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

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

nniiggmmiitt††TTuuKK··ttTTSSggLLaayy˘̆˘̆˘̆

N

eerroobbeerrooggttaamm‰‰kkssaarr

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Twkcit†
®BHGacar¥Ehm-ecov

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

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

EEhhmm--eeccoovv

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❑                         ❑
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