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neyaVy
3311--  kkaarree®®bbII®®VVss''nneeyyaaVVyy®®ssuukkEExxµµrr  ccMMeeJJHHBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  KKWWKKµµaannGGII√√CCaakk''

EEss††ggCCaaggkkaarree®®bbII®®VVss''®®ssuukkeennHH  ssMMrraabb''CCaa®®bbPPBBpp††ll''eess∫∫øøggnniiggssMMrraabb''eeFFII√√CCaaTTIICCMMrr
kkeennaaHHeeTT  ……mmYYyy®®bbEEhhllmmaannssaarrssMMxxaann''ee®®ccIInnCCaaggeennHH  ..  rrhhUUttNNaa<<GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥
PPaaBB>>rrbbss''ssIIhhnnuullMMeeGGooggeeTTAAxxaaggkkuummµµ¨ÿynniiss††  nniiggrrhhUUttNNaaKKaatt''eennAA®®bbkkaann''yykkttaa
mmbbnnÊÊaatt''nneeyyaaVVyyrrbbss''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  eellIIbbJJ˙ȧaGGnn††rrCCaattiiCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aaCCaaee®®ccIInn
eeddIImm∫∫IICCaappll®®bbeeyyaaCCnn__rrbbss''EExxµµrr,,  eennaaHHeebb""kkSSggnniigghhaaNNUUyyVVnnTTTTYYllnnUUvvkkaarrccMM--
eeNNjjeeXXaassnnaayy""aaggssMMeebbIImmBBIIPP~~MMeeBBjj  ..  ssƒƒaannPPaaBBeennHHKKWWBBMMuuEEmmnnKKµµaannkkaarrccMMGGkkLLkk
eellIIyyeennaaHHeeTT,,  ccMMeeJJHHssIIhhnnuuKKWWeeddIImm∫∫IICCYYyyddll''BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  eeddaayyeellssffaaKKaatt''BBMMuu
EEmmnnCCaaCCnnkkuummµµ¨ÿynniiss††  eehhIIyynniiggKKaatt''GGaaccbbnn††bbgg˙ȧajjmmuuxxmmaatt''rrbbss''KKaatt''  CCaaeemmddwwkknnSS
CCaattiidd**®®ttwwmm®®ttUUvv      ssUUmm∫∫IIGGnn††rrCCaattiikk**eeKKyyll''ffaa    KKaatt''mmaannkkaarr®®bbLLaakk''®®bbLLËËss®®KKaann''eebbII
EEddrr  eeTTaaHHbbIIKKaatt''®®bbkkaann''nnUUvvGGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBBnniiyymmyy""aaggNNaakk**eeddaayy  ..    KKWWmmkkBBIImmUUll--
hhttuueennHH‰‰ggeehhIIyy  eeTTIIbbcciinnmmaannkkaarreeBBjjcciitt††yy""aaggxx¬¬SSggnniiyyaayy®®VVbb''ssIIhhnnuuffaa
cciinnccgg''VVnn®®ssuukkEExxµµrrssiiƒƒtteennAACCaa®®ssuukk««GGBB¥¥aa®®kkwwtt¥¥»»  ..

3322--  BBYYkkeeyyookkkkuuggkk**VVnnGGUUssTTaajjyykkccMMeeNNjjnneeyyaaVVyyppggEEddrr  BBII<<GGBB¥¥aa
®®kkwwtt¥¥PPaaBB>>rrbbss''EExxµµrr  EEddll®®bbEEhhllmmaannssaarrssMMxxaann''FFMMCCaaggkkaarrTTTTYYllssaall''nnUUvvGG--
BB¥¥aa®®kkwwtt¥¥PPaaBBeennHHeeTTAAeeTToott  ..  kkaarreennHH  mmiinn®®ttwwmmEEttBBYYkkeeyyookkkkuuggVVnnTTTTYYllnnUUvveesscckkII††
ssuuxx  BBIIkkaarrGGHHGGaaggrrbbss''ssIIhhnnuu  ffaaBBYYkkeeKKCCaa  ««GG~~kkbbMMeerrII»»[[CCnnCCaattiiyyYYnneennAA´́sshh˚g̊g
EEttbb""uueeNNˆâaHHeeTT  KKWWff~~aakk''ddwwkknnSSeeyyookkkkuuggmmaannCCMMeennOOyy""aaggmmSS  kk~~¨g̈gkkaarree®®bbII®®VVss''GGBB¥¥aa®®kkww--
tt¥¥PPaaBBEExxµµrr  eeddIImm∫∫IITTMMnnaakk''TTMMnnggKK~~aayy""aaggssuuxxssaann††yyUUrrGGEEgg√√gg  CCaammYYyy®®ssuukkyyYYnnxxaagg
eeCCIIggnniigg®®ssuukkcciinn  qq¬¬ggttaammrryy:®®ssuukkEExxµµrr  ..  mmaannGG~~kkxx¬¬HHnniiyyaayyffaa  ®®ssuukkEExxµµrrKKWWCCaaTTII
kkEEnn¬¬ggssMMrraabb''BBYYkkeeyyookkkkuuggeeFFII√√sskkmmµµPPaaBBnneeyyaaVVyyrraabb''ssiibbqq~~SSmmkkeehhIIyy  CCaa®®cckk
TT√√aarreebbIIkkeeTTAArrkkBBiiPPBBeellaakkxxaaggee®®kkAA  qq¬¬ggttaammrryy:BBYYkkGG~~kkkkaaEEssttCCaammiitt††rrbbss''xx¬¬ÁÁnn
EEddllGGaacceeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAAddll''CCMMrrkkkkggTT&&BB´́®®BB  EEddllssiiƒƒtteennAA®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..

karXubXits~u˜®KlMu
3333--  eeKKmmaannBBtt··mmaannyy""aagg®®KKbb''®®KKaann''  eennAAeellIIbbJJ˙ȧaEEddllffaaEExxµµrrmmaannkkaarrccUUllrrYYmm

´́ddCCaapp¬¬ËËvvkkaarrCCaammYYyyBBYYkkeeyyookkkkuugg  kk~~¨g̈gkkaarree®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIEExxµµrr  ..  BBIIrrVVyykkaarrNN__ssYYrr
cceemmII¬¬yy  nniiggBBII®®bbPPBBeeppßßgg@@eeTToottVVnnnniiyyaayyffaa    mmaannTTIIkkEEnn¬¬ggCCaaee®®ccIInneennAAttaammbb--
eeNN††aayy®®BBMMEEddnn  BBYYkkeeyyookkkkuuggVVnn®®ssuuHH®®ssYYll®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aaCCaammYYyykkggkkmm¬¬SSggxxaaggEExxµµrr
eeddaayyeeKKGGnnuuJJÔÔaatt[[BBYYkkkkggTT&&BB´́®®BB  rrtt''mmkk®®CCkkeekkaanneeddIImm∫∫IIeeKKcceeccoossBBIIkkmm¬¬SSggTT&&BByyYY  
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nnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  BBYYkkGG~~kkeeTTaasskk**VVnnrraayykkaarrNN__ppggEEddrrffaa  eennAAttaammTTIIkkEEnn¬¬ggxx¬¬HH  BBYYkkGGaa
CC∆∆aaFFrrEExxµµrrKKµµaannTTSSggrrvvll''ccaabb''GGaarrmmµµNN__GGII√√TTSSggGGss''  kk~~¨g̈gkkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øøggddll''BBYYkk
eeyyookkkkuuggBBII®®ssuukkEExxµµrrEEffmmeeTToottppgg  ..  eebbIIBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††mmaannbbJJ˙ȧabbnnii††ccbbnn††ÁÁccCCaammYY
yyCCnnCCaattiiEExxµµrreennAAttaammkkEEnn¬¬ggxx¬¬ÓÓ  eeKKBBMMuueeXXIIjjmmaannbbJJ˙ȧaddUUccKK~~aaeekkIItteennAAkkEEnn¬¬ggeeppßßgg
eeLLIIyy  ..  eeKKeesseegg˚t̊teeXXIIjjmmaannååbb∫∫ttii††eehhttuueeBBIIbb®®bbyyuuTTÏÏGGaavvuuFFKK~~aaccMMnnYYnn®®bbEEhhll®®VVMM
bbIIddgg  rrvvaaggkkggkkmm¬¬SSggEExxµµrrkkaarrJJrr®®BBMMEEddnn  nniiggBBYYkkeeyyookkkkuugg  VVnneekkIItteeLLIIggeennAAkk~~¨g̈gqq~~SS
eennHH..  mmaanneeBBllxx¬¬HH  kkggTT&&BBEExxµµrrkk**VVnneebbIIkk®®bbttiibbttii††kkaarreeVVssssMMGGaatt  ®®bbqqSSggBBYYkkeeyyoo
kkkkuugg  EEddlleeKKmmnniiÊÊllssggßß&&yyrrMMeellaaPPeellIITTwwkkddIIppggEEddrr  ..  rrUUbbPPaaBBccMMrrUUggccMMrrHHKK~~aarrvvaaggyyYY
nn--EExxµµrrTTaakk''TTiinnnnwwggbbJJ˙ȧa®®BBMMEEddnneennHH  KKWWccgg''®®VVbb''ffaa  KKµµaannnneeyyaaVVyyxxaaggPP~~MMeeBBjj
KKSS®®TTeeddaayyccMMeeJJHH  eeTTAAeellIIBBYYkkkkggTT&&BB´́®®BBkkuummµµ¨ÿynniiss††eeTT  ..  nnaabb""uunnµµaannEExxffIIµµ@@eennHH,,  bbEEnnƒƒ
mmBBIIeellIIeennHH,,  PPaaBBrreessIIbb´́nnrrddΩΩaaPPiiVVll®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ccMMeeJJHHkkiiccçç®®bbttiibbttii††kkaarrssmm©©aatt''rrbb--
ss''BBYYkkeeyyookkkkuugg  KKWWeeKKVVnneeXXIIjjBBYYkkeemmbbJJÇÇaakkaarreennAAttaamm®®BBMMEEddnn  VVnnccaatt''vviiFFaannkkaarr
eeddIImm∫∫IIFFaannaammiinn[[mmaannGGMMeeBBIIrrtt''BBnnÏÏGGgg˚r̊rnniiggGGaavvuuFFxxuusscc∫∫aabb''  qq¬¬ggccUUlleeTTAA®®ssuukkyyYYnnxxaagg
tt∫∫ËËggEEffmmeeTToottppgg  ..

3344--  PPss††¨ẗtaaggdd**ssMMxxaann''CCaaggeeKK  EEddllccggÌÌ¨l̈l[[eeXXIIjjffaa  PP~~MMeeBBjjKKµµaannssmmıı&&nnÏÏPPaaBB
CCaammYYyyBBYYkkeeyyookkkkuugg  ……ssUUmm∫∫IIEEtteeKKeeCCOOffaaTTwwkkddIIEExxµµrrCCaaTTIIkkEEnn¬¬ggCCMMrrkkdd**ssMMxxaann''́́ nnBBYYkkTT&&
BB´́®®BBeennaaHH  KKWW®®bbEEhhllmmkkBBIIkkaarrssµµ&&®®KKcciitt††eebbIIkkccMMhhTTwwkkddIIEExxµµrr  [[®®bbeeTTssxxaaggee®®kkAAccUU--
lleeTTAABBiinniitt¥¥eemmIIlleeTTddwwgg  ..  ®®ssuukkEExxµµrreebbIIttaamm‰‰kkssaarr  VVnnKKSS®®TTKKNN:kkmmµµaaFFiikkaarr
®®ttYYttBBiinniitt¥¥GGnn††rrCCaattii  ((ICC))  ccUUlleeTTAAeeFFII√√kkaarrBBiinniitt¥¥eemmIIllnniigg®®ttYYtt®®ttaaTTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..
EEtteeTTaaHHbbIICCaammaannssuuTTÏÏcciitt††yy""aaggddUUeecc~~HHkk**eeddaayy  kkaarrpp††ll''eennHHBBMMuuVVnnssaakkll∫∫ggeemmIIll
eeLLIIyy  ..    ssIIhhnnuu  VVnneebbIIkkTTIIkkEEnn¬¬ggrreessIIbb@@    [[BBYYkkmmÂÂnnII††bbssççwwmm®®bbeeTTsseeFFII√√kkaarrBBiinnii--
tt¥¥eemmIIll  nniiggVVnneehhAABBYYkkGG~~kkkkaaEEssttGGaaeemmrriikkSSgg  [[eeTTAAeeFFII√√kkaarrBBiinniitt¥¥eemmIIll®®ssuu
EExxµµrreeddaayyppÊÊaall''ppggEEddrr  ..  EEtteeTTaaHHbbIImmaannkkaarr®®ttYYttBBiinniitt¥¥««yy""aaggqqaabb''rrhh&&ss»»EEbbbbeennHH
EEmmnnBBiitt  EEtteeKKkkMMrrwwtt®®BBMMEEddnnnniiggeessrrIIPPaaBB  mmiinn[[eeddIIrreeccjjeeTTAAee®®kkAABBIIGGII√√EEddllVVnnkkMMNN
tt''eeTT  eennHHeebbIIeeyyaaggttaammssMMddIIssaarrPPaaBBrrbbss''BBYYkkGG~~kkkkaaEEssttGGaaeemmrriikkSSggTTSSggeennaaHH  ..  TTII
kkEEnn¬¬ggEEddllBBYYkkeeKKVVnnddll''  KKµµaanneeXXIIjjGGII√√KKYYrrCCaaTTIIllaakk''kkMMVVMMggeessaaHH  ..

3355--  kkaarrEEddllPP~~MMeeBBjj  nniiggCCaaBBiieessssssIIhhnnuu  EEddlleeKKddwwggmmaannkkaarrJJkk''BB&&nnÏÏCCaa
mmYYyyBBYYkkeeyyookkkkuugg  eekkIItteeLLIIggeennAAkk~~¨g̈gTTIIkkEEnn¬¬ggxx¬¬HHttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnneennaaHH  kk**mmiinn
CCaacc∫∫aass''BBiitt®®VVkkddTTSSggGGss''EEddrr  ..  ssIIhhnnuuVVnnbbddiieessFFTTSSggTTTTUUccrraabb''ssiibbqq~~SSmmkk
eehhIIyyffaa  BBYYkkeeyyookkkkuuggBBMMuuEEddllVVnnee®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIEExxµµrreeTT  ..  kk**bb""uuEEnn††eennAAkk~~¨g̈geeBBllCCaa
mmYYyyKK~~aaeennaaHH,,  ssIIhhnnuuVVnnddwwggyy""aaggcc∫∫aass''NNaass''    nnUUvvGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyEEbb¬¬kk@@´́nnBBYYkkmm--  
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ÂÂnnII††EExxµµrr  BBIIff~~aakk''eellIIccuuHHddll''ff~~aakk''xxaaggee®®kkaamm  ..  CCaakkaarrBBiitt,,  ssIIhhnnuuddwwggffaa  BBYYkkeeyyookkkkuugg
GGaacceeFFII√√GGII√√VVnnee®®ccIInnyy""aaggeennAAkk~~¨g̈g®®ssuukkEExxµµrr  eeddaayyyykkee®®bboobbeellIIGGMMeeBBIIeellaaPPllnn''hhYY
ss®®bbmmaaNNeennHH  ..  eebbIIssIIhhnnuummiinnVVnnddwwggssƒƒaannPPaaBBTTSSggmmUUlleennAAttaammbbeeNN††aayy®®BBMM
EEddnneeTT  llnn''--nnll''BBiittCCaaddwwgg  ..  llnn''--nnll''VVnn®®ttUUvveeKKrraayykkaarrNN__yy""aaggcc∫∫aass''ffaa  KKaa
tt''mmaannkkaarr®®BBYYyyVVrrmm∏∏ccMMeeJJHHBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††  ««EEddllEEcckkKK~~aaCCaa®®kkuummttUUcc@@»»  yykkee®®bboobb
TTwwkkddIIEExxµµrr  kk~~¨g̈grryy:eeBBllvvaayy®®bbyyuuTTÏÏeennAACCiitt  ´́bb¬¬mmII  ..  KKaatt''VVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  eennAAkk~~¨g̈geerrOOgg
eennHH  kkmm¬¬SSggkkaarrJJrr®®BBMMEEddnnEExxµµrrEEddllKKµµaannmmnnuussßß®®KKbb''®®KKaann''  BBMMuuGGaacceeFFII√√GGII√√VVnneessaaHHeeLLII
yy  ..

3366--  BBIIKKMMnniittrrbbss''ssIIhhnnuu,,  kkaarrpp††ll''eess∫∫øøggeeTTAA[[BBYYkkkkggTT&&BB´́®®BBkkuummµµ¨ÿynniiss††  KKWW
JJkk''BB&&nnÏÏddll''kkaarr®®bbffuuyy®®bbffaannFF©©nn''FF©©rrNNaass''  eeddaayyKKµµaannVVnnTTTTYYllGGII√√mmkkvviijjkk~~¨g̈gPPaa
BBeessIIµµKK~~aaeennaaHHeeTT  ..  ssIIhhnnuussuuxxcciitt††KKSS®®TTBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††    eeddaayyeeFFII√√kkaarrpp††ll''GGMMeeNNaayy
ssaaFFaarrNN:CCaaff~~SSeeBBTT¥¥  EEtteennAAkk~~¨g̈geeBBllCCaammYYyyKK~~aa  ®®ccaanneeccaallssMMNNUUmmBBrrCCMMnnYYjjbbEEnnƒƒ
mm  CCaaBBiieessssPPss††¨P̈PaarreeyyaaFFaaCCaaeeddIImm  EEddllCCaaeerrOOggmmYYyyEEbbbbeeppßßggeeTToott  ..

❑

‰‰kkssaarrPPÇÇaabb''

kkuummµµ¨ÿynniiss††ee®®bbII®®VVss''®®ssuukkEExxµµrr  kk~~¨g̈gkkaarrKKSS®®TT
ssÂÂggaammeennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg

11--  eebbIIrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrreebbIIkkccMMhhGGnnuuJJÔÔaatt[[ee®®bbII®®VVss''TTwwkkddIIrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddIImm∫∫IIKKSS®®TT
sskkmmµµPPaaBBeeyyaaFFaaBBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††eennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg,,  BBYYkkeeyyookkkkuuggmmuuxxCCaabbeeJJçç
jj[[eeXXIIjj  nnUUvvkkaarreeccjjccUUllee®®bbII®®VVss''VVnn´́nn®®BBMMEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  ®®bbEEvvgg®®bbEEhhll
660000´́mm""ll__  EEddllBBYYkkeeKKGGaaccee®®bbII®®VVss''eeFFII√√CCaaTTIIkkEEnn¬¬ggCCMMrrkk  nniiggXX¬¬SSggppÊÊ¨k̈kssmm∏∏aarr:,,  CCMMrrMM
ssMMrraabb''ssMMrraakk,,  TTIIkkEEnn¬¬ggssMMrraabb''hh√√wwkkhhaatt'',,  mmnnIIÊÊrreeBBTT¥¥  nniiggkkEEnn¬¬ggeerraaggCCaagg  CCaaeeddIImm  ..
eellIIssBBIIeennHH  BBYYkkeeKKGGaaccBB®®ggIIkk®®bbBB&&nnÏÏpp††ll''eess∫∫øøggyy""aaggssMMxxaann''nniigg®®bbkkbbeeddaayyssnnii††
ssuuxx  qq¬¬ggccUUlleeTTAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''ddIIssNN††rr´́nn®®bbeeTTsseevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  ®®bbBB&&nnÏÏpp††ll''
eess∫∫øøggeennHHGGaaccmmaannllTTÏÏPPaaBBpp††ll''bbEEnnƒƒmm  rrhhUUttddll''eeTTAA11,,220000eettaannnnUUvveess∫∫øøggddll''
kkggTT&&BB  EEddlleeyyIIggeeFFII√√kkaarrVV""nn''ssµµaann    GGaaccTTTTYYll®®bbccSS´́ff©©eeccjjBBIIkkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssII
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hhnnuu  ..  llTTÏÏPPaaBBeennHH  KKWWmmaannccMMnnYYnnCCaagg77ddggeellIIsskkMMrriittGGttiibbrrmmaa´́nnKKMMeerraaggkkaarr  KKWW®®ttUUvv
CCaa116655eettaann  ´́nneess∫∫øøggEEddlleeKKtt®®mmUUvvTTTTYYllmmkkBBIIxxaaggee®®kkAA  ssMMrraabb''BB®®ggIIkkkkmm¬¬SSggkkgg
TT&&BBeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  GGaacceeFFII√√kkaarrvvaayy®®bbhhaarryy""aaggxx¬¬SSggkk¬¬aaeennAAeevvoott--
NNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  llTTÏÏPPaaBBkkggTT&&BBeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggGGaaccbbgg˚s̊sÂÂggaa
mmeennAAttMMbbgg''xxııgg''rraabbeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËggVVnn  KKWWBBMMuuGGaacceekkIItteeLLIIggBBIIkkaarree®®bbII®®VVss''TTwwkkddII
EExxµµrreennHHeeLLIIyy  ..  ttMMbbnn''xxııgg''rraabbPPaaKKkkNN††aall  KKWWmmaannkkaarrggaayy®®ssYYllnnwwggTTTTYYlleess∫∫øø
ggppÊÊaall''BBIIxxaagg®®ssuukkllaavv‰‰eeNNaaHHeeTTAAvviijjeeTT  ..  

22--  eeTTaaHHbbIIKKµµaannsshh®®bbttiibbttii††kkaarrBBIIrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrkk**eeddaayy,,  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††kk**GGaa
ccee®®bbII®®VVss''TTWWkkddIIEExxµµrrVVnnEEddrr  ..  BBYYkkeeKKGGaaccBB®®ggIIkkkkaarree®®CCoottccUUllEEddllmmaannTTMMhhMMttUUcc
@@  eeddaayybbJJÇÇËËnnmmnnuussßßEEffmmeeTToott  [[eeTTAATTiijjeess∫∫øøggeennAAttaammTTIIppßßaarr  eehhIIyynniiggbbeeggII˚˚
nnkkaarrnnSSccUUll®®ssbbcc∫∫aabb''ttaammrryy:hhaaggTTMMnniijjnnaannaa  EEddllCCaabbNN††aajjrrbbss''eeKKeennAAkk~~¨¨
ggTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  eess∫∫øøggEEddllVVnnmmkkttaammvviiFFIIeennHH  KKWW®®ttUUvvrrtt''BBnnÏÏqq¬¬gg®®BBMMEEddnn  ……mmYYyy
ttaammvviiFFIIssmm©©aatt''eeppßßgg@@  ..  BBYYkkeeKKkk**mmaannttMMbbnn''®®BBMMEEddnnddaacc''®®ssyyaallCCaaee®®ccIInneeTToottEEddrr
EEddllrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrKKµµaannkkaarr®®ttYYtt®®ttaaddiittddll''  ..  ttMMbbnn''TTSSggeennaaHH  ttaammBBiittKKWWssMMrraabb''ee®®bbII
®®VVss''xxaaggEEpp~~kkkkggTT&&BB  ..

33--  ccaabb''ttSSggBBIIllTTÏÏPPaaBB´́nn®®bbBB&&nnÏÏddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øøggqq¬¬ggttaamm®®ssuukkllaavv  llÌÌ®®bb--
eessIIrrttaammttMMrrUUvvkkaarrrrbbss''BBYYkkeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg,,  kkaarree®®bbII®®VVss''TTwwkkddII
EExxµµrr  KKWWCCaa®®cckkpp¬¬ËËvvbbnnÊÊaabb''bbnnßßMMbb""uueeNNˆâaHH  ..  eeyyIIggVVnneeFFII√√kkaarrVV""nn''ssµµaannffaa  eebbIIeeKKbbUUkkbbJJççËË
llKK~~aa  TTSSggkkaarree®®bbII®®VVss''ttaammbbNN††aajjkkaarrTTiijjddUUrrFFmmµµttaa  nniiggTTSSggkkaarree®®bbII®®VVss''vviiFFII
ssmm©©aatt''  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††GGaaccTTTTYYllVVnneess∫∫øøggmmiinnCCaaee®®ccIInnbb""uunnµµaanneeTT  qq¬¬ggttaammrryy:

®®ssuukkEExxµµrr  ..  BBYYkkeeKKccSSVVcc''®®ttUUvvEEttrrBBwwggttaamm®®cckk®®ssuukkllaavv  ..  eeTTaaHHbbIIkk~~¨g̈gGGnnuussßßaarrNN:

´́nn®®kkssYYggeessIIuubbkkaarrssmm©©aatt''GGaaeemmrriikkSSggffIIµµ@@eennHH  ssII††GGMMBBII  ««kkaarree®®CCoottccUUll  nniiggkkaarrpp††ll''
PPss††¨P̈PaarreennAAeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg»»  ccuuHH´́ff©©TTII2288ttuullaa11996655,,  CCaakkaarrssmm©©aatt''BBMMuuGGaaccEEcckk
ppßßaayyddll''bbrreeTTsskk**eeddaayy  kk**BBMMuuGGaaccbbJJÇÇaakk''[[cc∫∫aass''GGMMBBIITTMMhhMḾ́ nneess∫∫øøgg  EEddllVVnn
qq¬¬ggkkaatt''®®ssuukkEExxµµrreennaaHHeeLLIIyy  eeddaayy®®KKaann''EEttnniiyyaayyffaammaannccMMnnYYnnttUUcc  mmiinneellIIssBBIImmYY
yyeettaanneeTTAABBIIrreettaannCCaaeerrooggrraall''́́ ff©©bb""uueeNNˆâaHH  ..  ttaammBBiitteeTTAA  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††BBiittCCaaGGaacc  
bbeeggII˚n̊nTTMMhhMMeellIIssGGMMBBIIeennHHssµµaannmmiinnddll''  ..  ®®KKaann''EEttttaammvviiFFIIssmm©©aatt''EEttmmuuxxKKtt''  eeKKGGaacc
ddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øøggkkggTT&&BBCCaammFF¥¥mmccMMnnYYnn1122eettaann  ssMMrraabb''tt®®mmUUvvkkaarr®®bbccSS´́ff©©́́ nnBBYYkkkkgg
TT&&BBeeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIggeennAA®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  eerrOOggeennHHvvaa®®ttUUvvEEttKKµµaa
nnmmnniiÊÊllssggßß&&yyeessaaHHeeLLIIyy  ffaakkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuuGGaaccbbeeJJççjjnnUUvvTTMMhhMMbb""uu--
eeNNˆĤH  eeddaayyKKµµaannnnrrNNaarrkkddwwgg  ..    eebbIIeess∫∫øøggccMMnnYYnn1122eettaann    GGaaccTTmm¬¬aakk''ccuuHHeennAA®®kkuugg  
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®®BBHHssIIhhnnuu  nniiggeennAAttaammccMMNNuuccNNaaeeppßßggttaammee®®CCaayyssmmuu®®TTVVnn,,  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††BBii
ttCCaaGGaaccddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øøggeennaaHHccUUllmmkk®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  eeddaayyKKµµaannmmnniiÊÊllssggßß&&
yyeessaaHHeeLLIIyy  ..  yy""aaggttiiccbbMMppuutt,,  BBYYkkkkuummµµ¨ÿynniiss††kk**GGaaccddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øøggyy""aaggssmm©©aa
tt''qq¬¬ggkkaatt''®®ssuukkEExxµµrr  ®®KKbb''®®KKaann''llµµmmssMMrraabb''bbÂÂggbb''eeTTAAeellIIccMMnnYYnneess∫∫øøgg  EEddllBBYYkkeeKKddww
kkccUUllmmkkttaammssmmuu®®TTEEddrr  ..

44--  eebbII®®ssuukkEExxµµrrpp††ll''nnUUvvsshh®®bbttiibbttii††yy""aaggccMMhh  eeddaayykkaarrpp††ll''nnUUvveess∫∫øøggdd**mmaa
nnTTMMhhMMyy""aaggFFMMddll''BBYYkkeeyyookkkkuugg  KKWWmmaannEEttccUUllttaammkkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu  ..  rryy:

kkaallqq~~SS11996644,,  kkMMBBgg''EEppeennHHGGaaccTTTTYYllTTMMnniijjccMMnnYYnn880000,,000000eettaann  EEddlleennAAkk~~¨g̈g
eennaaHH222200,,000000eettaann  CCaaTTMMnniijjnnSSccUUll  ..  ee®®kkaamm®®bbttiibbttii††kkaarrFFmmµµttaa,,  kkMMBBgg''EEppGGaaccTTTTYY
llTTMMnniijjnnSSccUUllbbEEnnƒƒmm  yy""aaggeehhaaccNNaass''kk**445500,,000000eettaannEEffmmeeTToottkk~~¨g̈g11qq~~SS@@  ……
CCaammFF¥¥mmccMMnnYYnn®®bbEEhhll11,,220000eettaannkk~~¨g̈g11´́ff©©  ..  ee®®kkAABBIIkkMMBBgg''EEpp®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuudd**ssMM
xxaann''eennHH,,  EExxµµrrmmaannkkMMBBgg''EEppttUUcc@@bbIIeeTToott  EEddllPPaaKKee®®ccIInnee®®bbII®®VVss''ssMMrraabb''kkaarreennssaaTT
nniiggsskkmmµµPPaaBBTT&&BBeeCCIIggTTwwkk  ..  kkaarrTTmm¬¬aakk''TTMMnniijjttaammkkMMBBgg''EEppTTSSggeennHH  VVnnEEttttiiccttYYcc
eettaannbb""uueeNNˆâaHH  kk**bb""uuEEnn††eeKKGGaaccddwwkkCCJJÇÇËËnnttaammkkVV""ll''ttUUcc@@kk**VVnnEEddrr  ..  EEpp~~kkEEddllssMM
xxaann''CCaaggeeKKeennaaHH  KKWWkkaarrddwwkkeennAAttaammpp¬¬ËËvveeKKaakk  ..  eennAA®®ssuukkEExxµµrr  eebbIIttaammkkaarrVV""nn''ssµµaann  mmaa
nnLLaannkkaamm""∆∆¨g̈gccMMnnYYnn®®bbEEhhll1100,,000000ee®®KKOOgg  EEddllGGaacceeFFII√√kkaarrddwwkkCCJJÇÇËËnnVVnnyy""aagg
ggaayy  ..  pp¬¬ËËvvrrffeePPII¬¬ggBBII®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuueeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  kkMMBBuuggssƒƒaabbnnaa®®bbEEhhll
®®VVMMqq~~SSmmkkeehhIIyy  EEttssııaannmmYYyyccMMnnYYnnFFMM  eehhIIyynniiggkkaarrddaakk''pp¬¬ËËvvEEddkkccMMnnYYnn®®bbEEvvgg116600
´́mm""ll__eennaaHH  mmiinnTTaann''VVnnccbb''ssBB√√®®KKbb''eennAAeeLLIIyyeeTT  ..

55--  pp¬¬ËËvvff~~ll''eeccjjBBII®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuu  GGaaccmmaannllTTÏÏPPaaBBCCaaggkkMMBBgg''EEppeennaaHHeeTTAAeeTToo
tt  eehhIIyyGGaaccddwwkkCCJJÇÇËËnneess∫∫øøggeeyyaaFFaarrhhUUttddll''eeTTAA11,,220000eettaannVVnnyy""aaggggaayy
®®ssYYlleeTTAAkkaann''®®ssuukkyyYYnnxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  pp¬¬ËËvvssMMxxaann''EEddlleeKKee®®bbII®®VVss''  KKWWpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx44
mmaann®®bbEEvvgg114455´́mm""ll__  BBII®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuueeTTAAkkaann''TTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  CCaapp¬¬ËËvvmmiitt††PPaaBBEExxµµrr--
GGaaeemmrriikkSSgg  ..  pp¬¬ËËvveennHHGGaaccddwwkkVVnn88,,115500eettaannkk~~¨g̈gmmYYyy´́ff©©eennAArrddUUvv®®VVMMgg  nniiggddwwkkVVnn
77,,335500eettaanneennAAEExxvvssßßaa  ..  eeccjjBBIITTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjeeTTAAkkaann''®®BBMMEEddnn  KKWWpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx11
EEddllllaattssnnÏÏwwggeeTTAATTiissxxaaggeekkIItt  eeqqııaaHHeeTTAAkkaann''®®BBMMEEddnnTTiissxxaaggtt∫∫ËËggeeqqooggxxaaggeekkII
tt´́nneexxtt††́́ ttnniijj  ..  pp¬¬ËËvveennHHGGaaccddwwkkVVnn44,,220000eettaannkk~~¨g̈gmmYYyy´́ff©©eennAAEExx®®VVMMgg  nniiggddwwkk
VVnn11,,880000eettaannkk~~¨g̈gmmYYyy´́ff©©eennAArrddUUvvvvssßßaa  ..  ccllnnaaTTMMnniijj11,,220000eettaanneerrooggrraall''́́ ff©©
BBII®®kkuugg®®BBHHssIIhhnnuueeTTAAkkaann''®®BBMMEEddnnttaammpp¬¬ËËvveennHH  tt®®mmUUvvee®®bbII®®VVss''LLaannkkaamm""∆∆¨g̈gccMMnnYYnnBBII
11,,550000eeTTAA22,,000000ee®®KKOOgg  ((eeddaayyssnnµµtt''ffaaLLaannkkaamm""∆∆¨g̈gnniimmYYyy@@GGaaccddwwkkVVnn33˘̆55eettaa
nn))  ..  eeKKkk**mmaannpp¬¬ËËbbBBIIrreeTToottppggEEddrr    eeccjjBBIITTiissxxaaggeeCCIIggccUUlleeTTAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj    rrYYcctt  
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PPÇÇaabb''CCaammYYyypp¬¬ËËvvCCaattiieellxx77  EEddllGGaacceeTTAA®®BBMMEEddnnTTiissxxaaggeeCCIIggeexxtt††́́ ttnniijj  ..  pp¬¬ËËvveennHH
mmaannllTTÏÏPPaaBBTTaabbCCaaggpp¬¬ËËvvCCaattiieellxx11  CCaaBBiieesssseennAArrddUUvvvvssßßaa  eehhIIyyccmm©©aayyeeTTAA®®BBMM
EEddnnkk**qq©©aayyeeTToott  ..  BBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  mmaannpp¬¬ËËvvBBIIrrxxII¬¬bbnnii††cc  EEddllGGaacceeTTAAddll''®®BBMMEEddnneexxtt††
eeKKooggyy""aaggnniiggeexxtt††ccUUvvdduukk  ..  yy""aaggeehhaaccNNaass''  kk**eeKKeeXXIIjjmmaannTTMMnniijjccMMnnYYnn11,,220000
eettaannCCaaeerrooggrraall''́́ ff©©  VVnnddwwkkqq¬¬ggkkaatt''ttaammpp¬¬ËËvvTTSSggBBIIrreennHHrraabb''qq~~SSmmkkeehhIIyy  ..⁄⁄
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