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kk~~¨g̈gvvaallvvdd††ssggßßaarrdd**FFMMeeFFggeennHH  KKµµaannGGII√√®®bbeessIIrrCCaaggkkaarreeFFII√√xx¬¬ÁÁnneeyyIIggmm~~aakk''@@  [[mmaa
nneessrrIIPPaaBBssmm∫∫ËËrrssbb∫∫aayyeennaaHHeeLLIIyy  ccMMEENNkkxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨ ̈ @@eerrIIbb®®mmHHmmiinnrrYYcceeTTttaammpp¬¬ËËvv
kkaayyEEttttaammpp¬¬ËËvvcciitt††vviijjxxMM∆∆¨Q̈Q~~HHCCnnkkMMNNaaccQQ¬¬aannJJnneennHHeehhIIyyssUUmmbbggbbÌÌËËnnbbnn††kkiiccçç
kkaarreennHHkkMMuubbIIrruujjrraa[[eessaaHH  eeTTIIbbeeyyIIggVVnnssuuxx  eebbIIeeyyIIggxx¬¬aacc……mmiinn®®ssuuHH®®ssYYllKK~~aakkaarr
®®bbyyuuTTÏÏrrbbss''eeyyIIggmmuuxxCCaammiinnQQ~~HHyy""aaggddaacc''xxaatt  ..  CCIIvviitteeyyIIggrrss''KKµµaanneessrrII  eettIIeeyyII
ggrrss''eeffaakkTTaabbddUUccsstt√√ttiirrccœœaann  ??  xxMMeeTTAAeennOOyymmuunn®®ssNNuukkee®®kkaayy  !!»»  ..  eellaakkKKiitt
mmiinneeccHHccbb''mmiinneeccHHeehhIIyy  ccMMeeJJHHeesscckkII††TTuukk≈≈rrbbss''®®bbCCaarraa®®ss††ss¬¬ËËtt®®ttgg''  ..

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--  GGaaccaarr¥¥  DDYYgg  eettIIeellaakkVV""cc--QQWWnn  VVnnddwwggffaaxxMM∆∆¨Q̈QWW……eeTT  ??
--  eellaakkffIImmiinnddwwgg  !!  BBIImmßßiillmmiijjeellaakkVVnnmmkkssYYrrssuuxxTTuukk≈≈EEddrr    bb""uuEEnn††®®BBHHeettCC  



EEhhmm--eeccoovv  vvIIrrbbuurrssCCaattii                                                                                                                      3311

®®BBHHKKuuNNssnn¬¬bb''mmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn  !!  ..
--  ccuuHHbbÌÌËËnn  bbflfluuNNˆĉcnnÊÊ--mm""uull  ??
--  bbÌÌËËnnmm""uullmmiinnTTaann''mmkkeeTT  ®®KKaann''EEtteeppII∆∆ff~~SSmmkknnwwggeeKK[[eeyyIIggffaammkkmmiinnTTaann''rrYYcc  ..
--  xxMM∆∆¨c̈cgg''eeXXIIjjmmiitt††eeyyIIggTTSSggGGss''NNaass''  mmuunnnnwwggllaaeellaakkeennHHeeTTAA˘̆˘̆˘̆
sseemm¬¬ggeennHHrrwwggrrwwttEEtteeFFII√√[[eebbHHddUUggGGaaccaarr¥¥  nnYYnn--DDYYgg  jjaabb''jj&&rr  PP&&yy®®BBYYyy  ccMM--

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

GG~~kkeerroobbeerroogg

Kg'-sm∏ar

❑                         ❑

❑

BBiiFFIITTTTYYllGGddiiΩΩFFaattuuGGaaccaarr¥¥  EEhhmm--eeccoovv

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

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

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

ggCCnnrrYYmmQQaammCCaaee®®ccIInnppgg  ..

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

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

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

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

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

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

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

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

nKrFM
eeccjj´́ff©©TTII55  kkkk˚d̊daa  11997722  

❑

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

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

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

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

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

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

´́ff©©TTII1100  kkkk˚d̊daa  11997722

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

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

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

®®bbFFaannaaFFiibbttII  ´́nn  ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr
®®bbkkaassffaa  ::

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




