKiittGGII√√EEllggeeXXIIjjeeTTAAeehhII
yy  ..  ®®ssaabb''EEttææÂÂhh√√SSggmm""UUttUUggWWuutt  KKaatt''kk**EEbbrrEEPP~~kkssmm¬¬wwggmmkkkk**eeXXIIjjGG~~kk®®KKUUssUUppaannIInniigg
kkUUnnttUUcc@@BBIIrrnnaakk''CCiiHHkk~~¨g̈grrWWuumm""kkeennaaHH  ..  GG~~kk®®KKUUddwwkk´́ddkkUUnnccuuHHBBIIrrWWuumm""kk  rrYYcceellaatt{{bbyyaayy
eeTTooggTTSSggTTwwkkEEPP~~kkrrhhaamm  ..

❑                               ❑

❑

eemm""aagg®®bbEEhhllCCaa55rreessoolleeTTAAeehhIIyy  CCnneePPoossxx¬¬ÁÁnndd**kkMMsstt''TTSSgg66nnaakk''kk**bb--
eeNNII††rrKK~~aaccUUllmmkkkkaann''TTII®®bbCCMMuuCCnnppßßaarrssIIuussUUppuunn  ..  eeddIIrrbbeeNNII††rrGG~~kk®®KKUUssUUppaannII  ddMMNNaa--
lleerrOOggEEddllkknn¬¬ggppuutteeTTAAGGMMVVjj''mmiijj®®VVbb''yyaayyeeTTooggffaa  ––

--  eeBBllbbggCCiiHHrrWWuumm""kkeeccjjppuutteeTTAA  xxMM∆∆¨n̈niiggkkUUnn@@GGgg¨ÿyrrgg''ccSSGG~~kknnSSpp¬¬ËËvvdd**ccEEmm¬¬kkyy""aa
ggGGnnÊÊHHssaarr  ..  pp¬¬ËËvveennAAkkEEnn¬¬ggeennaaHH  eennAAeemm""aaggCCaagg33rreessoollmmaannssPPaaBBss©©aatt''eeGGIIyy
EEssnnss©©aatt''  ..  kkMMBBuuggEEttGGgg¨ÿyrrgg''ccSS  ®®ssaabb''EEttGG~~kkeebbIIkkbbrrrrWWuumm""kkmm""UUttUUEEddllCCUUnnxxMM∆∆¨m̈mkkGGMM
VVjj''mmiijjeennHHccaabb''ÂÂhh√√SSggggWWuutt  !!  xxMM∆∆¨ËEbbrrEEPP~~kkssmm¬¬wwggeemmIIll  kk**ssaall''KKaatt''CCaammiitt††PPkkii††rrbbss''
bbII††xxMM∆∆¨ ̈ ..  KKaatt''EE®®sskkssYYrrxxMM∆∆¨f̈faa  ––

bbgg,,  eettIIbbggeeTTAANNaa  ??
xxMM∆∆¨k̈k**®®VVbb''KKaatt''®®ttYYss@@BBIIeerrOOggGGgg¨ÿyccSSGG~~kknnSSpp¬¬ËËvvdd**ccEEmm¬¬kkeennaaHH  ..  KKaatt''ss††aabb''ccbb''kk**

TTHHeeddIImm®®TTUUggff©©ËËrrffaa  ––
--  yyIIbbggeeGGIIyy  !!  kkEEnn¬¬ggeennHHccaabb''BBIIeemm""aaggbbIIrreessoolleeTTAA  mmaanneeccaarrbb¬¬nn''ssmm¬¬aabb''mm

nnuussßßsswwggrraall''́́ ff©©  ..  mmhh__bbgg  !!  nnSSkkUUnneeLLIIggrrWWuumm""kkxxMM∆∆¨m̈mkk  eeyyIIggeeTTAAQQbb''rrgg''ccSSeennAA
ppßßaarrffµµeeKKaall  ..  eeyyIIggccgg''ddwwggeerrOOggeennHHyy""aaggeemm""cc  ??  ..  GG~~kkeebbIIkkrrWWuumm""kkmm""UUttUUkk**eebbIIkkyy""aagg
eellOOnnrrYYcceeTTAAQQbb''ssMMcctteennAAmmuuxxhhaaggKKuuyyTTaavvkkNN††aallppßßaarrffµµeeKKaall  ..  mmYYyyssnnÊÊ¨ḦH
kk**eeXXIIjjGG~~kknnSSpp¬¬ËËvvTTSSggBBIIrrnnaakk''nniiggbbUUddUUyy22nnaakk''eeTToott  mmaannkkSSeePPII¬¬gg  AR-15 BBIIrreeddIImmeennAA



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                332299

CCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnn  CCiiHHrrWWuumm""kkmm""UUttUUCCaammYYyyKK~~aabbrrkkaatt''TTIIeennaaHH  ..  ddUUeecc~~HHGG~~kkeebbIIkkrrWWuumm""kkEEddllxxMM∆∆¨C̈CiiHHkk**
eeddjjttaammrrWWuumm""kk®®kkuummeeccaarrkkiitt@@®®bbppiitt®®bbPPIIggmmkkddll''TTIIeennHH  ..ll..

eeBBlleennaaHH´́ff©©eerroobblliicceeTTAAeehhIIyy  yybb''ggggiitteerroobbccUUllmmkkddll''  ..  {{  !!  ®®ssIIdd**kkMM
sstt''TTSSggBBIIrrnnaakk''eeGGIIyy  !!  eettIInnSSkkUUnneeTTAA®®CCkkeeddkkeennAA‰‰NNaa  [[ccaakkppuuttBBIIkkNN††aabb''́́ dd
eeccaarr  ??  ..  eeyyIIggTTSSggGGss''KK~~aakk**GGgg¨ÿyGGss''ssggÙÙwwmmGGtt''VVyyGGtt''TTwwkk  eeTTAAmmuuxxmmiinnrrYYcc
ffyyee®®kkaayymmiinneekkIItt  eennAA®®ttgg''kkaacc''®®CCuuggppßßaarrssIIuussUUppuunn  ..  ccMMEENNkkGG~~kkeebbIIkkbbrrrrWWuumm""kk
cciitt††ssbb∫∫¨r̈rssvviijj  xxMMeeddjjttaammrrkkeeccaarrmmYYyyll©©aaccrrkkmmiinneeXXIIjj  kk**bbrrrrWWuumm""kkvviilleeTTAAkkaann''
TTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggvviijj  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjCCnneePPoossxx¬¬ÁÁnn66nnaakk''ddEEddll  ..  KKaatt''kk**bbJJŒŒbb''
rrWWuumm""kkmm""UUttUUrrYYcckk**TTUUnnµµaannffaa  ––

--  bbgg@@  !!  ssMMNNaakk''eennAATTIIeennHHmmiinnVVnneeTT  !!  ®®kkuummeeccaarr´́ff©©mmiijjmmuuxxCCaattaammmmkkBB¥¥aa
VVTTbbgg@@eehhIIyy  ..  eeBBllyybb''ggggiittmmkkddll''  mmuuxxCCaammaannee®®KKaaHHff~~aakk''CCaammiinnxxaann  ..
mmhh__GGeeJJIIÇÇjjeeLLIIggrrWWuumm""kkxxMM∆∆¨m̈mkk  !!  eeyyIIggvviill®®ttLLbb''eeTTAATTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggvviijj  ´́ff©©ee®®kkaa
yysswwmmxxMM∆∆¨C̈CUUnnrrhhUUtteeTTAAddll''ppßßaarrnniimmiitt††  ..  

eemm""aaggCCaagg66rreessooll  GG~~kkeebbIIkkrrWWuumm""kkmm""UUttUUkk**ddwwkkBBYYkkeeyyIIggccaakkeeccjjBBIIppßßaarrssIIuussUUppuu
nn  ..  lluuHHrrWWuumm""kkbbrrCCiittddll''PPUUmmiibbnnÊÊaayynnaagg  yyaayyeeTTooggccaabb''́́ ddGG~~kk®®KKUUssUUppaannIIkkaann''  ®®BB
mmTTSSggnniiyyaayyddMMGGUUjjff©©ËËrrffaa  ––

--  GGUUnn  !!  bbggss††aayyNNaass''eeddaayyeeyyIIgg®®ttUUvvEEbbkkKK~~aakk~~¨g̈geeBBlleennHH  ee®®JJHHbbggVVnn
ssnn¥¥aaCCaammYYyynnwwggss&&kkii††33--ss&&kkii††44yyYYnnffaa  nnwwggCCYYbbvvaakkaallBBIImmßßiillmmiijjeennHH  ..  ´́ff©©eeNNHH
hhYYsseeBBllmmYYyy´́ff©©eeTTAAeehhIIyy  ..  bbggmmiinnGGaaccvviilleeTTAAkkaann''kkUUnnxxÊÊmmrrbbss''bbggvviijjVVnn
eeTT  ..

yyaayyeeTTooggnniiyyaayyddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  rrWWuumm""kkmm""UUttUUkk**bbrrqq¬¬ggssııaannPPUUmmiibbnnÊÊaayynnaaggllµµmm
KKaatt''®®VVbb''GG~~kkeebbIIkkbbrrcciitt††FFmm··[[bbJJŒŒbb''rrWWuumm""kk  ®®BBmmTTSSggEEff¬¬ggGGMMNNrrKKuuNNppgg  ..  rrYYcckk**
nnSSkkUUnnccuuHHBBIIrrWWuumm""kk  ..  kk~~¨g̈g{{kkaassEEbbkkKK~~aaccuuggee®®kkaayyeennHH  ®®ssII@@TTSSggBBIIrrnnaakk''ttwwgg®®ttUUggeessIIÊÊ
rree®®bbHH  KKSSggmmaatt''rrkkJJkk¥¥nniiyyaayyKKµµaann  ®®ttUUvvEEbbkkKK~~aakkNN††aallssııaannbbnnÊÊaayynnaagg  KKWWEEbbkk
KK~~aarrhhUUtt  ..

yybb''eennaaHHyyaayyeeTTooggnniiggkkUUnn®®ssIIeeddkkssMMrraakkkk~~¨¨ggkkUUnnxxÊÊmmrrbbss''kkµµÁÁyyCCIIddUUnnmmYYyy
ssgg''ssƒƒiittCCaabb''nnwwggkk∫∫aallssııaann  ..  KKaatt''eeddkkmmiinnllkk''TTaall''EEtteessaaHH  ee®®JJHHss††aayyTTwwkkddII
kkmmıı¨C̈CaaCCaa´́®®kkEEllgg  ..

ccEEmm¬¬kkNNaass''yyYYnnhhaaNNUUyy  ccUUllmmkklluukklluuyyrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTssEExxµµrrPP¬¬aamm  vvaa
´́qq~~®®bbDDiittEExxµµrrGGaayy""ggrrbbss''vvaa[[kk¬¬aayyeeTTAACCaaeeccaarryy""aaggssaahhaavveeXXaarreeXXAAGGssççaarr¥¥  ..
ddUUeecc~~HHeess~~øøttee®®bbIÍ́ ddeeccaarr  KKWWyyYYnnhhaaNNUUyymmaannEEppnnkkaarr®®JJggTTuukkmmkkeeddIImm∫∫IIkkMMccaayy
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EExxµµrr  ..  BBIIee®®JJHHEExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''CCaammççaass''TTwwkkddIIBBiitt@@  eeTTIIbbnnwwggeeccjjppuuttBBIIkkNN††aabb''́́ ddGGgg
kkaarrGGnnaammiikkVVtt´́ddTTeeTTVVkk''ss∫∫aatteeTTAAeehhIIyy  ..  ®®ssaabb''EEttccUUllmmkkCCYYbb®®bbTTHHrrbbbb
®®KKbb''®®KKggrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyCCaarrbbbbeeccaarr  ®®KKbb''@@KK~~aaGGss''ssggÙÙwwmm  ®®ttUUvvEEttbbbbYYllKK~~aa
ppßßggee®®BBggrrtt''eePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''®®bbeeTTss´́ff  TTuukkTTwwkkddII[[yyYYnnhhaaNNUUyyeeTTAAccuuHH  ..

eettIImmaanneess~~øøttGGII√√®®bbeessIIrrCCaaggeess~~øøtteeccaarr  ??
yyaayyeeTTooggnnwwkkeeXXIIjj®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayy  KKaatt''GGss''ssggÙÙwwmmrrllIIgg  mmiinnddwwggffaa®®BB

llwwmmEEssÌÌkk  KKaatt''®®ttUUvveeddIIrreeTTAANNaavviijjeeTT  ??  BBIIee®®JJHHeebbIIKKaatt''eeTTAAkkaann''bbrreeTTss  eettII®®ttUUvveeFFII√√
eemm""††cccciiJJççwwmmCCIIvviitt  ??  KKiittddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  KKaatt''vveegg√√ggssflfluuggeessIIÊÊrrqqÁÁtt˘̆˘̆˘̆  GGss''mmeeFF¥¥aaVVyy
eehhIIyy  !!  eennAAeeBBlleerroobbCCiittPP¬¬WWKKaatt''kk**ssMMeerrcccciitt††ddaass''bbÌÌËËnnCCIIddUUnnmmYYyy  rrYYccpp††SSffaa  ––

--  kkµµÁÁyyeeGGIIyy  !!  eebbIIGGtt''BBIImmIIggeeTTAA  ccUUrrkkµµÁÁyyEEffTTSSGGggaarraappggNNaa±±  !!  ..
kkµµÁÁyyeennaaHHssµµaannEEttmmIIggeekkIIttTTuukkxx¬¬SSggeeBBkkvveegg√√ggssµµaarrttII  kk**mmiinnyykkcciitt††TTuukkddaakk''GGII√√

eeTT  ®®KKaann''EEtteeqqII¬¬yyffaa  ––
--  VVTT  !!  ..  rrYYccssmm©©MMeeddkkllkk''eeTTootteeTTAA  ..
´́ff©©TTII1177--66--8800  eemm""aagg®®bbEEhhll55®®BBwwkk  yyaayyeeTTooggee®®kkaakkeeddIIrreeTTAAkkaann''kk∫∫aall

ssııaann  EEddllTTwwkkssÊÊwwggkkMMBBuuggCCnn''hhUUrr®®ttVVjj''  KKaatt''bbMMrruuggeellaattkk~~¨g̈gTTwwkkssmm¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn  ..
®®ssaabb''EEtt  !!  sseemm¬¬ggmmYYyyeehhIIrrBBIIkk∫∫aallssııaannmm≈≈aagg‰‰eeNNaaHHffaa  ––

--  bbgg@@  !!  ..
yyaayyeeTTooggkk**EEbbrrEEPP~~kkssmm¬¬wwggrrkkmmççaass''sseemm¬¬gg  ..
{{  !!  eellaakkeeQQOOtteeTTeettII  !!  ..
eellaakkeeQQOOttCCaaGGttIItteellxxaaFFiikkaarrFFnnaaKKaarr≤≤NNTTaannCCaattiieexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  eeBB--

llCCYYbbKK~~aaeeddaayy´́ccddnn¥¥  eellaakkeeQQOOtteellaatt{{bbyyaayyeeTTooggbbgg˙ȧajjkkaayyvviikkaarrffaa
KKaatt''nnwwkkyyaayyeeTTooggNNaass''  ..  eellaakkee®®ttkkGGrrNNaass''  ..  yyaayyeeTTooggee®®ttkkGGrrCCaa
´́®®kkEEllggEEddrr  ..  GG~~kkTTSSggBBIIrrkk**ccaabb''ssYYrrssuuxxTTuukk≈≈KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk®®KKbb''®®bbkkaarr  kk~~¨g̈g
rryy::eeBBll66qq~~SSEEddllEEbbkkKK~~aaeennHH  ..  TTIIbbJJççbb''yyaayyeeTTooggssYYrreellaakkeeQQOOttffaa  ––

--  eettIIssBB√√́́ ff©©GGUUnnssMMNNaakk''eennAA‰‰NNaa  ??
eellaakkeeQQOOttmmaannkkaarrrraaEErrkkbbnnii††cc  mmYYyyssnnÊÊ¨ḦHeeTTIIbbxxßßiibb®®VVbb''yyaayyeeTTooggffaa  ––
--  xxMM∆∆¨ëennAACCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊCCaabb''®®BBMM®®bbTTll''EExxµµrr´́ff  !!  ..
ææddUUeecc~~aaHHyyaayyeeTTooggrrMMeePPIIbbcciitt††ee®®ttkkGGrrNNaass''  KKaatt''kk**eessII~~rrssMMuueeTTAAttaammeellaakk

eeQQOOtt  eeTTAAkkaann''CCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊ  ..
eellaakkeeQQOOttyyll''®®BBmmTTTTYYllnnUUvvssMMeeNNIIrrrrbbss''yyaayyeeTTooggeeddaayyrrIIkkrraayy  ..

yyaayyeeTTooggssMMeerrccCCYYllrrWWuumm""kkmm""UUttUUmmYYyytt´́mm¬¬mmYYyyCCIImmaass  CCiiHHKK~~aabbIInnaakk''  EEmm""--kkUUnnnniiggeellaa
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kkeeQQOOtt  eeccjjddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''PPUUmmiinniimmiitt††  EEddllmmaannccmm©©aayy®®bbmmaaNN3300KK˘̆mm˘̆  ..  rrWWuu--
mm""kkkk**eerraaTTii__mm""aassIIuunnrrYYcceeVVHHBBYYyyyy""aaggeellOOnneeTTAAkkaann''TTIIeeddAA  ..  rrWWuumm""kkmm""UUttUU®®ttUUvvqq¬¬ggkkaatt''®®bb
CCaaCCnnEExxµµrreePPoossxx¬¬ÁÁnnCCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''  kkMMBBuuggEEtteeddIIrreeccjjeeccaall®®ssuukkeeddaayyeeCCIIggBBII
ee®®JJHHKKµµaannmmaassCCYYllrrWWuumm""kkmm""UUttUUCCiiHHnnwwggeeKK  --  KKYYrr[[sseegg√√KKnniiggGGaaeeNNaaccGGFFmm··CCaa´́®®kk
EEllgg  ..

BBIITTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggeeTTAAkkaann''CCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊmmaannccmm©©aayyCCaagg110000KK˘̆mm˘̆  ®®bbCCaaCCnn
EExxµµrreePPoossxx¬¬ÁÁnneeddIIrreeddaayyeeCCIIgg  ®®ttUUvveeccjjddMMeeNNIIrrBBIITTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggBBII®®BBllwwmm  ®®ttUUvveedd
kkssMMrraakkeennAAPPUUmmiinniimmiiµµttmmYYyyyybb''  yybb''TTII33eeTTIIbbeeTTAAddll''CCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊ  ..

ccMMEENNkk®®bbCCaaCCnneePPoossxx¬¬ÁÁnnEExxµµrrEEddllmmaannmmaass  eeKKnnSS®®KKYYssaarrCCYYllrrWWuumm""kkmm""UUttUU
CCiiHHeeccjjeeccaall®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaCCaahhUUrrEEhhrrddUUcc®®bbCCaaCCnn®®bbeeTTssGGWWrr""uubbbbeeNNII††rr®®KKYYssaarr
eeddIIrrllMMEEhhkkaayyEExxvviissßßmmkkaallrrddUUvveekk††AAddUUeecc~~aaHHEEddrr  ..

BBIITTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbggeeTTAAccMMrrMMNNggcc&&nnÊÊ  eeyyIIgg®®ttUUvveeFFII√√ddMMeeNNIIrrqq¬¬ggkkaatt''®®bbCCMMuuCCnnddUUccCCaa
ppßßaarrkk∫∫aalleexxµµaacc,,  ffµµeeKKaall,,  PP~~MMttUUcc,,  mmggllbbUUrrII,,  ssIIuussUUppuunn  nniiggkkUUnnppßßaarrPPUUmmiinniimmµµiittCCaaeeddIImm
KKµµaanneeXXIIjj®®kkssYYggmmaannssmmttƒƒkkiiccççNNaammYYyyeeccjjmmkkssYYrrrrkkeehhttuuppll      ……hhaammXXaatt
'GGII√√TTaall''EEtteessaaHH  ..  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrreeddIIrreeccjjccaakkeeccaall®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeBBlleennaaHH  KKWWeeddII
rreeddaayyeessrrII  KKµµaannrrtt''  KKµµaanneeKKcceeTT  ..

ddUUeecc~~HHbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjffaa  yyYYnnhhaaNNUUyymmaannEEppnnkkaarr®®JJggTTuukkCCaaee®®sscc  CCaa
yyUUrrqq~~SSNNaass''mmkkeehhIIyy  ..  ddUUccCCaaeennAAkk~~¨g̈gssmm&&yyGGggkkaarrGGnnaammiikk  kk~~¨g̈grryy::44qq~~SS  vvaa
KKiittEEttBBIIssmm¬¬aabb''rrggaallrrhhUUttTTaall''EEttEExxµµrrss¬¬aabb''ppuuttBBUUCC  ..  ccMMEENNkkEExxµµrrEEddlleennAAeess
ssssll''eennAArrss''  ®®ttUUvvVVkk''ss∫∫aatt  ee®®JJHHGGggkkaarrcc∫∫ËËtteekkoobbddkkhhUUtt®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††GGss''
rrllIIggssll''EEttVVtt´́ddTTeeTT  ..ll..

lluuHHmmkkddll''ssmm&&yyyyYYnnhhaaNNYYyyccUUllmmkklluukklluuyy®®bbeeTTssEExxµµrrCCMMnnYYssGGgg--
kkaarrGGnnaammiikk  vvaaEEbbrrCCaa®®bbmmUUllEExxµµrr®®kkhhmmEEddllmmaannnniinn~~aakkaarryyYYnn  KKWWGGttIIttEExxµµrreevvoottmmii--
jj  nnSSyykkmmkkbbMMJJkk''ss&&kkii††nniiggGGaavvuuFF[[eeLLIIggvviijj  ..

vvaabbMMJJkk''eeKKaallCCMMhhrryy""aaggmmSS[[®®kkuummeennHH  KKWWeeBBll´́ff©©®®bbkkaassttSSggEEttggxx¬¬ÁÁnnCCaaGG~~kk
eess~~hhaaCCaattii  eeBBllyybb''®®ttUUvvEE®®bb®®kkLLaaCCaaeeccaarrPP¬¬aamm  ..  eeccaarrbb¬¬nn''kk~~¨g̈gssmm&&yyyyYYnnhhaa--
NNUUyyccUUllrraatttt∫∫aattlluukklluuyy®®bbeeTTssEExxµµrr  mmaannssPPaaBBkkaaccssaahhaavvyy""aaggGGssççaarr¥¥
KKWWccaabb''ccggrrYYccGGaarrkkmm††ggbbnnii††cc@@  bbgg≈≈MMTTaarrmmaasseeBB®®CC  ..  eeTTaaHHmmaann[[vvaa  kk**ss¬¬aabb''  KKµµaann[[
vvaakk**ss¬¬aabb''  ..  EEssnneevvTTnnaasswwggrrkkJJkk¥¥EExxµµrrssrreessrrKKµµaanneeTT  ..  mm""¥¥aaggeeTToott,,  kkUUnn®®ssII
EExxµµrr®®kkmmMMuusswwggmmiinnTTaann''eeBBjjvv&&yy®®ttUUvvBBYYkkvvaarrMMeellaaPP  rrYYccssmm¬¬aabb''eeccaall  ..  eeTTaaHHbbggbbÌÌËËnn
rrYYmmQQaammEExxµµrrKKµµaannbbMMNNggrrtt''eeccaall®®ssuukkkk**eeddaayy  eeBBlleennaaHH®®ttUUvvEEttrrtt''eeccaallCCaaddaacc
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''xxaatt  ee®®JJHH®®bbeeTTssEExxµµrreennAAeeBBlleennaaHH  VVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaannKKrr  ««eeccaarr»»  eeTTAAeehhIIyy  ((
ssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  ––  eeccaarryyYYnnrraabb''JJnn''nnaakk''  VVnn®®ttUUvveeKKeeddaaHHEEllggBBIIKKuukk®®ssuukkyyYYnn  [[
mmkkkkkkUUrrkkkkaayyssnnii††ssuuxxeennAA®®ssuukkEExxµµrr  ))  ..

kkaalleeNNaaHHmmaannbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrEEddllrrggee®®KKaaHHxx¬¬HH  rrtt''eeTTAAbb††wwggyyYYnnCCaabbUUddUUyy  vvaaeeFFII√√
®®BBeeggIIyyKKµµaanneeGGIIeeBBIIeeLLIIyy  ..  eeBBlleennaaHH  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrrPP&&yyxx¬¬aacc®®BBWWjjaakk''ssaacc''BBIIee®®JJHH
eeXXIIjjGGMMeeBBIIeeccaarrbb¬¬nn''ssmm¬¬aabb''dd**eeXXaarreeXXAAeennHHeeddaayyppÊÊaall''@@EEPP~~kk  ..

ddUUeecc~~HH®®bbCCaaCCnnEExxµµrrGGss''ssggÙÙwwmmKKµµaannTTIIrrMMBBwwgg  ®®ttUUvvEEtt®®bbmmUUlljjaattiissaarreellaahhiitt
EEddllssll''eennAArrss''  bbeeNNII††rrKK~~aaccaakkeeccjjeeccaallmmaattuuPPUUmmiiCCaaTTII®®ssLLaajj''KKYYrr[[eessaakk
ss††aayy  TTuukk[[yyYYnnnniigg®®kkuummEExxµµrrGGaayy""ggvvaa  CCaahhUUrrEEhhddUUccCCaakkzziinneeTTAAkkaann''®®ssuukk´́ff  ..

BBIIee®®JJHH®®KKbb''@@rrUUbbFF¬¬aabb''®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHVVkk''ss∫∫aattkk~~¨g̈grrbbbbrrbbss''GGggkkaarrGGnnaammiikkmm††
ggrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  bbccçç¨b̈b∫∫nn~~kk~~¨g̈gssmm&&yyyyYYnnhhaaNNUUyyccUUllmmkklluukklluuyyrraatttt∫∫aatt
®®bbeeTTssEExxµµrr  eeccaarrccUUllmmkkbb¬¬nn''  ccUUllmmkkssmm¬¬aabb''  ..  KKWWGGttIIttttMMNNaaggGGggkkaarrGGnnaammiikk
ddEEddll  EEddllCCaaGGttIIttXXaattkkrr  ..  mmiinnEEttbb""uueeNNˆâaHH  EEffmmTTSSggmmaannbbUUddUUyyKKSS®®TTeeTToott
ppgg  ..  eettIImmaanneess~~øøttGGII√√®®bbeessIIrrCCaaggeess~~øøtteeccaarreennHHeeTToott  ??  ..

ccMMEENNkkyyYYnnhhaaNNUUyyvvaallaakk''mmuuxxVVnnyy""aaggCCiittddEEddll  ..  mmaannbbggbbÌÌËËnnEExxµµrr
eeyyIIggxx¬¬HHEEddllxx√√HHkkaarr®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaa  kkMMBBuuggbbeeNNII††rr®®KKYYssaarreeccjjeeccaallTTwwkkddIITTuukk[[
yyYYnneeTTAAeehhIIyy  EEbbrrCCaaeeFFII√√mmaatt''CCIIbbGGUUcc@@ssrreessIIrrffaa  ––

--  yyYYnnhhaaNNUUyymmaannååbbkkaarrKKuuNNeeTTAAvviijj  !!
--  eettIImmaannGGII√√KKYYrr[[xxµµaass''eeGGoonnCCaaggeennHHeeTTAAeeTToott  ??
KKWWeennAAeeBBllEEddllyyaayyeeTTooggbbeeNNII††rrkkUUnn®®ssIIccaakkeeccjjBBIImmaattuuPPUUmmiikkmmıı¨C̈CaaeennAA´́ff©©

TTII1166--66--8800  eeTTIIbbKKaatt''eeXXIIjj  ddwwgg  nniiggyyll''BBIIbbJJ˙ȧaeennHH  ..
eess~~øøtteeccaarreennHH  yyYYnnhhaaNNUUyybbeeggII˚t̊teeLLIIgg  eeddIImm∫∫IIkkMMccaayyEExxµµrr[[rrtt''eeccaallTTuukk

TTwwkkddII[[vvaa  ..
eess~~øøttvvaayykkMMccaayy®®ttIIeennHH  yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottmmiijjvvaaee®®bbIImm††ggrrYYcceehhIIyyttSSgg

BBIIqq~~SS11994455ddll''11995544  eeddIImm∫∫IIkkMMccaayyEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ..  vvaaVVnnTTTTYYllllTTÏÏpplldd**
KKaabb''®®bbeessIIrr  vvaaGGaaccvvaattTTIIyykknnKKrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammVVnnyy""aaggggaayy  vvaaKKµµaannhhtt''eennOOyy
nnwwggeeFFII√√ssÂÂggaammeeTT  ..

≤≤LLËËvveennHHyyYYnnhhaaNNUUyyddEEddll  EE®®bbeeQQµµaaHHBBIIeevvoottmmiijjeeTTAACCaaeevvoottNNaamm  kkMMBBuugg
nnSSyykkeess~~øøttvvaayyTTwwkkkkMMccaayy®®ttIIeennHH  mmkkssaabb®®BBYYssJJsseeBBjjkkmmıı¨C̈CaakkNN††aalleeLLII
ggvviijj  eeddIImm∫∫IIkkMMccaayyEExxµµrr[[rrtt''eeccaall®®ssuukkTTuukkTTwwkkddII[[vvaaeeTToott  ..

❑
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eennAA´́ff©©TTII1177--66--8800  eevvllaaeemm""aagg1111  ttaammpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx55  mmaannrrWWuumm""kkmm""UUttUUccMMnnYYnn
1155ee®®KKOOgg  kkMMBBuuggeeVVHHBBYYyyyy""aaggeellOOnnddUUcc®®BBYYjjssMMeeddAAeeTTAAkkaann''®®BBMMEEddnnEExxµµrr--´́ff  ..  rrWWuu--
mm""kkTTSSggeennaaHHppÊÊ¨k̈kmmnnuussßßeeBBjj  ddwwkkCCJJÇÇËËnnEExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''CCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaBBiitt@@EEdd
llGGss''mmaannTTIIrrMMBBwwgg  EEddllGGss''ssggÙÙwwmm  EEddllPP&&yyxx¬¬aacceeccaarryyYYnn  kk**rrtt''eeKKccyykkrrYYcc
xx¬¬ÁÁnn  bbnnßßll''TTuukkTTwwkkddII[[BBYYkkvvaa  ..

yyaayyeeTTooggCCiiHHeellIIrrWWuumm""kkTTII33CCaammYYyykkUUnn®®ssIInniiggeellaakkeeQQOOtt  ..  KKaatt''nnwwkkeeXXIIjj
eeLLIIggvviijj  BBIIeerrOOggKKaatt''®®ttUUvvrrtt''eeccaallTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammBBIIEExxkkkk˚d̊daa11994488  KKWWbbNN††aall
mmkkBBIIyyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottmmiijj  EEddllttaammssmm¬¬aabb''nniiggkkMMccaayyKKaatt''  ..  KKaatt''rrtt''EEtt´́dd
TTeeTTmmkkkkmmıı¨C̈CaakkNN††aall  ..  ≤≤LLËËvveennAAeemm""aagg1111®®BBwwkk´́nn´́ff©©TTII1177--66--8800  eeddaayyssaarr
yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottNNaamm  KKaatt''®®ttUUvvEEttccaakkeeccaallkkmmıı¨C̈CaakkNN††aalleeddaayyVVtt´́dd
TTeeTTmm††ggeeTToott  ..

yyaayyeeTTooggnnwwkkeeXXIIjjssBB√√®®KKbb''  KKaann''mmaannGGaarrmmµµNN__QQWWccaabb''KK~~aann''kk~~aajj''ccMMeeJJHHyyYYnn
hhaaNNUUyy  ccMMeeJJHHeemmddwwkknnSSEExxµµrr      TTSSggsskkii††PPUUmmii      TTSSggEExxµµrr®®kkhhmm      KKWWqqÁÁttllIIllaabb--
eeNN††aayyxx¬¬ÁÁnn[[ccaajj''eeVVkkcciinn  ccaajj''eeVVkkyyYYnn  KKWWxx√√HHssmmttƒƒPPaaBBTTSSgg®®ssuugg  !!  ..

ddMMNNaakk''kkaarrbb""uuNNˆˆwwggeeTTAAeehhIIyy  yyYYnnhhaaNNUUyyvvaayyTTIIyykkTTwwkkddIITTSSggmmUUlleeTTAA
eehhIIyy  yyYYnnbbnn††¨b̈bGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj[[®®ttYYtt®®ttaa®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaTTSSgg®®ssuuggeeTTAAeehhIIyy
eennAAEEttbbeeNN††aayy[[EExxµµrryyll''®®ccLLMMvvkk''vvII  eeddIIrrccaakkeeccaallTTwwkkddIITTuukk[[yyYYnn  TTuukk[[GGttIItt
EExxµµrreevvoottmmiijjeeTTAAeehhIIyy  EEbbrrCCaaGGrrKKuuNNyyYYnnCCaaeemmXXaattkkrr  CCaaeemmeeccaarrQQ¬¬aannJJnneeTTAA
vviijj  ..  eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggEE®®sskkyy""aaggxx¬¬SSgg  eeddIImm∫∫IIbbnnÏÏËËrr®®TTUUggEEddllkkMMBBuuggEEttQQWW
ccuukkccaabb''  ..  KKaatt''GGss''ssggÙÙwwmmeehhIIyy  ..

--  eeNNII˙ẏyccuuHH  !!  llaaeehhIIyymmaattuuPPUUmmiiGGPP&&BB√√eeGGIIyy  !!  llaaeehhIIyyTTwwkkddIICCaaeekkrr††ii__ddMMEENN
llddUUnnttaa  !!  llaaTTSSggGGaall&&yy  !!  llaaTTSSggQQWWccaabb''  !!  llaaeehhIIyymmiinnddwwgg´́ff©©NNaannwwggVVnn
vviill®®ttLLbb''vviijjeeTT˘̆˘̆˘̆..

GG~~kkeebbIIkkrrWWuumm""kkmm""UUttUUccaabb''ÂÂhh√√SSggggWWuutt  !!  ..  sseemm¬¬ggeennHHddaass''ssttiiGGaarrmmµµNN__yyaayyeeTToo
gg  [[KKaatt''PP∆∆aakk''ddwwggxx¬¬ÁÁnn˘̆˘̆˘̆..

yyaayyeeTTooggkk**®®kkeeLLkkeemmIIlleeTTssPPaaBBCCMMuuvviijj  ..  KKaatt''ssaall''kk**llaann''mmaatt''ffaa  ––
--  {{eeyyIIggmmkkddll''PPUUmmiinniimmiitt††eehhIIyyeettII  !!
eeyyIIggTTSSggbbIInnaakk''kk**nnSSKK~~aaccuuHHBBIIrrWWuumm""kkmm""UUttUU  ..  yyaayyeeTToogghhuuccmmaassmmYYyyCCII[[´́ff¬¬

QQ~~ÁÁlleeTTAAGG~~kkeebbIIkkbbrr  ®®BBmmTTSSggEEff¬¬ggGGMMNNrrKKuuNN  eehhIIyynniiggssUUmmllaaGG~~kkeebbIIkkbbrrEEtt
®®ttwwmmeeNNHH  ..

yyaayyeeTTooggkk**bbeeNNII††rrkkUUnn®®ssIIttaammee®®kkaayyeellaakkeeQQOOtt  eeddIImm∫∫IIbbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAA
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mmuuxxeeTToott  ..  eeyyIIggeeddIIrreeddaayyeeCCIIgg  kkaatt''́́ ®®BBxxaaggss††SS´́dd  ..  
lluuHHeeddIIrrccUUllkk~~¨g̈g´́®®BBee®®CCAAVVnnccmm©©aayy®®bbEEhhll55KK˘̆mm˘̆  ®®ssaabb''EEtt®®bbTTHHeeccaarrmmYY--

yy®®kkuummccMMnnYYnn2200nnaakk''  GGaayyuusswwggmmiinnddll''2200qq~~SSppgg  CCaayyYYnnhhaaNNUUyy  kkaann''GGaavvuuFF®®KK
bb''́́ dd  kkMMBBuuggbb¬¬nn''  kkMMBBuuggccaabb''kkUUnn®®kkmmMMuuEExxµµrr®®bbmmUUllnnSSccUUll´́®®BB  eeddIImm∫∫IIrrMMeellaaPPeellggssbb∫∫aa
yy  rrYYccssmm¬¬aabb''eeccaall  ..ll..

eeXXIIjj®®KKaaGGaassnn~~dd**FF©©nn''FF©©rrmmkkddll''yy""aaggeennHH  yyaayyeeTTooggPP&&yyttkk''ss¬¬¨ẗt≤≤ttååbb
mmaa  ..  ®®ssaabb''EEtteellaakkeeQQOOttnnwwkkeeXXIIjjll∫∫iiccmmYYyy  !!˘̆˘̆˘̆  eellaakkkk**eekkookkkkGGggaarraaeeFFII√√ddUUcc
CCaabbII††®®bbBBnnÏÏBBiitt@@  eehhIIyykk**bbeeNNII††rreeddIIrrkkaatt''hh√√ËËggeeccaarrdd**ssaammaann¥¥eeFFII√√®®BBeeggIIyy  ..

GGaaeeccaarrCCaayyYYnnhhaaNNUUyyEEbbrrEEPP~~kkssmm¬¬wwggeemmIIllEEmm""kkUUnnBBIIrrnnaakk''dd**kkMMsstt''eennHHEEddrr  ..
lluuHHvvaaeeXXIIjjEEttssMMBBtt''GGaavvCCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnnddaacc''rr´́yy""  ´́ddTTeeTTyy""aaggeennHH  vvaakk**mmiinneeGGIIeeBBII  ..  ddUU
eecc~~HHyyaayyeeTTooggnniiggkkUUnn®®ssIIkk**VVnneeKKccccaakkppuuttee®®KKaaHHff~~aakk''CCaaeellIIkkTTIImmYYyy  eehhIIyykk**bb
nn††ddMMeeNNIIrreeTTAAmmuuxxeeTTootteeddaayymmiinnhhflflaannssMMrraakkeeTT  ..

eeddIIrrppuuttBBIIeeccaarryyYYnnhhaaNNUUyyccmm©©aayy®®bbEEhhll33KK˘̆mm˘̆  kkMMBBuuggEEttPP&&yyGGrr®®ssaabb''
EEttCCYYbbEExxµµrrmmYYyy®®kkuumm  mmiinnddwwggCCaa®®kkuummssIIÌÌ  QQrryyaammeennAATTIIeennaaHH  mmaannKK~~aa77nnaakk''GGaavvuuFF®®KK
bb''́́ dd  ..  ®®kkuummeennHHssaahhaavvCCaaCCaaggGGaaeeccaarryyYYnnhhaaNNUUyyeeTTAAeeTToott  vvaaEE®®sskkssnnÏÏaabb''
eeccaaTTyyaayyeeTTooggffaaCCaayyYYnn  ..  rrYYcceehhIIyyBBYYkkvvaaccaabb''yyaayyeeTTooggnniiggkkUUnn®®ssIIEEqqkkeeqqrr
JJsseeBBjjxx¬¬ÁÁnn  ®®BBmmTTSSggssMMLL¨ẗtssYYrrffaa  ––

--  eettIIkkUUnn®®ssIIeennHHmmaannbbII††……eennAA  ??  ®®ttUUvvEEttccaabb''XXMMuuTTuukkeennAATTIIeennHHssiinn  !!  ..
eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggeeTTAACCaaKKSSggmmaatt''  ss©©ÁÁttbbMMBBgg''kkvviissddYYllssnn¬¬bb''ss¬¬aabb''EEttmm††gg

nnwwkkeeTTAAKKYYrr[[hhYYsscciitt††KKµµaannJJkk¥¥eeqqII¬¬yy  KKaatt''®®KKvvIIkk∫∫aallggkk''eeggIIkk@@ddUUccmmnnuussßßvveegg√√gg  ..
®®ssaabb''EEtteeXXIIjjeellaakkeeQQOOttrrtt''jjaabb''eeCCIIggmmkkCCYYbb®®kkuummssIIÌÌeeKKeennHHeeqqII¬¬yy®®VVbb''

ffaa  ––
--  nnaaggeennHHCCaa®®bbBBnnÏÏccuuggrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ ((  ®®kkuummeennHHssaall''eellaakkeeQQOOttcc∫∫aass''  eehhIIyy

ddwwggffaaeellaakkeeQQOOttmmaann®®bbBBnnÏÏeehhIIyy  ))  ..
mmIIggeennHHCCaamm††aayyrrbbss''nnaagg  ..  KKaatt''vveegg√√ggssµµaarrttIIGGss''eeTTAAeehhIIyy  ..  eellaakkeeQQOO

tteellIIkk´́ddeekkookkkknnaaggyyWW®®TTII--GGggaarraamm††ggeeTToott  rrYYccbbeeNNII††rrbbnn††ddMMNNIIrreeTTAAmmuuxxeeTToott  ..
yyaayyeeTTooggnniiggkkUUnn®®ssIIVVnnrrYYccccaakkee®®KKaaHHff~~aakk''CCaaeellIIkkTTII22  !!  rrYYcckk**bbnn††ddMMeeNNIIrrccUU

llCCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊ  ..
´́ff©©TTII1177--66--8800  eevvllaaeemm""aagg88yybb''  yyaayyeeTTooggnniiggkkUUnn®®ssIIVVnnccUUllddll''CCMMrrMM

NNggcc&&nnÊÊeeddaayyssuuvvttiiƒƒPPaaBB  eeKKccccaakkppuuttee®®KKaaHHff~~aakk''®®KKbb''EEbbbbyy""aaggmmYYyyrryy::  eeddaayy
ssaarrssbb∫∫¨r̈rssFFmm··rrbbss''eellaakkeeQQOOttCCaaPP~~aakk''ggaarrbb""UUllIIss®®bbccSSkkaarreennAACCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊ
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CCYYyykkaarrJJrrnniiggååbbttƒƒmm∏∏  ..

❑                               ❑

❑

''  
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®®BBllwwmm´́ff©©TTII1188--66--8800  yyaayyeeTTooggbbeeNNII††rrGGggaarraaeemmIIllCCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊ  EEddll
mmaannssuuTTÏÏsswwggEEtt®®bbCCaaCCnnEExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''  PP&&yyxx¬¬aaccGGaaeeccaarrCCaakkUUnneeccAArrbbss''yyYYnnhhaa--
NNUUyyBBYYnnssmm¬¬aabb''  kk**nnSS®®KKYYssaarrrrtt''mmkk®®CCkkeekkaannee®®kkaammmm¬¬bb''VVrrmmIIGGggkkaarr  H.C.R.

CCYYyyccIIJJççwwmmCCYYyyååbbttƒƒmm∏∏  ..
CCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊssiiƒƒtteennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  mmaannccmm©©aayy220000EEmm""®®ttBBII®®BBMMEEddnnEExxµµrr--´́ffEEtt

bb""uueeNNˆâaHH  ..  CCMMrrMMeennHHmmaannTTMMhhMM®®bbEEhhllTTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  mmaannmmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  mmaann´́®®bbss
NNIIyy__  mmaannssnnii††ssuuxx  nniiggmmaannkkEEnn¬¬ggEEcckkCCMMnnYYyyCCaaBBiieessssKKWWGGgg˚r̊r  ..  GGgg˚r̊rTTSSggeennaaHH
EEcckk[[EExxµµrreeddaayyeessrrII  nnSSyykkccUUllrrhhUUttddll''́́ ppÊÊkk~~¨g̈g´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..

´́ff©©eennaaHHyyaayyeeTTooggbbeeNNII††rrkkUUnn®®ssIIeeddIIllccUUlleemmIIllppßßaarrllkk''TTMMnniijjCCaassaaFFaarr
NN::  EEddllmmaannllkk''®®bbddaabb''ee®®bbII®®VVss''®®KKbb''CCMMBBUUkk  ..  eeKKllkk''eeKKTTiijjeeddaayyeessrrII  ..
yyaayyeeTTooggQQrrKKyyKKnn''ssmm¬¬wwggeemmIIllssPPaaBBdd**GGflflUUrrGGrrEEddllKKaatt''xxaanneeXXIIjjGGss''rryy:

66qq~~SSeeTTAAeehhIIyy  ..  KKaatt''mmaannmmeennaasseeJJççttnnaaeekkaattssrreessIIrrnnUUvvKKuuNNssmm∫∫ttii††rrbbss''GGgg
kkaarrmmnnuussßßFFmm··GGnn††rrCCaattii  EEddllQQWWqqÌÌaallCCYYyyTTMMnnuukkbbMMrruugg  ååbbttƒƒmm∏∏  cciiJJççwwmm  nniiggkkaarrJJrr
CCnnCCaattiiEExxµµrrEEddllkkMMBBuuggrrggee®®KKaaHHeennaaHHCCaa´́®®kkEEllgg  ..  

lluuHHKKaatt''eeddIIrrddll''kkEEnn¬¬ggllkk''nnMMbbJJçç¨k̈k  KKaatt''kk**VVnnCCYYbbbbÌÌËËnnCCIIddUUnnmmYYyymm~~aakk''eeQQµµaaHH
ssflfluugg--eehhOOnn  ..  ssflfluugg--eehhOOnn{{bbbbgg®®ssIIyyMMppggeessIIccppgg  ee®®JJHHee®®ttkkGGrrCCaa´́®®kkEEll
gg  EEddllVVnneeXXIIjjbbgg®®ssIIGGaacceeKKccppuuttBBIIccgg˚˚ËËmmmmccçç¨r̈raaCC  ..  eeTTIIbbEEtteennAAeeBBlleennHH  eeTTII
bbssflfluugg--eehhOOnnddwwggffaayyaayyeeTToogg®®ttUUvv®®JJtt''®®VVss''kkUUnnGGss''rrllIIgg  ..  eeBBlleennaaHH  ssflfluugg
eehhOOnn{{bbbbgg®®ssIIyyMMbbnn††eeTTAAeeTToott  ..  mmYYyyssnnÊÊ¨ḦHeeTTIIbbssflfluugg--eehhOOnn®®VVbb''bbgg®®ssIIffaa  ––

--  bbgg,,  xxMM∆∆¨V̈VnnCCYYbbyyII®®TTII--vviicciiœœkkaa  ((  kkUUnn®®bbuussTTII55rrbbss''yyaayyeeTToogg  ))  ..  bb""uuEEnn††ssBB√√
´́ff©©eennHHmmaannEEtteeQQµµaaHHeeGGooggeeTT  eeTTIIbbddwwggffaavviicciiœœkkaassMMNNaakk''eennAATTIINNaa  ..  ddUUeecc~~HHll©©aacc
eennHHxxMM∆∆¨ëehhAAeeGGooggmmkkCCYYbbbbgg  ..

eennAAyybb''́́ ff©©TTII1188--66--8800  kk~~¨g̈gkkUUnnxxÊÊmmss∫∫ËËvvmmYYyyssiiƒƒtteennAACCaabb''rrbbggxxaaggeekkIIttkk~~¨g̈g
CCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊ  ®®KKYYssaarrssflfluugg--eehhOOnnnniiggeeGGooggeessIIccssbb∫∫aayyrrIIkkrraayyTTTTYYllyyaayyeeTToo
gg  ..  eeGGooggrraa""yyrraa""bb''FFaannaaccaatt''mmnnuussßßeeTTAAttaammrrkkvviicciiœœkkaa  eehhIIyy®®VVbb''yyaayyeeTTooggffaa  ––

--  FFMM  ((JJkk¥¥ssMMrraabb''eehhAAGG~~kkEEddllmmaannGGaayyuueellIIss““BBuukk……mm††aayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..  GG~~kk

yayeTogedIremIlCMrMNgc&nÊ
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®®ssuukkxx¬¬HHeehhAA««GGMMuu»»))  !!  vviicciiœœkkaavviiHHEEtt®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''  ee®®JJHHssµµ&&®®KKcciitt††ccUUllbbMMeerrIIrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆  ((
rrNNssiirrßßrrMMeeddaaHH®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  bbeeggII˚t̊teeLLIIggeeddaayyGGttIIttrrddΩΩmmÂÂnnII††TTII11ssWWnn--ssaann
eennAA®®bbeeTTss´́ff´́ff©©TTII99--1100--11997799  ..  CCaaGGggkkaarrmmiinnEEmmnnkkuummµµ¨ÿynniiss††®®bbqqSSggnnwwggkkaarr
rrMMeellaaPPrrbbss''rrddΩΩaaPPiiVVlleevvoottNNaammmmkkeellII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ((FNLPK : Front Natio-

nal de Libération du Peuple Khmer))  EEddlleennAAeeBBlleennaaHHmmaanneellaakkmmUUll--ssaarrII
CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarr  ..  eellaakkmmUUll--ssaarrIICCaaGGttIIttvvrreessnnIIyy__‰‰kkEEpp~~kkxxaaggkkSSeePPII¬¬ggFFMM  ..
eellaakkVVnneeFFII√√BBlliikkmmµµbbeeggII˚t̊tCCMMrrMM000077mmuunneeKK  eeddIImm∫∫IICCYYyyååbbttƒƒmm∏∏nniiggkkaarrJJrr®®bbCCaaCCnn
EExxµµrrEEddlleePPoossxx¬¬ÁÁnnmmkk®®CCkkssMMNNaakk''eennAATTIIeennaaHH  ..  eellaakkddwwggffaa  vviicciiœœkkaaCCaakkUUnnrrbbss''FFMM
eehhttuuddUUeecc~~HHeehhIIyyeellaakkkk**EEffTTSSvviicciiœœkkaarrTTuukkddUUccCCaakkUUnneellaakkbbeeggII˚t̊t  ..  bb""uuEEnn††FFMMeeGGIIyy  !!
EExxµµrreeyyIIggmmiinneeccaallccrriittGGaa®®kkkk''TTaall''EEtteessaaHH  !!  GG~~kkee®®kkaammbbggaabb''rrbbss''eellaakk  EEbbrr
CCaakk∫∫tt''eellaakkeeTTAAvviijj  ..  vvaaccaatt''kkaarrssmm¬¬aabb''eellaakkeeddIImm∫∫IIddeeNNII††mmGGMMNNaacc  ..  vvIIrrCCnncciitt††
FFmm··eennHHddwwggxx¬¬ÁÁnnTTaann''kk**rrtt''eeccaallCCMMrrMM000077  eeTTAA®®CCkkBBYYnneennAANNggmmuuSSgg  ..  eellaakknnSSTTSSgg
vviicciiœœkkaaeeTTAACCaammYYyyppgg  ..

bbnn††bbnnÊÊaabb''mmkk  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrrEEddllssaall''ssmmttƒƒPPaaBBrrbbss''eellaakk  eeKKkk**ssMMuuGGeeJJIIÇÇ
jjeellaakkmmkkkkaarrJJrrCCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊvviijj  ..  bb""uuEEnn††FFMMeeGGIIyyeerrOOggkk∫∫tt''ddeeNNII††mmGGMMNNaaccKK~~aa
eennAAEEttmmaannCCaabbnn††mmkkeeTToottmmiinneeccHHccbb''  ..  KKWWccuuggEExxeemmssaaqq~~SS11998800  ®®ssaabb''EEttmmaann®®kkuu
mmeeppßßggccUUllmmkkBB&&TTÏÏccaabb''®®kkuummeellaakkmmUUll--ssaarrIInnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''  ..

eellaakkmmUUll--ssaarrIIkk**rrtt''eeKKccmm††ggeeTToott  rrYYcceehhIIyyeellaakkkk**ccaatt''mmnnuussßß[[mmkk®®VVbb''
xxMM∆∆¨n̈nUUvvGGBB∏∏ËËtteehhttuuTTSSggeennHH  ®®BBmmTTSSgg®®VVbb''[[xxMM∆∆¨΅́ llllkkCCYYyysseeÂÂggaaHHvviicciiœœkkaappgg  ee®®JJHH
vviicciiœœkkaaCCaabb''PPaarrkkiiccççyyaammeennAAEExxßßee®®ttoommTTII33  ..  eennAAeeBBlleennaaHHxxMM∆∆¨k̈k**xxççbb''VVyymm˙˙ËËbbmmYYyykk--
JJççbb''rrYYccCCiiHHkkgg''yykkeeTTAA[[vviicciiœœkkaa  nniigg®®VVbb''[[eeKKkkbb''llaakk''GGaavvuuFFrrYYccrrtt''eeKKcceeccjjCCaa®®bb
jjaabb''  ..

≤≤LLËËvveellaakkmmUUll--ssaarrIIFFuujj®®TTaann''nnUUvvqqaakkCCIIvviittppßßggee®®BBggeennHH  eellaakkkk**ssMMeerrcc
cciitt††nnSS®®KKYYssaarrccaakkeeccjjeeccaall®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaeeTTAAeennAA‰‰VVggkkkkeeTTAAeehhIIyy  ..  mmuunn
eellaakkeeccjjeeTTAA  eellaakknnSSvviicciiœœkkaaeeTTAAeeppII∆∆CCMMrrMM000077‰‰eeNNaaHHvviijj  ..  CCaa{{kkaassllÌÌNNaass''
EEddllFFMMmmkkTTaann''eeBBllddUUeecc~~HH  ..  FFMMKKYYrrEEttnnSSvviicciiœœkkaaeeccjj[[ppuuttBBIIccgg˚˚ËËmmmmccçç¨r̈raaCCeennHHCCaa®®bb
jjaabb''  ..

ssBB√√́́ ff©©KKµµaanncc∫∫aabb''KKµµaannvviinn&&yy®®bbkkaann''bbkkßß®®bbkkaann''BBYYkk  eeXXIIjjEEttssmm¬¬aabb''KK~~aaCCaahhUUrr
EEhh  ..  ddUUccCCaaBBIIyybb''mmiijjeennHH  mmaannGGttIIttvvrreessnnIIyy__®®ttIImm~~aakk''®®ttUUvveeKKkkaabb''ddaacc''kk∫∫aallss¬¬aa
bb''eennAACCaabb''rrbbggxxaagglliiccCCMMrrMMeennHH  ee®®JJHHEEtteellaakknniigg®®bbBBnnÏÏmmaanncciitt††ssbb∫∫¨r̈rss  CCYYyyTTMM
nnuukkbbMMrruuggyyuuvvCCnnxx¬¬HHEEddllKKµµaannTTIIBBwwgg  ..
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eeddIImm∫∫IIcciiJJççwwmmCCIIvviittnniiggVVnnCCaakkMḾ́ rrssMMrraabb''pptt''ppgg''GG~~kkppggTTSSggBBYYgg  eellaakkTTiijjddUUrr
rrbbss''rrbbrrBBII®®ssuukkEEƒƒccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrr  ..  lluuHHCCnnJJllddwwggffaaeellaakkmmaannmmaassbbggÁÁrr
yybb''eekkIIttee®®KKaaHHff~~aakk''eennaaHH  KKWWvvaammkkeeKKaaHHTT√√aarrEE®®sskkssMMuuCCYYbbeellaakkddUUccFFmmµµttaa  ..  eeBBll
eellaakkeeddIIrreeccjjeeTTAACCYYbb  eeccaarrkk**kkaabb''eellaakkddaacc''kk∫∫aallPP¬¬aamm  rrYYccvvaaccaabb''ccgg®®bbBBnnÏÏrrbbss''
eellaakkkkMMeejjIIjjbb¬¬nn''yykkmmaassGGss''rrllIIgg  ..

eeGGooggnniiyyaayyddll''®®ttwwmmhh~~wwgg  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjyyuuvvCCnnmm~~aakk''GGaayyuu®®bbEEhhll2277qq~~SS
TTwwkkmmuuxxkkaaccssaahhaavv  sskk''kk∫∫aall®®kkjjaajj''®®VVss''ssµµaa    mmaannJJkk''ee®®KKOOggssiilleeBBjjkk
eeddIIrrccUUllmmkkbbJJÇÇaa[[eeGGooggrrkk®®ssaa[[ppwwkk  ..

eeGGooggmmaannGGaarrmmµµNN__PP&&yyttkk''ss¬¬¨ẗt  ..  KKµµaannhhflflaannbbggÌÌnn''  eeGGooggkk**rrtt''eeTTAAyykk®®ssaa
mmkk[[vvaappwwkkPP¬¬aamm  ..  eeBBllvvaaeellIIkk´́ddss††SSTTTTYYllEEkkvv®®ssaa  yyaayyeeTTooggPP∆∆aakk''ssmm¬¬wwggPP¬¬wwkk
ee®®JJHHeennAAkk´́ddrrbbss''vvaa  mmaannEExxßßmmaassmmYYyyEExxßßyy""aaggFFMMTTmm©©nn''®®bbEEhhll33ddMMLLwwgg  mmaann
kk∫∫aacc''yy""aaggllÌÌGGssççaarr¥¥  ..  lluuHHvvaappwwkkrrYYcceehhIIyy  vvaakk**eeddIIrreeccjjeeTTAAvviijjVVtt''eeTTAA  ..

ssflfluunn--eehhOOnnddkkddeeggII˙ṁmXXUUrreeddIImm∫∫IIbbnnÏÏËËrreeddIImm®®TTUUgg  rrYYccnniiyyaayyxxßßwwbb@@®®VVbb''yyaayy
eeTTooggffaa  ––

--  bbggeeGGIIyy  !!  GGMMVVjj''mmiijjeennHHxxMM∆∆¨P̈P&&yysswwggddaacc''ddeeggII˙ṁmss¬¬aabb''BBIIee®®JJHHmmnnuussßßeennHH
kkaaccssaahhaavvdd**mmhhaaGGssççaarr¥¥  vvaaeennAAkk~~¨g̈g®®kkuummmmYYyyyy""aaggeeXXaarreeXXAA  ..  eemm®®kkuummeeQQµµaaHH
cc&&nnÊÊ--PPkkII††  ((eeQQµµaaHHeennHHGGggkkaarrssnnµµtt''ddaakk''[[®®kkuummmmYYyy  eennAAeeBBllNNaaEEddlleemmmm~~aakk''ss¬¬aa
bb''eeTTAA  eemmffIIµµeeLLIIggmmkkkkaann''kkaabb''kk**mmaanneeQQµµaaHHcc&&nnÊÊ--PPkkII††ddEEddll))  ..  eebbIIvvaaddwwggffaammaann®®bb
CCaaCCnneeTTIIbbmmkkddll''CCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊ  vvaaEEttggEEttmmkkccaabb''yykkeeTTAAEEqqkkeeqqrrrrkkmmaasseeBB®®CC  ..

EExxßß´́ddEEddllvvaaJJkk''KKWWCCaaEExxßß´́ddrrbbss''®®ssIImm~~aakk''eennAAkk~~¨g̈g®®kkuummCCaammYYyyvvaa  ..  ®®ssIIeennaaHH
kkaaccssaahhaavvNNaass''  ..  vvaaEEttggEEtteeddIIbb¬¬nn''ssmm¬¬aabb''mmnnuussßß  eehhIIyyGGYYttGGaaggffaaxx¬¬ÁÁnnvvaaxx¬¬SSgg
BBUUEEkk  kkaabb''mmiinnmmuutt  VVjj''mmiinnppÊÊ¨ḦH  ..  ≤≤LLËËvv®®ttUUvvmmnnuussßßGGMMVVjj''mmiijjeennHHssmm¬¬aabb''eeccaall
eennAAeevvllaaffIIµµ@@eennHH  rrYYccvvaaeeddaaHHEExxßß´́ddyykkmmkkJJkk''xx¬¬ÁÁnnvvaavviijj  ..  ssflfluugg--eehhOOnnbbnn††eeTTAAeeTToo
ttffaa  ––

--  bbggssMMNNaakk''eennAATTIIeennHHyyUUrreeTTAAeeTToottmmiinnVVnneeTT  ..  EEssÌÌkkeennHHxxMM∆∆¨n̈nwwggBBwwggssWWnn--nnII
[[eeTTAAkkaann''CCMMrrMM000077  eehhAAvviicciiœœkkaammkkCCYYbbbbgg  eeddIImm∫∫II[[bbggnnSSvvaaccaakkeeccjj[[ppuuttBBIIssƒƒaa
nnyymmrraaCCeennHHCCaabbnnÊÊaann''bbMMppuuttkkMMuubbggÌÌgg''eeLLIIyy  ..

eennAA´́ff©©TTII2200--66--8800  eemm""aagg22rreessooll  yyaayyeeTTooggVVnnCCYYbbvviicciiœœkkaa  ..  yyaayyeeTToo
ggkk**nniiyyaayyBBIIeeKKaallbbMMNNggrrbbss''KKaatt''  EEddll®®ttUUvvEEttnnSSkkUUnnTTSSggBBIIrrKKWWGGggaarrnniiggvviicciiœœkkaa
eePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAttaammeeCCIInn--ssaa  eennAA‰‰®®bbeeTTssVVrrSSgg  ..

vviicciiœœkkaaGGgg¨ÿyKKiittmmYYyyssnnÊÊ¨ḦHkk**®®KKvvIIkk∫∫aallbbddiieessFFmmiinn®®BBmmccaakkeeccjjeeccaallTTwwkkddII
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kkmmıı¨C̈CaaeeLLIIyy  ..  vviicciiœœkkaarrmmaannbbMMNNggyy""aaggmmSSmmiinneemmaaHHmmuutt  eennAAbbMMeerrIIrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆eeddIImm∫∫IIkkMM
eeTTccyyYYnnhhaaNNUUyy  CCaaeeccaarrQQ¬¬aannJJnneeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  ..  eeBBlleennaaHH  ssflfluunn--
eehhOOnnxxMMBBnn¥¥ll''nnUUvvee®®KKaaHHff~~aakk''eeppßßgg@@EEddllGGaaccbbNN††aall[[ss¬¬aabb''  ..  TTIIbbJJççbb''kk**bbgg≈≈MM
ffaa  ––

--  vviicciiœœkkaa‰‰gg®®ttUUvvEEtteePPoossxx¬¬ÁÁnnttaammmm††aayy  eeTTAAkkaann''®®bbeeTTssTTII33CCaaddaacc''xxaatt  ..
vviicciiœœkkaa®®KKvvIIkk∫∫aallddEEddllCCaassJJÔÔaaffaa  ––
--  mmiinneeTTAAeeTT  !!  KKµµaanncceemmII¬¬yy  ..
ccMMEENNkkyyaayyeeTToogg  eeBBllVVnnCCYYbbkkUUnn®®bbuussTTII55rrbbss''KKaatt''  KKaatt''ee®®ttkkGGrrCCaa

´́®®kkEEllgg  ..  lluuHHæækkUUnn®®bbEEkkkkmmiinn®®BBmmeePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAkkaann''®®bbeeTTssTTII33ddUUeecc~~aaHH  KKaatt''
®®sskk''TTwwkkEEPP~~kkee®®ccaakk@@  ..  mmYYyyssnnÊÊ¨ḦHeeTTIIbbKKaatt''ccaabb''eeppII††mmeeFFII√√GGttƒƒaaFFiibb∫∫aayy  ee®®bboobbeeFFoobb
BBnn¥¥ll''kkUUnn®®bbuussddUUcctteeTTAA  ––

--  {{kkUUnneeGGIIyy  !!  mmkkBBIIVV""nniiggmm""aakk''KKiittCCaattiieeKKaarrBBTTuukkcciitt††TTSSgg®®ssuuggeellIIeemmddwwkknnSS
®®bbeeTTssEExxµµrryy""aaggeennHHeehhIIyy  VVnnCCaaeeyyIIggFF¬¬aakk''xx¬¬ÁÁnnCCaammYYyyEExxµµrr‰‰eeTToottrraabb''llaannnnaakk''
ddUUcceeBBlleennHH  ..  GG~~kkNNaaeeTTAAddwwkkffaaGG~~kkddwwkknnSSEExxµµrreeccaalleemmßßøøtteeFF√√ss®®bbEEhhsshhflflaann
bbeeNN††aayyxx¬¬ÁÁnn[[ccaajj''eeVVkkkkuummµµ¨ÿynniiss††GGJJççwwggeennaaHH  ??  ..

ddUUccCCaaeeddIImmEExxeemmssaaqq~~SS11997755  mmaannmmiitt††PPkkii††nniiggbbÌÌËËnn@@rrbbss''VV""mm""aakk''bbbbYYll®®KKYYssaarr
eeyyIIggrrtt''eePPoossxx¬¬ÁÁnneeccjjeeccaall®®ssuukkEExxµµrr  bb""uuEEnn††VV""mm""aakk''EEbbrrCCaaBBnn¥¥ll''XXaatt''GG~~kkTTSSgg
GGss''KK~~aaffaa  ®®ttUUvvEEtteennAAbbMMeerrIICCaattiieeTTAAvviijj  ..  ≤≤LLËËvvkk~~¨g̈g®®KKYYssaarrrrbbss''eeyyIIgg®®ttUUvvrrggee®®KKaaHH
VVtt''bbgg''CCIIvviittsswwggppuuttBBUUCC  ®®ttUUvvGGggkkaarrssmm¬¬aabb''  ®®ttUUvvVVtt''xx¬¬ÁÁnn  ..  yyaayyeeTTooggbbnn††eeTToott
ffaa  ––

--  mmnnuussßßccaass''  mmaannEEttmm""aakk''mm~~aakk''KKtt''EEddllssll''eennAArrss''  !!  ccMMEENNkkyyuuvvCCnneekkµµgg
@@mm""aakk''eeTTIIbbEEttVVnnCCYYbbkkUUnn‰‰ggmm~~aakk''KKtt''  ..  ddUUeecc~~HHCCIIvviittrrbbss''kkUUnnmmaanntt´́mm¬¬NNaass''ssMMrraa
bb''®®KKYYssaarrrrbbss''eeyyIIgg  eeddIImm∫∫IIbbnn††BBUUCCBBggßßvvggßß®®ttkkUUll««yyII»»tteeTTAAeeTToott  ..  eeBBlleennHHmm""aa
kk''ssMMuuGGgg√√rrkkUUnn®®ttUUvvEEtteePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAA®®CCkkssMMNNaakk''eennAA®®bbeeTTssVVrrSSggmmYYyyrryy::ssiinn  ..
eebbIÍ́ ff©©ee®®kkaayykkUUnnVVnnCCYYbbeemmddwwkknnSSEExxµµrrNNaaEEddllmmaannssttiissmm∫∫CCJJÔÔ::mmuuttee®®CCAA  eess~~--
hhaaCCaattiiBBiitt@@mmiinnEEkk¬¬ggkk¬¬aayy  mmiinnnniiyymmbbkkßßBBYYkk  sswwmmkkUUnnccUUllxx¬¬ÁÁnneeTTAAbbMMeerrIICCaattiiCCaammYY--
yyeeKK  ..  EEmm""ccgg''NNaass''eehhIIyy[[kkUUnnVVnnbbMMeerrIICCaattii  EEtt®®ttUUvvkkUUnneemmIIllmmuuxxeemmIIllee®®kkaayy
kkMMuu[[ccUUllGGnnÊÊaakk''ss®®ttUUvvmm††ggeeTToottNNaa±±kkUUnnNNaa±±  !!  eebbIImmiinnddUUeecc~~aaHHeeTT  kkUUnnmmuuxxEEttss¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn
GGaassaarr≤≤ttkkaarrCCaammiinnxxaann  ..  yyaayyeeTTooggbbnn††eeTTAAeeTToottffaa  ––

--  eebbIIeemmddwwkknnSSEExxµµrrNNaaEEddllyyll''nniiggssaall''cc∫∫aass''GGMMBBIIllkk≈≈NN:ssÂÂggaammBBiitt@@
´́nn®®bbeeTTssEExxµµrr  ffaassÂÂggaammeennHHCCaassÂÂggaammrrvvaaggyyYYnnnniiggEExxµµrr  ..
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--  eebbIIeemmddwwkknnSSEExxµµrrNNaaEEddllyyll''nniiggssaall''cc∫∫aass''GGMMBBIIllkk≈≈NN::ssÂÂggaammBBiitt@@
´́nn®®bbeeTTssEExxµµrr  ffaassÂÂggaammeennHHCCaassÂÂggaammrrvvaaggyyYYnnnniiggEExxµµrr,,

--  eebbIIeemmddwwkknnSSEExxµµrrNNaaeeccHHBBnn¥¥ll''EExxµµrryyll''ffaa  ®®bbeeTTssEExxµµrr®®ttUUvvvviinnaassGGnn††rraayy
FF¬¬aakk''ee®®kkaammssUUnn¥¥  KKWWbbNN††aallmmkkBBIIyyYYnnhhaaNNUUyy  EEddllee®®bbIIEEttkkllll∫∫iicc,,

--  CCaaBBiieessss  eebbIIeemmddwwkknnSSEExxµµrrNNaammaannssmmttƒƒPPaaBByy""aagg®®KKbb''®®KKaann''  eennAAeeBBll
eennaaHHkkUUnn®®ttUUvvbb††ËËrrCCIIvviittbbUUCCaarrUUkkaayybbMMeerrIIccuuHH  !!  kkUUnnGGaaccvviill®®ttLLbb''ccUUllkkaann''mmaattuuPPUUmmiieeyyIIgg
vviijjVVnneeTTeettII  ..  EEttssBB√√́́ ff©©eennHH  EEmm""eemmIIlleeTTAAhhaakk''ddUUccCCaaeeBBlleevvllaammiinnTTaann''ddll''  eeTT
..  eebbIIkkUUnnccUUll≤≤LLËËvv  vvaammiinnxxuussKK~~aaBBIIsstt√√mmmmaaccEEddlleehhIIrrccUUlleePPII¬¬ggeeTTNNaa±±  ..

--  ssƒƒaannkkaarrNN__≤≤LLËËvveennHH  vvaa®®ccbbUUkk®®ccbbll''ddUUccssmm¬¬rrkkkkUUrr  ……ddUUccLLaannVVkk''ccgg˚˚ËËtt
GGJJççwwgg  ..  ddUUeecc~~HHKKYYrrkkUUnnQQbb''eess¬¬HHTTuukkeerrOOggrrMMeeddaaHHCCaattiimmYYyyGGeennII¬¬ssiinn  ..

yyaayyeeTTooggGGFFiibb∫∫aayyEEvvkkEEjjkk  nnUUvvll∫∫iicckkllrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyyy""aaggEEvvgg
yy""aagglliiÌÌttllÌÌnn''  nniiggyy""aaggBBiiss††aarr  TTIIbbJJççbb''KKaatt''bbJJÇÇaakk''ffaa  ––

--  EEnnkkUUnneeGGIIyy  !!  BBIÍ́ ff©©mmuunnyyYYnnhhaaNNUUyyee®®bbIIEEttkkllll∫∫iicc  nnKKrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm
®®ttUUvvFF¬¬aakk''kk~~¨g̈gkkNN††aabb''́́ ddrrbbss''vvaaCCaass√√&&yy®®bbvvttii††  ..  vvaaKKµµaanneennOOyyhhtt''nnwwggeeFFII√√ssÂÂggaamm
TTaall''EEtteessaaHH  ..  bbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHHvvaakkMMBBuuggEEtt®®bbmmUUllkkllll∫∫iiccTTSSggGGss''eennaaHH  nnSSyykk
mmkkssaabb®®BBYYssJJsseeBBjj®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  eeddIImm∫∫IIeellbbTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaammYYyynnKKrreeTToott  ..
vvaa®®KKaann''EEttEEkkTT®®mmgg''bbnnii††cc@@EEttbb""uueeNNˆâaHH  ..

ååTTaahhrrNN__ddUUccCCaa  vvaaee®®bbIIeeQQµµaaHHGGggkkaarrGGnnaammiikk  bb""uuEEnn††GGggkkaarrmmaannllTTÏÏPPaaBBGGaacc
ssmm¬¬aabb''EExxµµrr  CCaaBBiieessssGG~~kkeeccHHddwwgg  bbJJÔÔvv&&nn††  GGss''ccMMnnYYnnrraabb''llaannnnaakk''  ..  ccMMEENNkk‰‰
®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††kk~~¨g̈gmmYYyynnKKrrEExxµµrr  GGggkkaarr®®bbmmUUllddwwkknnSSeeccjjGGss''rrllIIgg  eessssssll''
EEttbbnnii††ccbbnn††ÁÁccGGggkkaarrbbMMpp¬¬aajjeeccaalleexxÊÊccxxIIÊÊGGss''  ..  kkUUnneeGGIIyy,,  mmaannEEttmmnnuussßßxx√√aakk''eeTT
eeTTIIbbmmiinneeXXIIjjGGBB∏∏ËËtteehhttuueennHH  ..  yyaayyeeTTooggbbnn††eeTToottffaa  ––

≤≤LLËËvvyyYYnnhhaaNNUUyyeeccjjmmuuxxyy""aaggcc∫∫aass''®®kkEELLtt  ccUUllmmkkrraatttt∫∫aattlluukklluu--
yy  eeddIImm∫∫II®®ttYYtt®®ttaa®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa[[VVnn®®ssbbcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattii  ..

--  TTII11  vvaakkMMBBuuggdduutt´́dddduutteeCCIIggbbeeggII˚t̊tEExxµµrrffIIµµ  nnSSyykkmmkkCCMMnnYYsseeyyIIggCCaaEExxµµrrmmççaass''
TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaBBiitt@@  EEddllkkMMBBuuggEEttbbnn††kknnÊÊ¨ÿyKK~~aass¬¬aabb''  EEddllkkMMBBuuggEEttrrtt''eeccaall®®ssuukk  ..

--  TTII22  eeddIImm∫∫IIbbMMPP&&nn††mmttiiBBiiPPBBeellaakknniiggmmttiiEExxµµrr  yyYYnnhhaaNNUUyybbMMEEbbkkEExxµµrrGGaayy""
ggrrbbss''vvaaCCaaGGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj  nniiggCCaaGGttIIttEExxµµrr®®kkhhmmEEddllmmaannnniinn~~aakkaarryyYYnnCCaaBBIIrr
®®kkuumm  ––

‹‹  ®®kkuumm((kk))  mmaanneehhgg--ssMMrriinn,,  CCaa--ssIIuumm,,  hhflfluunn--EEssnn,,  ttaaEEbb""tt  CCaaeeddIImmCCaaGG~~kk
QQ~~HH  [[eeccjjmmuuxxbbMMVVMMggyyYYnn  CCaaGG~~kkddwwkknnSSrrddΩΩaaPPiiVVllssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuukkmmıı¨¨
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CCaa  rrYYcc®®bbkkaassbbMMPP&&nn††ffaa  CCaa®®kkuummEExxµµrreess~~hhaaCCaattii  ..
‹‹  ®®kkuumm((xx))  mmaannbb""uull--BBttCCaaeemmddwwkknnSS  eeFFII√√CCaaGG~~kkccaajj''bbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnnJJsseeBBjj´́®®BB

JJkk''yyIIeehhaaEExxµµrr®®kkhhmmddEEddll  mmaanncciinnKKSS®®TTnniiggpp††ll''GGaavvuuFFddEEddll  ..  yyYYnnhhaaNNUU
yymmaannEEppnnkkaarryy""aaggssmm©©aatt''  bbeeggII˚t̊tEExxµµrr®®kkhhmm  rrYYccllYYccbbeeJJççjjsskkmmµµPPaaBB®®ssbb@@
CCaammYYyyEExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''eexxoovv--ssMMppnnCCaanniiccçç  eeddIImm∫∫IIggaayyssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrr  nniigg
eeqq¬¬øøttssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrr  ..  

ddUUeecc~~HHkkUUnn®®ttUUvvEEttddwwggnniigg®®ttUUvvEEtt®®bbyy&&tt~~[[EEmmnnEETTnnccMMeeJJHH®®kkuummEExxµµrrnniinn~~aakkaarryyYYnn
eennHH  ..  ee®®JJHHffaavvaabbMMJJkk''eeKKaallCCMMhhrryy""aaggmmSSEEddllmmaannddMMNNaakk''kkaarrCCaaddMMbbUUggKKWW®®ttUUvvkkMM
eeTTccsskkii††PPUUmmiinniiggcc®®kkBBttii††  ..

yyYYnnhhaaNNUUyyddwwggffaasseemm††ccssIIhhnnuunniiggeellaakkssWWnn--ssaann®®bbFFaannrrNNssiirrßßrr˘̆
CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆  ®®BBmmTTSSggeexxoovv--ssMMppnnCCaaeemmEExxµµrr®®kkhhmm  rrYYbbrrYYmmkkmm¬¬SSggKK~~aakkMMeeTTccBBYYkkvvaaeeddIImm∫∫II
rrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  ..  ddUUeecc~~HHvvaakk**bbeeggII˚t̊tll∫∫iiccmmYYyyeeTToottPP¬¬aamm  eeddIImm∫∫IInnSSyykkmmkkTTbb''TTll''
nnwwggkkmm¬¬SSggEEddllGG~~kkddwwkknnSSEExxµµrrTTSSggBBIIbbeeggII˚t̊t  ..  vvaaddwwggffaakkuummaarrkkMM®®JJCCaattiiEExxµµrrssÌÌbb''eexxIIıımm
eehhIIyymmaannKKMMnnMMuuccgg''ssggsswwkkccMMeeJJHHEExxµµrr®®kkhhmm  ..  ddUUeecc~~HHvvaadduutt´́dddduutteeCCIIggeebbIIkkbbrrLLaa
nneeddIIrr®®bbmmUUllkkuummaarrkkMM®®JJ  rrYYccddwwkknnSSeeccjjBBII®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaaCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''  ..  vvaa®®VVbb''ffaa
nnSSyykkeeTTAAeerroonneennAAhhaaNNUUyy  eeddaayyddaakk''eeQQµµaaHHffaa  ––  ««®®kkuummkkuummaarrQQaannmmuuxx»»  ..  eeddII
mm∫∫IIbbgg˙ȧatt''hh√√wwkkhh√√WWnnttaammkk∫∫ÁÁnnyyuuTTÏÏssaaÂÂss††rrbbss''vvaa  rrYYccjj¨ḦHjjgg''bbEEnnƒƒmmxxIIçḉ́ dd®®kkuummeennHHeeddII
mm∫∫IIkkMMeeTTccEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrr  nniigg®®kkuummEExxµµrrNNaaEEddllKKSS®®TT……ssmmKKMMnniittCCaammYYyy..
yyaayyeeTTooggssmm¬¬wwggmmuuxxkkUUnn®®bbuussmmYYyyssnnÊÊ¨ḦH  eehhIIyybbnn††eeTToottffaa  ––

kkllll∫∫iiccyyYYnnhhaaNNUUyymmaannssPPaaBBllÌÌiittllÌÌnn''NNaass''  ..  vvaaxxIIçḉ́ ddEExxµµrr[[eellaatt
ssmm¬¬aabb''EEttEExxµµrrKK~~aa‰‰gg  ..  yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottmmiijjkkII††  CCaaeevvoottkkuuggkkII††  GGYYttbbMMJJnneeddaa--
yy≤≤tteeGGoonnxxµµaass''ffaa  bbUUddUUyyssµµ&&®®KKcciitt††bbUUCCaassaacc''QQaammeeddIImm∫∫IImmkkCCYYyyEExxµµrrGGss''ccMMnnYYnnbbII
eellIIkkrrYYcceehhIIyy  ..  ccUUrrkkUUnnkkMMuueeCCOOvvaa[[eessaaHH,,  mmiinnEEmmnneeTT,,  vvaaeeVVkkeeyyIIggeeTT  !!  kkaarrBBiittvvaaccUU
llmmkkeeddIImm∫∫IIee®®bbII®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyy  jj¨ḦHjjgg''bbMMEEbbkkbbMMVVkk''EExxµµrrttaammccMMNNuucceexxßßaayynnaa
nnaa  rrYYccbbgg˚b̊beeggII˚t̊tssÂÂggaamm  TTuukk[[EExxµµrrcc∫∫SSggKK~~aa  ssmm¬¬aabb''KK~~aaCCaahhUUrrEEhh  ..  jj¨S̈Sgg[[EExxµµrr
ss¬¬aabb''bbnnii††ccmm††gg@@  rrhhUUttppuuttBBUUCCEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  yyaayyeeTTooggEEbbrrEEPP~~kkssmm¬¬wwggmmuuxxkkUUnn®®bbuu
ssCCaaeellIIkkTTII22  ®®BBmmTTSSggbbJJÇÇaakk''ffaa  ––

--  {{  !!  kkUUnn®®bbuussdd**kkMMsstt''eeGGIIyy  !!  ee®®KKaaHHff~~aakk''́́ nn®®bbeeTTssnniigg®®bbCCaaCCnnEExxµµrreennAAeeBB
lleennHHmmaannssPPaaBBFF©©nn''́́ ®®kkEEllggeellIIssssBB√√mmYYyyddgg  ..  mm††aayyssggÙÙwwmmffaa  eesscckkII††
BBnn¥¥ll''ee®®bboobbeeFFoobbrrbbss''mm††aayyeennAAeeBBlleennHH  llµµmm®®††KKbb''®®KKaann''[[kkUUnnddwwggeehhIIyy  ..    KKµµaa

nnGGII√√KKYYrr[[rraaEErrkkssÊÊaakk''eessIIÊÊrr  KKµµaannggII√√KKYYrr[[ssggßß&&yyeeTTootteeTT  ..
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ccMMEENNkkvviicciiœœkkaalluuHHVVnnss††aabb''nnUUvvJJkk¥¥eeBBccnn__dd**mmaannxx¬¬wwmmssaarrrrbbss''mm††aayyEEvvkkEEjjkk
ee®®bboobbeeFFoobbssBB√√®®KKbb''eehhIIyy  kk**eennAAeess©©øømmeeddaayy®®ss´́mmeeXXIIjjffaa  ttSSggBBIIeeddIImmmmkkmm††aa
yyrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeTTaaHHCCaaeeccaarrbb¬¬nn''ccaabb''vvaayyeeFFII√√VVbbCCaaee®®ccIInneellIIkkee®®ccIInnddggmmkkeehhIIyykk**
eeddaayy  eennAAeeBBllEEddllkkUUnn@@bbbbYYllKKaatt''ccaakkeeccjjBBII®®ssuukk  KKaatt''EEttggEEttbb††ËËrrpp††aacc''mmiinnrrtt''
eeccaallCCaaddaacc''xxaatt  ..  EEtteennAAeeBBlleennHH  EEbbrrCCaaKKaatt''ssMMeerrcccciitt††nnSSkkUUnneeccjjeeccaallTTwwkkddII
CCaaeekkrr††ii__ddMMEENNllddUUnnttaaTTuukk[[yyYYnneeTTAAvviijj  ..  vviicciiœœkkaayyll''eeXXIIjjffaa  ccuuHHeebbIIeemmddwwkknnSSEExxµµrr
ccaajj''eeVVkkyyYYnnccaajj''eeVVkkcciinn  eellaattcc∫∫SSggEEttKK~~aa‰‰gg  rrYYccbbeeNN††aayy[[yyYYnnee®®bbIIkkll
ll∫∫iicceeVVllssMMrruukkccUUllmmkkCCYYyyCCaaeellIIkkTTII44mm††ggeeTToott  eettIIvvaassnnaa´́nn®®bbCCaaCCnnEExxµµrrkk¬¬aa--
yyeeTTAACCaaGGII√√eeTTAA  ??  ..

vviicciiœœkkaaeeFFII√√mmuuxxss©©ÁÁttQQbb''rraaEErrkkkk**eeqqII¬¬yyPP¬¬aammffaa  ––
--  VVTTmm""aakk''  xxMM∆∆¨ÿyll''®®BBmmeeTTAACCaammYYyymm""aakk''eehhIIyy  !!  ..
ææcceemmII¬¬yyyyll''®®BBmmrrbbss''vviicciiœœkkaaPP¬¬aamm  ssflfluugg--eehhOOnnnniiggeeGGoogg  CCUUnnBBrrddll''®®KKYYssaarr

dd**kkMMsstt''eennHH  [[VVnnssMMeerrccttaammeesscckkII††®®VVff~~aa  ..
ssflfluugg--eehhOOnneerroobbVVyyCCUUnnyyaayyeeTToogg  ccMMEENNkk‰‰eeGGooggvviijjkk**ffyyeeccjjeeTTAATTaa

kk''TTggrrkkGG~~kkCCUUnnddMMeeNNIIrr  ..
eeBBllCCYYbbCCMMuuVVyyll©©aacc  eeGGooggvviill®®ttLLbb''mmkkddll''llµµmm  ..  eeGGoogg®®VVbb''yyaayyeeTToo

ggffaa  KKaatt''®®ttUUvveeccjjddMMeeNNIIrreennAAeemm""aagg®®VVMM®®BBwwkk  ´́ff©©TTII2233--66--8800  ..  
eennAAeeBBllkkMMBBuuggbbrriieePPaaKKVVyyll©©aacc  eeddIImm∫∫IIkkMMddrrbbrriiyyaakkaass  eeGGooggccaabb''eeppII††mmnniiyyaa

yyffaa  ––
--  eettIIFFMMssaall''eellaakkmmUUll--ssaarrII……eeTT  ??
eeGGooggbbnn††eeTToottffaa  ––
--  KKYYrr[[ss††aayyeellaakkmmUUll--ssaarrIICCaa´́®®kkEEllgg  ..  eellaakkmmaanneesscckkII††kk¬¬aahhaannccaabb''

eeppII††mmbbeeggII˚t̊tCCMMrrMM000077mmuunneeKK  ..  eellaakkCCaavvrrCCnnmmaanncciitt††ssbb∫∫¨r̈rssdd**®®KKbb''®®KKaann''  ..  ≤≤LLËËvv
bbNN††aallmmkkBBIIkkaarrddeennII††mmGGMMNNaaccKK~~aa  mmaanneeKKrrkkeerrOOggssmm¬¬aabb''eellaakk  jj¨S̈Sgg[[eellaakkFFuu
jj®®TTaann''  eellaakkkk**bbeeNNII††rr®®KKYYssaarreePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAeennAA‰‰VVggkkkkeeTTAA  ..

yyaayyeeTTooggGGgg¨ÿyssJJÇÇwwggKKiittnnwwkkBBII®®bbvvttii††rrbbss''eellaakkbbnnii††cc  eeTTIIbbKKaatt''eeqqII¬¬yynnUUvv
ssMMnnYYrrrrbbss''eeGGoogg  ––

--  FFMMssaall''®®KKYYssaarrrrbbss''eellaakkmmUUll--ssaarrIIcc∫∫aass''llaass''NNaass''  ..  eellaakkmmUUll--
ssaarrIICCaakkUUnn®®bbuusseeTTaallrrbbss''eellaakkttaammUUll  nniiggeellaakkyyaayyssUUvv  ..  ttaammUUllmmaann
ssttiissmm∫∫CCJJÔÔ::eess~~hhaaCCaattiiyy""aaggmmuutt  ..  KKaatt''ssµµ®®KKcciitt††bbUUCCaaCCIIvviittnnSS®®bbBBnnÏÏ--kkUUnnccUUll
´́®®BBbbMMeerrII®®kkuummEExxµµrr≤≤ssßßrr: eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHEExxµµrrBBIInnwwmmVVrrSSgg  ..
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®®kkuummEExxµµrr≤≤ssßßrr:ssMMeerrccVVnneeCCaaKKCC&&yyeennAAEExxvviicciiœœkkaaqq~~SS11995533  KKWWVVrrSSggyyll''®®BBmm
®®bbKKll''[[EExxµµrrVVnn‰‰kkrraaCC¥¥dd**bbrriibbUUNN··  ..  eeBBlleennaaHH®®kkuummEExxµµrr≤≤ssßßrr:kk**ssµµ&&®®KKcciitt††ccUUll
mmkkrrYYbbrrYYmmeeFFII√√kkaarrbbMMeerrIIsseemm††ccssIIhhnnuu  eeddIImm∫∫IIkkssaaggkkmmıı¨C̈Caa‰‰kkrraaCC¥¥  ..

kk~~¨g̈geeBBlleennaaHH  KKuuNNssmm∫∫ttii††rrbbss''ttaammUUll®®ttUUvvVVnnTTTTYYllmmuuxxggaarrCCaaGGnnuueessnnII--
yy__®®ttII  ((ss&&kkii††11))  ..  bbuuNN¥¥ss&&kkii††eennHHnnSS[[eekk††AA®®kkhhaayy  eekkIIttcciitt††®®ccEENNnnBBII®®kkuummnnaammWWuunn
EEddllGGgg¨ÿyrrgg''ccSSttaammxx¥¥ll''  ee®®JJHHeeKKmmiinnccgg''eeXXIIjjnnrrNNaammaannbbuuNN¥¥ss&&kkii††FFMM  ……
ll∫∫IICCaaggxx¬¬ÁÁnneeTT  ..

ddUUeecc~~HHvvaaccaabb''eeFFII√√vviieeccœœttkkmmµµ  jj¨ḦHjjgg''ccaakk''ccuucceemmddwwkknnSSEExxµµrr  ®®ttUUvvEEtteeccjj®®bbkkaass
bbgg≈≈MM[[eeFFII√√kkaarr®®bbLLggBBiieessaaFFnn__ll∫∫ggeemmIIllssiinn  mmuunnnnwwggbbMMJJkk''ss&&kkii††[[®®kkuummEExxµµrr≤≤ssßß
rr: ..  ttaammUUllxxkkxxUUcccciitt††  KKaatt''QQWWcciitt††NNaass''ee®®JJHHKKaatt''ddwwggnniiggyyll''CCaaee®®sscceehhIIyy
ffaa  BBYYkkeennHHccgg''eeddjjKKaatt''eehhIIyy  ..  BBYYkkeennHHssnnii~~ddΩΩaannTTuukkGG~~kkttssflflUUEExxµµrrddUUccEEpp¬¬BBuu®®TTaa  eeKK
ssIIuussaacc''rrYYcceehhIIyy  eeKK®®BBYYss®®KKaabb''eeccaalleeTTAA  ..  BBYYkkeennHHCCaaGG~~kkeebbHHEEpp¬¬  EEtteeKKeePP¬¬ccKKuu
NNGG~~kkddSS  eePP¬¬ccKKuuNNGG~~kkee®®ssaaccTTwwkk  ..  ddUUeecc~~HHeeTTAAGGnnaaKKttBBYYkkeennHH®®ttUUvvEEttTTTTYYllkkmmµµ
eeBBoorr  BBIIee®®JJHHBBYYkk‰‰gg®®bb®®BBiitt††GGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''eeVVkkBBYYkkGGjj  GGjjllaaeehhIIyy  ..ll..  nniigg
..ll..  KKaatt''yyll''ffaammiinnVVcc''eennOOyyhhtt''eeTTAAeeFFII√√eettsseeTT  ..  KKaatt''kk**ssMMuullaaQQbb''ssMMrraakk
rrYYcceehhIIyykk**vviill®®ttLLbb''eeTTAAeeFFII√√EE®®ssvviijjeeTTAA  ..

ttaammUUllbbeeNNII††rryyaayyssUUvvCCaa®®bbBBnnÏÏ  eeTTAAttSSggTTIIllMMeennAAeennAAXXMMuurrSSggeekkssII®®ssuukkss--
EEgg˚e̊exxtt††VVtt''ddMMbbggvviijj  ..  mmuunnllaaeeccjjBBIIkkggTT&&BBbbNN††aallmmkkBBIIGGMMeeBBIIGGyyuuttii††FFmm··xxuuss
TTMMnngg    ttaammUUllBBnnTTuukkkkUUnn®®bbuusseeTTaallmm~~aakk''  KKWWeellaakkmmUUll--ssaarrIIeennHH[[ppßßggee®®BBggeennAA
bbMMeerrIIkkggTT&&BBtteeTTAAeeTToott  ..

eellaakkmmUUll--ssaarrIIssµµ&&®®KKcciitt††TTTTYYllPPaarrkkiiccççkkaarrJJrrTTll''EEddnnEExxµµrr--yyYYnn--llaavvrrhhUU
tt  ..  ttSSggBBIIeeBBlleennaaHHmmkk  eellaakkmmUUll--ssaarrIIbbMMeeBBjjPPaarrkkiiccççkk~~¨g̈gmmuuxxggaarryy""aaggeeBBjj
eelljjVVnnKKaabb''®®bbeessIIrrllÌÌ≤≤tteexxççaaHH  ..ddUUeecc~~HHbbuuNN¥¥ss&&kkii††CCaavvrr::eessnnIIyy__‰‰kkrrbbss''eellaa
kkKKWWCCaarrgg√√aann''dd**BBiitt®®VVkkddEEddlleellaakk®®ttUUvvEEttVVnn  ..  eellaakkmmUUll--ssaarrII®®bbkkbbeeddaayyKKuu
NNssmm∫∫ttii††xxaaggpp¬¬ËËvvyyuuTTÏÏssaaÂÂss††dd**®®KKbb''®®KKaann''  mmaannccrriittrrwwggbbwwuuggGGtt''FFµµtt''  mmaannkkaarrttssflflUU
ss√√iittss√√aajj  ..  eellaakkGGaaccFFnn''®®TTSSnnUUvvkkaarrllMMVVkk®®KKbb''EEbbbbyy""aagg  ..  eellaakkmmUUll--ssaarrII
ssaall''kkllll∫∫iiccxxµµSSggyy""aaggcc∫∫aass''llaass''  ®®BBmmTTSSgg®®bbkkbbeeTTAAeeddaayyeeTTBBeekkaassll¥¥
xxaaggbbJJÇÇaakkaarryy""aaggeevvoogg´́vv  ..  ddUUccCCaaeennAA´́ff©©TTII2233  EExxeemmssaa  qq~~SS11997755  eemm""aaggmmYYyykk
nn¬¬HHrreessooll  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[®®bbmmUUllGGss''eellaakknnaayyTTaahhaanneennAAeexxtt††VVtt''ddMMbbggccMMnnYY
nn66LLaannkkaamm""∆∆¨g̈gddwwkknnSSyykkeeTTAAVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaall  ..  eellaakkkk**eeKKccrrYYcceennAArrss''  ..  BBIÍ́ ff©©
TTII2233  EExxeemmssaa  qq~~SS11997755  ddll''qq~~SS11997799  eellaakkmmUUll--ssaarrIIrrss''eennAAkk~~¨g̈grrbbbbdd**eeXXaarr
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eeXXAArrbbss''GGggkkaarr  ((  eellaakkmmUUll--ssaarrII®®VVbb''yyaayyeeTTooggeeddaayyppÊÊaall''mmaatt''ffaa  eellaakk
eeFFII√√ÚÚkkeessIIÊÊrrqqÁÁtteessIIÊÊrrCCaa,,  eellaakkCCaaKKgg√√aalleeKKaaeeddIImm∫∫IIbb††ËËrryykkCCIIvviitt  ))  ..  eellaakkeeccHHssMMrrbb
xx¬¬ÁÁnn  eeccHHGGtt''FFµµtt''ttaammkkaall::eeTTss::  xxMMbbMMeerrIIGGggkkaarrbb††ËËrryykkCCIIvviitt  ..  eellaakkmmUUll--ssaarrIIVV
nneeKKccccaakkppuuttee®®KKaaHHff~~aakk''mmYYyyeellIIkkeeTToottdd**kkMMrr  ..

eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggEEbbrrEEPP~~kkssmm¬¬wwggkkµµÁÁyyeeGGoogg®®BBmmTTSSggbbJJÇÇaakk''ffaa  ––
--  eellaakkmmUUll--ssaarrIImmiinnll∫∫IIeeQQµµaaHHddUUcceemmTT&&BBEExxµµrreeppßßgg@@eeTT  ee®®JJHHKKaatt''KKµµaannbb--

kkßßKKµµaannBBYYkk  eellaakkxxMMEEttbbMMeeBBjjkkrrNNiiyykkiiccççnniiggPPaarrkkiiccççrrbbss''eellaakkEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..
yyaayyeeTTooggbbJJççbb''kkaarrrraa""yyrraa""bb''rrbbss''KKaatt''eeddaayynniiyyaayyffaa  ––

--  ddUUeecc~~HHKKYYrrssrreessIIrreellaakkss&&kkii††®®VVMMmmUUll--ssaarrIICCaa´́®®kkEEllgg  !!
eeBBlleennaaHHeeGGooggddMMGGUUjjff©©ËËrrffaa  ––
--  KKYYrr[[ss††aayyNNaass''  eebbIIEExxµµrreeyyIIggrrvvll''EEtt®®ccEENNnnKK~~aa  ssnnii~~ddΩΩaannGG~~kkttssflflUU  GG~~kk

eeQQµµaaHH®®ttgg''ccMMeeJJHHCCaattii  ddUUccEEpp¬¬BBuu®®TTaaTTMMuu  ssIIuussaacc''rrYYcc®®BBYYss®®KKaabb''eeccaall˘̆˘̆˘̆  ååTTaahhrrNN__
kkrrNNIIttaammUUll  hhflflaannbbUUCCaaCCIIvviittccUUll´́®®BB  rrYYbbrrYYmmkkmm¬¬SSggbbeeggII˚t̊tEExxµµrr≤≤ssßßrr::eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHH
TTwwkkddIIBBIIVVrrSSgg  eeddIImm∫∫IIkkmmıı¨C̈Caa‰‰kkrraaCC¥¥  ..  lluuHHddll''kkmmıı¨C̈CaaVVnn‰‰kkrraaCC¥¥eehhIIyy  eeKKkk**TTaatt''
ttaammUUlleeccaall  ..  ≤≤LLËËvveennHHeellaakkmmUUll--ssaarrIIxxMMbbeeggII˚t̊tCCMMrrMMeeddIImm∫∫IICCYYyysseeÂÂggaaHH®®bbCCaaCC
nnEExxµµrr  TTIIbbMMppuutt®®ttUUvveeKKttaammrrkkssmm¬¬aabb''eeddIImm∫∫IIddeeNNII††mmGGMMNNaacc  ..  

ddUUeecc~~HHbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjffaa  EExxµµrreeddkkllgg''llkk''NNaass''  ..  ddMMNNaakk''kkaarryy""aaggeennHH
eeTTAAeehhIIyy  rrvvll''EEttEEbbrree®®kkaayyxxSSEEttKK~~aa‰‰gg  ccrriitteennAAEEttddEEddll@@  ..  eettIIeeFFII√√ddUUcceemm††ccrrMM
eeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaeekkIItt  eebbIIbbccççaammii®®ttCCaaeeccaarrQQ¬¬aannJJnnKKWWyyYYnnhhaaNNUUyy  vvaaeeccHHeeFFII√√BBuutt
vvaabbiiuunn®®bbssbb''  vvaaeeccHHee®®bbIIkkllll∫∫iicc®®kkLLiicc®®kkLL¨c̈c  mmaannbb®®JJççaass''mmaannbbeeNN††aayyyy""aa
ggeeqqII~~mm    EEffmmTTSSggmmaannkkmm¬¬SSggTT&&BByy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  mmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__kk~~¨g̈gssÂÂggaammCCaaee®®ccII
nnqq~~SS  ®®BBmmTTSSggmmaannGGaavvuuFFdd**®®KKbb''®®KKaann''yy""aaggeennaaHH  ??  ..

eeGGooggEEbbrrEEPP~~kkssmm¬¬wwggyyaayyeeTTooggeeddaayyccgg''ssMMuueeyyaabbll''bbEEnnƒƒmm  bb""uuEEnn††̆̆ ˘̆˘̆  yybb''
ee®®CCAANNaass''eeTTAAeehhIIyy  yyaayyeeTTooggssMMuuQQbb''bbnn††eerrOOggKKaatt''®®ttwwmmhh~~wwgg  eeddaayy®®KKaann''EEtt
bbJJÇÇaakk''ffaa  ––

--  KKaatt''kk**yyll''ddUUeecc~~aaHHEEddrr  ee®®JJHHeehhttuuddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaaKKaatt''ssuuxxcciitt††nnSSkkUUnnccaa
kkeeccjjeeccaall®®ssuukkmmYYyyrryy::ssiinn  ..

❑                              ❑

❑
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yybb''́́ ff©©TTII2222--66--8800  yyaayyeeTTooggmmaannkkUUnncciitt††mmYYyyyy""aaggssbb∫∫aayyrrIIkkrraayy  eeddaa
yyVVnnccYYbbkkUUnn®®bbuussmm~~aakk''  nniiggkkUUnn®®ssIImm~~aakk''  mmkkccUUllrrYYmmddMMeeNNIIrrppßßggee®®BBggeeTTAAkkaann''®®bb
eeTTssTTII33  ..  yybb''eennaaHH  KKaatt''eeddkkssMMrraakkeennAAkk~~¨g̈gkkUUnnxxÊÊmmss∫∫ËËvvrrbbss''ssflfluugg--eehhOOnn  ssiiƒƒtt
eennAAkk~~¨g̈gCCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊ  ..

KKaatt''eeddkkmmiinnllkk''eeTT,,  KKaatt''KKMMBBuuggjjjjwwmmrrIIkkrraayyrreevvIIrrvvaayyffaa  eennAA´́ff©©EEssÌÌkkeennHH  KKaa
tt''mmuuxxEEttmmaannvvaassnnaannwwggccaakkeeccjjppuuttBBIIssƒƒaannyymmVVlleennHHeehhIIyy  ..

®®bbEEhhlleemm""aagg1122GGaa®®FFaatt  ®®ssaabb''EEttææssnnÏÏwwkkLLaannrrffee®®kkaaHHbbrrssMMeeddAAmmkkCCMMrrMM
NNggcc&&nnÊÊ  kkaann''EEttCCiitteeLLIIgg@@  ..  eemm""aagg44eeTToobbPP¬¬WW  yyaayyeeTTooggddaass''kkUUnnTTSSggBBIIrrnnaakk''[[
ee®®kkaakkeeLLIIggeeddIImm∫∫IIeerroobbccMMeeccjjddMMeeNNIIrr  ..  bb""uuEEnn††BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy  !!  CCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊ®®ttUUvveeccaarr
QQ¬¬aannJJnnCCaayyYYnnhhaaNNUUyyBB&&TTÏÏCCMMuuCCiitteeTTAAeehhIIyy  ..  ®®bbEEhhllkknn¬¬HHeemm""aaggee®®kkaayymmkk
®®ssaabb''EEttææssUUrr®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggppSSggppSSggrrnnWWÊÊCCMMuuCCiitt  KKWWCCaakkSSeePPII¬¬ggrrbbss''BBYYkkyyYYnnhhaaNNUUyy
EEddllVVjj''bbMMeepp¬¬aaggmmkkeellIICCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊ  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''nniiggkkMMccaayyEExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''EEddll
KKµµaannGGaavvuuFFkkaarrJJrr  EEddlleessssssll''BBIIss¬¬aabb''  bbNN††aallBBIIyyYYnnhhaaNNUUyyee®®bbIIeess~~øøtt
eeccaarrkkMMccaayymmiinn[[eennAA®®ssuukkVVnn  ..

eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggPP&&yy®®CCYYll®®ccbbll''ttkk''ss¬¬¨ẗthhYYsseehhttuusswwggddYYllssnn¬¬bb''..
vviicciiœœkkaaeeXXIIjjddUUeecc~~HH  ´́ddmm≈≈aagg®®KKaamm††aayy  ´́ddmm≈≈aaggTTaajjbbÌÌËËnn®®ssIIccaakkeeccjjBBIICCMMrrMMCCaabbnnÊÊaann''
kkaatt''®®KKaabb''kkSSeeppII¬¬ggrrtt''ssMMeeddAAeeTTAAkkaann''®®BBMMEEddnnEExxµµrr--´́ff  ..  eeTTAAddll''kkEEnn¬¬ggeennaaHHeehhIIyy
eeyyIIggTTSSggbbIInnaakk''mmaannkkaarrss¬¬nn''eess¬¬aayy""aaggxx¬¬SSgg  eeddaayyeeXXIIjjmmaannss~~aammeePP¬¬aaHHmmYYyyyy""aa
ggee®®CCAA  mmaannTTwwkkhhUUrr®®ttVVjj''  CCaaTTIIkkEEnn¬¬ggxx&&NNÎÎbbJJÇÇaakk''®®BBMMEEddnn  ..  eennAAee®®ttIIyymm≈≈aagg‰‰--
eeNNaaHH  mmaannTTaahhaann´́ffmmuuxxmmaatt''kkaaccssaahhaavv  QQrrbbNN††aakk''KK~~aaPPÇÇgg''kkSSeePPII¬¬ggtt®®mmgg''CCnn
eePPoossxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr  ..  eebbIInnrrNNaahhflflaannEEhhllqq¬¬ggkkaatt''ss~~aammeePP¬¬aaHHeennaaHH  TTaahhaann´́ffTTSSgg
eennaaHHnnwwggVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaallPP¬¬aamm  !!˘̆˘̆˘̆

´́ff©©rrHHxxııss''NNaass''eeTTAAeehhIIyy  EExxµµrrrrggee®®KKaaHHdd**GGPP&&BB√√EEddllkkMMBBuuggEEtt®®ttUUvvbbUUddUUyyVVjj''
ee®®ssaacc®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggmmkkeellII  kk**nnSSKK~~aaGGgg¨ÿy{{bbkk∫∫aallCCgggg''ppÊÊaall''ddIIee®®kkaammkkMMeeddAA´́ff©©
eekk††AAeessIIÊÊrreeqqHH  ..  eeTTAAmmuuxxmmiinnrrYYcc  ffyyee®®kkaayymmiinneekkIItt  rrgg''ccSSEEttss¬¬aabb''bb""uueeNNˆâaHH  ..

ccMMEENNkk‰‰bbUUddUUyyvviijj  vvaaKKµµaann®®bbNNIÍ́ ddeeTT  rrwwttEEttsseeggII≈≈jjbbMMeepp¬¬aagg®®KKaabb''mmkkeellII
CCMMrrMMKKµµaannGGaakk''  ..

rrII‰‰xxaagg´́ffvviijjVVnn{{kkaass  kk**ttSSggBBWWttssaakkll∫∫ggkkSSeePPII¬¬ggFFMMrrbbss''vvaa  eeddaayybbMMeepp¬¬aa
ggmmkkeellIICCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊCCYYyyssmm¬¬aabb''EExxµµrrEEddrr  ..

BBuueeTTÏÏaa  !!  BBuueeTTÏÏaa  !!  mm≈≈aaggyyYYnnmm≈≈aaggeessoomm  !!  eettII[[EExxµµrrrrtt''eeTTAAxxaaggNNaa  ??
TTaall''EEttddll''eemm""aaggbbYYnnll©©aacc  eeTTIIbbmmaannbbJJÇÇaaBBIIGGaaCC∆∆aaFFrr´́ffGGnnuuJJÔÔaatt[[EExxµµrrrrgg
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ee®®KKaaHHEEhhllqq¬¬ggss~~aammeePP¬¬aaHHccUUllmmkkkkaann''®®bbeeTTss´́ff  ..
vviicciiœœkkaaEEhhlleekkookkccmm¬¬ggmm††aayyeeTTAAkkaann''ee®®ttIIyymm≈≈aagg  rrYYccvviillmmkkyykkbbÌÌËËnn®®ssIIvviijj

ee®®JJHH®®ssII@@TTSSggBBIIrrnnaakk''mmiinneeccHHEEhhllTTwwkk  ..  eeyyIIggkk**VVnnrrYYccppuuttbbIIee®®KKaaHHff~~aakk''mm††ggeeTToo
tt  eehhIIyybbnn††ddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''ccMMrrMMxxaavv--GGIIuuddaagg  ..
eemm""aagg®®bbEEhhll66ll©©aacc®®ssaabb''EEttCCYYbbTTaahhaann´́ffPPÇÇgg''kkSSeePPII¬¬ggXXaatt''[[ppÌÌaakkddMMeeNNIIrreennAA
®®ttwwmmhh~~wwgg  ..  yybb''ggggiittllµµmm®®ttUUvvEEtteeddkkppÊÊaall''ddII  GGtt''kkeennÊÊll  GGtt''PPYYyy  GGtt''VVyyGGtt''
TTwwkk  ..  ccMMEENNkkyyaayyeeTTooggKKaatt''mmiinnhhflflaanneeddkkeeTT  KKaatt''GGgg¨ÿybbnn''®®ssnn''®®BBHHssMMBBHHeeTT
vvttaa  ((  mmkkddll''®®ssuukkVVrrSSgg  KKaatt''eekkaarrsskk''ssMMuullaabbMMNNnn''eennHH  ))  TTll''PPWW¬¬  BBIIee®®JJHHyybb''
eennaaHH  TTaahhaann´́ffeeddIIrrbb¬¬nn''rrYYccccaabb''kkUUnn®®kkmmMMuuEExxµµrrkkMMBBuuggrrggee®®KKaaHH  nnSSyykkeeTTAArrMMeellaaPPrrYYcc
ssmm¬¬aabb''eeccaallyy""aaggee®®ccIInn  ..

❑                             ❑

❑

®®BBllwwmm´́ff©©TTII2244--66--8800  eeBBll´́ff©©eerroobbrrHH  GGggaarraaGGgg¨ÿyddNN††SSVVyy  ®®ssaabb''EEtt
ppSSgg@@  KKWWkkSSeePPII¬¬ggrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyVVjj''bbMMeepp¬¬aaggttaammssmm¬¬aabb''kkMMccaayyEExxµµrrGGPP&&BB√√ddll''
kk~~¨g̈g´́ppÊÊddIIeessoomm  ..  GGggaarraaPP&&yyxx¬¬SSggeeBBkkkkÂÂnn††aakk''VVnnEEtt®®KKbbqq~~SSgg  rrtt''eeccaallVVyyeennaaHH
eeTTAA  ..

ccMMEENNkkTTaahhaann´́ffkk**bbHHkknnÊÊ¨ÿyrrtt''ffyyee®®kkaayyEEddrr  ..  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrrkk**rrtt''ttaammccUU
llee®®CCAAeeTTAA@@ddUUccTTwwkkVVkk''TTMMnnbb''  ..  lluuHHeeTTAAddll''kkEEnn¬¬ggmmYYyyGGaacceemmIIlleeXXIIjjCCMMrrMMxxaavv--
GGIIuuddaaggeennAACCiittbbeeggII˚ẙy  ®®ssaabb''EEttCCYYbbTTaahhaann´́ffCCaaee®®ccIInneellIIssllbb''  mmaannTTSSggrrff--
ee®®kkaaHHCCaaee®®ccIInnee®®KKOOgg  PPÇÇgg''kkSSeePPII¬¬ggFFMMtt®®mmgg''  rrYYccEE®®sskkttaammeemm®®kkUUbbJJÇÇaa[[®®bbCCaaCCnnEExxµµrr
ppÌÌaakkddMMeeNNIIrr®®ttwwmmhh~~wwggmmYYyyeellIIkkeeTToott  ..  ddUUeecc~~HH®®ttUUvvGGgg¨ÿykkNN††aall´́ff©©eekk††AA  GGtt''VVyy
GGtt''TTwwkk  ddUUccGG~~kkCCaabb''eeTTaass  ..  mmaannCCnnrrggee®®KKaaHHxx¬¬HH  ppßßggee®®BBggeeccjjBBIICCYYrreeTTAArrkkGGuuss
……eeTTAArrkkkkaabb''EEmmkkeeQQIIeeddIImm∫∫IIeeFFII√√CCMMrrkk[[kkUUnnttUUcc@@  ®®ttUUvvTTaahhaann´́ffVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaall
PP¬¬aamm@@  ..

eemm""aagg®®bbEEhhllCCaa33rreessooll  TTaahhaann´́ff®®bbkkaassttaammeemm®®kkUUmm††ggeeTToott  bbJJÇÇaaeedd
jj®®bbCCaaCCnnEExxµµrrGGPP&&BB√√TTSSggGGss''[[®®ttLLbb''vviillee®®kkaayyvviijj  ..  vvaaVVjj''kkSSeePPII¬¬ggeeTTAAeellIIGGaa
kkaass®®KKbb''TTiiss  ®®BBmmTTSSggEE®®sskkssmm¬¬¨ẗtkkMMeejjIIjjffaa  ––

--eebbIInnrrNNaarrwwggTTTTwwggnnwwggbbJJÇÇaarrbbss''vvaa  vvaannwwggVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaallPP¬¬aamm  !!  ..
eeBBlleennaaHH®®bbCCaaCCnndd**GGPP&&BB√√TTSSggeennaaHH  ®®ttLLbb''vviillee®®kkaayyddUUccTTwwkkVVkk''TTMMnnbb''mm††gg  
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eeTToott  ..  eennAAeeBBlleennaaHH  yyaayyeeTTooggeeddIIrrEEllggrrYYcceeTTAAeehhIIyy  eeddaayymmkkBBIIkkaarrGGtt''VV
yyGGtt''TTwwkkGGss''ccMMnnYYnn22´́ff©©eeTTAAeehhIIyyppgg  bbEEnnƒƒmmBBIIeellIIkkaarrttkk''ss¬¬¨ẗt≤≤ttååbbmmaappgg  ..  kk~~¨¨
ggmmaatt''ss©©ÁÁttrrkkTTwwkkmmaatt''eellbbKKµµaanneeTTAAeehhIIyy  KKaatt''kk**®®bbffuuyyeellaattccuuHHeeTTAAkk~~¨g̈gTTwwkkss~~aamm
eePP¬¬aaHH®®bbUUgg  !!˘̆˘̆˘̆..  eeXXIIjjee®®KKaaHHff~~aakk''yy""aaggFF©©nn''mmkkddll''yy""aagghh~~wwgg  kkUUnnTTSSggBBIIrrnnaakk''kk**EE®®ss
kk®®TTeehhflflaaeehhAAmm††aayy  ––

--  mm""aakk''eeGGIIyymm""aakk''eeddIIrrmmkk@@  !!  TTaahhaann´́ffvvaayymm""aakk''ss¬¬aabb''≤≤LLËËvveehhIIyy  !!  eeddIIrrmmkk
mm""aakk''@@  !!  {{eeTTvvttaaeellaakkeeGGIIyyCCYYyymm""aakk''xxMM∆∆¨p̈pgg  !!  ..

TTaahhaann´́ffeeddIIrrvvaayyssMMBBggccMMCCYYrryyaayyeeTToogg  !!  eennAA´́ddeeqq√√ggkkaann''kkSSeePPII¬¬ggxxII¬¬mmYYyyeeddII
mm  eennAA´́ddss††SSkkaann''ddMMbbggmmYYyyyy""aaggFFMM  ssMMrraabb''ssMMBBggEExxµµrrNNaarrwwggTTTTwwggmmiinnvviill®®ttLLbb''
ee®®kkaayy  ..

lluuHHvvaa®®kkeeLLkkmmkkccMMyyaayyeeTTooggEEddllkkMMBBuuggEEtt®®ttddrrxx¥¥ll''kk~~¨g̈gTTwwkk  vvaakk**®®cctt''cc--
eegg˚H̊HQQrreemmIIllmmYYyyssnnÊÊ¨ḦH  rrYYcckk**eeddIIrrhhYYsseeTTAA  ..

eeBBlleennaaHHvviicciiœœkkaappßßggee®®BBggeellaattccuuHHTTwwkkkk~~¨g̈gss~~aammeePP¬¬aaHHllbb@@eeddIIrrffyyee®®kkaayy
eeTTAAeekkookkssµµaamm††aayy®®ssgg''eeLLIIggBBIITTwwkk  rrYYccbbnn††ddMMeeNNIIrrvviill®®ttLLbb''ee®®kkaayyvviijj  ..  ccMMEENN
kkyyaayyeeTToogg  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnn®®ttSSkk~~¨g̈gTTwwkkmmkk  KKaatt''mmaannkkmm¬¬SSgg®®KKaann''eebbIIbbnnii††cc  GGaacceeddIIrr
yyWWtt@@TTbb''xx¬¬ÁÁnnnnwwggeeQQII®®ccttVVnn  ..

´́ff©©ll©©aacceennaaHHmmaannLLaannrrbbss''kkaakkVVTT®®kkhhmmGGnn††rrCCaattiiddwwkkCCMMnnYYyy®®KKbb''mmuuxx  yykk
mmkkddaakk''TTaann[[  ..

ssMMrraakkTTIIkkEEnn¬¬ggmmiinnssaall''eeQQµµaaHHGGss''ccMMnnYYnn22yybb''  KKWWyybb''́́ ff©©TTII2244--2255  EExxmmiiffuunnaa
qq~~SS11998800  ..  ®®ssaabb''EEtt®®BBllwwmm´́ff©©TTII2266--66--8800  ®®BBHHssuurriiyyaammiinnTTaann''rrHHppgg
eeXXIIjjmmaannLLaannkkaamm""∆∆¨g̈gCCaaee®®ccIInnee®®KKOOggmmkkQQbb''ccttCCaakk∫∫ÁÁnn  ..  eeBBlleennaaHHTTaahhaann´́ff
EE®®sskkttaammeemm®®kkUU®®bbkkaassbbJJÇÇaa[[®®bbCCaaCCnnEExxµµrrnnSSKK~~aa®®bbmmUUll®®KKYYssaarreeLLIIggLLaann  ..
®®KKbb''@@KK~~aaee®®ttkkGGrrCCaaGGttiibbrriimmaa  eeddaayyyyll''ffaarraaCCkkaarr´́ffmmaanncciitt††ssbb∫∫¨r̈rssCCYYyyCCIIvviitt
EExxµµrrddwwkknnSSyykkeeTTAAkkaann''CCMMrrMMxxaavvGGIIuuddaagg  ..  bb""uuEEnn††mmiinnEEmmnnddUUeecc~~aaHHeeLLIIyy  KKWWrraaCCkkaarr´́ffcciitt††
ssaammaann¥¥  EEbbrrCCaa®®bbmmUUllddwwkknnSS®®bbCCaaCCnnEExxµµrrrrggee®®KKaaHHyykkeeTTAAccaakk''eeccaalleennAAEEkk∫∫rrCCMMrrMM
NNggcc&&nnÊÊeeTTAAvviijj  ..

ll©©aacc´́ff©©TTII2266--66--8800  vviicciiœœkkaaeeXXIIjjmm††aayyPP&&yyjj&&rrjjaakk''CCaayy""aaggxx¬¬SSggKKSSggmmaatt''
QQbb''eeccHHnniiyyaayyeeTTAAeehhIIyy  kk**eeddIIrrTTaakk''TTggPP~~aakk''ggaarrkkaakkVVTT®®kkhhmmGGnn††rrCCaattii  rrMMGGYYyy
ff©©ËËrrbbkk®®ssaayyrr""aayyrraa""bb''nnUUvvCCIIvv®®bbvvttii††rrbbss''mm††aayyssBB√√®®KKbb''  ..  bb""uuEEnn††kkaakkVVTT®®kkhhmmVV
nneeqqII¬¬yyeeLLIIggffaa  ––

--  eeKKppÌÌaakkQQbb''TTTTYYllCCnneePPoossxx¬¬ÁÁnnEExxµµrreehhIIyy  EEtteebbIICCnneePPoossxx¬¬ÁÁnnyyYYnneeTTIIbb
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eeKKTTTTYYllnnSSyykkeeccjjBBIITTIIeennHHPP¬¬aamm  !!  ..
vviicciiœœkkaavviill®®ttLLbb''mmkkCCYYbbmm††aayy  rrYYccrraa""yyrraa""bb''ttaammddMMeeNNIIrreeddaayyGGss''ssggÙÙwwmm  ..  yy

bb''eennaaHHyyaayyeeTTooggnniiggkkUUnneeddkkppÊÊaall''ddII  kk∫∫aalleekkIIyyPP¬¬WWEE®®ss  kkNN††aallvvaallkk~~¨g̈g®®bbeeTT
ss´́ff  ..  mm~~aakk''@@mmaannEEtteexxaaGGaavvmmYYyybbnn¬¬HHddaacc''ddaaccCCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnnEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  yyaayy
eeTTooggeeddkkmmiinnllkk''TTaall''EEtteessaaHH  eeddaayymmaannVVrrmm∏∏eeTTAAeellIIvvaassnnaa´́nnkkUUnn®®ssIIyy""aagg
xx¬¬SSgg  ee®®JJHHTTaahhaann´́ffmmaannccrriikkkkaaccssaahhaavvCCaaggbbUUddUUyyeeTTAAeeTToott  ..  vvaaeeddIIrrEEqqkkeeqqrr
bb¬¬nn''yykk®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††  eebbIImmaannkkUUnn®®kkmmMMuuvvaaccaabb''yykkeeTTAArrMMeellaaPP  rrYYccssmm¬¬aabb''eeccaallyy""aagg
CCaakk''EEss††gg  ..  kk∫∫aalleekkIIyyPPWW¬¬EE®®ss  EEPP~~kkssmm¬¬wwggeemmIIlleemmXXEEddllmmaannBBBBkkeexxµµAAmmIIrreeddrr
ddaass  CCaassJJÔÔaabbJJÇÇaakk''[[ddwwggffaa  eePP¬¬øøggCCiittFF¬¬aakk''mmkkeehhIIyy˘̆˘̆˘̆

yyaayyeeTTooggmmaannGGaarrmmµµNN__qq©©ll''EEssnnqq©©ll''  eeTTAAeellII®®bbCCaaCCnn´́ffEEddllCCaaGG~~kkkkaann''
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaayy""aaggxxÇÇaabb''xxÇÇÁÁnnddUUcc®®bbCCaaCCnnEExxµµrrEEddrr  ..  ssaassnn__TTSSggBBIIrreennHHmmaannTTMM--
eennoommTTmm¬¬aabb''  vvbb∫∫FFmm··  PPaassaa  rrUUbbrraaggkkaayy  BBNN··ssmm∫∫¨r̈r®®bbhhaakk''®®bbEEhhllKK~~aa  ccuuHHeehh
ttuuGGII√√kk**TTaahhaann´́ff  kkaaccyygg''XX~~ggddaakk''®®bbCCaaCCnnEExxµµrrEEddllCCaabbggbbÌÌËËnnyy""aaggeennHHeeTTAAvviijj  ??
eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggnnwwkkeeXXIIjjllMMnnSSJJkk¥¥rrbbss''yyYYnneegg√√øøgg--vvaann''TTiijj  eemmeevvoottmmiijj
EEddllCCaa®®bbFFaannGGbb''rrMMssaallaanneeyyaaVVyy  nniiyyaayyEEvvkkEEjjkkkkaallBBIIyybb''́́ ff©©TTII2288--22--
4477  EEddllmmaannCCaaGGaaTTiiffaa  ––

--ssMMuu[[rraaCCkkaarr´́ffrrkkßßaaeesscckkII††ss©©bb''eess©©øømm  kkMMuullUUkk´́ddkk~~¨g̈geerrOOggEExxµµrr--yyYYnn--llaavv[[
eessaaHH  eeBBllNNaakkuummµµ¨ÿynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn  ((  bbeeggII˚t̊teeLLIIggeeddaayyhhUU--CCIImmiijjkkaallBBIÍ́ ff©©TTII33
--22--3300  ))  VVnnssMMeerrccTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHH  eeddaayy®®KKbb''®®KKgg≤≤NNÎÎËËcciinnVVnnCCaassƒƒaaBBrreehhII--
yyyyYYnnnnwwgg®®bbKKll''EExxtt††EExxµµrr  EEddll´́ffVVnnllYYccyykkeeTTAABBIIeeddIImmssttvvttßßeeTTAA[[´́ffvviijj  ..
JJkk¥¥ee®®KKaaggssnn¥¥aaeennHH  yyaayyeeTTooggVVnn®®ttgg®®ttaabb''ss††aabb''kknn¬¬ggppuutteeTTAACCaagg3300qq~~SSmmkk
eehhIIyy˘̆˘̆˘̆  eeTTIIbbVVnn®®bbTTHHeeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk  nnUUvvGGMMeeBBIIeeXXaarreeXXAAKKµµaanneemmtt††aa´́nnTTaahhaann´́ff
KKYYrr[[ccaabb''GGaarrmmµµNN__ssggßß&&yykk~~¨g̈gkkaall:eeTTss:eennHHffaa  ––

--  TTaahhaannyyYYnnnniigg´́ff  ®®ttUUvvrrUU""vvKK~~aaeeTTddwwgg  ??!!??!!
yyaayyeeTTooggnnwwkkeeXXIIjjssBB√√®®KKbb''  kk**mmaannkkaarreekk††AA®®kkhhaayynnwwggyyYYnnhhaaNNUUyyCCaa

´́®®kkEEllgg  ..  ≤≤LLËËvveennHHyyYYnnhhaaNNUUyyhhflflaannrrMMeellaaPPcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattiieeBBjjTTII  ee®®JJHHbbUU--
ddUUyyrrbbss''vvaaVVnneeccjjmmuuxxyy""aaggCCaakk''EEss††ggkkMMBBuuggttaammssmm¬¬aabb''nniiggkkMMccaayyEExxµµrr  [[PP&&yy
xx¬¬aaccnniiggGGss''ssggÙÙwwmm  eehhIIyyrrtt''eeccaallTTwwkkddIITTuukk[[vvaarraatttt∫∫aattttaammGGMMeeBBIIcciitt††  ..

eettIIeemmddwwkknnSSEExxµµrrTTSSggxxaaggsskkii††PPUUmmii  TTSSggxxaaggkkuummµµ¨ÿynniiss††  mmaannVVnnddwwggVVnnæænnUUvv
®®BBwwttii††kkaarrNN__dd**ccEEmm¬¬kkTTSSggeennHHEEddrr……eeTT  ??  ..

cceemmII¬¬yyGGaacceeccjjCCaaBBIIrrEEbbbb  ––
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eebbIIeeKKddwwgg  ––  KKWWmmaanneesscckkII††ffaa  GG~~kkGGss''eennaaHHcceeccssmmaann::  ssuuxxcciitt††[[nnKKrrEExxµµrr
rrllaayyeeTTAAccuuHH  ee®®JJHHmm~~aakk''@@rrvvll''EEttxxMM®®bbwwggeellIIkkddMMeekkIIggbbuuKKll[[eellIIssBBII‰‰kkPPaaBBCCaa
ttii  mmiinnhhflflaannnniiyyaayyBBIIeerrOOggBBiitt  xx¬¬aaccVVtt''bbgg''kkiitt¥¥aannuuPPaaBB  kkiittii††nnaamm  xx¬¬aacceeffaakkTTaabbxx¬¬ÁÁnn
..ll..

eebbIIeeKKmmiinnddwwgg  ––  KKWWmmaanneesscckkII††ffaaGG~~kkGGss''eennaaHHPPII¬¬eePPII¬¬eell©©IIBBkkff©©aass  xx√√HHssmmttƒƒPPaa
BBTTSSgg®®ssuugg  ..  eennAAeeBBlleennHHTTaahhaannyyYYnnhhaaNNUUyyccUUllmmkklluukklluuyyrraatttt∫∫aattJJ
sseeBBjj®®bbeeTTssEExxµµrr  vvaattaammmmkkVVjj''ssmm¬¬aabb''EExxµµrrrrhhUUttddll''TTwwkkddIÍ́ ffeeTTAAeehhIIyy  eehh
ttuuddUUcceemm††cckk**eemmddwwkknnSSEExxµµrrmmiinnbb††wwggBBiiPPBBeellaakk  mmiinnbb††wwggGGnn††rrCCaattii[[eeKKrrkkxxuuss®®ttUUvv  ??  ..

bb""uuNNˆˆwwgg@@eeTTAAeehhIIyyeennAAss©©aatt''eess©©øømmee®®ccoobb  bbeeNN††aayy[[®®BBwwttii††kkaarrNN__®®bbeeTTss
EExxµµrreennAAeeBBlleennaaHHeennAAEEttmmaannssPPaaBBggggiittGGnnÏÏkkaarr  KKµµaannPPaaBBBBiitt®®VVkkdd  bbeeNN††aayy[[
EExxµµrrmmYYyyPPaaKKyy""aaggFFMMyyll''®®ccLLMMyy""aaggFF©©nn''  ..  eennAAeeBBllEEddllyyYYnnhhaaNNUUyyccUUllmmkk
eennAAeellIIddIIEExxµµrrCCMMnnYYssCCnneePPoossxx¬¬ÁÁnn  EExxµµrrxx¬¬HHEEbbrrCCaaeeFFII√√mmaatt''CCIIbbGGUUcc@@  GGrrKKuuNNbbggeevvoott
NNaammeeTTAAvviijj  ..  eettIImmaannGGII√√KKYYrr[[eeGGoonnxxµµaass''CCaaggeennHHeeTTAAeeTToott  ??

eemmddwwkknnSSEExxµµrrnniimmYYyy@@xxMM®®bbwwggEE®®sskkddeeNNII††mm®®ttUUvvEEtteerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..  xxMM®®bbwwggbbeeggII˚t̊t
kkaaEEsstt  TTssßßnnaavvddII††  eeddIImm∫∫IIEE®®sskkeeCCrrttµµHHttiiHHeeddoollEEttKK~~aa‰‰ggEEddlleessssssll''eennAA
rrss''  ««mmYYyyddMMbbrrss√√aa»»  BBIIkkaarrssmm¬¬aabb''rrggaallrrbbss''ss®®ttUUvveeTTAAvviijj  ..

mmaannmmnnuussßß  ««rraabb''mmiinn®®KKbb''®®mmaamm´́dd»»  eeTT  EEddllhhflflaannffaayyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeeccaarr
CCaaeemmXXaattkkrr  CCaaGGggkkaarrGGnnaammiikk  ..

yyaayyeeTTooggGGHHGGaaggCCaassaakkßßII  BBIIee®®JJHHkk~~¨g̈gmmYYyyCCIIvviitteennHH  xx¬¬ÁÁnnrrbbss''KKaatt''ppÊÊaall''®®ttUUvv
TTTTYYllrrggee®®KKaaHH  eessaakkeessAA  QQWWccaabb''  ssaall''EEttvviinnaass®®JJtt''®®VVss''KKµµaannTTIIbbMMppuutt  EEddll
bbNN††aallmmkkBBIIyyYYnnhhaaNNUUyy  ..

11))  eettIImmaannTTuukk≈≈GGII√√EEddllFF©©nn''CCaaggkkaarr®®JJtt''®®VVss''mm††aayy““BBuukk  bbggbbÌÌËËnn  ??
22))  eettIImmaannTTuukk≈≈GGII√√EEddllFF©©nn''CCaaggkkaarreessaakkss††aayyTTIIllMMeennAArrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeBBllEEddll

eeKKeeddjj[[ccuuHHeeccjj  ??
33))  eettIImmaannTTuukk≈≈GGII√√EEddllFF©©nn''CCaaggkkaarr®®sseeNNaaHHkkUUnn®®bbuuss  kkUUnn®®ssIIttUUcc@@  EEddll®®ttUUvv

eeKKbbgg≈≈MMeebbHHeeccjjBBIIeeddIImm®®TTUUgg[[eeTTAAeeFFII√√kkaarrCCaaTTmm©©nn''  ??
44))  eettIImmaannkkaarrttkk''ss¬¬¨ẗtNNaaEEddllxx¬¬SSggCCaaggkkaarreeXXIIjjXXaattkkrr  mmkkccaabb''ccggbbII††ss

mm¬¬aajj''rrbbss''xx¬¬ÁÁnneennAAnnwwggmmuuxx  eeddIImm∫∫IIyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''  ??
55))  eettIImmaannkkaarrttkk''ss¬¬¨ẗtNNaaEEddll®®ttUUvveeKKccaabb''ccggvvaayyddMM  yykkeeTTAAddaakk''KKuukkeeddaayy

≤≤ttddwwggeehhttuuppll  ??  ..
TTuukk≈≈TTSSgg55EEbbbbeennHH  yyaayyeeTTooggVVnnssaall''TTSSggGGss''  KKWWbbNN††aallmmkkBBIIyyYYnnhhaa
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NNUUyy  ––
--  eennaaEExxmmIInnaa11994488  nnaaggGGaayyuú́ mm∏∏qq~~SS  ®®ttUUvv®®JJtt''®®VVss''mm††aayy““BBuukkbbggbbÌÌËËnnTTSSgg

bbgg≈≈MM  ®®ttUUvvrrtt''eeccaallkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammEEddllCCaammaattuuPPUUmmiiTTII11  ee®®JJHHnnaaggeeTTooggeeKKccBBIIbbMMeerrIIvvaa  ..
--  eennAA´́ff©©TTII2244--44--7755  yyYYnnhhaaNNUUyyllYYccbbnn¬¬MMee®®bbIIeeQQµµaaHHCCaaGGggkkaarr  eeccjjbb--

JJÇÇaa[[®®bbCCaaCCnnEExxµµrrTTSSggGGss''eeccjjBBIITTIIllMMeennAA  llHHbbgg''eeccaall®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††yy""aaggee®®ccII
nn≤≤ttKKNNnnaaTTuukk[[vvaa  ..

--  eennAAkk~~¨g̈gEExxååssPPaa11997755  GGggkkaarrbbMMEEbbkkkkUUnnttUUcc@@eeccjjBBIIxx¬¬ÁÁnn  ..  kkUUnn®®ssIIeeBBAA
eennAAmmaannGGaayyuu1100qq~~SSeennAAeeLLIIyy  vvaabbMMEEbbkk[[eeTTAAeeFFII√√kkaarrCCaaTTmm©©nn''  ..

--  eennAAyybb''́́ ff©©TTII1111--1111--7766  eemm""aagg88yybb''  GGggkkaarreeccjjbbJJÇÇaa[[XXaattkkrrccUUll
mmkkccaabb''bbII††ssmm¬¬aajj''rrbbss''xx¬¬ÁÁnnnnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''  ..

--  kk~~¨g̈gEExxmmkkrraa11997777  GGggkkaarrbbJJÇÇaa[[XXaattkkrrmmkkccaabb''ccggxx¬¬ÁÁnn  bbEEnnƒƒmm®®ttYYttBBII
eellIITTuukk≈≈  EEddllkkMMBBuuggEEttqqÁÁttvveegg√√gg  [[ddaacc''eeJJHHss¬¬aabb''eennAAkk~~¨g̈gKKuukk´́®®BBttaaEEbbnn  ……KKuukk®®ssII
eemmmm""aayy  EEddllssiiƒƒtteennAAkkNN††aall´́®®BBqq©©aayyddaacc''®®ssyyaall  ..  

--  eennAA´́ff©©2266--66--8800  bbeeNN††IIrrkkUUnnccaakkeeccaallmmaattuuPPUUmmiiTTII22  bbnnßßll''TTuukkTTwwkkddII[[vvaa
eeTTAAeehhIIyy  ®®ssaabb''EEttss®®ttUUvvcc´́®®ggttaammmmkkVVjj''ssmm¬¬aabb''eennAAeellIITTwwkkddIÍ́ ffeeTTAAeeTToott  eeddaa
yyvvaayykkeellssffaa  vvaaeeVVssssMMGGaattBBYYkkEExxµµrrvveegg√√ggCCaattii  nniiggBBYYkkbbnnbb""uull--BBtt  eeddIImm∫∫II
bbMMPP&&nn††EEPP~~kkGGnn††rrCCaattii  ((  ssUUmmbbJJÇÇaakk''ffaa  eennAACCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊnniiggeeKKaakkFF¥¥ËËgg  KKµµaannEExxµµrrvveegg√√gg
……bbnnbb""uull--BBttTTaall''EEtteessaaHH  ))  ..

eeBBllmmaannååbb∫∫ttii††eehhttuudd**ccEEmm¬¬kkeennHH  BBiiPPBBeellaakkkk**eeppIIÌÌlleeqqaaeeLLaa,,  ®®bbeeTTssEEdd--
ll®®ssLLaajj''ssnnii††PPaaBBnniiggyyuuttii††FFmm··  mmaannbbJJÇÇËËnnttMMNNaaggmmkkkkaann''ssmmrrPPUUmmii  VVnneeXXII--
jjppÊÊaall''EEPP~~kkCCaakk''EEss††ggCCaassaakkßßIInnUUvvGGMMeeBBIIGG®®bbiiyyrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  EEddllKKµµaanneeKKaa
rrBBcc∫∫aabb''GGnn††rrCCaattiiGGII√√TTaall''EEtteessaaHH  ..  vvaaGGaaggkkmm¬¬SSggTT&&BBkkmm¬¬SSggGGaavvuuFF  vvaahhflflaannVVjj''bbMM--
eepp¬¬aaggkkSSeePPII¬¬ggFFMMccUUll®®bbeeTTss´́ff  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''  EEddllmmaannEEtt
´́ddTTeeTTCCaaee®®ccIInnmmWWuunnnnaakk''  EEddllrrtt''mmkkeeddkkJJssvvaallJJss´́®®BB  eennAAeellIITTwwkkddIÍ́ ffeeTTAA
eehhIIyy  KKWWvvaaeeFFII√√yy""aaggNNaakkMMuu[[EExxµµrrGGaaccttssflflUUeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrrtteeTTAAeeTToott  ..

eennAAeeBBlleennaaHHGGggkkaarrmmnnuussßßFFmm··VVnnTTTTUUccssMMuuddwwkknnSSCCMMnnYYyyccUUllmmkkkkaann''®®bbeeTT--
ssEExxµµrr  EEttyyYYnnhhaaNNUUyynniiggBBYYkkGGaayy""ggEEbbrrCCaabbddiieessFF  ..  ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaaGGgg
kkaarrmmnnuussßßFFmm··ddwwkkCCJJÇÇËËnnCCMMnnYYyymmkkkkaann''CCMMrrMM000077,,  NNggcc&&nnÊÊ  nniiggeeKKaakkFF¥¥ËËgg  ..  CCMMnnYYyy
EEddllGGggkkaarrmmnnuussßßFFmm··GGnn††rrCCaattiinnSSyykkmmkkeennHHkk**®®ttUUvvBBYYkkbbUUddUUyymmkkbb¬¬nn''  ®®BBmmCCaammYY
yynnwwgg®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††nniiggTTMMnniijj®®KKbb''CCMMBBUUkkkk~~¨g̈gCCMMrrMMEEffmmeeTToott  ..  eennAAeeBBlleennaaHHGGggkkaarr
mmnnuussßßFFmm··kk**VVnneeXXIIjjeeddaayyppÊÊaall''EEPP~~kknnUUvvGGMMeeBBIIdd**́́ ®®BB´́ppßßrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  ..
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««  eennHHeehhIIyyCCaallkk≈≈NN:´́nnssÂÂggaammBBiitt@@eennAA®®bbeeTTssEExxµµrr  EEddllbbNN††aall[[
nnKKrrEExxµµrrmmYYyyTTSSggmmUUllrrllaayyeeddaayyssaarrkkNN††aabb''́́ ddyyYYnn  eehhIIyyEEddllbbJJÇÇaakk''ffaa
ccmm∫∫SSggeennHHKKWWCCaaccmm∫∫SSggrrvvaaggEExxµµrrnniiggyyYYnn  »»  ..

yyaayyeeTTooggnnwwkkeeLLIIggKKYYrr[[QQWWccaabb''NNaass''  eennAAeeBBllEEddllKKaatt''VVnnddMMNNwwggffaa
PP~~aakk''ggaarrss~~aakk''kkaarrCCaann''xxııss''GG˘̆ss˘̆bb˘̆TTTTYYllbbnnÊÊ¨k̈kCCnneePPoossxx¬¬ÁÁnn  ((  Haut Commissa-

riat des Réfugés - HCR ))  TTTTYYllCCnnCCaattiiyyYYnnCCaaGGTTiiPPaaBB  (( priorité ))  nnSSyykkeecc
jjBBIICCMMrrMMCCaabbnnÊÊaann''  ..  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijjCCnnCCaattiiEExxµµrrEEddllrrggee®®KKaaHHeeddaayyssaarrkkggTT&&BByyYYnn
eeddjjVVjj''ssmm¬¬aabb''  EEbbrrCCaa®®ttUUvvQQbb''EEllggTTTTYYlleeTTAAvviijj  ..  

yyaayyeeTTooggyyMMbbeeNNII††rrff©©ËËrrbbeeNNII††rr  ––
--  {{  !!  eeTTvvttaaeellaakkeeGGIIyy  eekkIIttmmkkCCaaEExxµµrreehhttuuGGII√√kk**GGPP&&BB√√eemm""¬¬HH  ??  eettIÍ́ ff©©EEssÌÌkkeeTTAA

CCaayy""aaggNNaaeeTTAAeeTToott  ??    eettIIxxMM∆∆¨®̈®ttUUvvssMMeerrccyy""aaggddUUcceemm††cc  ??      kkMMBBuuggEEtt®®BBYYyyxx√√aayyxx√√ll'
®®ssaabb''EEtteePP¬¬øøggmmYYyyeemmyy""aaggFFMMkk**FF¬¬aakk''mmkkddUUcceeKKccaakk''TTwwkk  ..  eettIIEExxµµrrTTSSggeennaaHHeevvTTnnaa
yy""aaggNNaa  ??  ..

®®BBllwwmmEEssÌÌkkeeLLIIggeePP¬¬øøggmmiinnTTaann''ddaacc''®®KKaabb''ppgg  ®®ssaabb''EEtt®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggFFMMrrbbss''
bbUUddUUyyeepp¬¬aaggmmkkmm††ggeeTToottssaarrCCaaffIIµµeellII®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  eennAAeellIÍ́ ppÊÊddIÍ́ ff  llaann''ppUUggppSSgg
eeFFII√√[[EExxµµrrGGss''ssggÙÙwwmm  eeFFII√√[[EExxµµrrQQbb''ss††aayyQQbb''®®sseeNNaaHHGGaaeeLLaaHHGGaall&&yyTTwwkkddII
kkmmıı¨C̈Caa  ((  kkMMNNtt''GG~~kknniiBBnnÏÏ  ––  bbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeGGIIyyeemmIIllccuuHH  !!  yyYYnnhhaaNNUUyyttaammssmm¬¬aa
bb''kkMMccaayyEExxµµrr  mmiinnEEmmnnbbUUddUUyyssµµ&&®®KKcciitt††bbUUCCaassaacc''®®ssss''QQaamm®®ssss''mmkkCCYYyyEExxµµrr  eeTT
ssMMuuQQbb''yyll''®®ccLLMMeeTTootteeTTAA  ssMMuuQQbb''GGrrKKuuNNyyYYnneeTTAA  !! ))  ..

eeddIImm∫∫IIccaakkeeccjj[[ppuuttee®®KKaaHHff~~aakk''dd**cc´́®®ggeennHH  yyaayyeeTTooggQQbb''rraaEErrkk  eehhIIyyssMM
eerrcccciitt††PP¬¬aammffaa  ®®ttUUvvEEttPPrrPP~~aakk''ggaarr  H.C.R. ffaa  KKaatt''CCaayyYYnnEEddlleeTTIIbbnnwwggeeKKcceeccjj
mmkkBBIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ..

q                                   q

q
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CMBUkTI23

‹‹  yyaayyeeTTooggccUUllCCMMrrMM  N.W.9

‹‹  yyaayyeeTTooggCCYYbb  bbflfluuyy--ffaajj''mmiijj

‹‹  yyYYnnhhaaNNUUyymmaannKKMMeerraaggkkaarrNN__pp¬¬aass''eeQQµµaaHHrrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj

nniiggeexxtt††nnaannaa

GGssççaarr¥¥EEmmnn,,  ®®KKaann''EEttyyaayyeeTTooggbbJJÇÇaakk''ffaa  KKaatt''CCaaCCaattiiyyYYnnPP¬¬aamm  kk**mmaannGGnnuu--
PPaaBBdd**xx¬¬SSggkk¬¬aa  ..  ®®ssaabb''EEttGGgg˚k̊kaarr H.C.R. rrtt''EExx√√gg´́ddEExx√√ggeeCCIIggbbeeJJççjjLLaannLLgg''
rr""UUEEvvrrmmYYyyee®®KKOOggbbrrmmkkTTTTYYllyyYYnnEEkk¬¬ggkk¬¬aayy  ddwwkknnSSeeccjjBBIIssƒƒaannnnrrkkeellaakkiiyyeeqqııaaHH
eeTTAACCMMrrMM  N.W.9 CCaabbnnÊÊaann''  ..  eennAAeellIILLaannmmaannyyYYnnEEkk¬¬ggkk¬¬aayyBBIIrr®®KKYYssaarreeTToottGGgg¨ÿy
rrgg''ccSSCCaaee®®sscc  ..

eeBBlleennaaHH®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  EEddllkkMMBBuugg®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHeeddaayybbUUddUUyyeeddjjVVjj''ssmm¬¬aa
bb''  lluuHH®®kkeeLLkkeeXXIIjjCCnneePPoossxx¬¬ÁÁnnTTSSgg1100nnaakk''  mmaannvvaassnnaammaannLLaannLLgg''rr""UUEEvvrrmmkk
TTTTYYll  kk**rrtt''QQUUrrqqrrnnSSKK~~aammkkssYYrrBBtt··mmaannccgg''ddwwggffaa  eeFFII√√yy""aaggeemm""ccVVnnCCaammaannLLaann
mmkkddwwkknnSSeeccjjBBIIssmmrrPPUUmmiiyy""aaggeennHH  ??  ..

bb""uuEEnn††BBuueeTTÏÏaaeeGGIIyy  !!  yyYYnnEEkk¬¬ggkk¬¬aayyTTSSgg1100nnaakk''eennHHQQbb''eeccHHnniiyyaayyEExxµµrreeTTAA
eehhIIyy  ..  ®®KKbb''@@KK~~aa®®KKvvIIkk∫∫aallrrYYcceeqqII¬¬yyffaa  ––

--  hhuuggeebbookk@@  !!  mmiinnddwwgg@@  ..
LLaanneennHHmmaannPP~~aakk''ggaarr  H.C.R. BBIIrrnnaakk''  eebbIIkkbbrrccaakkeeccjjBBIIkkEEnn¬¬ggee®®KKaaHHff~~aakk''

eennHHeeTTAA˘̆˘̆˘̆..
LLaannkkMMBBuuggeebbIIkkbbrryy""aaggeellOOnneeTTAAmmuuxx  yyaayyeeTTooggeeqq¬¬øøttbbee®®ggoonnkkUUnnTTSSggBBIIrr[[

eeccHHJJkk¥¥yyYYnnssMMxxaann''@@xx¬¬HH@@ddUUccCCaa  ––  ssMMuueePPII¬¬gg,,  ssMMuuGGuuss,,  eebbIIkkGGgg˚r̊r,,  eebbIIkkVVyy,,  eeTTAA
bbggnn''̆̆ ˘̆˘̆..

eemm""aagg®®bbEEhhllCCaammYYyyrreessoolleeTTAAeehhIIyy  ´́ff©©TTII2277--66--8800  LLaannmmkkQQbb''cctt
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eennAAmmuuxxCCMMrrMM  NW-9 ..  PP~~aakk''ggaarr  H.C.R. kk**eehhAACCnneePPoossxx¬¬ÁÁnnTTSSgg1100nnaakk''ccuuHHBBIILLaann
rrYYccnnSSbbeeNNII††rreeTTAA®®bbKKll''[[eellaakkss&&kkii††33CCaattií́ ffEEddllCCaaGG~~kkTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvCCMMrrMM  ..

KKNNkkmmµµkkaarrbbJJÇÇaaddll''yyYYnnEEkk¬¬ggkk¬¬aayyTTSSgg1100nnaakk''  QQrrttaamm®®KKYYssaarreerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ––
--  ®®KKYYssaarrTTII11  mmaannEEtt““BBuukkCCaaGGttIIttGGnnuueessnniiyy‰‰kk  mmaannkkUUnn®®ssIImm~~aakk''  nniiggkkUUnn

®®bbuuss22nnaakk''  ..  TTSSggGGss''KK~~aammaannssMMbbuurreexxµµAAbbnnii††cc  ..  KKNNkkmmµµkkaarrccaabb''GGaarrmmµµNN__ssggßß&&
yyffaaCCaaEExxµµrr  kk**ccaabb''eeppII††mmeeFFII√√eettssmmuunn  ..  eeKKssaakkssYYrrBBiieessaaFFnn__yy""aaggllÌÌiittllÌÌnn''  ..  bb""uu
EEnn††CCaavvaassnnaallÌÌNNaass''  ®®KKYYssaarreennHHeeTTIIbbmmkkBBIIeexxtt††ssuukk®®TTSSggkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ..  TTSSgg
““BBuukkTTSSggkkUUnnnniiyyaayyPPaassaayyYYnnddUUccyyYYnn  ..

--  ®®KKYYssaarrTTII22  mmaannmm††aayynniiggkkUUnn®®ssII22nnaakk''ttUUcc@@  ..  bbII††rrbbss''KKaatt''CCaaGGttIIttssaa--
ÂÂss††aaccaarr¥¥eePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAeennAA®®bbeeTTssVVrrSSggmmuunn  ..  KKaatt''nniiyyaayyPPaassaayyYYnnKKµµaannTTaass''
KKµµaannTTaall''  ..  ccmmEENNkkkkUUnn®®ssIIBBIIrrnnaakk''ttUUcc@@  KKNN:kkmmµµkkaarrKKµµaannssaakkssYYrrGGII√√eeTT  ..

lluuHHddll''®®KKYYssaarryyaayyeeTToogg  mmaannGGnnuueessnnIIyy__‰‰kkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggmm~~aakk''eeQQµµaaHH
eegg√√øøgg--vvaa""nn''xxaajj''  ssµµ&&®®KKcciitt††ssMMuussYYrrBBiieessaaFFnn__  ee®®JJHHvvaaææffaayyaayyeeTTooggmmkkBBII®®ssuukk
®®ttaakkUUvv  EEddllCCaa®®ssuukkkkMMeeNNIIttrrbbss''vvaaEEddrr  ..

eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggeeqqII¬¬yyttaammssMMnnYYrrffaa  KKaatt''eekkIItteennAAXXMMuueePPOOkkhhwwuugg  ®®ssuukk®®ttaa
kkUUvv  eexxtt††kkIIvvLL¨g̈g˘̆˘̆˘̆  eeqqII¬¬yyVVnnEEttbb""uueeNNˆĤHkk**rrjjIIrrjj&&rrbbnn††eeTTAAeeTToottEEllggeekkIItt  ee®®JJHHVV
rrmm∏∏ccMMeeJJHHkkUUnn®®bbuuss1188qq~~SSnniiggkkUUnn®®ssII1155qq~~SS    EEddllmmiinneeccHHPPaassaayyYYnnmmYYyymm""aatt''eessaaHH

eegg√√øøgg--vvaa""nn''xxaajj''GGEEggÌÌllxx~~ggyyaayyeeTTooggllYYggeellaammffaa  ––
--  ssMMuuEEmm""kkMMuuPP&&yy  eeyyIIggmmkkddll''CCMMrrMM  NW-9 eehhIIyy  eeyyIIggrrYYccTTuukk≈≈eevvTTnnaaeehhIIyy

xxMM∆∆ ¨¨ssnn¥¥aaCCYYyyååbbttƒƒmm∏∏EEmm""  ..  xxMM∆∆ ¨¨eekkIItteennAAXXMMuuttaabb''ssWWuunn  CCaabb''®®BBMM®®bbTTll''eePPOOkkhhwwuugg
EEddllxxMM∆∆¨s̈saall''cc∫∫aass''NNaass''  ..  ddUUeecc~~HHxxMM∆∆¨s̈sYYrrEEmm""mmYYyymm""aatt''eeTToott  ffaaeettIIEEmm""eennAAPPUUmmiiNNaa??

--  xxMM∆∆¨ëekkIItteennAAPPUUmmii®®ttaamm˘̆˘̆˘̆
eegg√√øøgg--vvaa""nn''xxaajj''®®ssaabb''EEttGGss''ssggßß&&yy  kk**QQbb''ssYYrrEEtt®®ttwwmmhh~~wwgg  ..  xxaajj''kk**bb--

eeNNII††rryyaayyeeTTooggnniiggkkUUnnTTSSggBBIIrreeTTAAkkaann''XX¬¬SSggttMMkkll''≤≤vvaa""nn''EEddllGGggkkaarrmmnnuussßßFFmm··
pp††ll''[[  EEcckkqq~~SSccaannss¬¬aabb®®JJ  kkeennÊÊllmmuuggPPYYyy  rrYYccnnSSeeTTAAkkaann''kkEEnn¬¬ggmmYYyyTTMMhhMM22EEmm""®®tt
bbYYnn®®CCuugg  mmaannEEttddMMbbUUlleeddkkppÊÊaall''ddII  ®®bbKKll''[[EEmm""kkUUnnyyYYnnEEkk¬¬ggkk¬¬aayyssMMNNaakk''eennAA  ..

CCMMrrMM  NW-9 ssiiƒƒtteennAAeellIIddIIkkmmıı¨C̈Caa  eennAAkk~~¨g̈g´́®®BBddaacc''®®ssyyaallCCaabb''ss~~aammeePP¬¬aaHH  EEdd--
llrraaCCkkaarr´́ffCCIIkkssMMrraabb''ssMMKKaall''®®BBMMEEddnnEExxµµrr--´́ff  ..  CCMMrrMMeennHHmmaann´́ppÊÊddII®®bbEEhhll22hhiikk
ttaarr  mmaannTTaahhaann´́ffmmuuxxkkaaccssaahhaavvQQrrBB&&ttÏÏCCMMuuvviijj  ccmm©©aayy®®VVMMEEmm""®®ttBBIImm~~aakk''eeTTAAmm~~aakk''
..CCnneePPoossxx¬¬ÁÁnnEEddllssMMNNaakk''eennAAkk~~¨g̈gCCMMrrMMeennHH  ®®ttUUvveeKKccaatt''TTuukkffaaCCaaCCnnCCaabb''XXMMuu  ee®®JJHH
TTaahhaann´́ffhhaammmmiinn[[eeddIIrreeccjjBBIICCMMrrMMCCaaddaacc''xxaatt  ..  eennAAeeBBlleennaaHH  H.C.R. ssnnii~~ddΩΩaann
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ffaa  CCnnCCaattiiyyYYnneennAAkk~~¨g̈gCCMMrrMMeennHHmmaannccMMnnYYnnddll''eeTTAA44JJnn''nnaakk''  EEddllååbbttƒƒmm∏∏TTMMnnuukkbbMMrruugg
®®KKbb''EEbbbbyy""aaggBBIIssMMNNaakk''ssaassnnaakkaattUUlliikk  ..  kk~~¨g̈gmmYYyy´́ff©©EEcckkVVyymm˙˙ËËbb22eeBBll
nniiggTTwwkkccMMnnYYnn44llII®®ttmm~~aakk''  ..  CCMMrrMMeennHHeeKKccaayyEEttVVrrIICCMMnnYYsslluuyy  ..

CCaaee®®ccIInn´́ff©©eeTTIIbbddwwggffaa  mmaannyyYYnnEEkk¬¬ggkk¬¬aayyyy""aaggee®®ccIInnssMMNNaakk''eennAAkk~~¨g̈gCCMMrrMMeennHH
BBIIee®®JJHHyyaayyeeTTooggEEttggEEtteeXXIIjjss&&kkii††bbIICCaattií́ ffEEddllTTTTYYllxxuuss®®ttUUvvCCMMrrMM  EEttggEEtt
eeQQ¬¬aaHH®®bbEEkkkkyy""aaggttwwggssrr´́sskk  xxSSeeFFµµjjddaakk''PP~~aakk''ggaarr  H.C.R. EEddllCCaaGG~~kkTTTTYYll
xxuuss®®ttUUvvddwwkkCCnnCCaattiiyyYYnnmmkkkkaann''CCMMrrMMeennHH  ..  eeBBllKKNNkkmmµµkkaarreehhAAeeFFII√√eettss  yyYYnnEEkk¬¬
ggkk¬¬aayymmiinneeccHHPPaassaayyYYnneeLLIIyy  ..  yyaayyeeTTooggkk**llbbllYYcceeddIIrrssYYrrssuuxxTTuukk≈≈GG~~kkTTSSgg
eennaaHH  eeddaayynniiyyaayyPPaassaayyYYnnxx¬¬HH  EExxµµrrxx¬¬HH  eeTTIIbbddwwggffaa  mmaannyyYYnnEEkk¬¬ggkk¬¬aayyyy""aagg
eehhaaccNNaass''kk**CCaaggJJkk''kkNN††aallEEddrr  ..  ee®®JJHHBBIIqq~~SS11997755  mmaannCCnnCCaattiicciinnxx¬¬HH  CCaa
ttiiEExxµµrreeccHHPPaassaayyYYnnxx¬¬HH  eeBBllEEddlleevvoottkkuuggccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrr®®bbmmUUllGGaaNNiikkCCnn
yyYYnneekkIItteennAA®®ssuukkEExxµµrr  nnSSyykkeeTTAAllaakk''TTuukkeennAA‰‰®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  BBYYkkeennHHbbnn¬¬MMxx¬¬ÁÁ
nneeFFII√√CCaayyYYnneePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAACCaammYYyy  ..  lluuHHddll''qq~~SS11997799--8800  kk**nnSS®®KKYYssaarr®®ttLLbb''mmkk
kkaann''®®bbeeTTssEExxµµrrvviijj  ..  ®®ssaabb''EEttPP∆∆aakk''ee®®JJHHeeXXIIjjyyYYnnhhaaNNUUyyccUUllmmkkrraatttt∫∫aatt
JJsseeBBjj®®bbeeTTssEExxµµrreeTTAAvviijj  eeTTIIbb®®KKbb''@@KK~~aaGGaaccssnnii~~ddΩΩaannffaa  GGggkkaarrGGnnaammiikkKKWWyyYY
nnhhaaNNUUyy..  BBIIee®®JJHHkk~~¨g̈gqq~~SS11997755  ®®kkuummeennHHVVnneeXXIIjjGGggkkaarrGGnnaammiikkssmm¬¬aabb''EExxµµrr
yy""aaggvvkk''vvIIeeddaayyppÊÊaall''EEPP~~kk  ..  EExxµµrrmmYYyynnKKrrEEddllmmiinnTTaann''ddll''eevvnnss¬¬aabb''  ®®ttUUvvGGggkkaarr
eeddjj[[eeccjjeeccaallTTIIllMMeennAA  eeddIIrreeTTAAeeddkkJJssvvaallJJss´́®®BB  GGtt''VVyyGGtt''TTwwkk  ..

ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj  eeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennHH  yyYYnnhhaaNNUUyyccUUllmmkkkkaann''®®bbeeTTssEExxµµrr  ®®bb
mmUUllGGaaNNiikkCCnnyyYYnnmmaannccMMnnYYnn22EEssnnnnaakk''  yykkeeTTAAllaakk''TTuukkeennAA‰‰®®bbeeTTsseevvoott--
NNaamm  mmaannLLaann  mmaannkkaaNNUUtt  sseeNN††aaggTTUUkkFFMM@@CCiiHHyy""aagg®®ssYYll  ®®BBmmTTSSggmmaannVV
yyTTwwkk®®KKbb''®®KKaann''  ..ll..

®®kkuummeennHHvviillmmkkddll''®®ssuukkEExxµµrr  ®®ssaabb''EEttCCYYbb®®bbTTHHllkkll∫∫iiccyyYYnnhhaannUUyyee®®bbII
eess~~øøtteeccaarr  bb¬¬nn''  VVjj''  GGaarrkk  ssmm¬¬aabb''yy""aaggssaahhaavvkkMMccaayymmYYyyeellIIkkeeTToott  ..  ddUUeecc~~HH
®®KKbb''@@rrUUbbyyll''ffaa  kkllll∫∫iiccrrbbss''GGggkkaarrGGnnaammiikknniiggyyYYnnhhaaNNUUyy  eeccjjEEttBBII®®bb
PPBBCCaammYYyyKK~~aa  ..  ®®KKbb''@@rrUUbbKKµµaannTTIIBBwwgg  xxkkxxUUcccciitt††GGss''ssggÙÙwwmm  kk**nnSS®®kkYYssaarrrrtt''rrhhUUtt
mmkkddll''CCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊ  mmaannbbMMNNggccUUllkkaann''CCMMrrMMxxaavvGGIIuuddaagg®®bbeeTTss´́ff  ..  lluuHHddwwggffaa
H.C.R. TTTTYYllCCnneePPoossxx¬¬ÁÁnnCCnnCCaattiiyyYYnnCCaaGGaaTTiiPPaaBB  ®®bbCCaaCCnnTTSSggeennaaHHkk**ssMMeerrcc
cciitt††yykkssJJÇÇaattiiCCaayyYYnnmm††ggeeTToott  ®®ttUUvvttaammJJkk¥¥ccaass''@@ddMMNNaallffaa  ––

--  ®®KKUUkkaaccssiissßßxxUUcc  !!
yyYYnnmm""¥¥aaggeeTToottKKWWEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  CCaaBBiieessssGGttIItteemmTTaahhaannGGaaeemmrriikkSSgg  EEdd
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ll®®ttUUvvyyYYnnhhaaNNUUyyccaabb''nnSSeeTTAAlltt''ddMMddaakk''eexx~~aaHH……ddaakk''KKuukkkk~~¨g̈grryy:33qq~~SS  ..  lluuHHmmaann
vvaassnnaaeessssssll''eennAArrss''VVnnvviill®®ttLLbb''mmkkkkaann''TTIIllMMeennAAPPUUmmii®®ssuukkvviijj  kk**®®ttUUvvyyYY
nnhhaaNNUUyyXX¬¬SSeemmIIll®®KKbb''ddeeggII˙ṁm  GGss''ssggÙÙwwmmkk**rrtt''mmkkkkaann''®®bbeeTTss´́ff  ..  lluuHHmmkk
ddll''®®bbeeTTss´́ff  ´́ffss††aabb''kkaarrssnnÊÊnnaaPPaassaaEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ´́ffyyll''®®ccLLMMffaaCCaayyYY
nn  kk**bbJJÇÇËËnnyyYYnnCCMMBBUUkkeennHHmmkkkkaann''CCMMrrMM  NW-9 mmaannccMMnnYYnn440000nnaakk''  ..  mmaannbbUUddUUyyccMMnnYYnn
440000nnaakk''  EEddllxx¬¬HHCCaaccaarrCCnnrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  kk**rrtt''mmkkbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnnkk~~¨g̈gCCMMrrMMeennHHEEddrr..

ccMMEENNkkCCnnCCaattiiyyYYnnssuuccççrriittss¬¬ËËtt®®ttgg''BBiitt@@  EEddlleePPoossxx¬¬ÁÁnnrrtt''ttaammpp¬¬ËËvveeKKaakk
mmkkkkaann''®®bbeeTTss´́ff  mmaannååbbss&&KKyy""aaggee®®ccIInn  KKWW®®ttUUvvrrtt''qq¬¬ggkkaatt''®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  EEdd--
llmmaannbbUUddUUyyyyaammll∫∫aattyy""aagghhµµtt''cctt''  ..  eebbIIvvaaccaabb''VVnn      vvaavvaayyeeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµrrhhUU
ttddll''ss¬¬aabb''  ..    eebbIIEExxµµrr®®kkhhmmccaabb''VVnn    vvaavvaayyeeFFII√√VVbbssmm¬¬aabb''eeccaallmmYYyyeellIIkkeeTToott
lluuHHmmkkddll''®®bbeeTTss´́ff  ´́ffvvaayyeeFFII√√VVbb  ..  eebbII®®ssII@@vvaaccaabb''nnSSyykkeeTTAArrMMeellaaPP  rrYYcc
ssmm¬¬aabb''eeccaall  ..  eebbII®®bbuuss@@  vvaaccaabb''yykkeeTTAAssMMrraattddUUrreexxaaGGaavv  bb®®JJççkkff~~SSbbJJçç¨ḦH  ee®®JJHH
vvaaddwwggffaaBBYYkkyyYYnnGGss''eennHHEEttggEEttllaakk''mmaasseeBB®®CCttaammeeff~~rreexxaaGGaavv  nniiggeellbbllaakk''TTuu
kkkk~~¨g̈g®®kkBBHH  ..  mmaannxx¬¬HH®®ttUUvvBBYYkkvvaassmm¬¬aabb''eeccaallEEffmmeeTToott  ..  ddUUeecc~~HH®®KKYYssaarrnniimmYYyy@@
EEddllrrtt''ttaammpp¬¬ËËvveeKKaakkttaamm®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  TTMMrrSSmmkkddll''CCMMrrMM  NW-9 ®®ttUUvvrrggee®®KKaaHHss¬¬aabb''
CCiittGGss''  ..  mmaann®®KKYYssaarrxx¬¬HH®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''eeccaallGGss''mmYYyyBBUUCC  ..  kk~~¨g̈gccMMeeNNaammCCnnCCaa
ttiiyyYYnn®®ttwwmm®®ttUUvvBBiitt@@  EEddlleePPoossxx¬¬ÁÁnnmmkkddll''CCMMrrMM  NW-9 eennHH  mmaann55nnaakk''kk¬¬aayyeeTTAA
CCaaqqÁÁttvvkk''vvII,,  22nnaakk''eeTTAACCaavveegg√√gg  ..

eennAAEEkk∫∫rrGG®®ggwwggrrbbss''yyaayyeeTToogg  mmaannbbggbbÌÌËËnnCCaattiiyyYYnn22nnaakk''GGgg¨ÿykk~~¨g̈gGG®®ggww
ggCCaammYYyyKK~~aa  kkUUnnyyYYnnmm~~aakk''eeTToottGGgg¨ÿyEEkk∫∫rreennaaHHppÊÊaall''ddII  mmaannGGaayyuu®®ssVVllKK~~aa  {{bb
kk∫∫aallCCgggg''TTll''mmuuxxnniiyyaayyxxßßiibbeexxßßøøvvss††aabb''mmiinncc∫∫aass''CCaaPPaassaaGGII√√eeLLIIyy    ®®ssaabb''EEtt
eessIIccxx¬¬SSgg@@rreebboobbrriiHHKKnn''eeBBbb®®CCaayy  ..

yyaayyeeTTooggkk**ssYYrreeTTAAkkUUnnyyYYnnTTSSgg33nnaakk''eennaaHHCCaaPPaassaayyYYnnffaa  ––
--  eettIIkkUUnn@@eessIIccBBIIeerrOOggGGII√√  ??
mm~~aakk''eeQQµµaaHHbbflfluuyy--KKwwmmLL¨g̈geeqqII¬¬yyeeLLIIggffaa  ––
--  BBYYkkxxMM∆∆¨n̈nwwkkeeXXIIjjccgg''eessIIcceerrOOggGGaaEExxµµrr®®kkhhmm  vvaakkaaccssaahhaavvNNaass''  ..  vvaass

mm¬¬aabb''EEttCCaattiirrbbss''vvaa  EEtteeBBllCCYYbbyyYYnn  vvaaeeKKaarrBBxx¬¬aaccyyYYnnddUUccxx¬¬aaccxx¬¬aa  ..
bbflfluuyy--KKwwmmLL¨g̈gkk**nniiTTaanneerrOOggrrbbss''vvaabbnn††eeTTAAeeTToottffaa  ––
--  kkaallBBIIqq~~SS11997755  eennAAeeBBllEEddllGGggkkaarrTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHPP¬¬aamm  GGggkkaarrbbJJÇÇaa

[[EExxµµrr®®kkhhmmccaabb''EEmm""““xxMM∆∆¨ ̈ nniiggEEmm""““  ««GGaaLL¨k̈k»»  nnSSyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallPP¬¬aamm  CCaammYYyy
nnwwgg®®bbCCaaCCnnEExxµµrreennAAeexxtt††ttaaEEkkvvyy""aaggvvkk''vvII  ..  bbflfluuyy--KKwwmmLL¨g̈gnniiyyaayyVVnnEEttbb""uueeNNˆĤH
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kk**EEbbrreeTTAArrkkbbggvvaaeehhIIyynniiyyaayyCCaaPPaassaaEExxµµrrffaa  ––
--  GGaaPPuugg  ‰‰ggnniiyyaayybbnn††BBIIGGjjeeTTAA  GGjjnniiyyaayyyyYYnnmmiinneekkIItteeTTeevvIIuuyy  ..
yyaayyeeTTooggPP∆∆aakk''ee®®BBIItteessIIcc  eehhIIyykk**nniiyyaayyCCaaPPaassaaEExxµµrrttbbeeTTAAvviijjffaa  ––
--  ccUUrrkkµµÁÁyyLL¨g̈gnniiyyaayyCCaaPPaassaaEExxµµrrccuuHH  xxMM∆∆¨s̈s††aabb''VVnnTTSSggGGss''  ..  bbflfluuyy--KKwwmmLL¨g̈g

kk**nniiyyaayyeerrOOggrrbbss''vvaaCCaaPPaassaaEExxµµrr®®ccbbUUkk®®ccbbll''CCaammYYyyPPaassaayyYYnnbbnn††eeTTAAeeTToott  ––
--  kkaallBBIIBBYYkkyyYYnnccUUllmmkk®®bbmmUUllBBYYkkxxMM∆∆¨n̈nSSeeTTAAkkaann''®®bbeeTTsseevvoottNNaamm  xxMM∆∆¨ëennAA

ttUUccNNaass''  ..  kk~~¨g̈grryy::eeBBll33qq~~SS  xxMM∆∆¨k̈k**rrtt''mmkkkkaann''®®bbeeTTss´́ff  ..  PPaassaayyYYnnxxMM∆∆¨ëeccHH
bbnnii††ccbbnn††ÁÁcc  ‰‰PPaassaaEExxµµrrxxMM∆∆¨ëePP¬¬ccsswwggTTSSggGGss''eeTTAAeehhIIyy  ..  LL¨g̈gbbnn††eeTTAAeeTToottffaa  ––

--  xxMM∆∆¨m̈maannbbggbbÌÌËËnn®®bbuuss33nnaakk''  ..  EEmm""““xxMM∆∆¨s̈s¬¬aabb''GGss''eehhIIyy  ..  bbggTTII11eeQQµµaaHHbbflfluuyy  --
ffaajj''mmiijj  GGaayyuu2233qq~~SS  ..  bbggTTII22eeQQµµaaHHbbflfluuyy--ffaajj''PPuugg  GGaayyuu99qq~~SS  nniiggxxMM∆∆¨G̈Gaayyuu88  qq~~SS
..  ccMMEENNkkGGaaLL¨k̈kGGaayyuu88qq~~SS  ..  EExxµµrr®®kkhhmm®®bbmmUUllBBYYkkxxMM∆∆¨T̈TSSgg44nnaakk''bbJJççËËllkk~~¨g̈g
kkggccll&&tt  bbgg≈≈MM[[eeFFII√√kkaarrTTSSggyybb''TTSSgg´́ff©©  ..

kk~~¨g̈gEExxkkkk˚d̊daaqq~~SS11997777  ®®ssaabb''EEtteeXXIIjjyyYYnnccMMnnYYnn1155nnaakk''ccUUllmmkkkkaann''kkEEnn¬¬gg
BBYYkkxxMM∆∆¨k̈kMMBBuuggEEtteellIIkkTTMMnnbb''TTwwkk  rrYYcceeccjjbbJJÇÇaakk~~¨g̈gnnaammCCaattMMNNaaggGGggkkaarrbbggaabb''[[EExxµµrr
®®kkhhmm®®bbmmUUll®®bbCCaaCCnnyyYYnn  EEddlleennAAkk~~¨g̈gkkggccll&&ttTTSSggGGss''[[BBYYkkvvaa  ..  BBYYkkEExxµµrr
®®kkhhmmxx¬¬aaccBBYYkkyyYYnnTTSSgg1155nnaakk''eennaaHHNNaass''  TTTTYYlleeKKaarrBBbbJJÇÇaaeeddIIrr®®bbmmUUllkkUUnnyyYY
nneekkµµgg@@TTSSggGGss''VVnnccMMnnYYnn1177nnaakk''  EEddllmmaannxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨ëennAAeeBBlleennaaHHEEddrr  ..  GG~~kkEEddll
mmaannGGaayyuuee®®ccIInnCCaaggeeKK  KKWWbbggmmiijjEEttmm~~aakk''KKtt''  ..  EExxµµrr®®kkhhmm®®ttUUvv®®bbEEmm®®bbmmUUllrrkk
GGgg˚r̊rnniiggmm˙˙ËËbb[[VVnn®®KKbb''®®KKaann''  eehhIIyyEErrkkCCUUnnddMMeeNNIIrrBBYYkkeeyyIIggeeTTAA®®bbeeTTsseevvoottNNaa
mm  ..  eess∫∫øøgg®®ttUUvveerroobb[[VVnn®®KKbb''ssMMrraabb''VVyy22eeBBll  ssMMrraabb''ccMMnnYYnnmmnnuussßß4400nnaakk''..

lluuHHeeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAddll''®®BBMMEEddnnyyYYnn--EExxµµrreehhIIyy  yyYYnnbbggaabb''[[EExxµµrrTTSSggeennaaHHkkbb''
GGaavvuuFFkk~~¨g̈gddIIssiinn  rrYYcceeTTIIbbvvaabbggaabb''[[EExxµµrr®®kkhhmmEEssgg≤≤vvaa""nn''bbnn††eeTTAAeeTToottssMMeeddAAPPUUmmii
mmIIuuLLaayy  ..  eeBBllVVyy´́ff©©®®ttgg''  yyYYnnbbggaabb''[[EExxµµrr®®kkhhmmeeTTAArrkkTTwwkkmmkkhhUUbb  ..  BBYYkk
vvaammiinnddwwggffaaeennAA®®ssuukkyyYYnnmmaannkkEEnn¬¬ggTTwwkk´́®®bb  mmaannkkEEnn¬¬ggTTwwkkssaabbeeTT  ..  vvaaddggTTwwkk
´́®®bbmmkk[[BBYYkkeeyyIIgg  ..  yyYYnneeXXIIjjddUUeecc~~HHkk**bbJJÇÇaa[[EExxµµrr®®kkhhmm{{nnkk∫∫aallssMMBBHHssMMuueeTTaa
ssBBYYkkeeyyIIgg  ®®BBmmTTSSggssII††bbeennÊÊaassddUUccsstt√√GGJJççwwgg  ..  KKWWnnwwkkeeXXIIjj®®ttgg''kkEEnn¬¬ggeennHHeehhII
yy  EEddllBBYYkkeeyyIIggxxMM∆∆¨n̈nSSKK~~aaeessIIcceennaaHH  ..  rrYYcceehhIIyyBBYYkkeekkµµgg@@yyYYnnTTSSggeennaaHHkk**eessIIcc
kkaacc''kkbbnn††eeTTAAeeTToott˘̆˘̆˘̆..

yyaayyeeTTooggssYYrreeTTAAeekkµµggyyYYnnTTSSggeennaaHHffaa  ––
--  eettIIbbggmmiijjrrbbss''‰‰ggeeccHHnniiyyaayyEExxµµrr……eeTT  ??
bbflfluuyy--ffaajj''PPuuggkk**eessIIccmm††ggeeTToott  ®®BBmmTTSSggeeqqII¬¬yyffaa  ––
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--  bbggmmiijjeeccHHnniiyyaayy  eeccHHGGaannnniiggssrreessrrGGkkßßrrEExxµµrrcc∫∫aass''llaass''NNaass''  ..
eennAAqq~~SS11997733  KKaatt''®®bbLLggCCaabb''VVkk''DDuubbeennAA®®ssuukkEExxµµrr  ..  PPuugg®®ttUUvvGGaakk''xxaannnniiyyaayy®®ttww
mmeeNNHH  eeddaayyeeXXIIjjbbggmmiijjrrbbss''vvaaeeddIIrrccUUllmmkk  ..  mmiijjææxx¬¬HH@@BBIIccmm©©aayy  kk**ssmm¬¬kk''
mmkkbbÌÌËËnn®®bbuussvvaa  ..  EEttPPuuggeeFFII√√mmiinnddwwgg  kk**nniiyyaayybbnn¬¬bb''eeTTAAbbggvvaaffaa  ––

--  bbggmmiijjGGaa±±  GGMMuueeTTooggeeccHHnniiyyaayyPPaassaaEExxµµrr  !!  ..
eennAAkk~~¨g̈gCCMMrrMM  NW-9 mmiijjnniiggyyaayyeeTTooggccggGG®®ggwwggVVvveeddkkCCiittKK~~aaCCaaee®®ccIInnEExx  ..

bbflfluuyy--ffaann''mmiijj  rraabb''GGaann®®ssLLaajj''yyaayyeeTTooggddUUccmm††aayybbeeggII˚t̊trrbbss''vvaa  ..  vvaanniiyyaayy
®®VVbb''yyaayyeeTTooggCCaahhUUrrEEhhffaa  ––

--  xxMM∆∆¨n̈nwwkk@@eeTTAAKKYYrr[[qq©©ll''NNaass''ffaa  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmkkaaccssaahhaavvNNaass''  ssmm¬¬aabb''
EExxµµrrCCaattii‰‰gg≤≤tteemmtt††aa  ..  EEttppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijjeennAAeeBBllNNaavvaaCCYYbbyyYYnn  vvaaeeKKaarrBBss††aabb''bb--
JJÇÇaaddUUcceeccAAhh√√aayy  ..  mmiijjbbnn††eeTTAAeeTToottffaa  ––

--  lluuHHnnSS®®kkuummxxMM∆∆¨m̈mkkddll''PPUUmmiimmIIuuLLaayyeehhIIyy  yyYYnnkk**bbMMEEbbkkeekkµµgg1166nnaakk''eeccjj
eeddIImm∫∫IIbbJJççËËlleeTTAAkk~~¨g̈gkkggccll&&ttEExxµµrr®®kkhhmm  EEddllssµµ&&®®KKcciitt††kkMMeeTTccsskkii††PPUUmmiinniiggcc®®kk--
BBttii††  ..    ‰‰xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨,̈,  yyYYnnbbJJÇÇËËnneeTTAAkk~~¨g̈gssaallaaeemmeeyyaaFFaaCCaammYYyyeekkµµgg@@GGaayyuu®®ssVVll
KK~~aaCCaaee®®ccIInnJJnn''nnaakk''eeTToott  EEddlleeKK®®bbmmUUllmmkkBBII®®KKbb''TTiissTTIIeennAA®®ssuukkEExxµµrr  ..  BBYYkkeennHH
eeccHHEExxµµrryy""aaggee®®CCAA®®CCHH  mmaannssJJÔÔaabb&&®®ttddUUccxxMM∆∆¨ ̈ ..  eellIIssBBIIeennHHeeTTAAeeTToott  BBYYkkeennHHdduuHHcciitt††
ccgg''vviillccUUll®®ssuukkEExxµµrrvviijj  eeddIImm∫∫IIssggsswwkkvvaayyEExxµµrrEEddll®®ttUUvveeKKnnSS[[eeFFII√√VVttuukkmmµµvvaa--
yyEEmm""““bbggbbÌÌËËnnvvaakkaallBBIIqq~~SS11997700eennAAPP~~MMeeBBjj  ..  lluuHHhhaatt''eerroonneeccHHccbb''  ®®ttUUvvppwwkkTTwwkk
ssmm∫∫ffyykkssJJÇÇaattiiCCaaEExxµµrr  ..  ååTTaahhrrNN__ccMMeeJJHHrrUUbbxxMM∆∆¨ëennHH  eeKKddaakk''eeQQµµaaHH[[xxMM∆∆¨f̈faa
mmiitt††mm""aagg  eehhIIyyeeKKbbJJÇÇaakk''®®VVbb''BBYYkkxxMM∆∆¨f̈faa  KKWWBBYYkkeeyyIIggeennHHeehhIIyyEEddllCCaaEExxµµrrffIIµµ  CCaammççaa
ss''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaeeTTAAGGnnaaKKtt  ..  yyYYnnhhaaNNUUyyVVnnbbMMJJkk''ss&&kkii††[[xxMM∆∆¨C̈CaaGGnnuueessnnIIyy__®®ttII
mmaannPPaarr::CCaaeemmkkaann''kk††aabb''eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmEEddllssµµ&&®®KKcciitt††kkMMeeTTccsskkii††PPUUmmiinniiggcc®®kkBBttii††
GGaaeemmrriikkSSgg  ..  mmUUllddΩΩaannyy""aaggFFMMrrbbss''BBYYkkeennHH  KKWWssiiƒƒtteennAAEEkk∫∫rrPPUUmmiimmIIuuLLaayy  ..      kk~~¨g̈gEExx
kkuumm∏∏:qq~~SS11997799    yyYYnnhhaaNNUUyybbJJÇÇËËnnEExxµµrr®®kkhhmm®®kkuummeennHHccUUllttSSggmmUUllddΩΩaannJJsseeBB
jj´́®®BB´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..    kk~~¨g̈gccMMeeNNaammBBYYkkeennHH  mmaannxxMM∆∆¨,̈,  PPYYgg,,  LL¨g̈g  nniiggLL¨k̈k    EEddll
®®ttUUvveeKKbbJJÇÇËËnnmmkkkkaann''́́ ®®BBTTaakk''FF~~wwmm  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ..  mmiijjbbJJÇÇaakk''EEffmmeeTToottffaa  ––

--  BBYYkkxxMM∆∆¨ëeddIIrrvvaaggttaamm®®bbeeTTssllaavv,,  ®®bbeeTTss´́ffLLgg''dd__  eehhIIyyccUUllmmkkkkaann''®®bbeeTT
ssEExxµµrreeddaayykkaatt''ttaamm  ««pp¬¬ËËvvssmm©©aatt''KKWWrrUUggPP~~MMddggEErrkk»»  ..

yyYYnnhhaaNNUUyyddwwggffaaxxMM∆∆¨ëeccHHGGkkßßrrEExxµµrree®®CCAA®®CCHH  vvaakk**bbJJççËËllxxMM∆∆¨m̈mkkkk~~¨g̈gCCYYrrbbJJÔÔvv&&nn††
EEddllCCaaGGaaNNiikkCCnnyyYYnneekkIItteennAA®®ssuukkEExxµµrr  EEddlleeccHHssrreessrrnniiggnniiyyaayyEExxµµrryy""aa
ggcc∫∫aass''llaass''  ..
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kk~~¨g̈gqq~~SS11998800  yyYYnnhhaaNNUUyyEEttggttSSggxxMM∆∆¨[̈[eeFFII√√CCaaccaarrbbuurrss[[vvaavviijj  ..  eeqq¬¬øøtteeBB
llEEddllyyYYnnbbJJÇÇËËnnmmiitt††mm""aaggxxMM∆∆¨ ̈ [[eeTTAAeeFFII√√ccaarrkkiiccççeennAA®®ssuukkmmggllbbUUrrII  mmiitt††mm""aaggkk**llYYcc
bbeeNN††aaHHGGaaPPuugg,,  GGaaLL¨g̈g  nniiggGGaaLL¨k̈k  eeccjjBBIIGGggkkaarreeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm  rrYYcceehhIIyykk**
bbeeNNII††rrKK~~aaccUUllkkaann''CCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊ  eehhIIyyEEddll®®ttUUvveeKKbbJJÇÇËËnnccUUllkkaann''CCMMrrMM  NW-9 eennHH
EEttmm††gg  ..  mmiitt††mm""aaggbbJJÇÇaakk''ffaa  vvaammiinnccUUllcciitt††bbMMeerrIIyyYYnnhhaaNNUUyyeeTT  ee®®JJHHvviinn&&yyttwwgg
rrwwggNNaass''  ..  nneeyyaaVVyyrrbbss''vvaaEEssnn®®kkLLiicc®®kkLL¨c̈cggggiittGGnnÏÏkkaarr  ..  vvaa´́qq~~®®bbDDiitt
yyYYnn[[eeFFII√√CCaaEExxµµrr  ccMMEENNkkEExxµµrrvvaabbMMEEbbkk[[eeTTAACCaa®®kkuumm@@  rrYYccvvaajj¨ḦHjjgg''®®kkuummnniimmYYyy@@[[
eessIIuubbkkaarrNN__[[vvaa  ..  ddUUeecc~~HHssBB√√́́ ff©©rrvvll''EEtteessIIuubbkkaarrNN__EExxµµrrKK~~aa‰‰gg  eeddIImm∫∫IIppaabb''cciitt††
eeccAAhh√√aayyyyYYnnhhaaNNUUyy  ..  mmiitt††mm""aaggssnnii~~ddΩΩaannffaa  GGggkkaarrKKWWyyYYnnhhaaNNUUyy  ee®®JJHHvvaa
VVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kkffaa  EExxµµrr®®kkhhmmxx¬¬aaccnniiggeeKKaarrBBbbJJÇÇaayyYYnnhhaaNNUUyyddUUccCCaaeeccAA--
hh√√aayynnaayy  ..  kk~~¨g̈gEExxFF~~ËË11997799  bbggbbÌÌËËnnrrbbss''vvaaVVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kkffaa  GGggkkaarrbb--
JJÇÇËËnneeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmccMMnnYYnn77,,000000nnaakk''  [[eeddIIrrccUUllGGnnÊÊaakk''EExxßßee®®ttoommrrbbss''bbUUddUUyy
eehhIIyyEEddll®®ttUUvvbbUUddUUyyVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaalleexxÊÊcceennAAEEkk∫∫rrPPUUmmiimmIIuuLLaayy  ..

mmiijjbbJJÇÇaakk''EEffmmCCaabbJJççbb''eeTToottffaa  ––
--  yyYYnnhhaaNNUUyyVVnnee®®BBooggKKMMeerraaggkkaarrNN__EE®®bbeeQQµµaaHHrrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjjnniiggeexxtt††

nnaannaaCCaaPPaassaayyYYnnrrYYcceehhIIyy  ..  mmaannkkllll∫∫iiccmmYYyyEEddllyyYYnnhhaaNNUUyyee®®bbII  ––  ååTTaa
hhrrNN__kkaallNNaayyYYnnccaabb''EExxµµrrmm~~aakk''VVnn  vvaayykkmmkkssYYrrcceemmII¬¬yy  eebbIICCnnrrggee®®KKaaHHeennaaHH
eeqqII¬¬yyeeQQµµaaHHeexxtt††CCaaeexxtt††EExxµµrr  CCnneennaaHH®®ttUUvveeKKeeccaaTT®®bbkkaann''ffaaCCaa  ««ccaarrCCnn»»  rrbbss''  xxµµSS
ggeeTTIIbbnnwwggmmkkddll''  VVnnCCaammiinnddwwggffaaeexxtt††EExxµµrrTTSSggeennaaHH®®ttUUvveeKKddUUrrrrYYccGGss''eeTTAAeehhIIyy  ..
ddUUeecc~~aaHHCCnneennaaHH®®ttUUvveeKKXXMMuuXXSSggTTuukkssiinn  ..  mmIIggeeXXIIjjeeTT  ??    eess~~øøtteennHHyyYYnnhhaaNNUUyy
eeFFII√√[[EExxµµrrxx¬¬aaccCCaabb''XXMMuu  !!  ..

eeTTaaHHbbIICCaaccgg''……mmiinnccgg''yy""aaggNNaakk**eeddaayy  EExxµµrrxx¬¬aaccCCaabb''XXMMuu  ®®ttUUvvEEttbbgg≈≈MMcciitt††eehhAA
eeQQµµaaHHeexxtt††EExxµµrreennaaHHttaammyyYYnnddaakk''̆̆ ˘̆˘̆..

taragE®beQµaHext†BIeQµaHExµreTAeQµaHyYn
eeQQµµaaHHeexxtt††EExxµµrr eeQQµµaaHHeexxtt††yyYYnnddaakk''  
11--  rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj ®®kkuugghhUU--CCIImmiijj
22--  ®®kkuuggkkNN††aall ®®kkuuggeebbnnEE®®tt
33--  ®®kkuuggss√√aayyeerroogg ®®kkuuggLL¨g̈gGGaann
44--  ®®kkuuggttaaEEkkvv ®®kkuuggGGaannyy""aagg
55--  ®®kkuuggeessoommrraabb--åått††rrmmaannCC&&yy ®®kkuuggbbiiuujj®®TTIIeeFFoonn
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66--  ®®kkuuggkkMMBBgg''qq~~SSgg ®®kkuugghhUUvvyy""aagg
77--  ®®kkuuggeekkaaHHkkuugg ®®kkuuggmmiijjhhaayy
88--  ®®kkuugg®®BBHHvviihhaarr ®®kkuuggFFnn''hhaayy
99--  ®®kkuuggrrttnn::KKIIrrII ®®kkuuggggaabbiiuujj
1100--  ®®kkuugg®®kkeeccHH ®®kkuuggssflfluuggEEbbflflrr
1111--  ®®kkuuggkkMMBBgg''eessaamm ®®kkuugg´́hhhh√√¨g̈g
1122--  ®®kkuuggkkMMBBgg''ccaamm ®®kkuugg´́ttnniijj
1133--  ®®kkuugg´́®®BBEEvvgg ®®kkuuggdduuggccaabb
1144--  ®®kkuuggkkMMBBgg''FFMM ®®kkuuggdduuggNNaayy
1155--  ®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg ®®kkuuggkk¥¥ggNNaamm  ……ddaaNNSSgg
1166--  ®®kkuuggeeJJFFiissaatt'' ®®kkuuggeeTTooggyy""aagg
1177--  ®®kkuuggkkMMBBtt ®®kkuuggeekkoonnyy""aagg
1188--  ®®kkuuggkkMMBBgg''ssııWW ®®kkuuggKKIIvvLL¨g̈g
1199--  ®®kkuuggssÊÊwwggEE®®ttgg ®®kkuuggPPUUxxaajj''
2200--  ®®kkuuggmmNNÎÎllKKIIrrII ®®kkuuggddaaLLaatt''

mmaannBBtt··mmaannxx¬¬HH@@eeTTootteellccææmmkkffaa  GGggkkaarrmmaannbbJJÇÇËËnneeyyaaFFaaEEddll®®ssLLaa--
jj''sseemm††cc““nnSSyykkeeTTAA[[bbUUddUUyyVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaall  CCaabbnn††@@eennAATTIIkkEEnn¬¬ggeeppßßgg@@
eeTToott  ..

mm""¥¥aaggvviijjeeTToott  eeBBllyyYYnnhhaaNNUUyyccUUllmmkklluukklluuyyrraatttt∫∫aatt®®bbeeTTssEExxµµrr
PP¬¬aamm  ((EExxmmkkrraaqq~~SS11997799))  vvaaeeddIIrree®®CCIIsseerrIIssrrkkEExxµµrr®®kkhhmmeessssssll''EEddllCCaaXXaa
ttkkrrdd**ssaahhaavveeXXaarreeXXAA  EEddllmmaannss~~aa´́ddFF¬¬aabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ––

--  mmaannGG~~kkFF¬¬aabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrrkk~~¨g̈gmmYYyy´́ff©©5500nnaakk''
--  mmaannGG~~kkFF¬¬aabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrrkk~~¨g̈gmmYYyy´́ff©©110000nnaakk''
--  mmaannGG~~kkFF¬¬aabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrrkk~~¨g̈gmmYYyy´́ff©©115500nnaakk''
BBYYkkeennHH®®ttUUvvyyYYnnhhaaNNUUyynnSSyykkeeTTAAllaakk''TTuukkeennAAPPUUmmiiEE®®BBkkllIIvv  ®®ssuukkkkggmmaa--

ss  eexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ..  ee®®JJHHyyYYnnhhaaNNUUyymmaannKKMMeerraaggkkaarrNN__bbeeggII˚t̊tXXaattkkrrGGaaff··
kkMMVVMMgg  ddUUcckkaallCCMMnnaann''GGggkkaarrGGnnaammiikk  ((qq~~SS11997700--7755))  eeLLIIggvviijj  ..  vvaaddaakk''eeQQµµaaHH
ffaabbEEggÌÌkkbbddiivvtt††nn__  ..

eennAA´́ff©©TTII22--1111--11998855  CCnneePPoossxx¬¬ÁÁnnEExxµµrrmm~~aakk''mmkkddll''®®ssuukkVVrrSSgg  ..  KKWWyyaa--
yyppuunn  GGaayyuu7711qq~~SS  VVnnGGHHGGaagg®®VVbb''yyaayyeeTTooggffaa  ––
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--  KKaatt''VVnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kk  nnUUvvkkaarreerroobbccMMrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyBBIIeerrOOgg®®bbmmUUll
XXaattkkrr5500,,  110000,,  115500nnaakk''kk~~¨g̈gmmYYyy´́ff©©eennaaHH  ..  KKaatt''eeXXIIjjnniiggssaall''XXaattkkrrxx¬¬HH
@@EEddllssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrrkkaallBBIIssmm&&yybb""uull--BBtt  ..  ≤≤LLËËvveennHHyyYYnnhhaaNNUUyyddww
kkBBYYkkTTSSggeennaaHH  rrYYcceehhIIyyTTMMnnuukkbbMMrruugg[[eeddkkssIIuu  eeddIIrreellgg  ssMMrraakkeennAAPPUUmmiiEE®®BBkkllIIvvTTSS
ggGGss''mmaannccMMnnYYnn550000nnaakk''  ..  bb""uuEEnn††eeddIImm∫∫IÍ́ qq~~yykkeeTTAAeeFFII√√CCaaGGII√√eeTToott  KKaatt''GGtt''ddwwggeeTT  ..

�                        �

�
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CMBUkTI24
‹ CYbelak®TIv-cUv
‹ kll∫icrbs'yYnhaNUybegIt̊r˘C˘r˘b˘x˘
‹ rNsirßCatirMedaH®bCaBlrdΩExµrEk¬gk¬ay

ccuuggEExxssIIhhaaqq~~SS11998800,,  eellaakk®®TTIIvv--ccUUvv  ((  eellaakk®®TTIIvv--ccUUvvCCaaGGttIIttGGnnuueessnnIIyy__
‰‰kkkkggkkmm¬¬SSggmm""aarrIInnGGaaeemmrriikkSSggeennAA´́®®BBnnKKrr  nniiggCCaaeessGGIIuuGGaa  CCaattiiEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeekkII
tteennAAPPUUmmiikkMMBBgg''xxßßaayy  ssiiƒƒtteennAACCaayy®®kkuugg®®ttaavviijj  PPaaKKxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  GG~~kknniiBBnnÏÏddaakk''
eeQQµµaaHHKKaatt''ddUUeecc~~HH  ee®®JJHHeerrOOggssnnii††ssuuxxrrbbss''KKaatt''  ))  mmkkCCYYbbyyaayyeeTTooggeennAAkk~~¨g̈gCCMMrrMM
NW-9 ..  eeBBllCCYYbbKK~~aaeennHHkk**ccaabb''eeppII††mmssYYrrssuuxxTTuukk≈≈KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ..  eellaakk®®TTIIvv--
ccUUvvrraa""yyrraa""bb''ffaa  ––

--  yyYYnnhhaaNNUUyyccaabb''xxMM∆∆¨d̈daakk''KKuukkGGss''ccMMnnYYnn33qq~~SS  ..  ccuuggqq~~SS11997799  xxMM∆∆¨r̈rYYcceeccjjBBII
BBnnÏÏnnaaKKaarr  ..  xxMM∆∆¨k̈k**vviill®®ttLLbb''eeTTAAkkaann''PPUUmmiikkMMBBgg''xxßßaayy  EEddllCCaa®®ssuukkkkMMeeNNIIttvviijj  ..
yyYYnnXX¬¬SSeemmIIllxxMM∆∆¨®̈®KKbb''ddeeggII˙ṁmeeccjjccUUll  ..  xxMM∆∆¨k̈k**ccMMeerrcccciitt††rrtt''eeccjjmmkkkkmmıı¨C̈CaakkNN††aall
eennAAccuuggEExxmmIInnaaqq~~SS11998800  ..

mmkkddll''eexxtt††ss√√aayyeerroogg  xxMM∆∆¨V̈VnnCCYYbbeellaakkeeKKoogg--ee®®TTOOgg  CCaaGGttIIttvvrr:eessnnIIyy__‰‰
kk  ((ss&&kkii††55))  kkggkkmm¬¬SSggEEmm""kkhh√√&&kkßß  ((  Mike's Force ))  ..  bbccçç¨b̈b∫∫nn~~eellaakkCCaaeemmbbJJÇÇaa--
kkaarrrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆  PPaaKKee®®ttIIyyxxaaggeekkIItt´́nnTTeenn¬¬eemmKKgg  ..  xxMM∆∆¨k̈k**ccUUllbbMMeerrIIrrNNssiirrßßeennHHPP¬¬aamm
eeddaayyKKµµaannrraaEErrkk  ..  eellaakkeeKKoogg--ee®®TTOOggnnSSxxMM∆∆¨ëeTTAAkkaann''EE®®BBkkttaammaakk''  eeddIImm∫∫IIbbgg˙ȧajjss
hhkkaarrIIrrbbss''eellaakkbbIInnaakk''  ..

eellaakkBBIIrrnnaakk''CCaaGGttIIttss&&kkii††BBIIrreePP¬¬cceeQQµµaaHHnniiggeellaakkmm~~aakk''eeTTootteeQQµµaaHHffaacc''--ee®®TTOO
gg  EEddllCCaaGGttIIttGGggrrkkßßrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaann''  ..  eellaakkffaacc''--eeTTOOggeeTTIIbbnnwwgg

kll∫icrbs'yYnhaNUybegIt̊
r≥C≥r≥b≥xEk¬gk¬ay
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rrYYcceeccjjBBIIeexx~~aaHHyyYYnnhhaaNNUUyyeennAAeexxtt††ddaaNNSSgg  ..
yyaayyeeTTooggnniiyyaayykkaatt''eeLLIIggffaa  ––
--  xxMM∆∆¨V̈VnnCCYYbbeellaakkffaacc''--ee®®TTOOgg  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII1166--44--8800  eennAATTII®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg..

eellaakkVVnneeTTAAllaaxxMM∆∆¨ëeddIImm∫∫IIeePPoossxx¬¬ÁÁnneeccjjeeTTAA®®bbeeTTss´́ff  ..
lluuHHddwwggffaaeellaakkee®®TTOOggmmaannvvaassnnaaeeKKccccaakkppuuttee®®KKaaHHff~~aakk''yy""aaggeennaaHHeehhIIyy

eellaakkccUUvvee®®ttkkGGrrCCaa´́®®kkEEllgg  ..  eellaakkkk**ccaabb''bbnn††eeTTAAeeTToottffaa  ––
--  eeddaayyeellaakkeeKKoogg--ee®®TTOOggddwwggffaaxxMM∆∆¨ëeccHHee®®ccIInnPPaassaaKKWWEExxµµrr,,  VVrrSSgg,,  GGgg''eeKK¬¬ss,,

yyYYnnhhaaNNUUyy,,  yyYYnneehh√√,,  yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eellaakkkk**nnSSxxMM∆∆¨ëeTTAAkkaann''rrddΩΩFFaannIIPP~~MMeeBBjj  eeddIImm∫∫II
bbgg˙ȧajjxx¬¬ÁÁnnddll''eemmbbJJÇÇaakkaarrFFMḾ́ nnrrNNssiirrßßrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆  ..  lluuHHeeTTAAddll''TTIIss~~aakk''kkaarr
eennaaHH  xxMM∆∆¨n̈niiggeellaakkee®®TTOOggVVnnCCYYbbeemmbbJJÇÇaakkaarrrrggCCaa®®ssIIccMMNNaass''mm~~aakk''  CCaa®®bbBBnnÏÏrrbbss''
GGttIIttvvrr:eessnnIIyy__‰‰kkEEddllGGggkkaarrVVnnssmm¬¬aabb''eeccaallttSSggBBIIqq~~SS11997755mmkkeemm""¬¬HH  ..  eemm
bbJJÇÇaakkaarr®®VVbb''eeyyIIggffaa  ––

--  eellaakkeemmbbJJÇÇaakkaarrFFMMeeccjjeeTTAAbbMMeeBBjjeebbsskkkkmmµµeennAAPP~~MM®®bbssiiTTiiÏÏppuutteeTTAAeehhIIyy..
eellaakkeeKKoogg--ee®®TTOOggmmaannkkaarrCCaabbnnÊÊaann''®®ttUUvvvviilleeTTAAkkaann''  EE®®BBkkttaammaakk''vviijj  ..  eellaa

kkkk**ssrreessrrssMMbbuu®®ttmmYYyycc∫∫aabb''TTuukkCCUUnneellaakkeemmbbJJÇÇaakkaarrFFMM  EEddllCCaa®®bbvvttii††rrUUbbbbJJÇÇaakk''
BBIIssmmttƒƒPPaaBBrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ eehhIIyy®®bbKKll''TTuukkeellIIxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨p̈pÊÊaall''CCaaGG~~kkkkaann''  ..  eennAAeeBBllmmkk
ddll''TTIIccaatt''kkaarrrrbbss''rrNNssiirrßß  xxMM∆∆¨s̈seegg˚t̊teeXXIIjjeehhttuukkaarrNN__mmiinnTTMMnnggEEddllKKYYrr[[ccaa
bb''GGaarrmmµµNN__ccMMeeJJHHvvtt††mmaann´́nnTTIIss~~aakk''kkaarrEEddllccaabb''bbddiissnniiÏÏeennAAccMMkkNN††aallTTII®®kkuugg  ..

bbnnÊÊaabb''BBIIeellaakkeeKKoogg--ee®®TTOOggeeccjjppuutteeTTAA  xxMM∆∆¨k̈k**ccaabb''ssaakkssYYrrssÊÊaabbssÊÊgg''BBIIBBtt··mmaa
nnnniiggssƒƒaannkkaarrNN__xx¬¬HH@@BBIIssMMNNaakk''GG~~kk®®ssIIeemmbbJJÇÇaakkaarrrrggeennaaHH  ..  yyaayyeemmbbJJÇÇaakkaarr
rrggkk**EEff¬¬ggGGYYttGGaaggffaa  ––

--  ®®kkuummrrbbss''KKaatt''VVnnbbeeggII˚t̊trrNNssiirrßßrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆eennAAsswwggEEtt®®KKbb''eexxtt††kk~~¨g̈g®®bb--
eeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ..  eemmddwwkknnSSPPaaKKee®®ccIInnmmaanneePPTTCCaa®®ssIĬ̆ ˘̆˘̆

GG~~kk®®ssIIeennHHeerroobbrraabb''yy""aaggEEvvggnnUUvvsskkmmµµPPaaBBnnaannaa  CCaaTTIIbbJJççbb''xxMM∆∆¨m̈maannkkaarrccaabb''GGaa
rrmmµµNN__nniiggJJkk¥¥mmYYyyXX¬¬aayy""aagg®®kkGGWWttrrbbss''eemmbbJJÇÇaakkaarrrrggeennaaHH  EEddllnniiyyaayymmaann
kkaann''xxMM∆∆¨f̈faa  ––

--  yyYYnnhhaaNNUUyyKKµµaannhhflflaannkkÌÌkkeeTT  !!˘̆˘̆˘̆
eellaakk®®TTIIvv--ccUUvvbbnn††eeTTAAeeTToottffaa  ––
--  xxMM∆∆¨B̈BiiccaarrNNaaeemmIIlleeTTAA  eeXXIIjjddUUccCCaammiinnTTMMnnggeessaaHH  ee®®JJHHeeKKaallbbMMNNggrrbb--

ss''rrNNssiirrßßrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆  KKWWkkaarrvvaayykkMMeeTTccyyYYnnhhaaNNUUyy  eeddIImm∫∫IIrrMMeeddaaHHTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caa  ..
ccuuHHeehhttuuddUUcceemm††ccVVnnCCaammaannrrNNssiirrßßrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆mmYYyyeennAAee®®kkaamm®®ccmmuuHHyyYYnnyy""aaggddUU
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eecc~~HHeeTTAAvviijj  ??
kk~~¨g̈grryy:eeBBll22yybb''33´́ff©©́́ nnkkaarrrrgg''ccSSrrbbss''eellaakk®®TTIIvv--ccUUvv  eellaakkVVnneeXXIIjj

GGss''eellaakkGGttIIttss&&kkii††11,,  ss&&kkii††22,,  ss&&kkii††33CCaaee®®ccIInnccUUllmmkkTTaakk''TTggeemmbbJJÇÇaakkaarrrrggeennHH
CCaahhUUrrEEhh  ..  eellaakkEEffmmTTSSggeeXXIIjjffaa  GGss''eellaakkGGttIIttnnaayyTTaahhaannTTSSggeennaaHHVVnn
TTTTYYllmmaassmm~~aakk''bbnnii††cc@@BBIIeemmbbJJÇÇaakkaarrrrggeennaaHHeeTToottppgg  ssMMrraabb''kkaarrccaayyvvaayy  ..

ttaammmmaatt''bbggÌÌÁÁccBBIIeellIIbbnnÊÊbb''ssMMrraakkrrbbss''eellaakkeennAACCaann''TTII22  eellaakk®®TTIIvv--ccUUvveeXXIIjj
mmaannBBYYkkbbUUddUUyyeeddIIrreeTTAAeeddIIrrmmkkyy""aaggee®®JJgg®®JJtt  rreebboobbXX¬¬SSeemmIIllEEtteellaakkKKµµaanneeXXII
jjssJJÔÔaaNNaaEEddllbbJJÇÇaakk''ffaammaannkkaarreeddjjeeddaallssaakkssYYrrGGss''eellaakknnaayyTTaahhaa--
nn  EEddlleeddIIrreeccjjccUUllccuuHHeeLLIIggBBIIGGaaKKaarrTTIIss~~aakk''kkaarreennaaHHeeLLIIyy  ..

ll©©aacc´́ff©©TTII33  kkMMBBuuggEEttGGnnÊÊHHGGEEnnÊÊggrrgg''ccSSeellaakkeemmbbJJÇÇaakkaarr  ®®ssaabb''EEttsseemm¬¬ggeeKKaaHH
TT√√aarrttuukk@@kk**bbnnWW¬¬eeLLIIgg  ..  eellaakk®®TTUUvv--ccUUvvkk**eeddIIrreeTTAAeebbIIkkTT√√aarr  ®®ssaabb''EEtteellccmmuuxxGG~~kk®®ssII
eemmbbJJÇÇaakkaarrrrggeennAAccMMBBIImmuuxx  ..  GG~~kk®®ssIIeennHHnniiyyaayyeeLLIIggffaa  eellaakkeemmbbJJÇÇaakkaarrFFMMeeTTIIbb
nnwwggGGeeJJIIÇÇjj®®ttLLbb''mmkkvviijjeehhIIyy  ..  eellaakkssMMuuGGeeJJIIÇÇjjeellaakk®®TTIIvv--ccUUvveeTTAACCYYbb  ..

eeBBlleeTTAAddll''kkaarriiyyaall&&yy  eellaakk®®TTIIvv--ccUUvvPP∆∆aakk''ee®®BBIItt  eeddaayyeeXXIIjjeellaakkeemm
bbJJÇÇaakkaarreennaaHHCCaaÂÂssII††mm~~aakk''EEddllKKaatt''ssaall''cc∫∫aass''  eehhIIyyEEddllxx¬¬ÁÁnneellaakkCCaaPP~~aakk''ggaarr
eessGGIIuuGGaa  mmaann‰‰kkssaarrnniiggrrUUbbffttssmm©©aatt''bbJJÇÇaakk''ffaa  ÂÂssII††eennHHCCaayyYYnnbbnn¬¬MMeeFFII√√EExxµµrr  nniigg
CCaaGGttIItteemmEExxµµrreevvoottmmiijjeennAAPPUUmmiieemmmmtt''  eexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ..

eennAAeeBBllCCYYbbKK~~aaCCaa´́ccddnn¥¥yy""aaggeennHH  eellaakkccUUvvppßßggee®®BBggpp¬¬aass''cciitt††pp¬¬aass''eeyyaa--
bbll''  ..  eellaakkkk**ccaabb''eeqqII¬¬yyqq¬¬ggCCaammYYyyyyaayyyyYYnneennaaHHCCaaPPaassaayyYYnneehh√√  ..  eellaakknnii
yyaayy®®VVbb''yyaayyyyYYnneennaaHHffaa  eellaakkeeTTIIbbnnwwggeeccjjBBIIssaallaanneeyyaaVVyyCCaann''xxııss''
eeQQµµaaHH  X ((  eeQQµµaaHHssaallaaCCaann''xxııss''eennHHeennAATTII®®kkuugghhaaNNUUyy  xxMM∆∆¨ëePP¬¬cceeQQµµaaHH  ))  eennAA
hhaaNNUUyy  ..  eellaakkeeccHHPPaassaaEExxµµrrxx¬¬HH@@  eeTTIIbbeellaakkppSS--vvaann''dduuggbbJJÇÇËËnneellaakkmmkkeeFFII√√
CCaaccaarrbbuurrsseennAA®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈CaammYYyyrryy::  ..

®®KKaann''EEttææssUUrreeQQµµaaHHssaallaanneeyyaaVVyyCCaann''xxııss''eennaaHHPP¬¬aamm  yyaayyyyYYnnCCaaeemm
bbJJÇÇaakkaarrrrbbss''rrNNssiirrßßEEkk¬¬ggkk¬¬aayyeennaaHH  eeCCOOTTSSgg®®ssuuggKKµµaannssggßß&&yyeeLLIIyy  ee®®JJHH
mmaannEEttPP~~aakk''ggaarrccaarrkkiiccççCCaann''xxııss''eeTTeeTTIIbbssaall''  ..

yyaayyyyYYnneemmbbJJÇÇaakkaarreennHHeeQQµµaaHH  KKwwmm--eelloogg  ..  kk~~¨g̈grrbbbbeehhgg--ssMMrriinnyyaayy
KKwwmm--eellooggmmaannmmuuxxggaarrCCaaeemmXX¬¬SSggeennAATTII®®kkuuggkkMMBBgg''eessaamm  mmaanneeQQµµaaHHffaa  eelloogg--
jj""aann  ((  Liêng Nhan ))  ..

yyaayyKKwwmm--eellooggee®®kkaakkeeLLIIggeeddIIrreeTTAAbbwwTTTT√√aarr  rrYYccvviill®®ttLLbb''mmkkGGgg¨ÿyTTll''mmuu
xxeellaakk®®TTIIvv--ccUUvv  eehhIIyynniiyyaayyxxßßiibb@@llµµmmEEttææBBIIrrnnaakk''ffaa  ––
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--  eellaakkppSS--vvaann''dduuggVVnnssnn¥¥aannwwggbbJJÇÇËËnnxxMM∆∆¨ëeTTAAeerroonnssUU®®tteennAAssaallaanneeyyaaVV
yyCCaann''xxııss''eennAA´́ff©©NNaammYYyy  ..  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨n̈niiggsshhkkaarrIIeePPTT®®ssII@@ccMMnnYYnn3355nnaakk''eeTTootteeTTIIbb
nnwwggeeccjjBBIIssaallaanneeyyaaVVyyCCaann''mmFF¥¥mmeennAAeexxtt††ddaaNNSSgg  ..  ssaallaaeennHHGGbb''rrMM®®kkuumm
xxMM∆∆¨[̈[eeccHHddwwkknnSSrrNNssiirrßßrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆EEkk¬¬ggkk¬¬aayy  KKWW®®ttUUvveeFFII√√sskkmmµµPPaaBBssMMrrbbnnwwggrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb
xx˘̆EEmmnnEETTnnrrbbss''eellaakkssWWnn--ssaannEEddllkkMMBBuuggEEttbbeeggII˚t̊t  ..

eennAATTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  yyYYnnhhaaNNUUyyccaatt''EEttggttSSggxxMM∆∆¨C̈CaaeemmbbJJÇÇaakkaarrFFMM  ..  rrII‰‰sshh
kkaarrII‰‰eeTToott@@  xxMM∆∆¨V̈Vnnccaatt''EEccggbbJJÇÇËËnn[[eeTTAAbbeeggII˚t̊tkkaarriiyyaall&&yyeennAAttaammeexxtt††nnaannaarrYYcc
xx¬¬HH@@eehhIIyy  ..

yyaayyKKwwmm--eellooggyyll''®®ccLLMMffaa  eellaakk®®TTIIvv--ccUUvvCCaaccaarrbbuurrssrrbbss''ppSS--vvaann''dduugg..
ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaayyaayyyyYYnneennHHmmiinnllaakk''eelloommGGII√√eeTT  ..  ppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijjKKaatt''xxMMllaatt
®®ttddaagg®®VVbb''eellaakkccUUvv[[GGss''BBIIsskkmmµµPPaaBBrrbbss''KKaatt''  [[ccaarrbbuurrssppÊÊaall''ppSS--vvaann''dduugg
EEkk¬¬ggkk¬¬aayyeennHH  eeTTAArraa""yyrraa""bb''®®VVbb''eeccAAhh√√aayy  ..  eeFFII√√ddUUeecc~~HHyyaayyyyYYnneennHHssggÙÙwwmmffaa
eeTTAA´́ff©©ee®®kkaayy  KKaatt''mmuuxxEEttqqaabb''VVnneeTTAAeerroonnssUU®®tteennAAssaallaaCCaann''xxııss''  X eennaaHHCCaa
mmiinnxxaann  ..

bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnss††aabb''yyaayyyyYYnn®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayyeehhIIyy  eellaakk®®TTIIvv--ccUUvvkk**®®BBWWkk∫∫aa
llnnwwggEEppnnkkaarreennHH  ..  eellaakkPP&&yyrrnnÏÏtt''mmiinnttiicceeTT  bb""uuEEnn††eellaakkxxMM®®bbmmUUllGGaarrmmµµNN__nnwwgg
nnrreeLLIIggvviijj  ee®®JJHHeellaakkCCaaPP~~aakk''ggaarreessGGIIuuGGaamm~~aakk''  EEddllmmaannkkaarrBBiieessaaFFnn__kk~~¨g̈gccaarr--
kkiiccççnniiggeessIIuubbGGeegg˚t̊tEEddrr  ..

eellaakkccUUvvssYYrryyaayyeellooggbbnn¬¬bb''ffaa  eettIIyyaayyeemmbbJJÇÇaakkaarrrrggeennaaHHVVnnccUUlleerroonn
ssaallaaGGbb''rrMMnneeyyaaVVyyCCaann''mmFF¥¥mmeennAAeexxtt††ddaaNNSSgg……eeTT  ??  ..

yyaayyeelloogg®®KKvvIIkk∫∫aalleeqqII¬¬yyffaaGGtt''eeTT  eehhIIyybbnn††ffaa  ®®kkuummrrbbss''KKaatt''mmaannKK~~aa
3366nnaakk''ssuuTTÏÏEEtt®®ssIITTSSggGGss''  CCaaCCaattiiyyYYnnEEkk¬¬ggbbnn¬¬MMyykkssJJÇÇaattiinniiggeeQQµµaaHHCCaaEExxµµrrddUUcc
CCaaxx¬¬ÁÁnnKKaatt''  yykkeeQQµµaaHHEExxµµrrkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm®®ttkkUUllKKwwmmCCaaeeddIImm  ..  ee®®kkAABBIIGG~~kkTTSSgg3366nnaa
kk''eennHH  KKWWCCaaGG~~kkbbMMeerrIIrrNNssiirrßßrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆BBiitt@@  ..  yyaayyeemmbbJJÇÇaakkaarrrrggrrbbss''KKaatt''mmiinn
ddwwggffaaKKaatt''CCaaccaarrnnaarrIIrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyeeTT  ..  eeBBllKKaatt''®®ttLLbb''mmkkBBIIeerroonnssUU®®tt
eennAA´́®®BBnnKKrrvviijj  KKaatt''PPrryyaayyeemmbbJJÇÇaakkaarrrrggrrbbss''KKaatt''ffaa  KKaatt''eeTTIIbbnnwwggmmkkBBIIbbMMeeBB
jjeebbsskkkkmmµµeennAAPP~~MM®®bbssiiTTiiÏÏ  ..

kkiiccççccrrccaarrvvaaggeemmbbJJÇÇaakkaarrrrNNssiirrßßrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆EEkk¬¬ggkk¬¬aayy  nniiggccaarrbbuurrssppÊÊaall''
ppSS--vvaann''dduuggEEkk¬¬ggkk¬¬aayy®®ttUUvvccbb''EEttbb""uuNNˆˆwwggssiinn  ee®®JJHHyybb''ee®®CCAANNaass''eeTTAAeehhIIyy  ..

mmuunnnnwwggTTTTYYllTTaannddMMeeNNkk  eellaakk®®TTUUvv--ccUUvvkk**dduuttssMMbbuu®®ttrrbbss''eellaakkeeKKoogg--
ee®®TTOOggeeccaall  eehhIIyyssrreessrrssMMbbuu®®ttEEkk¬¬ggkk¬¬aayyBBIIrrssnn¬¬wwkkCCaaGGkkßßrryyYYnn  eeFFII√√CCaassMMbbuu®®tt
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eebbsskkkkmmµµmmYYyyssnn¬¬wwkk  nniiggssMMbbuu®®ttbbJJÇÇaaeebbsskkkkmmµµmmYYyyssnn¬¬wwkkeeTToott  ..
EEssÌÌkkeeLLIIggeevvllaaeemm""aagg1100®®BBwwkk  yyaayyKKwwmm--eellooggVVnneeKKaaHHTT√√aarrGGeeJJIIÇÇjjeellaakk

®®TTIIvv--ccUUvveeTTAABBiissaarrVVyy  ..  eellaakkeess¬¬øøkkJJkk''rrYYccCCaaee®®sscceehhIIyyKKiittffaa  eebbIIVVyyrrYYcc
eehhIIyyeellaakknnwwggssMMuullaayyaayyKKwwmm--eellooggeeKKcceeccjjCCaa®®bbjjaabb''  eeddIImm∫∫IInnSSBBtt··mmaanndd**
GGkkuusslleennHHeeTTAAee®®VVbb''eellaakkeeKKoogg--ee®®TTOOgg  ..  eerroobbccUUllkkaann''ttuuVVyy  ®®ssaabb''EEttmmaann
®®ssIImm~~aakk''GGaayyuu3355qq~~SS  ssmm∫∫¨r̈rnniiggmmuuxxmmaatt''ddUUccCCaayyYYnn  eeKKaaHHTT√√aarrrrYYcckk**eebbIIkkccUUllmmkknniiyyaa
yyxxßßiibb@@CCaammYYyyyyaayyKKwwmm--eellooggmmYYyyssnnÊÊ¨ḦH  ..  yyaayyeellooggEEbbrrmmkkssMMuueeTTaass
eellaakk®®TTIIvv--ccUUvv  rrYYcckk**ccuuHHBBIIGGaaKKaarreeTTAAttaamm®®ssIIeennaaHH  eeddIImm∫∫IIeeTTAACCYYbbKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarrBBii--
eessssmmYYyy®®kkuumm  ..

eeBBllyyaayyeellooggccuuHHddll''ddII  kkMMBBuuggCCEECCkkCCaammYYyyKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarreennaaHH      eellaakk
®®TTIIvv--ccUUvvkk**eeQQ©©aakkllbbllYYcceemmIIllttaammmmaatt''bbggÌÌÁÁcc  eellaakkeeXXIIjjLLaannEEmmrrssWWEEddssmmYY--
yyee®®KKOOggBBNN··eexxµµAA  mmaannmmnnuussßßCCiiHH®®VVMMnnaakk''  ..  eennAAxxaaggmmuuxxLLaannmmaannmmnnuussßßmm~~aakk''mmaa
DDmmSSCCiiHHmm""UUttUUnnSSpp¬¬ËËvv  ..  eennAAxxaaggee®®kkaayymmaannmmnnuussßß22nnaakk''CCiiHHmm""UUttUUccSSkkaarrJJrr  ..  CCEECCkkKK~~aa
mmYYyyssnnÊÊ¨ḦHFFMM  KKNN::kkmmµµaaFFiikkaarrdd**ccEEmm¬¬kkkk**ssMMBBHHssMMuullaayyaayyKKwwmm--eelloogg  bbrrLLaannccaa
kkeeccjjBBIITTIIeennaaHH  ..

yyaayyKKwwmm--eellooggmmuuxxjjjjwwmmvviill®®ttLLbb''eeLLIIggmmkkCCYYbbeellaakk®®TTIIvv--ccUUvvvviijj  ..
yyaayyeellooggKKµµaannccaabb''GGaarrmmµµNN__……ssggßß&&yyGGII√√bbnnii††ccccMMeeJJHHvvtt††mmaanneellaakk®®TTIIvv--ccUUvveennAA
eeBBlleennaaHHeeTT  ee®®JJHHeellaakkccUUvvmmaannrrUUbbrraaggssMMbbuurrssmmaanneeQQµµaaHHbbnn¬¬MMyyYYnnnniiggeeccHHPPaa--
ssaayyYYnneehh√√yy""aaggcc∫∫aass''llaass''  ..

eeBBlleeLLIIggmmkkddll''eellIIvviijj  yyaayyeellooggeeXXIIjjeellaakk®®TTIIvv--ccUUvvkkMMBBuuggEEtteemmIIll
lliixxiittEEkk¬¬ggkk¬¬aayyssrreessrrCCaaGGkkßßrryyYYnn  ..  yyaayyeellooggkk**ssYYrreeTTAAeellaakkccUUvvffaa  eettII
eellaakkGGaannssMMbbuu®®ttGGII√√  ??  ..

eellaakk®®TTIIvv--ccUUvveeqqII¬¬yyPP¬¬aammffaa  ––
--xxMM∆∆¨k̈kMMBBuuggEEttBBiinniitt¥¥kkmmµµvviiFFIIeebbsskkkkkkmmµµrrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ ee®®JJHH´́ff©©eennHHxxMM∆∆¨®̈®ttUUvveeccjjddMMeeNNIIrr

eeTTAAkkaann''eexxtt††ss√√aayyeerroogg  ..
eennAAeeBBllVVyy  yyaayyeellooggTTaajjeeCCIIggmm""aammkkGGgg¨ÿyTTll''mmuuxxeellaakkccUUvv  rrYYccee®®JJ

kk®®VVCC∆∆GGYYttnnUUvveebbsskkkkmmµµBBYYkkGGMMVVjjmmiijjeennHH  ––
--  ®®kkuummGGMMVVjjmmiijjeennHH  eeTTIIbbnnwwggeeccjjBBIIssaallaanneeyyaaVVyyGGbb''rrMMCCaann''mmFF¥¥mmeennAA

ddaaNNSSggEEddrr  ..  ®®kkuummeennHHeerroonnEEpp~~kkjj¨ḦHjjgg''bbMMEEbbkkeeFFII√√[[EExxµµrryyll''®®ccLLMMssmm¬¬aabb''EEttKK~~aa
eeTTAA  ..  ≤≤LLËËvveennHHttaammrryy::rr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆  ((EEkk¬¬ggkk¬¬aayy))  rrbbss''eeyyIIgg  eeyyIIggVVnnbbJJÇÇËËnnKK
NNkkmmµµaaFFiikkaarrmmYYyy®®kkuummmmaannKK~~aa44nnaakk''  EEddllmmaanneemmbbJJÇÇaakkaarreeQQµµaaHH  ««  cc&&nnÊÊ--PPkkII††  »»
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®®ttUUvveeTTAAbbMMeeBBjjeebbsskkkkmmµµttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrr--´́ff  ..  kk∫∫ÁÁnnGGMMVVjjmmiijjeennHHeeFFII√√
ddMMeeNNIIrreeTTAAkkaann''PPUUmmiinniimmiitt††  ..  eeyyIIggmmaann®®kkuummssmm©©aatt''rrgg''ccSSeennAATTIIeennaaHHeehhIIyy  ..  KKNN
kkmmµµaaFFiikkaarrBBiieesssseennHH®®ttUUvvmmaannPPaarr::kkiiccççeeFFII√√kkaarrjj¨ḦHjjgg''®®bbCCll''eemmddwwkknnSSEExxµµrr®®KKbb''@@
CCMMrrMM  EEddllssiiƒƒtteennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrr--´́ff  [[yyll''®®ccLLMMddeeNNII††mmGGMMNNaacc
QQbb''TTuukkcciitt††  EEbbkkVVkk''  ssmm¬¬aabb''  nniiggssggsswwkkKK~~aaCCaarrhhUUtteeTTAA  ..

eennAAeeBBllEEddllyyaayyeellooggkkMMBBuuggEEttCCkk''mmaatt''  nniiyyaayyGGYYttBBIIkkllll∫∫iiccyyYYnnhhaa
NNUUyy  ®®ssaabb''EEttææssUUrrsseemm¬¬ggeeKKaaHHTT√√aarr  rrYYcckk**eellcceeccjj®®ssIIddEEddllmmkkeeTToott  ..  ®®ssII
eennHHhhuuccssMMbbuu®®ttmmYYyyssnn¬¬wwkkmmkkyyaayyeelloogg  ..  yyaayyeellooggGGaannssMMbbuu®®ttmmYYyyccbb''
eehhIIyy  mmuuxxjjjjwwmm  kk**hhuuccssMMbbuu®®tteennaaHHmmkkeellaakkccUUvv˘̆˘̆˘̆
'' eellaakkccUUvvGGaannmmYYyy®®ttYYsseehhIIyy  eellaakkPP&&yyrrnnÏÏtt''eessIIÊÊrrss¬¬¨ẗtssµµaarrttII  eellaakkhhuucc
ssMMbbuu®®tt[[yyaayyeellooggvviijj  ®®BBmmTTSSggnniiyyaayyffaa  eellaakkmmiinneeccHHeemmIIllGGkkßßrrEExxµµrreeTT
eettIIssMMbbuu®®tteennHHeeKKssrreessrrBBIIGGII√√  ??  ..

yyaayyeellooggCCaammnnuussßßmmaannGGMMnnYYtt  kk**TTTTYYllyykklliixxiitteennaaHHyykkmmkkGGaann[[eellaa
kk®®TTIIvv--ccUUvvss††aabb''  ..  eesscckkII††mmaannCCaaGGaaTTiiffaa  eemmddwwkknnSSrrNNssiirrßßrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆eeQQµµaaHHeeKKoo
gg--ee®®TTOOggCCaaGGttIIttvvrr:eessnnIIyy__‰‰kknniiggGGttIIttGGnnuueessnnIIyy__eeTTaa22nnaakk''eeTToott  ®®ttUUvvbbUUddUUyy
ccaabb''xx¬¬ÁÁnnrrYYcceehhIIyy  ..  ®®kkuummeennHHmmaann55nnaakk''  22nnaakk''eeTToottrrtt''eeKKccxx¬¬ÁÁnnrrYYccKKWW  ffaacc''--ee®®TTOOgg
nniiggmm~~aakk''eeTTootteeQQµµaaHH®®TTIIvv--ccUUvv  !!!!!!  ssUUmm®®kkuummyyaayyeellooggttaammddaanntteeTTAAeeTToott  ..ll..

eeBBlleennaaHHeellaakk®®TTIIvv--ccUUvvsswwggddaacc''eebbHHddUUgg®®CCuuHHBBIIeeddIImm®®TTUUggmm††ggeeTToott  bb""uuEEnn††eellaa
kkxxMMTTbb''ssµµaarrttII[[VVnneennAAnnwwggnnrr  kk~~¨g̈gkkNN††aallhh√√ËËggEEqq˚c̊ccckkeennHHddEEddll  mmiinn[[yyaayy
eellooggssMMKKaall''nnUUvvPPaaBBttkk''ss¬¬¨ẗtrrbbss''KKaatt''VVnneeTT  ..  eellaakkeeFFII√√CCaassYYrreeddaayyqq©©ll''ffaa
eehhttuuyy""aaggddUUcceemm††ccVVnnCCaabbUUddUUyyddwwggffaa®®kkuummeennHHCCaa®®kkuummrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆  ??  ..

yyaayyeellooggjjjjwwmm®®BBmmTTSSggeeqqII¬¬yyeeLLIIggffaa  ––
--  xxMM∆∆¨C̈CaaeemmbbJJÇÇaakkaarrrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆EEkk¬¬ggkk¬¬aayy  PPaarr::kkiiccççrrbbss''xxMM∆∆¨®̈®ttUUvvccaatt''kkaarrttaammddaann

rrNNssiirrßßrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆EEmmnnEETTnn  ..  eebbIIddwwggffaa®®kkuummNNaammYYyymmaannsskkmmµµPPaaBBxx¬¬SSggkk¬¬aa  GGaa
ccbbNN††aall[[mmaannee®®KKaaHHff~~aakk''  xxMM∆∆¨®̈®ttUUvvEEttrraayykkaarrNN__[[bbUUddUUyyCCaabbnnÊÊaann''  eeddIImm∫∫II[[bbUUddUUyy
kkMMeeTTcc[[VVnnTTaann''eeBBlleevvllaa  mmaannkkrrNNIIeellaakkeeKKoogg--ee®®TTOOggeennHHCCaaeeddIImm  ..  eellaakk
eeKKoogg--ee®®TTOOggCCaaGGttIIttEExxµµrreessrrII  ee®®TTOOggFF¬¬aabb''ssaall''®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayy®®bbeeTTsseevvoott--
NNaamm  ee®®TTOOggCCaavvrr::eessnnIIyy__‰‰kkkk~~¨g̈gkkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkßß  (( Mike's Force ))  ..  eellaakk
ee®®TTOOggTTaakk''TTggnnwwggrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆ssiiƒƒtteennAA®®BBMMEEddnnEExxµµrr--´́ff  eeTTIIbbTTTTYYllVVnnmmaass®®VVMMddMM--
LLwwgg  nniiggeeTTIIbbTTTTYYllVVnnmmnnuussßßssMMxxaann''mm~~aakk''eeQQµµaaHH®®TTIIvv--ccUUvv  CCaaCCnnCCaattiiEExxµµrree®®kkaamm
CCaaPP~~aakk''ggaarreessGGIIuuGGaa  ..  ddUUeecc~~HHeeyyIIgg®®ttUUvvEEttkkMMeeTTccBBYYkkeennHHeeccaallCCaabbnnÊÊaann''  ..



GGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??                                                                                                                                336666

lluuHHVVnnss††aabb''®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayyEEbbbbeennHHeehhIIyy  eellaakk®®TTIIvv--ccUUvv®®ttUUvvEEtt®®bbjjaabb''
eeKKccffyyeeccjjBBIIyyaayyKKwwmm--eelloogg  ..  ee®®JJHHeellaakk®®TTIIvv--ccUUvvccaabb''mmaannkkaarr®®BBYYyyVVrrmm∏∏
BBIIee®®KKaaHHff~~aakk''rrbbss''eellaakkeeKKoogg--ee®®TTOOgg  EEddllcc∫∫aass''®®ttUUvvBBYYkkbbUUddUUyyeeFFII√√VVbbCCaammiinnxxaann
eehhIIyyGGaaccnnwwggmmaannee®®KKaaHHkkaaccrrhhUUttddll''xx¬¬ÁÁnneellaakkppgg  eeddaayyssaarreellaakkeeKKoogg--
ee®®TTOOgg®®TTSSmmiinnVVnnBBIIkkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµeennHH  eeqqII¬¬yy®®VVbb''BBIITTIIkkEEnn¬¬ggEEddlleellaakkkkMMBBuugg
EEttss~~aakk''eennAA  ..  eellaakkccUUvvbbgg˙ȧajjssMMbbuu®®ttEEkk¬¬ggkk¬¬aayyBBIIrrssnn¬¬wwkkeeTTAAyyaayyKKwwmm--eelloogg
eehhIIyynniiyyaayyffaa  xxMM∆∆¨m̈maannkkaarrccSSVVcc''®®ttUUvveeTTAA[[ddll''eexxtt††ss√√aayyeerrooggeennAAkk~~¨g̈geeBBllll©©aa
cceennHH  ..

yyaayyKKwwmm--eellooggmmiinnyykkcciitt††TTuukkddaakk''eemmIIllssMMbbuu®®tteennHHeeTT  EEttEEbbrrCCaaCCUUnnBBrr
eellaakk®®TTIIvv--ccUUvveeTTAAvviijj  ..

eellaakk®®TTIIvv--ccUUvvxxMM®®ssUUtteeFFII√√ddMMeeNNIIrreeddaayyeeCCIIggeeTTAAkkaann''®®bbeeTTss´́ff  ..  eellaakkccUUll
ddll''CCMMrrMMNNggcc&&nnÊÊeennAAccuuggEExxeemmssaa11998800    ssMMeerrccyykkCCaattiiyyYYnneeddIImm∫∫IITTTTYYllssiiTTiiÏÏGGaaTTii
PPaaBBVVnnccUUllkkaann''CCMMrrMM  NW-9 EEddlleeTTIIbbnnwwggbbeeggII˚t̊teeLLIIgg  ..

eellaakk®®TTIIvvccUUvvmmaannssttiissmm∫∫CCJJÔÔ:CCaattiiyy""aaggmmuuttee®®CCAA  ..  eellaakkmmaanncciitt††GGaaNNiitt
GGaassUUrrddll''bbggbbÌÌËËnnEExxµµrrxx¬¬HH  EEddllmmiinnVVnnddwwggBBIIkkllll∫∫iiccrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  eehhII--
nnSSKK~~aaeeVVllccUUllrrNNssiirrßßrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆eeddaayymmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn  ..  eellaakkddwwggyy""aaggcc∫∫aass''ffaa
mmYYyyPPaaKKFFMMcc∫∫aass''CCaa®®ccLLMMccUUllkk~~¨g̈grr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆EEkk¬¬ggkk¬¬aayyeennaaHH  nnSS[[mmaannee®®KKaaHHff~~aakk''CCaa
mmiinnxxaann  ..

ccaabb''ttSSggBBIIeellaakkmmkkddll''CCMMrrMM  NW-9 PP¬¬aamm  eellaakkBB¥¥aayyaammeessIIuubbssYYrrrrkkGG~~kkNNaa
EEddllCCaaEExxµµrrFF¬¬aabb''ssaall''kkllll∫∫iicc®®kkLLiicc®®kkLL¨c̈crrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  eehhIIyyEEddllbbMM
rruuggeeccjjeeTTAAkkaann''®®bbeeTTssVVrrSSgg  eeddIImm∫∫IInnSSddMMNNwwggddUUccEEddllVVnneerroobbrraabb''xxaaggeellIIeeTTAA
CCUUnnTTIIss~~aakk''kkaarrrrNNssiirrßßrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆  ..

EExxssIIhhaa11998800  eellaakk®®TTIIvvccUUvvCCYYbbyyaayyeeTTooggmmaannllkk≈≈NN:ddUUccEEddllKKaatt''ccgg''
VVnn  ..  KKaatt''VVnneerroobbrraabb''®®VVbb''yyaayyeeTToogg  nnUUvveerrOOggccaarrkkiiccççdd**EEbb¬¬kk@@GGssççaarr¥¥EEddllmmiinn
ggaayymmaannEExxµµrreess~~hhaaCCaattiiNNaaGGaaccyykkkkaarrNN__VVnnggaayy@@……CCYYbb®®bbTTHHddUUeecc~~HHeeTT  ..
eellaakkccUUvvVVnneerroobbrraabb''CCaa®®ttYYss@@xx¬¬HHddUUcctteeTTAA  ––

--  yyYYnnhhaaNNUUyyCCaassaassnn__®®kkLLiicc®®kkLL¨c̈ceeVVkk®®VVss''  ..  eennAAeellIIBBiiPPBBeellaakk
KKµµaannssaassnn__NNaaeeFFII√√ddUUcceeLLIIyy  ..  vvaammiinnEEmmnneeVVkkEEttEExxµµrreeyyIIggeeTT  ssUUmm∫∫IIEEttssaassnn__
KK~~aavvaa  kk**vvaaeeVVkkEEddrr  ..  ddUUccCCaakkaallBBIIvvaaeeFFII√√ssÂÂggaammCCaammYYyyVVrrSSggkk~~¨g̈gqq~~SS11994455--5544  vvaa
ee®®bbIIGGaavvuuFFcc∫∫SSggssmm¬¬aabb''VVrrSSgg  ..  ccMMEENNkkGGaavvuuFFcciitt††ssaa®®ss††  vvaaeeVVkkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggEEdd--
lleeFFII√√kkaarrCCaammYYyyVVrrSSgg[[eeFFII√√ccaarrkkiiccçç[[vvaa  EEddllCCaaeehhttuueeFFII√√[[VVrrSSggccuuHHccaajj''®®ttUUvvddkk
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ffyyBBII≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  ®®BBmmCCaammYYyyKK~~aaeennaaHHvvaajj¨ḦHjjgg''yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg[[eeFFII√√VVbbkkMMccaayyEExxµµrr
eennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  EEddllmmaannGG~~kkeeccHHddwwggCCaaBBiieessss  [[rrtt''eeccaall®®ssuukkTTuukkTTwwkkddII[[vvaa
eennAA  ..  rrII‰‰xx¬¬ÁÁnnvvaavviijj  vvaallaakk''mmuuxxyy""aaggCCiittddEEddll  ..  lluuHHVVrrSSggccaajj''®®ttUUvvccaakkeeccjjBBII≤≤
NNÎÎËËcciinn  yyYYnnhhaaNNUUyy®®ttUUvvVVnnnnKKrr33  KKWWttuuggkkwwgg,,  GGNNˆâamm  nniiggkkUUssSSggssIIuunn  ((kkmmıı¨C̈Caa
ee®®kkaamm))  ..  vvaaddaakk''eeQQµµaaHHffIIµµ[[®®bbeeTTssvvaaffaa  ––  ««eevvoottNNaamm»»  ..  rrYYcceehhIIyyvvaa´́llllkk
ddaakk''®®ttII««rrss''»»kk~~¨g̈g®®kkLLmmYYyy  ®®ttII««ssÌÌ¨ÿy»»kk~~¨g̈g®®kkLLmmYYyyeeppßßgg  ..  ®®ttII««rrss''»»KKWWBBYYkkyyYYnn
hhaaNNUUyyKK~~aavvaa  [[eeTTAAxxaaggeeCCIIggmmaannhhUU--CCIImmiijjCCaaGG~~kkddwwkknnSS  ..  ®®ttII««ssÌÌ¨ÿy»»KKWWBBYYkkyyYYnn
mmYYyyBBYYkkeeTToott[[eeTTAAeennAAxxaaggtt∫∫ËËgg  mmaanneegg""aa--DDiinneeyyoommCCaaeemm  eeddaayyyykkEExxßßbbnnÊÊaatt''
®®ssbbTTII1177  CCaa®®BBMM®®bbTTll''bbeeNN††aaHHGGaassnn~~  ..

eennAAkk~~¨g̈gssÂÂggaammyyYYnn--GGaaeemmrriikkSSgg  ccaabb''BBIIqq~~SS11996633ddll''11997755  vvaaee®®bbIIkkllll∫∫iicc
ddEEddllmm††ggeeTToott  eeddaayyeeVVkkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg[[eeFFII√√ccaarrkkiiccçç[[vvaa  eeddIImm∫∫IIvvaayyGGaaeemmrriikkSSgg
[[ccMM@@ccMMNNuucc  rrhhUUttTTaall''EEttGGaaeemmrriikkSSggddkkffyy  ..

lluuHHddll''́́ ff©©TTII3300eemmssaa11997755  yyYYnnhhaaNNUUyyVVnnssMMeerrcceeKKaalleeddAArrbbss''vvaaeeddaa
yy®®bbmmUUllyykkVVnn®®bbeeTTssyyYYnnTTSSggmmUUll  ..  yyYYnnhhaaNNUUyykk**««ssggKKuuNN»»yyYYnnxxaa
ggtt∫∫ËËggvviijj  ..  vvaaccaabb''GGeeJJIIÇÇjjGG~~kkrrddΩΩkkaarryyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggeeddaayyee®®bbIIttaammvviiFFIIeeVVkkbbeeJJœœaatt
nnaannaaeeTTAAttaammccMMNNuucceexxßßaayyeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫II®®nnEEmm®®bbmmUUllyykkeeTTAAlltt''ddMM  ddaakk''eexx~~aaHH
eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµyy""aaggeeXXaarreeXXAA  ®®ttUUvvss¬¬aabb''GGss''CCaagg11llaannnnaakk''  ..  TTMMrrSSddwwggxx¬¬ÁÁnnffaa  ccaajj''
eeVVkkyyYYnnhhaaNNUUyy  vvaayyWWtteeBBllNNaass''eeTTAAeehhIIyy  ..  eemm""¬¬aaHHeehhIIyyGG~~kkEEddllmmaannmmaa
sseeBB®®CC  kk**xxMMssUUkkVV""nn''  eeFFII√√TTUUkkddaakk''mm""aassIIuunnrrtt''ppßßggee®®BBggmmkkttaammeeccAAhh√√aayyccaass''KKWW  VV
rrSSgg  nniiggGGaaeemmrriikkSSgg  ((mmaannss&&kkii††bbIIyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggmm~~aakk''eeQQµµaaHH  Khanh VVnnnniiyyaayy
®®VVbb''yyaayyeeTTooggffaa  eebbIIVVnn®®ttLLbb''eeTTAA®®ssuukkkkMMeeNNIIttvviijj  KKaatt''nnwwggssmm¬¬aabb''yyYYnnhhaa
NNUUyy  mmiinn[[ssll''kkUUnnxxIIççmm~~aakk''eeLLIIyy))  ..

eennAAccMMeeJJHHmmuuxxCCaattiiEExxµµrrvviijj  yyYYnnhhaaNNUUyyCCaassaassnn__GGkktt††JJÔÔËË  ..  kkaallBBIIqq~~SS1199--
6655vvaaddwwggffaa  GGaaeemmrriikkSSggffbbJJÇÇËËnnTT&&BB®®KKbb''EEpp~~kkeeTTAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  mmaannccMMnnYYnn22EEssnnnnaa
kk''  ..  eeBBlleennaaHHvvaarrtt''mmkkEEGGbbGGbbsseemm††ccssIIhhnnuu  eeddIImm∫∫IIssMMuuttSSggTT&&BBeellIIddIIEExxµµrr  rrYYccvvaabb--
JJÇÇËËnnbbUUddUUyy[[mmaannccMMnnYYnneessIIµµnnwwggTT&&BBGGaaeemmrriikkSSggEEddrr  ..  eeBBllNNaaGGaaeemmrriikkSSggeeddjj®®bb
kkiittmmkk  vvaarrtt''ccUUllddIIEExxµµrr  ..  sseemm††ccssIIhhnnuu  kkaalleeNNaaHHCCaammiitt††rrbbss''hhUU--CCIImmiijjkk**EE®®ss
kkeeCCrrttaammvviiTT¥¥¨ëeppIIÌÌlleeBBjjBBiiPPBBeellaakk  ..  ee®®JJHHeehhttuueennHHeehhIIyy  VVnnCCaaGGaaeemmrriikkSSggkkMM
eeTTccbbUUddUUyymmiinneekkIItteessaaHH  ..  GGaaeemmrriikkSSggCCaammhhaaGGMMNNaacc  eeKKeeKKaarrBBcc∫∫aabb''yy""aagg®®ttwwmm
®®ttUUvv  eeKKmmiinnrrMMeellaaPPcc∫∫aabb''eeTT  eeKKmmiinnhhflflaannttaammkkMMeeTTccmmUUllddΩΩaannbbUUddUUyy  EEddllttSSggeennAAkk~~¨¨
ggTTwwkkddIIEExxµµrreennaaHHeeLLIIyy  ..
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eennAAeeddIImmqq~~SS11997700,,  sseemm††ccssIIhhnnuurrtt''eeccaallttMMEENNgg  rrtt''eeccaallrraa®®ss††  rrtt''eeccaall
®®ssuukk  eeTTAA®®CCkkeennAA®®bbeeTTsscciinn  ..  eeBBlleennaaHH  CCUU--eeGGnnLLaayy  ((cciinn))  nniiggppSS--yyuuSSggdduugg
((yyYYnn))  ssflfl˜˜uu®®KKllMMuuKK~~aaeeVVkkssIIhhnnuu  eeddaayyccaabb''eeppII††mmbbeeggII˚t̊trrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmm®®bbCCaaCCnnTTSSgg
bbIÍ́ nnååbbTTII√√bb≤≤NNÎÎËËcciinn  eennAA´́ff©©TTII2255--33--7700  yykkeellsseeddIImm∫∫IIbbeeJJççjjbbUUddUUyy  [[vvaayy
kkMMeeTTccTTaahhaannEExxµµrrssaaFFaarrNNrrddΩΩrrbbss''eellaakkllnn''--nnll''  EEddllCCaammççaass''TTwwkkddIIkkmmıı¨C̈CaaBBii
tt@@  rrYYccEE®®sskkeeccaaTTffaa  CCaabbrriivvaarrrrbbss''cc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg  ..

ccuuggEExxeemmssaa11997755,,  yyYYnnhhaaNNUUyyssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yydd**FFMMeeFFgg  ®®ttYYtt®®ttaa®®bbeeTT--
sseevvoottNNaammTTSSggmmUUll  ..  ccMMEENNkk‰‰®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  ®®ttUUvvyyYYnn®®ttYYtt®®ttaayy""aaggGGaaff··kkMMVVMM
gg  eeddaayyyykkeeQQµµaaHHGGggkkaarrGGnnaammiikkmmkkeeddIIrrttYYCCMMnnYYss  ..  eeddIImm∫∫II««ssggKKuuNN»»  GGggkkaarr
eeVVkksseemm††ccssIIhhnnuu[[ccUUll®®ssuukk  eehhIIyynnSSyykkeeTTAAXXMMuuXXSSgg  rrYYccvvaaEEkk´́qq~~®®bbeeTTsskkmmıı¨¨
CCaa[[kk¬¬aayyeeTTAACCaannKKrr®®JJyyssIIuueexxµµaacc  ..ll..  sseemm††ccssIIhhnnuueeqq¬¬qq¬¬aassrreessrrssMMbbuu®®ttbbII
cc∫∫aabb''eeTTAATTaakk''TTggGGttIIttmmiitt††ppSS--yyuuSSggdduugg  ..  EEttmmiitt††kk∫∫tt''eennHH  eeppII∆∆ssMMbbuu®®ttsseemm††ccssIIhh
nnuu≤≤tteebbIIkkee®®ssaamm®®ttLLbb''ttbbmmkkvviijj  ..  mmaannGG~~kkkkaaEEssttxx¬¬HHssYYrrppSS--yyuuSSggdduuggBBIIeerrOOgg
eennHH  ppSS--yyuuSSggdduuggeeqqII¬¬yyttbbyy""aaggkkMMbbuuttkkMMbbuuyyeeTTAAvviijjffaa  ssIIhhnnuuKKµµaann®®bbeeyyaaCCnn__GGII√√
eeTT  ((Sihanouk à rien !))  ..

yyaayyeeTTooggssYYrreellaakk®®TTIIvvccUUvvbbJJÇÇaakk''ffaa  ––
--  ddUUeecc~~HHccMMeeJJHHeerrOOggrrNNssiirrßßrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆eennaaHH  eemmbbJJÇÇaakkaarrFFMMCCaannrrNNaa  ??  eehhIIyy

GG~~kkeennAAee®®kkaammbbggaabb''CCaannrrNNaa  ??
eellaakk®®ttIIvvccUUvveeqqII¬¬yyPP¬¬aammffaa  ––
--  eemmbbJJÇÇaakkaarrFFMMKKWWccaarrCCnnrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyyTTSSggGGss''  ..  ccMMEENNkkGG~~kkeeFFII√√kkaarr

CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''KKWWssmmaaCCiikkrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆EEmmnnEETTnn  ..
eeBBlleennaaHHyyaayyeeTTooggyykk´́ddTTHHff©©aass  eehhIIyynniiyyaayyffaa  ––
--  xxMM∆∆¨ÿyll''  xxMM∆∆¨G̈Gss''ssggßß&&yyeehhIIyy  kkrrNNIIyyaayyyyYYnnKKwwmm--eelloogg  CCaaccaarrkkiiccççrrbb--

ss''yyYYnnhhaaNNUUyy  llYYccbbnn¬¬MMeeFFII√√CCaa®®bbFFaannrrNNssiirrßßrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆EEkk¬¬ggkk¬¬aayy    KKWWCCaakkJJççkk''
TTiiBB√√GGaaccqq¬¬¨ḦHeemmIIlleeXXIIjjeess~~øøttyyYYnnhhaaNNUUyy  ttSSggBBIIGGttIIttkkaallrrhhUUttddll''bbccçç¨b̈b∫∫nn~~kkaa
lleennHH  ..  kkrrNNIIeennHH  mmiinnxxuussKK~~aaBBIIkkrrNNIIGGaaccaarr¥¥GGnneemmoonn  eehhAAssWWnn--gg""uukkmmiijj,,  ……kk
rrNNIIGGaaccaarr¥¥ssuuxx  eehhAATTUU--ssaammuutt,,  kkrrNNIIssaaLL¨ẗt--ssee  eehhAAbb""uull--BBtteeTT  ..

ssPPaaBBxxaaggee®®kkAArrbbss''EExxµµrrGGaayy""ggTTSSggeennaaHH  KKWWvvaaeeqq¬¬qq¬¬aabbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjffaa  vvaaeeFFII√√
kkaarrbbMMeerrIIEExxµµrr  kkaarrBBiittvvaallYYccbbeeJJççjjsskkmmµµPPaaBB®®ssbb@@bbeeNN††aayybbkkßßEExxµµrrnnaannaa  ssmm©©MM
llaakk''BBuuttssÊÊaabbssÊÊgg''yykkkkaarrNN__  eebbIIeeXXIIjjffaammaann{{kkaassllÌÌ  ……mmaannååbbssKKccMMeeJJHH
bbkkßßvvaa  ®®kkuummccaarrkkiiccççeennHH®®ttUUvvrraayykkaarrNN__CCaabbnnÊÊaann''  yy""aaggss©©aatt''nniiggcc∫∫aass''llaass''bbMMppuutt
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[[yyYYnneevvoottmmiijj……eevvoottkkuugg  kkJJœœkk''yykkCC&&yyCCMMnnHH……kkMMeeTTccEExxµµrr  [[TTaann;;eeBBlleevvllaa  ..
mmUUlleehhttuueennHHeehhIIyyeeTTIIbbyyYYnnhhaaNNUUyyGGaacc´́qq~~®®bbDDiitt®®BBwwttii††kkaarrNN__nnaannaa´́nn®®bb

eeTTssEExxµµrr  eeTTAACCaaggggiittGGnnÏÏkkaarr  ..  yyYYnnhhaaNNUUllllaakk''mmuuxxVVnnCCiittddEEddll  rrII‰‰EExxµµrreeccHH
EEttyyll''®®ccLLMMvvIIvvkk''tteeTTAAeeTToottKKµµaann´́ff©©ccbb''  ..

ssUUmmrrMMÆÆkkeeLLIIggvviijjxx¬¬HH  BBII®®BBwwttii††kkaarrNN__ssMMxxaann''@@  ––
‹‹  ®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©TTII1188  mmiinnaa  11997700  ––
--  eettIInnrrNNaavvaayyssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ??
--  KKWWyyYYnnhhaaNNUUyy  EEddllee®®bbIIyyIIeehhaasseemm††ccssIIhhnnuu  [[BBYYkkbbUUddUUyyeellaattvvaayy

®®bbhhaarrTTaahhaannrrbbss''EExxµµrrssaaFFaarrNNrrddΩΩ  ..
‹‹  ®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©TTII1177  eemmssaa  11997755  ––
--  eellaakkllnn''--nnll''CCaaGG~~kkccaajj'',,  sseemm††ccssIIhhnnuuCCaaGG~~kkCCaabb''XXMMuu  ..
ddUUeecc~~HHeettIInnrrNNaaQQ~~HH  ??  eennAAeeBBlleennaaHHeeKKeeXXIIjjffaa  GG~~kkcc∫∫SSggmmiinnQQ~~HH  ee®®JJHHccaa

jj''TTSSggGGss''KK~~aa  ..  EEttGG~~kkEEddllQQ~~HH  KKWWGGggkkaarreeTTeettII  ..  ddUUeecc~~HHeettIIGGggkkaarrCCaannrrNNaa  ??
‹‹  ®®BBwwttii††kkaarrNN__́́ ff©©TTII77  mmkkrraa  11997799  ––
≤≤LLËËvveennHHeeyyIIggeeXXIIjjCCaakk''EEss††ggffaa  XXaattkkrrCCaattMMNNaaggrrbbss''GGggkkaarr  EEddllss

mm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrr  kk~~¨g̈gssmm&&yyBBYYkkbbnnbb""uull--BBtt  BBIIqq~~SS11997755ddll''11997799eennaaHH  eennAArrss''
rreevvIIkk  eehhIIyymmaannyyYYnnhhaaNNUUyyeeccjjmmuuxxmmkkCCMMnnYYssGGggkkaarr  mmkkCCYYyykkaarrJJrr  ..  mmiinn
EEttbb""uueeNNˆâaHH  BBYYkkvvaaeennHHEEffmmTTSSggVVnnyyYYnnhhaaNNUUyybbMMJJkk''bbuuNN¥¥ss&&kkii††  kkaann''kk††aabb''GGMM--
NNaaccddEEddll  eehhIIyyVVnnffMM˚˚¨ëeffII˚g̊grruuggeerrOOgg  ssuuxxssaann††  ®®bbeessIIrrCCaaggEExxµµrrCCaammççaass''TTwwkkddII
eeTTAAeeTToott  ..

ddUUeecc~~HHccMMeeJJHHGG~~kkeeccHHttaammddaann  eeKKeeXXIIjjkkllll∫∫iicceennHHeellcceeccjjeennAAkkNN††aall
vvaall  ..

ccMMEENNkk®®kkuummEExxµµrrGGaayy""ggyyYYnn  lluuHHvvaaVVnnkkaann''kk††aabb''GGMMNNaacceehhIIyy  BBYYkkvvaaKKiittEEttbbMM
ppii¬¬ccbbMMpp¬¬aajj®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrddΩΩ  vvaaKKiittEEttBBIIssmm¬¬aabb''kkMMccaayyEExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''  ttaammGGMMeeBBIIeePPrrvv--
kkmmµµnnaannaa  mmaannbb¬¬nn''  llYYcc  qqkk''  TTSSggkkNN††aall´́ff©©®®ttgg''kk**mmaann  ..

eeddIImm∫∫IIbbMMPP&&nn††mmttiiGGnn††rrCCaattiinniiggmmttiiEExxµµrrTTUUeeTTAA[[yyll''®®ccLLMMvvIIvvkk''  vvaabbJJÇÇËËnnGGaayy""ggbb""uu--
ll--BBttrrbbss''vvaa  eeTTAAeeFFII√√CCaaGG~~ccaajj''eennAA®®bbeeTTsscciinn  rrYYccvvaaeellIIkkbbnn††¨b̈bhhflfluunn--EEssnn,,  eehhgg
ssMMrriinn,,  CCaa--ssIIuumm  eeFFII√√CCaaGG~~kkQQ~~HHvviijjmm††gg  ..  bb""uuEEnn††kk~~¨g̈gccMMeeNNaammEExxµµrrTTSSggeennaaHH  TTSSggGG~~kk
QQ~~HHTTSSggGG~~kkccaajj''  eettIInnrrNNaaCCaaGG~~kkQQ~~HHEEmmnnEETTnn  eebbIIyyYYnnhhaaNNUUyyeennAABBIIee®®kkaayy
CCaaGG~~kkbbJJÇÇaa  eehhIIyyEEffmmTTSSggmmaanncciinnCCaaGG~~kkKKSS®®TTpp††ll''GGaavvuuFFnniiggeemmeerroonnppgg  ..

eellaakk®®TTIIvvccUUvvssYYrryyaayyeeTTooggffaa  ––
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--  ttaammBBtt··mmaannyy""aaggcc∫∫aass''kkaarrNN__  eeyyIIggddwwggffaakk~~¨g̈geeBBlleennHH  cciinnkkMMBBuuggEEttpp††ll''
GGaavvuuFF[[EExxµµrr®®kkhhmmkkaatt''ttaamm®®bbeeTTsseessoomm  ..  eettIIEExxµµrr®®kkhhmmEEddllTTTTYYllGGaavvuuFFeennaaHH
CCaaEExxµµrr®®kkhhmmeennAAkk~~¨g̈g®®kkuummNNaa  ??  ..

yyaayyeeTTooggeeqqII¬¬yyttbbeeTTAAeellaakk®®TTIIvvccUUvvffaa  ––
--  bbJJ˙ȧaEExxµµrr®®kkhhmmCCaaeerrOOggmmYYyyssµµ¨K̈KssµµaajjNNaass''  ..  xxMM∆∆¨V̈VnneeXXIIjjppÊÊaall''EEPP~~kkkk~~¨¨

ggssmm&&yybbnnbb""uull--BBtt  eeXXIIjjffaaBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarrEExxµµrr®®ttUUvvBBYYkk®®kkuummXXaattkkrrGGaa
ff··kkMMVVMMgg  eeccjjmmkkBB&&ttÏÏVVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaallGGss''CCaaee®®ccIInneellIIkkee®®ccIInnssaarrmmkkeehhIIyy  ..
eennAAkk~~¨g̈geennaaHHmmaannTTSSggeemmddwwkknnSSEEddlleeKKeehhAAffaa  ««kkmmµµaaPPiiVVll»»  kk**®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''eeccaa
llGGss''eeTTAAeehhIIyyEEddrr  ..  eebbIIttaammxxMM∆∆¨K̈KiitteemmIIlleeTTAA  EExxµµrr®®kkhhmmEEddlleessssssll''eennAA
rrss''  ®®ttUUvvEEttddaacc''EExxßßrryy::rrVV""tt''rrVV""yy  ®®ttUUvvrrss''eennAAeeddaayymmeeFF¥¥aaVVyyppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  ..  eeddaa
yyssaarrGGss''CCMMnnYYyynniiggEExxßßrryy::BBIIeemmeekkIIyyxxaaggeellII  mmYYyyccMMnnYYnn®®ttUUvvEEtteeFFII√√eeccaarreeddIIrrbb¬¬nn''
GG~~kk®®ssuukkeeddIImm∫∫IIrrss''ppgg  eeFFII√√CCaaEExxµµrr®®kkhhmmppgg  ..  ccMMEENNkk‰‰EExxµµrr®®kkhhmmdd**xx¬¬SSggkk¬¬aavviijj
EEddllmmaanneemmddwwkknnSSnniiggvviinn&&yyyy""aagg®®ttwwmm®®ttUUvv,,  mmaannEExxßßrryy::hhµµtt''cctt''  nniiggmmaannGGaavvuuFF  KKWW
EExxµµrr®®kkhhmmnniinn~~aakkaarryyYYnn  ..  eeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCEExxµµrr  yyYYnnhhaaNNUUyyBB¥¥aayyaammbbeeggII˚˚
tt  ««EExxµµrr®®kkhhmm»»  [[eeFFII√√kkaarr®®ssbbCCaammYYyyEExxµµrr®®kkhhmmmmYYyy®®kkuummeeTToottrrbbss''eexxoovv--ssMMpp
nn  ddUUccEEddllmmaannkkrrNNIIrrNNssiirrßßrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆rrbbss''eellaakkssWWnn--ssaannGGJJççwwggEEddrr  ..

eennHHKKWWCCaakkllll∫∫iiccrrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  EEddllvvaaEEttggEEttee®®bbIImmkkeellII®®KKbb''@@®®kkuumm
nniiggbbkkßßEExxµµrr  eennAA®®KKbb''eeBBlleevvllaattSSggBBIIyyUUrryyaarrNNaass''mmkkeehhIIyy  ..

eerrOOggcciinneebb""kkSSggpp††ll''GGaavvuuFF[[®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmbb""uull--BBtt  eennaaHHCCaaPPss††¨ẗtaaggCCaakk''
EEss††gg  KKWWcciinnssflfl˜˜uu®®KKllMMuuCCaammYYyyyyYYnnhhaaNNUUyyCCaanniiccçç  ee®®JJHH®®kkuummbb""uull--BBttkk**ddUUccCCaa®®kkuumm
yyaayyKKwwmm--eellooggEEddrr  KKWWbb""uull--BBttCCaaccaarrbbuurrssrrbbss''bbkkßßkkuummµµ¨ÿynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinnttSSgg
BBIIqq~~SS11995511mmkkeemm""¬¬HH  ..
(( ssUUmmeebbIIkkrrgg√√gg''®®kkcckkbbMMPP¬¬WWbbggbbÌÌËËnnEExxµµrrbbnnii††ccBBIIeerrOOggeennHH  ..  eennAAqq~~SS11998833  eennAA®®ssuukkVVrrSS
gg  xxMM∆∆¨V̈VnnGGaannmmeessoovveePPAAmmYYyyEEddllmmaannccMMNNggeeCCIIggffaa  ––  Concerto du Fleuve jaune

rrbbss''GG~~kkeeVVHHBBuummıı  Robert Laffont..  eessoovveePPAAeennHHVVnneerroobbrraabb''BBII  ««qqµµSS®®kkhhmm»»
rrbbss''®®bbFFaanneemm""AA--eessTTuuggCCMMnnaann''bbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··cciinnqq~~SS11996666  ..  kkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµeeTTAA
eellII®®bbCCaaCCnncciinn  mmaannCCaaååTTaahhrrNN__eeTTAAeellII®®KKYYssaarrGG~~kk®®ssIIeeccAA--CCiijjllIImmaannssPPaaBB
nniiggeess~~øøtt  mmiinnxxuussBBIIkkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµeeTTAAeellII®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreennAAssmm&&yybb""uull--BBtteeTT
..  eessoovveePPAAmmYYyyeeTTootteeQQµµaaHH  ««Pas de larme pour Moa»»  VVnneerroobbrraabb''BBIITTaarruuNNkkmmµµ
rrbbss''qqµµSS®®kkhhmmeeTTAAeellII®®KKYYssaarrGG~~kk®®ssII  nnUUnnUU      eeFFII√√[[xxMM∆∆¨Q̈QWWccaabb''®®sskk''TTwwkkEEPP~~kknnwwkkeeXXIIjjeeTTAA
ddll''TTaarruuNNkkmmµµrrbbss''ttmmNNaaggGGggkkaarr  eeFFII√√mmkkeellII®®KKYYssaarrxxMM∆∆¨ËEddrr  ..    eerrOOggeennHHccEEmm¬¬kkNNaa  
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ss''  eemmddwwkknnSSEExxµµrr®®ttUUvvEEttxxMMeerroonnssUU®®tt[[ddwwggcc∫∫aass''llaass''BBIIeerrOOggeennHH  mmiinnKKYYrrbbeeNN††aayyxx¬¬ÁÁnn
[[ccaajj''eeVVkkcciinn  ccaajj''eeVVkkyyYYnn  bbeeNN††aayy[[BBYYkkvvaaeeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµeeTTAAeellII®®bbCCaaCCnnEExxµµrr
ddUUeecc~~HHtteeTTAAGGnnaaKKtteeTTootteeLLIIyy  ))  ..

eellaakk®®TTIIvv--ccUUvvssYYrreeTToottffaa  ––
--  yyYYnnhhaaNNUUyyCCaaeevvoottmmiijjkkII††  CCaaeevvoottkkuuggkkII††  vvaabbeeggII˚t̊tccaarrkkiiccççVVnnyy""aaggllÌÌiitt

llÌÌnn''  rrYYccbbJJÇÇËËnnbbJJççËËllBBYYnn®®CCkkee®®kkaammssrr´́ss´́nnbbkkßßnneeyyaaVVyyEExxµµrrnnaannaa  ssmm©©MMllaa
kk''BBuutteeFFII√√sskkmmµµPPaaBB®®ssbb@@bbeeNN††aayy  rrYYccllYYccrraayykkaarrNN__[[yyYYnnhhaaNNUUyykkMMeeTTcc
EExxµµrr®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayyyy""aaggeennaaHH  eettIIsseemm††ccnneerraatt††mm--ssIIhhnnuu,,  eellaakkeexxoovv--ssMMppnnkkII††
ddwwgg……eeTT  ??  ..

yyaayyeeTTooggææssMMnnYYrreennHH  KKaatt''mmaannkkaarrQQWWccaabb''NNaass''  ..  KKaatt''nnwwkkeeXXIIjjssBB√√®®KK
bb''eeTTAA  mmaannkkaarrxxµµaass''eeGGoonnCCaa´́®®kkEEllgg  ..  mmYYyyssnnÊÊ¨ḦHKKaatt''kk**bbnn††eeTTAAeeTToottffaa  ––

--  {{eellaakkeeGGIIyy  !!  EExxµµrreeyyIIggGGPP&&BB√√NNaass''  ..  EExxµµrreekkIIttmmkk®®KKbb''@@CCMMnnaann''  CCYYbb®®bb
TTHHEEtteemmddwwkknnSSxx√√HHssmmttƒƒPPaaBB  ..  mm~~aakk''@@ccUUllcciitt††EEtt[[eeKKbbeeJJÇÇaarr  ..  ‰‰ggPPrrGGjjkk**PPrr
eeTTAAccuuHH  EEtteebbIIbbeeJJIIççccbbeeJJççII®®ttUUvvcciitt††GGjjeehhIIyy  GGjjeeBBjjcciitt††NNaass''  ‰‰ggeeFFII√√GGIIkk**eeFFII√√
eeTTAA  !!  ..

kk~~¨g̈grryy:bbYYnnqq~~SS  yyYYnnhhaaNNUUyyee®®bbIIEEtteeQQµµaaHH  ««GGggkkaarr»»  vvaaGGaacceeFFII√√[[EExxµµrrss¬¬aabb''
rraabb''llaannnnaakk'',,  GG~~kkEEddllssll''eennAArrss''  eeTTAACCaaqqÁÁttvveegg√√gg  ®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrllaayyGGss''mmYY
yynnKKrrEExxµµrr,,  GGaaNNiikkCCnnyyYYnnBBIIrrEEssnnnnaakk''®®ttUUvvBBYYkkvvaa®®bbmmUUllyykkeeTTAAllaakk''TTuukkeennAA
®®ssuukkyyYYnn  ssMMrraabb''yykkmmkkeeFFII√√CCaa  ««EExxµµrrffIIµµ»»  ..

ddMMNNaakk''kkaarrddll''bb""uuNNˆˆwwggeehhIIyy  eemmddwwkknnSSEExxµµrreennAAssmm©©MMeess©©øømmss©©aatt''  hhaakk''ddUUccCCaa
mmiinnddwwggmmiinnyyll''GGII√√TTSSggGGss''  ..  yyYYnnhhaaNNUUyykkMMBBuuggEEttlluukklluuyyeeBBjj®®ssuukkEExxµµrr
eehhttuuyy""aaggddUUcceemm††cckk**GGss''eellaakkGG~~kkddwwkknnSSTTSSggeennHH  mmiinnEE®®sskkGGMMJJvvnnaavvBBiiPPBBeellaakk
[[eeKKCCYYyy  ??  xxMM∆∆¨m̈miinnEEddllææeellaakkNNaanniiyyaayyEEvvkkEEjjkk[[EExxµµrrnniiggbbrreeTTssyyll''BBII
llkk≈≈NN:BBiitt´́nnssÂÂggaammeennAAkkmmıı¨C̈CaaeennHHeessaaHH  ..  ≤≤LLËËvveennHHeeTToott  EExxµµrrkkMMBBuuggEEtteeddIIrreecc--
jjeeccaallTTwwkkddII[[yyYYnneeTTootteehhIIyy  ..

ddUUeecc~~HH  ssBB√√́́ ff©©eennHHkk**ddUUccCCaa´́ff©©mmuunn  eemmddwwkknnSSEExxµµrrTTSSggGGss''KKµµaannGGMMNNaacc  ……≤≤TTiiÏÏBBll
GGII√√eeTTAAeellIIEExxµµrr®®kkhhmm  EEddllkkMMBBuuggEEttbbeeJJççjjsskkmmµµPPaaBBJJsseeBBjj´́®®BB´́nn®®bbeeTTss
EExxµµrreennaaHHeeLLIIyy  ..

ssBB√√́́ ff©©eennHH,,  GG~~kkEEddllmmaannllTTÏÏPPaaBB  GGaacceeFFII√√ttaammGGMMeeBBIIcciitt††kk~~¨g̈g®®bbeeTTssEExxµµrr  KKWWyyYY
nnhhaaNNUUyyTTSSgg®®ssuugg  EEddllmmaanncciinnssflfl˜˜uu®®KKllMMuuyy""aaggss©©aatt''  vvaaGGaaccbbeeggII˚t̊tGG~~kkQQ~~HH  vvaa
GGaaccbbeeggII˚t̊tGG~~kkccaajj''  vvaaGGaaccbbeeggII˚t̊tEExxµµrr®®kkhhmm®®ssLLaajj''eess††cc  vvaaGGaaccbbeeggII˚t̊tEExxµµrr®®bbqqSS
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ggEExxµµrr®®kkhhmm  ..ll..  nniigg  ..ll..
ccMMEENNkkvvaavviijj  vvaaBBYYnnkk~~¨g̈gTTIIggggiittccSSjjaakk''EExxßß  jj¨S̈S[[EExxµµrryyll''®®ccLLMMvvIIvvkk''  eellaattss

mm¬¬aabb''EEttCCaattii‰‰gg  ..
eellaakk®®TTIIvvccUUvvssmm¬¬wwggmmuuxxyyaayyeeTTooggyy""aaggyyUUrreeTTIIbbssYYrrffaa  ––
--  eettIIccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11997755rrhhUUttmmkk  mmaannEExxµµrrNNaaccaabb''GGaarrmmµµNN__yyll''ffaa  GGggkkaarr

GGnnaammiikkCCaayyYYnnhhaaNNUUyy……eeTT  ??
yyaayyeeTTooggbbJJÇÇaakk''eeTTAAeellaakkccUUvvffaa  ––
--  kk~~¨g̈gkkaall:eeTTss:dd**ååbb®®TTBBeennaaHH  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrrTTUUeeTTAAGGss''ssggÙÙwwmm  ®®KKbb''@@rrUUbb

eeddkkccSSEEtt´́ff©©ss¬¬aabb''  ee®®JJHHmmiinnddwwggffaaeeBBllNNaattMMNNaaggrrbbss''GGggkkaarrnnwwggccUUllmmkkccaabb''
ccggyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''  ..  TTuukk≈≈®®ttYYtteellIITTuukk≈≈  rraall''́́ ff©©EExxqq~~SSKKµµaanneeBBll®®ssaakk  ddUUeecc~~HHmm~~aakk''@@
eennAAssll''EEttrrUUbbrraaggkkaayy  EEtt®®BBllwwggeehhaaHHeehhIIrrBBIIxx¬¬ÁÁnnGGss''rrllIIggeeTTAAeehhIIyy  ..  eettIImmaann
ssll''ggII√√ssMMrraabb''eeFFII√√kkaarr®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaa  ??  ..

--ccbb''--




