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xx¬¬ÁÁnneeddIImm∫∫IITTbb''yyYYnnEEddrr  ..  ddUUcckkaallBBIIeeddIImmqq~~SS11996600,,  cciinnVVnn®®ttUUvveeKKrraayykkaarrNN__[[ddwwgg
ffaaVVnnssnn¥¥aa««ee®®bbII≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''xx¬¬ÁÁnn»»CCaammYYyyhhUU--CCIImmiijj  eeddIImm∫∫IIbbJJçç¨ḦHbbJJççËËllBBYYkkeeyyoo
kkkkuugg  [[eeKKaarrBBGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBBEExxµµrr  eehhIIyynniiggeeccoossvvaaggbbgg˚å̊åbb∫∫ttii††eehhttuueennAACCiitt®®BBMM
EEddnnEExxµµrr  ..  vvaaCCaakkaarrcc∫∫aass''NNaass''EEddllffaa  ssIIhhnnuummaannCCMMeennOOttiiccttYYccbbMMppuuttccMMeeJJHHkkaarr
ssnn¥¥aanniiggkkaarrFFaannaarrbbss''yyYYnnEEbbbbeennHH  ..  KKaatt''kkaann''EEttKKµµaannCCMMeennOOCCaaggeennHHeeTTAAeeTToott  ccMM--
eeJJHHllTTÏÏPPaaBBrrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  EEddllGGaacc®®ttSSEE®®ttggeennAAkk~~¨g̈gGGaassIIuuGGaaeeKK~~yy__  ..

1155--  llwwkkNNaassIIhhnnuueeCCOOffaa  BBYYkkeeyyookkkkuuggnnwwggQQ~~HHssÂÂggaammeennAAyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg
eehhIIyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk®®ttUUvvEEttbbgg≈≈MMeeFFII√√kkaarrccrrccaaeeddIImm∫∫IIrrkk®®cckkeeccjjeennaaHH,,  eeyyIIggkk**GGaacc
ssmm¬¬wwggeemmIIlleeXXIIjjffaa  ®®ssuukkEExxµµrrmmuuxxCCaa®®bbkkaann''CCMMhhrrrrbbss''xx¬¬ÁÁnnggaakkeeTTAAxxaaggeeqq√√gg  ..  

eeddaayykkaarrbbnn††eehhAA®®ssuukkEExxµµrr  CCaa®®ssuukk««GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥»»,,  eeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaakk**eeddaayy,,
ssIIhhnnuuccggÌÌ¨l̈lbbgg˙ȧajjffaa      KKaatt''BBMMuuTTaann''VVnn®®bbuuggee®®bboobbkkaatt''pp††aacc''ccMMNNggTTaakk''TTggKK~~aaTTSSgg
GGss''eennAAeeLLIIyyeeTT  ..    KKaatt''VVnnrrkkeeXXIIjjrrYYcceehhIIyyffaa  kkaarrkkaatt''pp††aacc''TTMMnnaakk''TTMMnnggCCaammYYyy
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  nniiggkkaarrkkaatt''bbnnƒƒyyccuuHHTTMMnnaakk''TTMMnnggrrbbss''KKaatt''CCaammYYyyxxaagglliicc  mmuuxxCCaa
nnwwggeeFFII√√[[KKaatt''mmaannTTIIkkEEnn¬¬ggttUUcccceeggÌÌøøttxx¬¬SSggNNaass''  ssMMrraabb''ccaatt''kkaarrxxaaggpp¬¬ËËvvTTUUtt  ..  eeKKss
eegg˚t̊teeXXIIjjmmaannssJJÔÔaabbJJÇÇaakk''yy""aaggcc∫∫aass''ffaa      ssIIhhnnuussggÙÙwwmmeeFFII√√kkaarrCCYYssCCuullnnUUvvkkaarr
xxUUccxxaattxx¬¬HH  eeddaayyeeFFII√√[[llÌÌ®®bbeessIIrreeLLIIggTTMMnnaakk''TTMMnnggCCaammYYyycc®®kkPPBBGGgg''eeKK¬¬ssnniigg®®bb
eeTTssGGUU®®ss††aallII  ..    mmUUllddΩΩaann´́nnkkaarrEE®®bb®®bbYYlleennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr      KKWWvvaaGGaa®®ss&&yyeeTTAAeellII
ddMMeeNNIIrrkkaarr´́nnssÂÂggaammeennAA®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg‰‰eeNNaaHHeeTT  ..

eyokkuge®bI®Vs'®sukExµr
1166--  eeTTaaHHbbIIeeKKeeXXIIjjcc∫∫aass''ffaa  BBYYkkeeyyookkkkuuggVVnnee®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIEExxµµrr  ccaabb''ttSSgg

BBIÍ́ ff©©ddMMbbUUggeeGGIIyy´́nnkkaarrbbHHeeVVrrrrbbss''BBYYkkeeKKeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggkk**eeddaayy,,  TTMMhhMM
´́nnkkaarree®®bbII®®VVss''nniiggTTMMnnaakk''TTMMnnggdd**ssMMxxaann''kk~~¨g̈gssÂÂggaammTT&&BB´́®®BB  BBMMuuEEddllcc∫∫aass''TTaall''EEtt
eessaaHH  ..  bbJJ˙ȧaeennaaHHKKWWffaa  mmkkBBIIkkaarrxxMMllaakk''bbMMBBYYnnxx¬¬ÁÁnnttaammFFmmµµCCaattií́ nnBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  ®®BB
mmTTSSggTTIIkkEEnn¬¬ggEEddllBBMMuummaannnnrrNNaaGGaaccccUUlleeTTAAddll''  ..  bbEEnnƒƒmmBBIIeellIIeennaaHHeeTToott  nniiggrraa
bb''ssiibbqq~~SSmmkkeehhIIyy  ®®kkddaass''®®VVkk''EEddllBBYYkkeeKKee®®bbII  eebbIIttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__  KKWW__
KKµµaannnnrrNNaaddwwgg®®bbPPBBVVnnmmkkBBIINNaaeeTT  eehhIIyytt´́mm¬¬́́ nn®®kkddaass''®®VVkk''eennaaHHeeTTootteessaa--
tt  kk**KKYYrr[[mmnniiÊÊllssggßß&&yy´́®®kkEEllgg  ..  

es∫øg
1177--  PPss††¨ẗtaaggBBiitt®®VVkkdd  VVnnpp††ll''mmkkCCaahhUUrrEEhhee®®ccIInnqq~~SSeehhIIyy  GGMMBBIIkkaarree®®bbII

®®VVss''®®ssuukkEExxµµrr  CCaa®®bbPPBBpp††ll''eess∫∫øøggssMMrraabb''BBYYkkeeyyookkkkuugg  ..      kkaarrvvaayytt´́mm¬¬eeTTAAeellII
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kkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øøggTTSSggGGss''eennHH  eessIIÊÊrrEEttBBMMuuGGaacceeFFII√√eeTTAAVVnn,,  kk**bb""uuEEnn††eeKKddwwggyy""aaggcc∫∫aa
ss''NNaass''ffaa  ccMMnnYYnnCCaassrruubbmmaannttiiccttYYccbbMMppuutt  eebbIIeeKKee®®bboobbppÊÊwwmmeeTTAAnnwwggeesscckkII††®®ttUUvv
kkaarr´́nnBBYYkkTT&&BB´́®®BB  eehhIIyyeebbIIeeKKee®®bboobbeeFFoobbeeTTAAnnwwggGGII√√EEddllBBYYkkeeKKVVnnTTTTYYllttaammrryy:

®®ssuukkllaavv,,  ttaammssmmuu®®TT  nniiggeennAAkk~~¨g̈grrgg√√gg''®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggEEttmm††gg  ..  PPss††¨ẗtaaggkk**VV
nnbbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjppggEEddrrffaa  PPaaKKee®®ccIInn´́nneess∫∫øøggTTTTYYllVVnnmmkkBBII®®ssuukkEExxµµrr  KKWWssuuTTÏÏ
EEttCCaarrbbss''rrbbrrEEddlleeKKGGaaccTTiijjVVnneennAAttaammTTIIppßßaarr  CCaaBBiieessssmm˙˙ËËbbGGaahhaarr,,  ff~~SSeeBBTT¥¥
nniiggssMMeellookkbbMMJJkk''  ……CCaarrbbss''rrbbrrEEddllnnSSccUUllmmkkBBII®®ssuukkEExxµµrr  kkaarrrryy:bbNN††aajj
CCYYjjddUUrrFFmmµµttaa  nniiggssMMxxaann''bbMMppuuttCCaattiiKKIImmIIxx¬¬HH@@ssMMrraabb''ee®®bbII®®VVss''kk~~¨g̈gyyuuTTÏÏssaa®®ss††  ..  BBYYkk
eeQQ¬¬IIyyssÂÂggaammeeyyookkkkuugg  kk**VVnnpp††ll''nnUUvvcceemmII¬¬yyBBiiss††aarrppggEEddrr  GGMMBBIIkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnnPP--
ss††¨P̈PaarreennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  rrYYmmTTSSggkkaarrTTiijjddUUrrrrbbss''rrbbrreennAAttaammTTIIppßßaarrssaaFFaarrNN: ®®BBmm
IITTSSggkkaarree®®bbII®®VVss''pp¬¬ËËvvddwwkkCCJJÇÇËËnn  BBII®®ssuukkEExxµµrrccUUllmmkk®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..

1188--  eeKKmmaannmmUUlleehhttuuxx¬¬HH®®ttUUvveeCCOOffaa  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††VVnnKKiittKKUUrrrrYYcceehhIIyy  ffaakkaarr
TTTTYYlleess∫∫øøggmmkkBBII®®ssuukkEExxµµrrmmiinn®®KKbb''®®KKaann''eeTT  ..  kk~~¨g̈g{{kkaass««®®bbCCMMuukkaarrggaarr»»mmYYyyeennAA
PP~~MMeeBBjj,,  ssIIhhnnuuVVnnccggÌÌ¨l̈lbbgg˙ȧajjffaaBBYYkkeeyyookkkkuuggVVnnccUUllmmkkCCYYbbeemmxxaaggeessddΩΩkkiiccçç
EExxµµrrKKWW  ssWWnn--ssaann eeddIImm∫∫IIssMMuuTTiijjGGgg˚r̊rBBIIEExxµµrr  ..  eeddaayyKKµµaannEEff¬¬ggbbJJÇÇaakk''®®VVbb''[[ddwwggGGMMBBII
kkaarrssMMeerrcccciitt††ddUUcceemm††cceeTT,,  EEttssIIhhnnuunniiyyaayyffaa  kkaarrrrtt''BBnnÏÏGGgg˚r̊reeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrreeTTAA
®®ssuukkyyYYnn  VVnneeFFII√√[[tt´́mm¬¬GGgg˚r̊reeLLIIgg´́ff¬¬yy""aaggxxııss''  nniiggeeFFII√√[[VVtt''bbgg''®®VVkk''ccMMNNUUll
rrddΩΩaaPPiiVVllyy""aaggssMMeebbIImm  ..  ssIIhhnnuuTTTTYYllssaall''ffaa  mmaannBBYYkkmmÂÂnnII††ssIIuuvviillnniiggkkggTT&&BB
EExxµµrr  ®®bbLLaakk''®®bbLLËËsseennAAkk~~¨g̈gGGMMeeBBIICCYYjjddUUrreennHH  eeddaayyssIIhhnnuuVVnnssMMuu[[rrkkmmeeFF¥¥aaVVyy
ssMMrraabb''««TTbb''ss˚åatt''GGgg˚r̊rkkMMuu[[eeccjjBBII®®ssuukk»»  ..  eesscckkII††rraayykkaarrNN__bbJJÇÇaakk''ffaa  BBYYkkeeyyookk
kkuuggkkMMBBuuggeeFFII√√kkaarrccrrccaaTTiijjGGgg˚r̊r®®bbEEhhll55,,000000eettaann,,  eeTTaaHHbbIIkkiiccçç®®BBmmee®®BBooggKK~~aaeennaaHH
BBMMuuTTaann''VVnnssMMeerrcceennAAeeLLIIyyyy""aaggNNaakkII††  ..

1199--  ddll''ddUUeecc~~HHeeTTAA  eeKKmmaanneesscckkII††rraayykkaarrNN__yy""aaggee®®ccIInnKKUUssbbJJÇÇaakk''ffaa      BBYYkk
eeyyookkkkuuggVVnneeqq¬¬øøtt{{kkaassyykkee®®bboobb  eellIIGGMMeeBBIIrrtt''BBnnÏÏqq¬¬ggkkaatt''®®BBMMEEddnnyyYYnn--EExxµµrreennHH
eeddaayykkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnnGGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎttaammrryy:®®ssuukkEExxµµrr  ..  mmaannPPss††¨ẗtaaggeeccjjBBIIkkaarr
ssYYrrcceemmII¬¬yyxx¬¬HHrraayykkaarrNN__ffaa  BBYYkkTT&&BB´́®®BBmmaannTTIIkkEEnn¬¬ggeeppßßgg@@ssMMrraabb''llaakk''GGaavvuuFFeennAA
kk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  rrYYcceehhIIyykk**VVnnddwwkkGGaavvuuFFeennaaHHccuuHHeeLLIIggeennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnppgg  ..
EEtteeTTaaHHbbIIyy""aaggddUUeecc~~HHkk**eeddaayy  eeKKmmaannPPss††¨ẗtaaggttiiccttYYccNNaass''  EEddllbbJJÇÇaakk''®®VVbb''ffaa
EExxµµrrKKWWCCaa®®bbPPBB……CCaabbNN††aajjyy""aaggssMMxxaann''  ´́nnkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnnGGaavvuuFFeeTTAA[[BBYYkkeeyyookkkkuugg

2200--  eesscckkII††rraayykkaarrNN__CCMMuuvviijjllTTÏÏPPaaBBkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnnGGaavvuuFFeeTTAA[[BBYYkkeeyyookkkkuugg
qq¬¬ggttaamm®®ssuukkEExxµµrr  KKWWeepp††aatteennAA®®ttgg''mm††MM¨®̈®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu    EEddllCCaakkMMBBgg''EEppssmmuu®®TTrrbbss''
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EExxµµrrEEttmmYYyyKKtt''  EEddllGGaaccmmaannkkVV""ll''ccUUlleeTTAAddll''ppÊÊaall''  ..  PPaaKKee®®ccIInn´́nneesscckkII††rraayy
kkaarrNN__TTSSggGGss''eennHH  hhaakk''ddUUccCCaabbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjGGMMBBIIkkaarrddwwkk®®bbKKll''mmkk[[  ccaabb''eeppII††mm
BBIIccuuggqq~~SS11996644  bbnn††rrhhUUttmmkkddll''qq~~SSeennHH  nnUUvvGGaavvuuFFyyuuTTÏÏPP&&NNÎÎeeccjjBBIIcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††pp††
ll''ddll''EExxµµrr  ..  eeKKBBMMuueeXXIIjjxxaaggEExxµµrrnniiggxxaaggcciinnkkuummµµ¨ÿynniiss††  llaakk''bbMMBBYYnnkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnn
GGaavvuuFFTTSSggGGss''eennHHeeTT  ..  kkaarrccUUlleeTTAAddll''kkMMBBgg''EEpp´́nnBBYYkkGG~~kksseegg˚t̊tkkaarrNN__bbssççwwmm
®®bbeeTTss  ddUUccCCaabbuuKKlliikkeeyyaaFFaaGGUU®®ss††aallIInniiggGGgg''eeKK¬¬ssCCaaeeddIImm  kk**BBMMuuVVnnhhaammXXaatt''GGII√√
EEddrr  ..  ttaammBBiitteeTTAA  eeddIImm∫∫IICCaakkaarreeXXaassnnaa,,  ssIIhhnnuuVVnnccggÌÌ¨l̈lbbgg˙ȧajjGGMMBBIIkkaarrddwwkk
CCJJÇÇËËnn  nniiggkkaarrrraayymmuuxx´́nnGGaavvuuFFTTSSggGGss''eennHHppgg  ..  eehhIIyyeeTTaaHHbbIIyy""aaggddUUeecc~~HHkk**eeddaayy
eeKKkk**BBMMuuGGaaccttaammddaann  kkaarrEEcckkccaayykkSSeePPII¬¬gg´́ddnniiggkkSSeePPII¬¬ggyynn††rrbbss''cciinneennaaHHVVnneeLLII--
yy  ..  eeKKnniiyyaayyffaa  ååbbkkrrNN__TTSSggGGss''eennHH  ®®ttUUvvVVnnyykkeeTTAAee®®bbIIssMMrraabb''TTaahhaannnniigg
kkggTT&&BBVV""rraa""rrbbss''EExxµµrr  ..  

2211--  ssIIhhnnuummaannkkaarrrreessIIbbxx¬¬SSggNNaass''  ccMMeeJJHHkkaarreeccaaTT®®bbkkaann''EEddllnniiyyaayy
ffaa  BBYYkkeeyyookkkkuuggkkMMBBuuggTTTTYYllGGaavvuuFFttaammrryy:®®ssuukkEExxµµrr  ..  mmaannmm††ggeennaaHH,,  KKaatt''ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn
VVnneeTTAAddkkhhUUttGGaavvuuFFBBIIGGaaNNiikkCCnnCCaattiicciinnmm~~aakk''eennAAkk~~¨g̈gkkggGGaassaarrssµµ&&®®KKEExxµµrr  BBIIee®®JJHH
eemmIIlleeTTAA®®bbEEhhllmmaann<<kkaarryyll''®®ccLLMM>>xx¬¬HH@@  ..  eesscckkII††rraayykkaarrNN__BBtt··mmaannffIIµµ@@GGMMBBII
kkaarree®®bbII®®VVss''kkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuueeddaayyBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  VVnneeFFII√√[[ssIIhhnnuussMMuu<<KK
NN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥GGnn††rrCCaattii>>  ((ICC))  eeTTAABBiinniitt¥¥eemmIIllddll''kkMMBBgg''EEppEEttmm††gg  ..
KKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥GGnn††rrCCaattii  ((ICC))  VVnnccuuHHeeTTAAEEqqkkeemmIIllkkMMNNtt''eehhttuukkaarr
ccuuHHbbJJIIÇÇTTMMnniijjeennAAkkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu  eehhIIyynniiggVVnneeFFII√√kkaarrvvaayytt´́mm¬¬ttaammtt®®mmUUvv
kkaarrppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  ssMMrraabb''rrkkßßaaTTuukknnUUvv®®kkuumm®®ttYYttBBiinniitt¥¥CCaa®®bbccSSmmYYyy  ..

2222--  eeTTaaHHbbIImmaannkkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥eemmIIllssBB√√®®KKbb''yy""aaggNNaakk**eeddaayy  KKNN:kkmmµµaaGGii
kkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥GGnn††rrCCaattii  ((ICC))  eennAAEEttBBMMuuGGaaccFFaannaaffaa  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††nnwwggmmiinnee®®bbII®®VV
ss''®®ssuukkEExxµµrr  eeddIImm∫∫IIddwwkkCCJJÇÇËËnnååbbkkrrNN__eeyyaaFFaaeeTTAA[[BBYYkkeeyyookkkkuuggVVnneeLLIIyy  ..  ((ll
TTÏÏPPaaBBpp¬¬ËËvvff~~ll''EExxµµrr  ssMMrraabb''eeKKee®®bbII®®VVss''kk~~¨g̈gkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnneennHH  eeddaayyllkk≈≈NN:ssmm©©aatt''
nniiggeebbIIkkccMMhh  VVnn®®ttUUvvBBiinniitt¥¥eemmIIllnniiggrraayykkaarrNN__kk~~¨g̈gkkMMNNtt''PPÇÇaabb''mmkkCCaammYYyyeennHH))  ..
PPss††¨ẗtaaggccMMeeJJHHeehhttuukkaarrNN__nniiggkkaarrBBiitteennaaHHKKWWffaa  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††VVnnxxiittxxMM®®bbwwggEE®®bb
ggyy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aa  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√[[kkaann''EEtt®®bbeessIIrrnniiggBB®®ggIIkk[[kkaann''EEttFFMMeeLLIIgg@@  nnUUvvbbNN††aajj
ee®®CCoottccUUllrrbbss''BBYYkkeeKKeennAAxxaaggTTwwkkddIIllaavv  ..  EEtteeTTaaHHbbIIyy""aaggNNaakk**eeddaayy  BBYYkkeeKKkk**rrMM
BBwwggeeTTAAeellIIpp¬¬ËËvveeppßßgg@@dd´́TTeeTToottppggEEddrr  yy""aaggeehhaaccNNaass''nnaaGGnnaaKKttqqaabb''@@eennHH  ..

2233--  mmaannkktt††aammYYyyccMMnnYYnnEEddll®®ttUUvveeFFII√√kkaarrTTbb''ss˚åatt''  ccMMeeJJHHkkaarrBB®®ggIIkkkkaann''EEttFFMM
eeLLIIgg  ´́nnkkaarrddwwkkbbJJÇÇËËnneess∫∫øøggrrbbss''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††qq¬¬ggttaamm®®ssuukkEExxµµrr  ..  BBYYkkkkuummµµ¨ÿy--
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nniiss††®®ttUUvvEEttmmaannkkaarrKKSS®®TTBBIIssIIhhnnuu  eeddIImm∫∫IIeebbIIkkTT√√aarr®®ssuukkEExxµµrreennHH  eehhIIyykk**KKµµaannGGII√√EEddll
®®ttUUvvmmnniiÊÊllssggßß&&yyeessaaHHeeLLIIyy  EEddllffaassIIhhnnuu®®ttUUvveeFFII√√kkaarrttbbtteeddaayyrrYYmmsshh®®bbttii
bbttii††yy""aaggeeccjjmmuuxxEEbbbbeennHHeennaaHH  ..  ee®®kkaammkkaall:eeTTss:bbccçç¨b̈b∫∫nn~~,,  vvaaCCaakkaarrBBiiVVkkxx¬¬SSgg
NNaass''kk~~¨g̈gkkaarree®®bbII®®VVss''kkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu  ……kk**pp¬¬ËËvvddwwkkeess∫∫øøggeeppßßgg@@ssMMxxaann''
@@dd´́TTeeTToott  EEddlleeccoossBBIIeeKKrrkkeemmIIllmmiinneeXXIIjj  ..  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††kk**mmaannkkaarrGGll''EEGG
kkppggEEddrr  eennAAkk~~¨g̈gkkaarreerroobbccMMbbeeggII˚t̊tpp¬¬ËËvvddwwkkeess∫∫øøggdd**ssMMxxaann''mmYYyy  EEddllBBYYkkeeKK®®ttUUvvrrMMBBwwgg
eeTTAAeellIIssIIhhnnuu  bbuuKKllmm~~aakk''EEddllkknn¬¬ggmmkk  BBYYkkeeKKmmiinnssUUvvCCaaTTuukkcciitt††bb""uunnµµaanneeLLIIyy  ..

CMrk
2244--  PPss††¨ẗtaaggbbgg˙ȧajjffaa  BBYYkkeeyyookkkkuuggVVnnee®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIEExxµµrreeFFII√√CCaaCCMMrrkk  kk~~¨g̈g

rryy:eeBBllvvaayy®®bbhhaarrCCaammYYyykkggTT&&BBrrddΩΩaaPPiiVVllyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  VVnn®®ttUUvveeKKrrkkeeXXIIjj
ccaabb''ttSSggBBIÍ́ ff©©ddMMbbUUgg´́nnkkaarrkkeekkIIttccllnnaabbHHeeVVrreennHHeemm""¬¬HH  ..  eeTTaaHHbbIImmaannkkaarrbbMMeeppII¬¬ssxx¬¬HH
@@kk**eeddaayy  CCaaPPaaKKee®®ccIInneennaaHHVVnnrraayykkaarrNN__ffaa  eennAAeeBBlleeKKVVtt''mmiinneeXXIIjjBBYYkkeeyyoo
kkkkuugg  KKWWBBYYkkeennHHqq¬¬gg®®BBMMEEddnnccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gddIIEExxµµrr  ..  vvaaCCaakkaarrcc∫∫aass''BBiitt®®VVkkddNNaass''  KKWW
BBYYkkeeyyooggkkkkuuggTTSSggGGss''eennHH  nnSSKK~~aarrtt''eeTTAArrkkTTIIkkEEnn¬¬ggssuuxxssbb∫∫aayyrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  kk~~¨g̈gTTII
kkEEnn¬¬ggCCaaee®®ccIInnttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEExxµµrr  ..  eesscckkII††rraayykkaarrNN__nnaannaaVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa
BBYYkkTT&&BB´́®®BBVVnnssgg''rrUUggeennAAee®®kkaammddIICCaaee®®ccIInnkkEEnn¬¬gg  eennAACCiitt@@®®BBMMEEddnn  eeddIImm∫∫IICCaakkaarrggaa--
yy®®ssYYllBBMMuuccSSVVcc''ccUUllee®®CCAAeeTTAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  ..  eeBBllBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††qq¬¬ggkkaatt''  BBYYkkeennHH
®®bbyy&&tt~~®®bbEEyyggxx¬¬SSggNNaass''    eeddIImm∫∫IIeeccoossvvaaggkkaarrCCYYbb®®bbTTHHKK~~aaCCaammYYyyBBYYkkqqµµSSbb""uuss††ii__EExxµµrr
EEddlleeKKVVnnnniiyyaayy®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aarrYYccee®®ssccGGss''eehhIIyyGGMMBBIIeerrOOggeennHH  ..

2255--  TTMMhhMḾ́ nnTTIIkkEEnn¬¬ggrrbbss''eeyyookkkkuuggeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrryy""aaggddUUcceemm††cceennaaHH  eeKKmmii
nnssUUvvcc∫∫aass''eeTT  KKWWeeKK®®KKaann''EEttddwwggffaassiiƒƒtteennAATTIIeennHH……TTIIeennaaHH  ttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnnEEdd
llmmaann®®bbEEvvgg660000´́mm""ll__eennaaHHbb""uueeNNˆâaHH  ..  BBtt··mmaanndd**KKYYrr[[TTuukkcciitt††VVnnGGMMBBIIeerrOOggeennHH  VV
nnmmkkBBIIkkaarrssYYrrcceemmII¬¬yyBBYYkkGG~~kkeeTTaasseeyyookkkkuugg  ..  eesscckkII††rraayykkaarrNN__bbJJÇÇaakk''ffaa  TTII
kkEEnn¬¬ggTTSSggGGss''eennaaHHee®®ccIInnttUUcc@@  eeKKee®®bbII®®VVss''ssMMrraabb''QQbb''ssMMrraakk,,    eeFFII√√CCaaXX¬¬SSggppÊÊ¨k̈krrbb
ss''rrbbbb  nniiggCCaakkEEnn¬¬ggssMMrraabb''hh√√wwkkhh√√WWnn  ..  CCaaPPaaKKee®®ccIInneennaaHH    eeKKeeFFII√√ccMMeennAABBIIeellII®®BBMMEEddnn
EEttmm††gg  ..

2266--  kkaarrssYYrrcceemmII¬¬yyffIIµµ@@eennHHccMMeeJJHHGG~~kkeeTTaassyyYYnnxxaaggeeCCIIggmm~~aakk''  CCaakkaarrssYYrrcceemmII¬¬
yydd**ssMMxxaann''CCaaggeeKKTTSSggGGss''́́ nneesscckkII††rraayykkaarrNN__eennHH  BBIIee®®JJHHeepp††aatteeTTAAeellIIttMMbbnn''
EEpp~~kkccuuggbbMMppuutteennAATTiissxxaaggeeCCIIggeeqqooggxxaaggeekkIItt®®ssuukkEExxµµrr  EEddllCCaakkEEnn¬¬ggmmaannkkaarr®®ttYYtt
®®ttaayy""aaggxxßßtt''eexxßßaayyBBIIrrddΩΩaaPPiiVVllPP~~MMeeBBjj  eehhIIyynniiggCCaakkEEnn¬¬ggEEddllBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††
ee®®bbII®®VVss''TTwwkkddIITTIIkkEEnn¬¬ggeennaaHH    eeddaayyKKµµaannkkaarrddIIggææGGII√√TTSSggGGss''BBIIBBYYkkmmÂÂnnII††EExxµµrr  ..    ®®bb--
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PPBBBBtt··mmaanneennHHVVnn®®ttUUvvBBYYkkGG~~kkssaarrBBtt··mmaannddkk®®ssgg''JJkk¥¥ssMMddIIffaa  BBYYkkeeKKVVnnTTTTYYll
CCMMnnYYyyyy""aagg<<ccMMhh>>eeccjjmmkkBBII®®ssuukkEExxµµrr  eennAAeeBBllBBYYkkeeKKccUUlleeTTAAddll''TTIIeennaaHH  ..

2277--  CCnnrrtt''eeccaallCCYYrrVVnneerroobbrraabb''GGMMBBIIkkgg‰‰kkPPaaBBrrbbss''xx¬¬ÁÁnn,,  KKWWkkggvvrreessnnaaFFMM
eennAAeessIIggLLSS  eeccjjmmkkBBIITTiissxxaaggtt∫∫ËËgg®®ssuukkllaavv  eeTTAAkkaann''eexxtt††eebb¬¬KKUU  qq¬¬ggkkaatt''ttaammpp¬¬ËËvv
eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrrCCiittbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnn®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  CCnneennHHGGHHGGaaggffaa  KKaatt''
VVnnQQbb''ssMMrraakkssIIuuVVyy66kkEEnn¬¬ggeennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  eeTTaaHHbbIIeesscckkII††rraayykkaarrNN__bbJJÇÇaakk''
ffaaTTIIkkEEnn¬¬ggTTSSggGGss''eennaaHHssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËggkk**eeddaayy  ..  KKaatt''VVnnGGHHGGaagg
ffaa  KKaatt''VVnnCCYYbb®®bbTTHHeeXXIIjj®®kkuummGG~~kk®®ssuukkttUUcc@@  ddwwkkGGgg˚r̊reeTTAAkkaann''kkEEnn¬¬ggBBIIrr  rrYYcceehhII--
yyKKaatt''nniiyyaayyffaa  BBYYkkTTaahhaann´́nnkkgg‰‰kkPPaaBBrrbbss''KKaatt''kk**VVnnTTaakk''TTggGG~~kk®®ssuukkeennAA
®®ttgg''TTIIkkEEnn¬¬ggeennaaHH  eeddIImm∫∫IIssMMuumm˙˙ËËbbGGaahhaarrnniiggVVrrIIppgg  ..

2288--  PPss††¨ẗtaaggrrUUbbffttsskkmmµµPPaaBBBBYYkkeeyyookkkkuuggeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  GGaaccyykkmmkk
ee®®bbII®®VVss''VVnnEEttbbnnii††ccbbnn††ÁÁccbb""uueeNNˆâaHH  eellIIkkEEllggrrUUbbffIIµµmmYYyybbgg˙ȧajj[[eeXXIIjjssMMNNgg''
®®bbkk''ss∫∫ËËvvffIIµµmmYYyyccMMnnYYnn  ssiiƒƒtteennAAccuuggeeJJccTTiissxxaaggeeCCIIggeeqqooggxxaaggeekkIItt®®ssuukkEExxµµrr  ..  pp¬¬ËËvv
llMMEEkkkkuunneeLLIIggvviijj  VVnnttPPÇÇaabb''eeccjjBBIITTIIkkEEnn¬¬ggeennaaHHeeTTAAkkaann''ssMMNNgg''eennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkllaa
vv  EEddllbbgg˙ȧajj[[eeCCOOffaa  sskkmmµµPPaaBBBBMMuuEEmmnneeccjjmmkkBBIIxxaagg®®ssuukkEExxµµrreeTT  ..  TTIIkkEEnn¬¬gg
eennaaHHBBMMuuEEddllmmaannkkaarr®®ttYYtt®®ttaaBBIIxxaaggEExxµµrr  nniiggmmaannCCnnCCaattiittiiccttYYccbb""uueeNNˆâaHHrrss''eennAA  nniigg
eennAAkk~~¨g̈gEEppnnTTIIrrbbss''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  eeKKddaakk''ffaaCCaaEEpp~~kkmmUUuuyyrrbbss''yyYYnneeTTAAvviijj  ..

2299--  rrUUbbfftteeppßßggeeTToott´́nnttMMbbnn''®®BBMMEEddnnEExxµµrr  BBiiVVkkeeFFII√√kkaarrff¬¬wwggEEff¬¬ggNNaass''  BBII--
ee®®JJHHeeKKBBMMuuGGaaccEEbbggEEcckkKK~~aarrvvaaggBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  nniiggsskkmmµµPPaaBB®®ttwwmm®®ttUUvvrrbbss''®®bbCCaaBB
llrrddΩΩEExxµµrr  ..  rrUUbbffttssiikkßßaaGGMMBBII®®BBMMEEddnnEExxµµrrmmYYyy  nniiyyaayyBBIIeexxtt††eebb¬¬KKUUTTll''mmuuxxnnwwgg®®ssuukk
EExxµµrrCCaaååTTaahhrrNN__  ®®KKaann''EEttbbJJÇÇaakk''ffaa  pp¬¬ËËvvllMMqq¬¬ggkkaatt''®®BBMMEEddnneennaaHH  mmaannnnrrNNaamm~~aakk''VV
nnssaaggssgg''eeLLIIgg66qq~~SSmmkkeehhIIyy  ccaabb''BBIIpp¬¬ËËvveellxx1199eeqqııaaHHeeTTAA®®BBMMEEddnnyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg
EEddlleennAA®®ttgg''kkEEnn¬¬ggeennaaHHCCaattMMbbnn''®®bbCCMMuueeddaayyPPUUmmiiEExxµµrr  ..  eeKKmmaanncceemmII¬¬yyyy""aaggssmm--
rrmm¥¥GGMMBBIIrrUUbbfftteennHH  ..  eeKKnniiyyaayyffaaxxaaggPP~~MMeeBBjjmmaannkkmmµµvviiFFIIeellIIkkTTwwkkcciitt††  [[mmaannkkaarr
ttSSggTTIIllMMeennAATTIIeennaaHH  BBIIee®®JJHHmmkkBBIIeeKKPP&&yyxx¬¬aaccFF¬¬aakk''eeTTAAee®®kkaammkkaarrkkaann''kkaabb''rrbbss''yyYYnn
eehhIIyynniiggeeKKccgg''BB®®ggIIkkkkaarrkkaarrJJrr[[kkaann''EEtt®®bbeessIIrreeLLIIgg  eennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnn
yyYYnnTTSSggmmUUll  CCaaBBiieessssVVnnssaaggssgg''pp¬¬ËËvvff~~ll''eeTTAAkkaann''bb""uuss††ii__ddaacc''®®ssyyaallnnaannaa  ..

3300--  CCaassrruubb,,  eeKKeeXXIIjjyy""aaggcc∫∫aass''ffaa  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††VVnneerroobbccMMCCaassmm©©aatt''  nnii
gg®®bbEEhhllbbeeNN††aaHHGGaassnn~~  nnUUvvTTIIttSSggrrbbss''xx¬¬ÁÁnnkk~~¨g̈gTTwwkkddIIEExxµµrr  ..  EEttTTIIkkEEnn¬¬ggTTSSggGGss''
eennHH  KKWWCCaaEEpp~~kkdd**ttUUccmmYYyybb""uueeNNˆâaHH´́nnkkaarrxxMM®®bbwwggEE®®bbggrrbbss''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††eennAAkk~~¨g̈g®®ssuu
kkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eebbIIeeKKee®®bboobbeeFFoobbeeTTAAnnwwggTTIIkkEEnn¬¬ggFFMM@@eennAAkk~~¨g̈gTTwwkkddIIyyYYnnppÊÊaall''  ..




