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esckI†seg≈b

bbJJ˙ȧaTTMMnnaakk''TTMMnnggkkmmıı¨C̈CaaCCaammYYyyeeyyookkkkuugg  ®®bbmmUUllpp††MM¨ëellIIllkk≈≈NN:®®TTgg''®®TTaayyBBIIrr
mmYYyyKKWWnneeyyaaVVyykkaarrbbrreeTTssrrbbss''ssIIhhnnuu  nniiggkkaarrCCHH≤≤TTiiÏÏBBllmmkkeellII  eeccjjBBIIkkaarr
rrIIkkdduuHHddaallkkaann''EEttFFMMeeLLIIgg@@  ´́nnccllnnaakkuummµµ¨ÿynniiss††nniiyymmeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  mmYYyyccMM
EENNkkeeTToott  KKWWkkaarree®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIEExxµµrrrrbbss''BBYYkkeeyyookkkkuugg  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√CCaa®®bbPPBBTTIIkkEEnn¬¬gg
pp††ll''eess∫∫øøgg,,  TTIICCMMrrkk  nniiggCCaakkaarrssMMrrYYllkkiiccççkkaarrEEpp~~kknneeyyaaVVyy  ..

kkaarreessIIuubbGGeegg˚t̊tdd**hhµµtt''cctt''mmYYyy  BBII®®KKbb''®®CCuuggee®®CCaayybbJJÇÇaakk''ffaa  BBYYkkeeyyookkkkuuggTTTTYY
lleess∫∫øøggeennAAxxaaggkk~~¨g̈gnniiggqq¬¬ggttaammrryy:®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  kk**bb""uuEEnn††VVnnbbgg˙ȧajjffaa  TTMMhhMḾ́ nn
kkaarrpp††ll''eess∫∫øøggeennaaHHttiiccttYYcceeTT  eebbIIee®®bboobbeeFFoobbeeTTAAnnwwggkkaarrTTTTYYllppÊÊaall''ttaammrryy:®®bbeeTT
ssllaavv  nniiggBBIIxxaaggkk~~¨g̈grrgg√√gg''®®bbeeTTssyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  vvaaCCaakkaarrcc∫∫aass''NNaass''  EEddllffaa
mmaannkkaarrXXuubbXXiittssflfl˜˜uu®®KKllMMuú́ nnBBYYkkmmÂÂnnII††EExxµµrr  bbNN††aall[[BBYYkkeeyyookkkkuuggTTSSggGGss''eennHHrrss''
eennAAyy""aaggssuuxxssbb∫∫aayy  kk~~¨g̈gttMMbbnn''CCaaee®®ccIInnttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrr  ..  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynnii
ss††kk**VVnneerroobbccMMppggEEddrr  nnUUvvTTIIkkEEnn¬¬ggggaayy®®ssYYllttYYcc@@CCaassmm©©aatt''eennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  ..
kkaarrbbJJÇÇaakk''TTSSggGGss''VVnnbbgg˙ȧajj[[ddwwggffaa  TTIIkkEEnn¬¬ggssMMrrYYllkkaarrTTSSggeennHH    KKWWCCaaEEpp~~kkmmYYyy
dd**ttUUccbb""uueeNNˆâaHH  ´́nnkkaarrxxiittxxMM®®bbwwggEE®®bbggTTSSggGGmm∫∫aallmmaaNNrrbbss''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  eennAA
‰‰®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..

eennHHeehhIIyyCCaaPPss††¨ẗtaaggyy""aaggssMMxxaann''EEddllqq¬¬¨ḦHbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjj  eeTTaaHHbbIIrrddΩΩaaPPiiVV--
llEExxµµrrmmaann……kk**BBMMuummaanneeccttnnaassmmKKMMnniittCCaammYYyy®®bbttiibbttii††kkaarrrrbbss''BBYYkkeeyyookkkkuuggeennAAkk~~¨¨
gg®®ssuukkxx¬¬ÁÁnnkk**eeddaayy  ..  ssIIhhnnuukkMMBBuuggmmaannkkaarrccaabb''GGaarrmmµµNN__kkaann''EEttxx¬¬SSggeeLLIIgg@@ccMMeeJJHH
kkaarreeff˚åalleeTTaassEEddllffaa  ®®ssuukkEExxµµrrVVnn®®ttUUvvee®®bbII®®VVss''eeddaayyBBYYkkeeyyookkkkuugg  ..  ddll''
ddUUeecc~~HHeeTTAA  rrddΩΩaaPPiiVVllPP~~MMeeBBjjVVnnssaakkll∫∫ggrriiHHrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyTTbb''TTll''ccMMeeJJHHkkaarree®®bbII
®®VVss''EEbbbbeennHH  eeddaayyee®®bbIInnUUvvllTTÏÏPPaaBBrrbbss''xx¬¬ÁÁnneeddIImm∫∫II®®ttYYttBBiinniitt¥¥eeTTAAeellII®®BBMMEEddnnmmaann
®®bbEEvvgg660000´́mm""ll__rrbbss''xx¬¬ÁÁnnCCaammYYyy®®bbeeTTssyyYYnn  EEddllxx¬¬ÁÁnnBBMMuuGGaaccnnwwggeeFFII√√GGII√√VVnnTTaall''
EEtteessaaHHeennaaHH  ..

P
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bribTneyaVy

11--  kkaarrssMMrruuHHssMMrrYYllmmYYyyEEddllVVnneeFFII√√eeLLIIggeennAATTII®®kkuugghhßßWWEENNvvkkaallBBIIqq~~SS11995544
GGaaccrraabb''ffaaCCaa®®BBiittii††kkaarrNN__mmYYyydd**llÌÌ  ssMMrraabb''eesscckkII††ssggÙÙwwmm´́nnrrddΩΩaaPPiiVVllPP~~MMeeBBjj  ..
‰‰kkrraaCCPPaaBBffIIµµ@@´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨C̈Caa  kk**VVnn®®ttUUvvsshhKKmmGGnn††rrCCaattiieeFFII√√[[®®ttwwmm®®ttUUvv®®ssbb
cc∫∫aabb''..  bbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddII  EEddllCCaaccMMNNaabb''GGaarrmmµµNN__mmYYyydd**FFMḾ́ ®®kkEEllggeennAAPP~~MMeeBBjj®®ttUUvv
**VVnnFFaannaaeeddaayy®®bbeeTTsshhttƒƒeellxxII  ..      eeTTaaHHkkaarrFFaannaaeennHHeemmIIlleeXXIIjjBBIIee®®kkAACCaaggkkaarr
BBiittkk**eeddaayy  kk**vvaa®®KKaann''eebbIICCaaggKKµµaannVVnneeFFII√√GGII√√TTSSggGGss''  ..  kkaarrssMMrruuHHssMMrrYYllkk**VVnnbbJJŒŒbb''
ppggEEddrr  nnUUvvkkaarrvvaayy®®bbyyuuTTÏÏKK~~aa  ccMMeeBBllEEddllssÂÂggaammkkMMBBuuggrraallddaallhhUUrrkkMMBBbb''ccUU
lleeTTAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr..  CCaammYYyykkaarrcceeccssmmaannHHnniiggPPaaBBrrwwggrrUUss  mmiinnssmmeehhttuuppllnniigg
CCaa®®bbCCaaCCaattiiGG®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBByy""aaggNNaakkII††,,  BBYYkkKKNN:®®bbttiiPPUUEExxµµrrVVnneeFFII√√kkaarrttvvaa""TTaammTTaarr
rrYYcceehhIIyykk**VVnnTTTTYYllnnUUvvCC&&yyCCMMnnHH      eellIIkkaarrddkkkkggTT&&BBeeyyookkmmiijjffyyeeccjjBBIITTwwkkddII
EExxµµrr  ..    rrddΩΩaaPPiiVVllssIIhhnnuussMMeerrcccciitt††  mmiinnccaabb''eeppII††mmeeFFII√√kkaarrkkaann''kkaabb''®®KKbb''®®KKggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn
eeTTAAeellIITTIIkkEEnn¬¬ggTTSSggGGss''eennaaHH  eeddaayyeeFFII√√kkaarrvvaayy®®bbhhaarr®®bbqqSSggBBIIrrddggeeTTAAeellIIeeTT  ..

22--  ®®bbEEhhllEEddllllÌÌ®®bbeessIIrrCCaaggGGII√√TTSSggeennaaHH,,  kkiiccçç®®BBmmee®®BBooggTTII®®kkuugghhßßWWEENNvv
VVnnbbnnßßll''[[®®ssuukkyyYYnnEEbbkkCCaaBBIIrrnniiggTTnn''eexxßßaayy  ..  ddMMeeNNIIrr®®bbvvttii††ssaa®®ss††yyYYnneeFFII√√
[[®®ssuuttccuuHH´́nnååbbTTII√√bb  ®®ttUUvvVVnneeKK®®bbeemmIIeemmIIll  ..  kkiiccççkkaarrnneeyyaaVVyyee®®kkAA®®bbeeTTssrrbb
ss''EExxµµrr  kk**®®ttUUvvrrkkßßaaTTuukknnUUvvssPPaaBBkkaarrNN__ddEEddll  ..

33--  ccMMeeJJHHssIIhhnnuueehhIIyynniiggBBllrrddΩΩEExxµµrr‰‰eeTToott,,  kktt††aadd**ssMMxxaann''eennAAkk~~¨g̈g®®bbvvttii††ssaa
®®ss††ssmm&&yyffIIµµ́́ nnååbbTTII√√bbååNNÎÎËËcciinn  KKWWmmiinnTTuukkbbEENN††ttbbeeNN††aayy[[mmaannKKMMnnaabbssgg˚t̊t''
mmkkeellIITTwwkkddIIEExxµµrr  BBIIssMMNNaakk''®®bbeeTTss´́ffnniiggyyYYnneeLLIIyy  ..  kktt††aaeeppßßggeeTToott,,  GGaaNNaa
nniiKKmmnniiyymmVVrrSSgg  ®®BBmmTTSSggkkaarr®®bbyyuuTTÏÏttssflflUUrrvvaaggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkCCaammYYyynnwwggkkuummµµ¨ÿy
nniiss††cciinn  kk**mmaannssaarr:ssMMxxaann''NNaass''EEddrr  ..  eennAAkk~~¨g̈gkkaarreeFFII√√vviiPPaaKKccuuggee®®kkaayy,,  eeTTaaHHbbIIyy""aa
ggNNaakk**eeddaayy,,  GGII√√TTSSggGGss''eennHH  KKWW®®KKbbeeTTAAeellIIbbJJ˙ȧaCCaammUUllddΩΩaanncc®®kkBBttii††nniiyymm……GGaa--
NNaanniiKKmmnniiyymmrrbbss''́́ ffnniiggyyYYnn  ..  

44--  eennAAkk~~¨g̈gkkaarr®®bbyyuuTTÏÏttssflflUUeeddIImm∫∫IIbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn,,  EExxµµrrVVnn®®ttUUvvxx√√iinnxx√√
gg''eeddaayyssaarrPPaaBBTTnn''®®CCaayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayyBBMMuuGGaaccee®®bboobbppÊÊwwmmeeTTAAnnwwggkkmm¬¬SSggrrbbss''́́ ff
nniiggyyYYnnVVnneeLLIIyy  ..  ddll''ddUUeecc~~HHeeTTAA  EExxµµrr®®ttUUvvbbgg≈≈MMcciitt††rrMMBBwwggeeTTAAeellIIvviiFFIIkkaarrTTUUtt  ..  kkaall
BBIIssttvvttßßTTII1199,,  eeBBllxx~~ggeeTTAATTll''nnwwggCCJJÇÇSSgg,,  EExxµµrrVVnnrrtt''eeTTAABBwwggVVrrSSgg[[mmkkCCYYyy
kkaarrJJrrxx¬¬ÁÁnnBBIIBBYYkk®®bbeeTTssCCiittxxaaggdd**xx¬¬SSggkk¬¬aa..  GGMMeeBBIIGGaaNNaaBB¥¥aaVVllVVrrSSgg,,  eebbIIttaammkkaarr
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yyll''eeXXIIjjrrbbss''EExxµµrr,,  BBMMuuEEmmnnCCaaJJkk¥¥ssMMrraabb''bbnnÏÏËËrreennaaHHeeTT..  eebbIIVVrrSSggBBiittCCaammaanntt´́mm¬¬
xxııgg''xxııss''ssMMrraabb''kkaarrkkaarrJJrrEEmmnn,,  eebbIIVVrrSSggTTÂÂnnÊÊaannCCiiHHCCaann''FF©©nn''FF©©rreeTTAAeellIIGGFFiibbeettyy¥¥PPaa
BBEExxµµrrEEmmnn,,  eennaaHHvvaaCCaaeerrOOggGGkkuussllmmYYyy  ..  eerrOOggEEddllssMMxxaann''eennaaHHKKWWffaa  ®®ssuukkEExxµµrr®®ttUUvv
VVnnEEffrrkkßßaa[[ssiiƒƒtteennAAKKgg''vvgg''ddEEddll  ..

55--  ssƒƒaannkkaarrNN__VVnnEE®®bb®®bbYYllkk~~¨g̈gGGMMLL¨g̈gqq~~SS11995500  ..  KKMMnniittCCaattiinniiyymmEEddllppuu
ssppuulleeLLIIggeennAAee®®kkaayyeeBBllssÂÂggaammTTUUTTSSgg≤≤NNÎÎËËcciinn  kk**VVnnDDUUtteennAAkk~~¨g̈gddYYggcciitt††́́ nn
BBYYkkyyuuvvCCnneerroonnssUU®®tteeccHHddwwggEExxµµrrCCaaee®®ccIInn  rrYYmmTTSSggssIIhhnnuuppgg  ..  ®®ssuukkEExxµµrrmmiinnGGaaccbb
nn††††eeFFII√√CCaaGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggrrhhUUtteennaaHHeeTT  ..  ssMMxxaann''CCaaggeennHH,,    eeTTaaHHbbIImmaannkkaarrBBiittEEddll
nniiyyaayyffaa  GGMMNNaaccBBiitt®®VVkkddeennAA≤≤NNÎÎËËcciinnkkMMBBuugg®®ttUUvvpp¬¬aass''bb††ËËrrkk**eeddaayy  ..  ccMMeeJJHHEExxµµrr
VVrrSSggKKWWCCaakkmm¬¬SSggEEddllTTnn''eexxßßaayy        eehhIIyymmhhaaGGMMNNaaccmmYYyyffIIµµeeTToott®®ttUUvvEEttccUUllxx¬¬ÁÁnn
mmkkCCMMnnYYss  ®®bbssiinnNNaaeebbIIEExxµµrrccgg''EEffrrkkßßaakkaarrJJrrbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..

66--  ssIIhhnnuuBBMMuuEEmmnnCCaaCCnn®®TTwwssII††nniiyymmeeTT  eehhIIyyeennAAeeBBllKKaatt''®®bbkkaann''yykk««KKMMnniitt
GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥nniiyymm»»  eeFFII√√CCaammaaKKaa··nneeyyaaVVyyee®®kkAA®®bbeeTTssrrbbss''EExxµµrr  KKWWmmkkBBIIKKiittffaammaann
EEttrrUUbbmmnn††««GGaaBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥nniiyymm»»eennHHeehhIIyy  CCaaEEbbbbbbTTdd**ssmmssYYnnEEddll®®bbCCaaCCaattiieeTTII--
bbVVnn‰‰kkrraaCC¥¥eeffµµaaggffIIµµ®®ttUUvv®®bbkkaann''yykk,,  eehhIIyyssIIhhnnuukk**KKµµaannmmnniiÊÊllssggßß&&yyGGII√√eessaaHH
eeLLIIyy  kk~~¨g̈gkkaarr®®bbyy&&tt~~®®bbEEyyggXXMMuu®®KKgg®®ssuukkEExxµµrr[[ssiiƒƒtteennAACCaayy""aaggddUUeecc~~HH  ..  EEddll
ssMMxxaann''CCaaggeennHHeennaaHH,,  ««nneeyyaaVVyyGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥nniiyymm»»,,  VVnneepp††aatteeTTAAeellIIvviiFFaannkkaarrxxaa
ggpp¬¬ËËvvTTUUtt  CCaaCCaaggkkaarree®®bbIIddMMeeNNaaHH®®ssaayyeeyyaaFFaaeeTTAAeellIIbbJJ˙ȧannaannaa  eehhIIyy®®BBmmTTSSgg
eepp††aatteeTTAAeellIIkkaarreeccoossvvaagg®®bbccUUkk®®ccbbll''ssµµ¨K̈KssµµaajjeennAAkk~~¨g̈gssÂÂggaamm®®ttCCaakk''  eeddaayy
GGnnuueellaammeeTTAAttaammeeKKaallccMMhhrrCCaa®®bb´́BBNNIIrrbbss''EExxµµrr  nniiggPPaaBBBBiittCCaakk''EEss††ggeennAAkk~~¨¨
gg≤≤NNÎÎËËcciinn  ..  ssIIhhnnuuVVnnssMMeerrccyykk««nneeyyaaVVyyGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥nniiyymm»»  EEttmmYYyyKKtt''
eeTTaaHHbbIIyy""aaggddUUcceemm††cckk**eeddaayy  ..  ccMMeeJJHHTTssßßnn:rrbbss''KKaatt'',,  GGBB¥¥aa®®kkwwttPPaaBBGGaacceeFFII√√[[
®®bbCCaaCCaattiittUUccttaacc  ee®®bbII®®VVss''kkaarr®®bbTTaajj®®bbTTgg''mmiinneessIIµµPPaaBBKK~~aa´́nn≤≤TTiiÏÏBBll  EEddllkkMMBBuu
gg®®bbNNSSgg®®bbEECCggKK~~aarrvvaaggmmhhaaGGMMNNaaccmmYYyyCCaammYYyynnwwggmmhhaaGGMMNNaaccmmYYyyeeTToott  ..  

77--  ssIIhhnnuueellggeess~~øøtteennHHyy""aaggbbiiuunn®®bbssbb''GGss''ccMMnnYYnnddbb''qq~~SS  ..  KKaatt''VVnnccaatt''
EEccggEEffrrkkßßaaCCYYssCCuullTTMMnnaakk''TTMMnnggrrbbss''KKaatt''CCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkyy""aaggllÌÌ  eeTTaaHHbbII
KKaatt''mmaannGGaarrmmµµNN__ffaa  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkmmaannkkaarrJJkk''BB&&nnÏÏGGMMeeBBIITTuuccççrriittCCaammYYyyeessoommnniigg
yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ®®bbqqSSggrrddΩΩaaPPiiVVllrrbbss''KKaatt''kk**eeddaayy  ..  eennAAeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH,,  eeTTaaHH
bbIIyy""aaggNNaakk**eeddaayy,,  KKaatt''VVnneeFFII√√TTMMnnaakk''TTMMnnggCCaammYYyycciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††  kkaann''EEtt®®bbeessIIrr
eeLLIIggbbnnii††ccmm††gg@@CCaallMMddaabb''  ..  kkaarrff¬¬wwggEEff¬¬ggeennHHccaabb''eeppII††mmppÊÊ¨ḦHeeLLIIggeennAAeeddIImmTTssvvttßßqq~~SS
hhuukkssiibb  eeddaayyssaarrkkmm¬¬SSggkkuummµµ¨ÿynniiss††kkaann''EEttxx¬¬SSggeeLLIIgg@@eennAA‰‰yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..



kkmmıı¨C̈Caa  nniigg  eeyyookkkkuugg                                                                                                                              44

88--  llwwkkNNaaBBYYkkeeyyookkkkuuggKKµµaannbbgg˚k̊kaarr®®bbkkYYtt®®bbEECCggGGII√√ss&&kkii††ssiiTTiiÏÏ  ccMMeeJJHHrrddΩΩaaPPii--
VVll®®kkuugg´́sshh˚g̊geeTT,,  GGMMeeBBIIkkuubbkkmmµµKKWW®®KKaann''EEttCCaakkaarreerrOOggbbnnÊÊaabb''bbnnßßMMbb""uueeNNˆâaHHccMMeeJJHH
EExxµµrr  ..  rrhhUUttddll''eeddIImmqq~~SS11995588,,  ddMMeeNNIIrreekkIInneeLLIIggCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''́́ nnsskkmmµµPPaaBBTT&&BB
´́®®BB  kk**ccaabb''eeppII††mmbb""HHTTggiiccddll''TTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaagg´́sshh˚g̊gnniiggPP~~MMeeBBjj  ..  eennAAccuuggEExxmmiiffuu--
nnaa,,  mmYYyyyybb''mmuunneeBBllkkaarreeccjjddMMeeNNIIrrrrbbss''ssIIhhnnuu  eeTTAACCYYbbnniiyyaayyKK~~aaCCaammYYyy´́ss--
hh˚g̊g,,  BBYYkkkkggTT&&BByyYYnnVVnneeFFII√√kkaarreeddjjttaammVVjj''®®bbhhaarrBBYYkkeeyyookkkkuugg  rrYYcceehhIIyyVVnn
kkaann''kkaabb''PPUUmmiiEExxµµrrmmYYyykk~~¨g̈grryy:eeBBllyy""aaggxxII¬¬ppgg  ..  ååbb∫∫ttii††eehhttuueennHH    KKWWCCaaGGMMeeBBIIrrMMeellaaPP
QQ¬¬aannTTIImmYYyyeennAAkk~~¨g̈grryy:eevvllaadd**yyUUrrkknn¬¬ggmmkk  EEddlleeFFII√√[[mmaannkkaarreeff˚åalleeTTaassKK~~aa
eeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  rrYYcceehhIIyyssIIhhnnuukk**lluubbeeccaallkkaarreeFFII√√ddMMeeNNIIrrrrbbss''KKaatt''eennaaHHeeTTAA  ..

99--  eeTTaaHHbbIIsskkmmµµPPaaBBBBYYkkeeyyookkkkuugg  mmaannttYYnnaaTTIIssMMxxaann''kkaann''EEttee®®ccIInneeLLIIgg@@  eeTTAA
eellIITTMMnnaakk''TTMMnnggdd**GGaabb''GGYYrrrrvvaagg´́sshh˚g̊gnniiggPP~~MMeeBBjjkk**eeddaayy,,  eeKKKKµµaanneeXXIIjjssJJÔÔaaNNaa
mmYYyyccggÌÌ¨l̈l®®VVbb''ffaa  eennAATTssvvttßßTTIIhhaassiibbnniiggeeddIImmTTssvvttßßTTIIhhuukkssiibb  ssIIhhnnuueeCCOO
ffaa  kkaarrVV""nn''®®bbmmaaNNCCaaffIIµµ́́ nnnneeyyaaVVyyrrbbss''KKaatt''ccMMeeJJHHrrddΩΩaaPPiiVVlleeyyoomm  ccSSVVcc''
EEddrr……eeTT  ..  CCaakkaarrppÊÊ¨ÿyeeTTAAvviijj,,  KKaatt''VVnnssaarrPPaaBBffaa  vvtt††mmaannrrbbbb®®bbqqSSggkkuummµµ¨ÿynniiss††
eennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ÁÁgg  KKWWCCYYyyddll''EExxµµrreeTTAAvviijjeeTT  ..  kk~~¨g̈gbbTTssmm∏∏aassnn__mmYYyyCCaammYYyykkaaEEss
ttVVrrSSgg  Le Monde,,  ssIIhhnnuuVVnnnniiyyaayyyy""aaggccMMhhffaa  ––  ««eeddIImm∫∫IIrrkkßßaaTTMMnnaakk''TTMMnnggllÌÌ
CCaammYYyymmiitt††kkuummµµ¨ÿynniiss††rrbbss''xxMM∆∆¨,̈,  eennaaHHeeyyIIggmmiinn®®ttUUvvmmaann®®BBMMEEddnnCCaabb''CCaammYYyyKK~~aaeeTT»» ..

1100--  mmaannccMMNNuuccxx¬¬HH,,  ddUUcckkaallBBIIeeddIImmqq~~SS11996611,,  ssIIhhnnuu®®ssaabb''eeCCOOffaa  BBYYkkeeyyookk
kkuuggBBiittCCaaQQ~~HHssÂÂggaammeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg ..  KKaatt''ssmm¬¬wwggeemmIIlleeXXIIjjeeddaayyPP∆∆aakk''eeppIIÌÌll
ccMMeeJJHHGGII√√EEddllKKaatt''yyll''ffaa  CCaakkaarrCCaabb''ppuuggllgg''®®TTeennssrrbbss''GGaaeemmrriikkSSggkk~~¨g̈gssƒƒaannPPaa
BBeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eeqqııaaHHeeTTAArrkkbbrraaCC&&yy  ..  KKaatt''VVnneessII~~[[eeFFII√√kkaarrccrrccaaCCaammYYyyBBYYkkTT&&BB
´́®®BB  kk~~¨g̈geeBBllkkmm¬¬SSggBBYYkkeennHHeennAAmmiinnTTaann''xx¬¬SSggEEmmnnEETTnneennAAeeLLIIyy  ..  vvttƒƒ¨b̈bMMNNgg´́nnkkaarr
ccrrccaa  KKWWeeddIImm∫∫IIeeFFII√√[[yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg««eeTTAACCaaGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥»»    EEddllKKaatt''ccgg''mmaannnn&&yyffaa  TTuukk
[[yyYYnneennAAEEbbkkKK~~aa  ..  kkaarrTTTTYYccrrbbss''KKaatt''ssMMuu[[mmaann««ssnnii~~ssiiTTTTII®®kkuugghhßßWWEENNvv»»ccaabb''
BBIIqq~~SS11996622mmkk  KKWWeennAAkk~~¨g̈gTT®®mmgg''nneeyyaaVVyyeennHH‰‰ggeehhIIyy  ..

1111--  kkaarrggaakk´́nnEExxµµrreeTTAAxxaaggeeqq√√gg  VVnnddMMeeNNIIrrkkaarryy""aaggeehhaaccNNaass''kk**ccaabb''ttSS
ggBBIIqq~~SS11996611EEddrr  rrYYcceehhIIyyVVnn®®bbkkaass[[ddwwggeennAAqq~~SS11996633  ..  TTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaaggPP~~MMeeBB
jjnniiggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  VVnnffmmffyyccuuHHeeddaayyeehhttuummkkBBIIsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkmmiinnKKSS®®TT
kkaarrccrrccaaCCaammYYyyBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  ..  eennAAkk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH,,  ssIIhhnnuuVVnnllaatt®®tt
ddaaggbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjnnUUvvKKMMeerraaggkkaarr  GGMMBBIIGGII√√EEddllKKaatt''eeCCOOffaa  KKWWkkaarrssMMrrbbssMMrrYYllCCaaccSSVV
cc''CCaammYYyyhhaaNNUUyynniiggeebb""kkSSgg  ..  bbJJ˙ȧassMMrraabb''ssIIhhnnuu      KKWWeeFFII√√yy""aaggNNaa[[TTMMnngg''TTMMnngg
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eennaaHHkkaann''EEttllÌÌ®®bbeessIIrreeLLIIgg@@  ..  
1122--  nnaaccuuggqq~~SS11996644,,  ssIIhhnnuuCCaaeellIIkkTTIImmYYyy  ccaabb''eeppII††mmnniiyyaayyyy""aaggeeccjjmmuuxx

TTTTYYllssaall''pp¬¬ËËvvTTUUtt  BBMMuuEEmmnn®®KKaann''EEttCCaammYYyyyyYYnnxxaaggeeCCIIggbb""uueeNNˆâaHHeeTT  KKWWCCaammYYyynnwwggBBYY
kkeeyyookkkkuuggppggEEddrr..  ssƒƒaannPPaaBByy""aabb''eeyyIInneennAA®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg EEttggEEttCCaakkaarrKKiitt
KKUUrrTTuukkmmuunnrrbbss''ssIIhhnnuuCCaanniiccçç  rrYYcceehhIIyyKKµµaannGGII√√®®ttUUvvmmnniiÊÊllssggßß&&yyeeTTootteeLLIIyy  EEdd--
lleeFFII√√[[KKaatt''eeddIIrrccUUllkkaann''EEttee®®CCAA@@eeTTAAxxaaggeeqq√√gg  ..  ssIIhhnnuueessIIÊÊEEtt®®VVkkddCCMMrruujj[[eeTTAA
CCaayy""aaggddUUeecc~~HH  eeddaayyssaarrkkaarrGGss''ssggÙÙwwmmbbnn††nnUUvvbbrraaCC&&yyccMMeeJJHHGGII√√EEddllKKaatt''ccgg''VVnn
CCaaTTIIbbMMppuutt  kk~~¨g̈grryy:eeBBll22qq~~SSkknn¬¬ggmmkk  KKWWkkaarreeFFII√√ssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvssII††BBII≤≤NNÎÎËËcciinn
EEddllKKaatt''ccgg''bbeeJJççjj[[eeKKeeXXIIjjnnUUvvCCMMnnaajjkkaarrxxaaggTTUUttrrbbss''KKaatt''eeddIImm∫∫IIeeddaaHH®®ssaayy
bbJJ˙ȧa  EEddllkkMMBBuugg®®KKbbddNN††bb''kkaann''EEttxx¬¬SSggeeLLIIgg@@  eeddaayykkmm¬¬SSggGGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎnniiggmm
nnuussßß  ..  ccMMeeJJHHssIIhhnnuu,,  ssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvffIIµµeeFFII√√eeLLIIgg  eennAAkk~~¨g̈geesscckkII††rrMMBBwwggeeTTAAeellII
««ddMMeeNNaaHH®®ssaayyGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥»»ssMMrraabb''®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  KKaatt''eennAAmmaannssggÙÙwwmmffaa
eeTTaaHHbbIIKKaatt''eeCCOOCCaakk''ffaa  ffII√√eebbIIkkaarrbbnn††eeCCaaKKCC&&yyrrbbss''BBYYkkeeyyookkkkuuggVVnneekkIInneeLLIIggEEmmnn
BBiittyy""aaggNNaakk**eeddaayy    kkaarreeFFII√√[[yyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg,,  kkmmıı¨C̈Caa  nniigg®®ssuukkeessoomm  kk¬¬aayyeeTTAACCaa
GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥  GGaaccCCaarrbbggmmYYyyxx&&NNÊÊEEcckkmmhhaaGGMMNNaaccxxaaggeekkIIttnniiggxxaagglliicc  mmiinn[[
bb""HHTTggiiccKK~~aaVVnn  kk~~¨g̈geeBBllTTuukk[[®®ssuukkyyYYnneennAAEEttEEbbkkKK~~aa  ..

1133--  ssIIhhnnuussuuxxcciitt††KKSS®®TTeebb""kkSSgg  rrhhUUttddll''eeccjjmmuuxxnniiyyaayyCCMMnnYYsscciinnkk~~¨g̈gbb
JJ˙ȧaGGnn††rrCCaattiinnaannaa  eennAAkk~~¨g̈g®®kkbbxx&&NNÏÏ®®bbeeyyaaCCnn__EExxµµrr  ..  kk~~¨g̈geeBBllnniiyyaayyKK~~aammYYyyeennAA
eebb""kkSSggkkaallBBIIccuuggqq~~SSeeTTAA  ((qq~~SS11996644)),,  yyYYnnxxaaggeeCCIIggnniiggeeyyookkkkuuggVVnnddwwggCCaaeellIIkkTTII
mmYYyy  nnUUvvGGII√√EEddllBBYYkkeeKKssggßß&&yyCCaayyUUrrmmkkeehhIIyy  KKWWssIIhhnnuuCCaaGG~~kkccrrccaamm~~aakk''dd**ss√√iittss√√aa
jjGGssççaarr¥¥  GGMMBBIIbbJJ˙ȧaNNaaEEddllTTaakk''TTggeeTTAAnnwwggppll®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''EExxµµrr  ..  eeBBllBBYYkk
kkuummµµ¨ÿynniiss††®®bbEEkkkkmmiinn®®BBmmccuuHHjj""mm  ccMMeeJJHHkkaarrTTaammTTaarrhhYYsseehhttuurrbbss''ssIIhhnnuu  kkaarr
ccrrccaaKK~~aakk**®®ttUUvvccbb''  ..  ccMMeeJJHHssIIhhnnuu,,  eerrOOggEEbbbbeennHHKKWWKKµµaannGGII√√ee®®kkAAGGMMBBIIkkaarrmmiinneessµµaaHH®®ttgg''
rrbbss''yyYYnnbb""uueeNNˆâaHH  EEddllCCaanneeyyaaVVyykkMMEEhhggmmkkeellIIkkmmıı¨C̈Caa  ..  kk~~¨g̈gssuunnÊÊrrkkffaadd**KKYYrr
[[kktt''ssmmaall''mmYYyyeennAAPP~~MMeeBBjjkkaallBBIIeeddIImmqq~~SSeennHH  KKWWeennAAkk~~¨g̈geeBBllKKaatt''eeFFII√√CCaaBBiiFFIIkkaarrBBYY
kkxxaaggeeqq√√ggkk~~¨g̈gssnnii~~ssiiTT®®bbCCaaCCnn≤≤NNÎÎËËcciinn,,  ssIIhhnnuuVVnn®®BBmmaannddll''kkggTT&&BBEExxµµrrffaa  ––
««BBYYkkcc®®kkBBttii††nniiyymmyyYYnn  eeTTaaHHbbIImmaannBBNN··EEbbbbNNaakk**eeddaayy  KKWWCCaaee®®KKaaHHff~~aakk''yy""aaggBBiitt
®®VVkkddccMMeeJJHHEExxµµrr»»  ..

1144--  eennAAkk~~¨g̈gssnnii~~ssiiTT  kkaarrkkMMEEhhggrrbbss''yyYYnnTTSSggBBIIrr  ee®®kkaammGGnnuutt††rrPPaaBBkkuummµµ¨ÿynnii
ss††eennHH,,  ssIIhhnnuuVVnnggaakkeeTTAArrkk®®ssuukkcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††  eennAAkk~~¨g̈geesscckkII††ssggÙÙwwmm  eehhIIyy
KKaatt''VVnnssaarrPPaaBBffaa  eeTTaaHHttiiccttYYccyy""aaggNNaakk**eeddaayy  cciinnnnwwggee®®bbII®®VVss''≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''    




