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kkffaaTTIIBBIIrr

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

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

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

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

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

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

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

❑                          ❑

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

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

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

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

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

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

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

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

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

❑                             ❑

❑
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kkffaaTTIIbbII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ttii  nniiggPPiikk≈≈¨s̈saammeeNNrr‰‰eeTToottEEddllrraabb''GGaannKK~~aa  ..  eennAAeeBBllyybb''eeLLIIgg  mmaannccaass''@@®®ssII
®®bbuuss  nniiggPPiikk≈≈¨s̈saammeeNNrrVVnnmmkkeeccaammeerraamm  eeddIImm∫∫II[[eellaakkGGFFiibb∫∫aayyFFmm··……eerrOOggrraa""vv
eeppßßgg@@[[ss††aabb''  ..  mmuunnddMMbbUUgg    eellaakkeellIIkkeerrOOggGGII√√eeppßßgg@@EEddllmmaann®®bbeeyyaaCCnn__    eeTTIIbb




