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esckI†Ef¬gGMNrKuN

ssUUmmEEff¬¬ggeesscckkII††GGMMNNrrKKuuNNddll''bbNNiiÎÎtt  xxaarr""uull  mm&&rrEELLnn  ((Dr. Carol A. Martland))  nniigg

kkJJÔÔaa  CCUUDDII  eeLLCC&&rrvvuudd  ((Miss Judy Legerwood))  EEddllVVnnCCYYyyssMMrrYYllxxMM∆∆̈̈  VVnnccUUlleeTTAA®®ssaavv--

®®CCaavv‰‰kkssaarrkk~~̈̈ggbbNNˆ̂aall&&yykk&&rrEENNll  nniiggVVnnpp††ll''ddll''xxMM∆∆¨̈nnUUvv‰‰kkssaarrmmYYyyccMMnnYYnnFFMM  CCaaBBiieessssVV

nnpp††ll''ffaasskkmmµµvviiFFIIGGkkßßrrEExxµµrr  ssMMrraabb''ee®®bbIIkk~~̈̈ggkkMMBB¥¥ËËTT&&rrmm""aakk''XXiinnttUUsseennHH  ..

ssUUmmEEff¬¬ggGGMMNNrrKKuuNNddll''eellaakk  sswwuumm--KKiinn  EEddllVVnnCCYYyyCCMMrruujj[[ssMMeennrreennHHmmaannrrUUbbrraagg

nniiggVVnnccMMNNaayy®®VVkk''kkaassppÊÊaall''TTiijjkkMMuuBB¥¥ËËTT&&rreeddIImm∫∫IIssrreessrrGGkkßßrrEExxµµrreennHH  ®®BBmmTTSSggVVnnpp††ll''

BBtt··mmaanneeppßßgg@@  BBIIkkaallKKaatt''eeFFII√√bbddiivvtt††nn__EExxµµrreessrrIIeennAAPP~~MMddggEErrkkCCaammYYyyeellaakkssWWuugg--gg""uukkffaajj''  ..

ssUUmmEEff¬¬ggeesscckkII††ddwwggKKuuNNddll''GGss''eellaakkGG~~kkTTSSggGGss''  EEddllVVnnpp††ll''BBtt··mmaanneeppßßgg@@

EEddllmmaannnnaammeennAAkk~~¨̈ggGGttƒƒbbTTeennHH  ..

ssUUmmEEff¬¬ggGGMMNNrrKKuuNNddll''eellaakkbbNNiiÎÎtt  kkuull--eeppgg  EEddllVVnnpp††ll''ffaass''ee®®bbIIkkmmµµvviiFFIIKKNNiittUU

bbkkrrNN__ssMMrraabb''GGkkßßrrEExxµµrrddll''xxMM∆∆̈̈  ..
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sUmåTiÊscMeJH
vviiJJÔÔaaNNkk≈≈&&nnÏÏeellaakk““BBuukk  hhiiuunn--nniimmssflflaa,,  GG~~kkmm††aayy  llµµ¨ẗt--ssaavvaa""tt,,  bbÌÌËËnn®®bbuuss  hhiiuunn--ssIIuuFFnn,,  

hhiiuunn--ssIIuuhhiinn,,  hhiiuunn--ccaann''ffaa,,  bbÌÌËËnn®®ssII  hhiiuunn--ccaann''FFII,,  kkµµÁÁyy®®bbuuss  hhiiuunn--eevvaahhaarr  EEddll®®ttUUvvbbnnEExxµµrr®®kk--

hhmm  bb""uull--BBtt,,    eeGGoogg--ssaarrII,,  eexxoovv--ssMMppnn,,  nnYYnn--CCaa      VVnneeFFII√√XXaattTTSSggeexx¬¬aaccppßßaarr  ..

vviiJJÔÔaaNNkk≈≈&&nnÏÏEExxµµrrCCaaggbbIIllaannnnaakk''  EEddllss¬¬aabb''eeTTAATTSSggbbwwTTEEPP~~kkmmiinnCCiitt  ..

vviiJJÔÔaaNNkk≈≈&&nnÏÏ®®BBHH®®KKUU  VV""gg--xxaatt'',,  ®®BBHHvvnn††rrtt~~  bb""uuNNˆ-̂-ssMMPPaaCC  EEddllBBYYkkTTmmiiLLVVnneeFFII√√KKtt  eellaakk

eennAAmmuuxx®®kkssYYggeeXXaassnnaakkaarrPP~~MMeeBBjj  nniiggeennAAvvaallccMMNNttyynn††eehhaaHHEEbbkkccaann--VVtt''ddMMbbgg  ..

ssUUmmååTTiiÊÊssddll''vviiJJÔÔaaNNkk≈≈&&nnÏÏGGss''eellaakkGG~~kkeess~~hhaaCCaattiiTTSSggLLaayy  mmaanneellaakkssWWuugg  --gg""uukkffaajj''

EEddllVVnnllHHbbgg''GGII√√@@®®KKbb''yy""aagg    rrhhUUttddll''CCIIvviittppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn    eeddIImm∫∫IIeessrrIIPPaaBB    eeddIImm∫∫IIrraaÂÂss††EExxµµrr    eeddIImm∫∫II

ee®®ssaacc®®ssgg''®®ssuukkEExxµµrrBBII®®kkjj¨S̈Skkuummµµ¨ÿynniiss††nniiggBBIIeeKKaalleeddAAsshhPPaaBB≤≤NNÎÎËËcciinnrrbbss''yyYYnnhhUU--CCIImmiijj  ..

ssUUmmååTTiiÊÊssddll''vviiJJÔÔaaNNkk&&≈≈nnÏÏ®®BBHH®®KKUUGGaaccaarr¥¥EEhhmm--eeccoovv  EEddllVVnnbbUUCCaaCCIIvviitteennAAeekkaaHH®®ttLLaaccee®®kkaa

mmGGMMNNaaccGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg,,  eellaakkeeGGoovv--eekkIIss  EEddllss¬¬aabb''eeddaayy®®KKaabb''EEbbkkBBYYkksskkii††PPUUmmii  ..

ssUUmmååTTiiÊÊssddll''vviiJJÔÔaaNNkk≈≈&&nnÏÏeellaakkååkkjjaa®®kkLLaaeehhaammKKgg'',,  eellaakkååkkjjaaBBiissˆˆ¨ëellaakkQQUUkkEEdd

llVVnnVVtt''bbgg''CCIIvviitt  eeddaayyssaarrss~~aa´́ddEExxµµrrxxMM∆∆¨V̈VrrSSgg  yykkeellaakkeeTTAA[[VVrrSSggssmm¬¬aabb''  ..

ssUUmmååTTiiÊÊssddll''vviiJJÔÔaaNNkk≈≈&&nnÏÏeellaakkååkkjjaassWWnn--KKuuyy  EEddllbbUUCCaaCCIIvviitteeddIImm∫∫IIssMMuu[[yyYYnn®®BBmmTTuukk

TTMMeennoommTTMMllaabb''  vvbb∫∫FFmm··  nniiggBBuuTTÏÏssaassnnaaddll''EExxµµrree®®kkaammTTSSggGGss''  ..

nniiggEExxµµrreess~~hhaaCCaattiiTTSSggLLaayyeeTToott  EEddllVVnnbbUUCCaaCCIIvviitteeddIImm∫∫II®®bbeeTTssCCaattiiBBiitt@@  ..



kMNt'esµr
eeTTaaHHCCaaeennAAssmm&&yyNNaakk**eeddaayy  qq~~SSNNaakk**eeddaayy  kk~~̈̈ggrrbbbbddwwkknnSS®®ssuukkEExxµµrrNNaammYYyy

kk**eeddaayy  eebbIIeessµµrrrrss''eennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ssMMeennrrEEbbbbeennHHmmiinnGGaaccssrreessrrVVnneessaaHHeeLLII--
yy  ssMMeennrrVVnnssrreessrreeLLIIggeeddaayyKKµµaann≤≤TTiiÏÏBBllGGII√√  ®®kkuummbbkkßßNNaammYYyy  ……bbuuKKllNNaammYY--
yymmkk®®KKbb''ssgg˚̊tt''eellIIssnn††aanncciitt††KKMMnniitteessµµrreeLLIIyy  KKWWVVnnssrreessrrkk~~̈̈ggeessrrIIPPaaBB110000%%
ttaammkkaarryyll''eeXXIIjj  nniiggBBiiccaarrNNaaddiittddll''rrbbss''eessµµrrppÊÊaall''  ..

eessoovveePPAA  ««  nnrrNNaaCCaaXXaattkkrrrraaÂÂss††EExxµµrr  »»  eennHHxxMM∆∆̈̈VVnnssrreessrryy""aaggbbnnÊÊaann''  nniigg
®®ssUUttCCaaTTIIbbMMppuutt  GGss''kkMMLL¨̈ggCCaagg®®VVMMmmYYyyEExx  eeddIImm∫∫II[[TTaann''ttaammkkaallbbrriieeccœœTT´́ddll®®ttUUvv
eeppII∆∆ssMMeeNNAAeeTTAAccUUllrrYYmm®®bbkkYYttkk~~̈̈gg  ««  TTiivvaammeehhaa®®ssBBEExxµµrrqq~~SS11998877  »»  nnaa®®kkuuggLLggbbflflÈÈcc
rrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aa  eehhttuueennHHeehhIIyyVVnnCCaammaannttkk''  kkgg√√HHeesscckkII††  xx√√HHBBtt··mmaann  ‰‰CCMMBBUUkk
ee®®kkaayy@@  xxMM∆∆̈̈VVnnkkaatt''bbnnƒƒyybbMM®®BBYYjjeesscckkII††[[xxII¬¬ccuuHH  ..  ssrreessrrccbb''kk**eeppII∆∆eeccjjPP¬¬aammeeddaayy
KKµµaanneeBBlleeppÊÊøøggppÊÊaatt''eemmIIllssaarreeLLIIggvviijjeeLLIIyy  eeTTIIbbmmaannkkMMhhuussGGkk≈≈rraavviirruuTTÏÏii  nnaammeeQQµµaaHH
xx¬¬HH  ®®BBmmTTSSggEExxqq~~SS´́nn®®BBwwttii††kkaarrNN__xx¬¬HHppgg  ..

ssMMeeNNrreennHH  xxMM∆∆̈̈VVnneeppII∆∆eeTTAA[[®®BBwwttii††bb&&®®tt  ««  TTssßßnnEExxµµrr  »»  rrddΩΩmmIInnIIssUUttaaccuuHHppßßaayyrrhhUU
ttqq~~SS11998899eeTTIIbbccbb''..  mmaannmmiitt††GG~~kkGGaannCCaaee®®ccIInnVVnnssMMuu[[eeVVHHBBuummııeessoovveePPAAeennHHTTuukkCCaa
‰‰kkssaarr  ..  eeddaayyssaarrxxMM∆∆̈̈CCaabb''rrvvll''xx¬¬SSggkk~~̈̈ggssMMeennrrTTIIbbIIeeQQµµaaHH  ««  kkaall®®bbvvttii††vviiTT¥¥aa´́nn®®bb--
eeTTsskkmmıı¨̈CCaa  »»  EEddllllaatt®®ttddaaggbbkkGGaa®®kkaatt  nnUUvveeKKaallbbMMNNgg  EEppnnkkaarr  nniiggeeKKaall
eeddAAeemmddwwkknnSSyyYYnnkk~~̈̈ggkkaarreellbb®®ssuukkEExxµµrr  eettIIbbbbggÌÌgg''ssiinn  rrhhUUttddll''EExxFF~~ËËqq~~SS11998899  eeTTII
bbxxMM∆∆̈̈eessIIeerrIIGGaanneeLLIIggvviijj  ssaakkssYYrryykkBBtt··mmaann  EEkkssMMrrYYll  EEkknnaammeeQQµµaaHH  GGkk≈≈rraavviirruuTTiiÏÏ  EExx
qq~~SSEEddllVVnnssrreessrrxxuuss  CCaaBBiieessssEEffmmbbJJççËËllBBtt··mmaannCCaaee®®ccIInneeTToott  ddUUccCCaaTTMMBB&&rr
2277    eeLLIIggCCaa®®VVMMBBIIrrTTMMBB&&rr,,  TTMMBB&&rr111155eeLLIIggCCaa®®VVMMTTMMBB&&rrCCaaeeddIImm,,  ‰‰CCMMBBUUkk55,,  66,,  77    VVnn
ssrreessrrssaarrCCaaffIIµµ  eeddaayyxxMM∆∆̈̈rrkkßßaaTTuukkccMMNNggeeCCIIggnniiggCCMMBBUUkkddEEddll  EEkkddkkeeccjjEEttkkMMhhuu--  
ssbb""uueeNNˆ̂aaHHddUUccCCaaeellaakkEEmm""nnEEkknnEEppnnddII  ee®®kkaayyBBIIssaakkssYYrrmmkk  KKWWCCaammnnuussßßEEddlleellaa
kkssWWuugg--gg""uukkffaajj''VVnnbbJJÇÇËËnnmmkkxxaaggkkMMBBgg''FFMM  BBMMuuEEmmnnCCaa≤≤ssßßrr::EEkk¬¬ggkk¬¬aayyeennaaHHeeTT  eehhttuu
eennHHeehhIIyyeeTTIIbbxxMM∆∆¨̈ddkkeesscckkII††®®ttgg''eennHHeeccjj  nniiggEEffmmbbJJççËËllnnUUvvppllvviiVVkkBBYYkkEExxµµrr≤≤ssßß
rr::  mmkkeellII®®KKYYssaarreessµµrr  eeddIImm∫∫IICCaabbnnÊÊaall''kk~~̈̈ggssmm&&yyEEddlleessµµrrVVnnææ  VVnneeXXIIjjnniiggVV
nnrrss''eennAAppgg  ..

eennAAPPaaKKxxaaggee®®kkaayy  xxMM∆∆̈̈VVnnbbEEnnƒƒmmGGkk≈≈rraannuu®®kkmm  ((  Glossary ))  nniiggCCMMBBUUkkbbEEnnƒƒmmEEdd
llCCaaGGttƒƒbbTTvviiccaarrNNkkffaaxxII¬¬@@  eeyyaaggttaamm®®BBwwttii††kkaarrNN__sskklleellaakk  ccMMeeJJHHeerrOOggssnnii††PPaa
BB®®bbeeTTssEExxµµrr  EEddllVVnnccuuHHppßßaayykk~~̈̈gg®®BBiittii††bb&&®®ttTTssßßnnEExxµµrrrrddΩΩmmIInnIIssUUttaa  ..

mmYYyyeeTTootteeQQµµaaHH  LL¨̈gg--rrWWuutt  CCaaeeQQµµaaHHnnYYnn--CCaa  CCaaCCaattií́ ff  ((  ssmm&&yy´́ffyykkVVtt''ddMM--
bbggqq~~SS11994411--4466  ))  kkaallCCnneennHHeeTTAAeerroonn®®ssuukkeessoommeennaaHH  ssUUmmeemmtt††aaEEkkCCaa  rruugg--
eellIItt  vviijj  ee®®JJHHssMMeennooggPPaassaa´́ff  xx¥¥ll''  ««  rr  »»  mmaannssMMeellggeeTTAACCaa  ««  ll  »»  eeTTIIbbGG~~kk
xx¬¬HHeehhAAeeQQµµaaHHeennHHffaa  ««  lluugg--eellIItt  »»  eeTTAAvviijj  ..

GGrrKKuuNN
hhiiuunn--ssIIuuffaann

--22--



Garm∏kfa
kkaarrnniirraass®®JJtt''®®VVss''eeddaayykkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''rrggaall´́nnbbggbbÌÌËËnnEExxµµrr  GGnnuuvvtt††eeddaa--  

yy®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmcciinnnniiyymm  rrhhUUttddll''rrllaayyGGss''®®ssuukkeeTTAAeeTTootteeTTAAeehhIIyyeennHH
eettIImmiinnTTaann''®®KKbb''®®KKaann''llµµmmnnwwgg[[EExxµµrr®®KKbb''KK~~aaPP∆∆aakk''®®ttiiHHrriiHHBBiiccaarrNNaa  rrkkbbuuBB√√eehhttuuBBiitt
´́nnee®®KKaaHHmmhhnn††rraayyeennHHeeddIImm∫∫IICCaaeemmeerroonn  nniiggCCaaeeKKaallkkaarrNN__rrYYbbrrYYmmeeLLIIggvviijj……  ??

EExxµµrrmm~~aakk''@@ssuuTTÏÏEEttFF¬¬aabb''VVnnPP&&¬¬kkßß  VVnn®®bbTTHH  nniiggxx¬¬HHeeTToottVVnnTTSSggCCYYyyCCMMrruujjdd--
ll''ee®®KKaaHHmmhhnn††rraayyeennHHppgg  xx¬¬HHCCYYyyeeddaayyGGeeccttnnaa  xx¬¬HHeeTTootteeddaayyeeccttnnaaEEttmm††gg..

ssMMeennrreennHH®®KKaann''EEttCCaakkaarrssaakkll∫∫gg®®ssaavv®®CCaavv  BBiiccaarrNNaa  ssiikkßßaarrkkkkaarrBBiittBBII
bbuuBB√√eehhttuu  ÚÚssKKll''  TTMMnnaakk''TTMMnnggeeppßßgg@@  EEddllCCaabbcc&&ççyy  CCaakktt††aaeeFFII√√[[EExxµµrrss¬¬aabb''GGss''
CCaaggbbIIllaannnnaakk''  nniiggeennAATTIIbbJJççbb''®®ssuukkEExxµµrrkk**®®ttUUvvyyYYnn®®ttYYtt®®ttaa  nniiggeeFFII√√yyYYnnUUbbnniiyy--
kkmmµµEEffmmeeTToott  EEddllCCaaddMMeeNNIIrrQQaanneeTTAArrkkkkaarrVVtt''bbgg''TTwwkkddIInniiggCCaattiissaassnn__EExxµµrr
CCaaBBiitt®®VVkkddeeBBkkNNaass''  ®®ssbbeeTTAAttaammnniieekk≈≈bbbbTTrrbbss''eellaakknnYYnn--eeXXOOnn  kk~~̈̈ggddMM--
eeNNIIrreeqqııaaHHeeTTAATTiissxxaagglliicc  ……≤≤NNÎÎËËcciinnkk~~̈̈ggqq~~SS22,,000000  xxuussEEtt®®ttgg''mmhhnn††rraayyeennHH
eekkIItteeLLIIggmmuunnkkaarrTTssßßnn__TTaayyrrbbss''eellaakkbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  eellaakkGGFFiikkaarrbbzzmmssiikkßßaa
GGiiuutt--ssaarriinnkk**VVnnssrreessrrBBIIkkaarrPP&&nn††®®ccLLMMnneeyyaaVVyy  BBIIKKMMeerraaggbbMMpp¬¬aajjssggmmnniigg
®®ssuukkEExxµµrreeddaayyEExxµµrr®®hhmm  kk~~̈̈ggeessoovveePPAA  ««  ®®sseeNNaaHH®®BBllwwggEExxµµrr  »»  kk~~̈̈ggqq~~SS11997733
EEddllKKµµaannnnrrNNaaPP∆∆aakk''eeppIIÌÌlleessaaHH  ..  ee®®kkAABBII‰‰kkssaarrssrreessrreeddaayyeessµµrrCCaattiiEExxµµrr  nnii
ggbbrreeTTssnnaannaa  xxMM∆∆̈̈VVnneeFFII√√kkaarrTTaakk''TTggppÊÊaall''  eeddaayyssmm∏∏aassnn__ppgg  nniiyyaayyTTUUrrss&&BBÊÊ
ppgg  ffttccUUllkk~~̈̈ggEExxßßGGaatt''ppgg  ssrreessrreeqqII¬¬yyqq¬¬ggppgg  eeddIImm∫∫IIyykkBBtt··mmaannmmkkbbJJÇÇaakk''
GGHHGGaaggnnUUvv®®BBwwttii††kkaarrNN__eeppßßgg@@  EEddllVVnnssnnii~~ddΩΩaannffaaCCaabbuuBB√√eehhttuu´́nnmmhhnn††rraayy´́nn
kkaarr®®JJtt''®®VVss''nniirraassrrbbss''EExxµµrrTTSSggnnKKrreennHH  ..

ttSSggBBIIVVnnccUUllCCMMrrMMeexxAA  GGIIuuddaagg´́ff©©TTII2211  vviicciiœœkkaa  11997799eemm""¬¬HH  xxMM∆∆̈̈VVnnee®®KKaaggTTuukkffaa
nnwwggssrreessrrBBIIeerrOOggrraa""vv´́nnkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrreennHH[[VVnn  ..  xxMM∆∆̈̈kk**ccaabb''®®ssaavv®®CCaavvssnnßßMM
‰‰kkssaarrTTuukkbbeeNNII††rr@@mmkkeeddaayyssMMuuffttccmm¬¬ggeessoovveePPAArrbbss''mmiitt††PP&&kkii††xx¬¬HH  rrbbss''bbNNˆ̂aa
ll&&yykk~~̈̈ggCCMMrrMMnniiggbbNNˆ̂aall&&yyeennAA®®kkuuggttaaxxUUmmaaxx¬¬HH  EEttPPaaKKee®®ccIInnVVnnssMMuuffttccmm¬¬gg‰‰kk--
ssaarrBBIIbbNNˆ̂aall&&yy´́nnmmhhaavviiTT¥¥aall&&yyKK&&rrEENNll  (( University Library Cornell ))
eennAATTII®®kkuuggGGIIuuttaakkaa  (( Ithaca ))  rrddΩΩnnIIvvyy""kk  ((  New York ))  sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  ..  

ssMMeennrreennHHxxMM∆∆̈̈EEcckkeeccjjCCaa®®VVMMBBIIrrCCMMBBUUkkrrYYmmTTSSggCCMMBBUUkkeeyyaabbll''ppgg  ..
CCMMBBUUkkTTIImmYYyybbrriiyyaayyeerroobbrraabb''rrMMllwwkkBBIIEEppnnkkaarryyYYnnUUbbnniiyykkmmµµkk~~̈̈ggrraaCC¥¥kkßß®®ttIIGGgg

mmIIuu  ……ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiissxxaagglliicceellIIkkTTIImmYYyy  ……EEppnnkkaarrrrbbss''®®BBHHeeccAAmmiijj--mm""aagg,,
ee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg,,  ®®BBHHeeccAAyy""aa--LL¨̈gg  nniiggyyYYnnUUbbnniiyykkmmµµEEddnnddIIkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..

CCMMBBUUkkTTIIBBIIrr  KKWWrrMMllwwkkBBII®®bbvvttii††ssaaÂÂss††ssmm&&yyccuuggssttvvttßßTTII1199  nniiggeeddIImmssttvvttßß
TTII2200  BBIIkkaarrbbHHeeVVrr  GGaaccaarr¥¥ss√√aa  eeJJrrkkMMeeVVrr  ((  ddeeNNII††mmrraaCC¥¥  )),,  kkaarrttssflflUU®®bbqqSSggVV--
rrSSggrrbbss''eellaakkååkkjjaaBBiissˆ̂̈̈eellaakkQQUUkk  nniiggååkkjjaa®®kkLLaaeehhaammKKgg''  eeddaayykkaarrKKSS
®®TTBBII®®BBHHVVTTnneerraatt††mm  rrhhUUttddll''®®BBwwttii††kkaarrNN__qq~~SS11991166,,  ®®BBwwttii††kkaarrNN__qq~~SS11992255  ……®®BBww
ttii††kkaarrNN__VVeedd  ((  Bardez )),,    ®®BBwwttii††kkaarrNN__qq~~SS11994422    VVttuukkmmµµ®®BBHHssggÙÙTTaammTTaarr[[  
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eeddaaHHEEllgg®®BBHH®®KKUUEEhhmm--eeccoovv,,    ccllnnaarrMMeeddaaHHCCaattii  ««  EExxµµrr≤≤ssßßrr::  »»    eeJJllKKWWvvKKbbrrii--
yyaayyBBIIKKMMnniitteess~~hhaaCCaattiiddMMbbUUgg  ..

CCMMBBUUkkTTIIbbIIbbrriiyyaayyBBIIEEppnnkkaarrrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  kk~~̈̈ggkkaarreellbb®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  nnii
iiggllaavv  eeddIImm∫∫IIssMMeerrccnnUUvvkkaarrssƒƒaabbnnaammhhaacc®®kkyyYYnn  eehhAAffaa  ««  sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn  »»..
kkaarrbbeeggII̊̊ttEExxµµrreeyyookkmmiijj,,  EEppnnkkaarryyYYnneeyyookkmmiijjkk~~̈̈ggrrvvaaggqq~~SS11994455--5500  ..  CCMMBBUUkk
eennHHBBiiBBNN··nnaaGGMMBBIIEEppnnkkaarr´́nnddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiissxxaagglliicceellIIkkTTII22  rrbbss''yyYYnnhhUU
CCIImmiijj  kk~~̈̈ggeeKKaalleeddAAbbeeggII̊̊tt  ««sshhPPaaBBkkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn»»  ..

CCMMBBUUkkTTIIbbYYnnGGFFiibb∫∫aayyBBIInneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ccaabb''BBIIqq~~SS11996622  
mmkk  eeddaayyXXuubbXXiittCCaammYYyycciinn  CCYYyyTT&&BBeeyyookkkkuugg  eeddaayypp††ll''eess∫∫øøgg  GGgg˚̊rr  ff~~SSeeBB
TT¥¥  eeddaayymmaanncciinnmm~~aakk''eeQQµµaaHHKKYYcc--GGaann  rrkkssIIuupp††aacc''mmuuxxddwwkkGGgg˚̊rrff~~SSeeBBTT¥¥  eeddaayymmaann
kkaarrGGnnuuJJÔÔaattBBIIsseemm††cc  nniiggkkaarrccUUllhhflfluunneeddaayy®®kkuummrraaCCvvggßßaannuuvvggßßxx¬¬HH  nniiggGG~~kkmm~~aaggmm""UU
nniiccppgg  ..  kkaarrGGnnuuJJÔÔaatt[[ddwwkkGGaavvuuFF  ®®KKaabb''rrMMeessvv  kkSSeePPII¬¬ggFFMM  eeddaayymmaannnnaayyTTaahhaann
EExxµµrrCCYYyyccaatt''EEccggddMMeellIIgg  nniiggddwwkknnSSyykkeeTTAA[[eeyyookkkkuugg  ee®®kkaamm®®BBHHrraaCCbbJJÇÇaarrbb--
ss''sseemm††ccssIIhhnnuu  ..  eessddΩΩkkiiccççssÊÊHH  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩxx√√HHGGgg˚̊rrbbrriieePPaaKK  kkaarrssgg˚̊tt''ssgg˚̊iinn
rrbbss''GGaaCC∆∆aaFFrreexxtt††VVtt''ddMMbbggeeTTAAeellII®®bbCCaaCCnnttMMbbnn''ssMMLLËËtt  rrhhUUtt[[mmaannkkaarrbbHHeeVVrr
eeLLIIgg  nniiggkkMMeeNNIIttccllnnaaEExxµµrr®®kkhhmmkkuummµµ̈̈yynniiss††eemm""AAnniiyymmhhYYsseehhttuu  ..

CCMMBBUUkkTTII®®VVMMbbrriiyyaayyCCMMuuvviijjbbuuBB√√eehhttuu  EEddllbbNN††aall[[mmaannkkaarrTTmm¬¬aakk''sseemm††cc
kkaarrbb""uunnbb""ggrrbbss''sseemm††cceeddIImm∫∫IIkkaann''GGMMNNaaccvviijj  kkaarrBBIIXXaattdd**GGaaff··kkMMVVMMggeellIIrrUUbbeellaa
kkvvrr::eessnniiyy‰‰kk  eessgg--ssflfluunn´́ff  ..  kkaarrvvaayylluukkrrbbss''TT&&BBeeyyookkkkuuggmmkkeellIIssaaFFaa
rrNNrrddΩΩeellaakkllnn''--nnll''  ..  rrNNssiirrßßrrMMeeddaaHHCCaattiiKKSS®®TTeeddaayyeeyyookkkkuugg  nniiggmmaannss
eemm††ccCCaa®®bbFFaannEEttKKµµaannGGMMNNaaccccaatt''EEccgg  ssIIhhnnuuccaajj''eeVVkkcciinn,,  yyYYnn  nniiggEExxµµrr®®kk--
hhmm  ..

CCMMBBUUkkTTII®®VVMMmmYYyyssII††BBIIllTTÏÏppllrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  ..  kkaarrkkMMeeTTccGGnnÊÊaakk''TTII11rrbbss''
yyYYnn  EEttbb""uull--BBttVVnnFF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''TTII22rrbbss''yyYYnneeTTootteeddaayymmiinnddwwggxx¬¬ÁÁnn
..  kkaarrssMMeerrcc´́nneeKKaallbbMMNNggrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  ……ddMMeeNNIIeeqqııaaHHmmkkTTiissxxaagglliicceellII
kkTTII22eeddaayyssuuvvttiiƒƒPPaaBB  nniiggEEppnnkkaarryyYYnnUUbbnniiyykkmmµµeellII®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrreellII®®bbeeTTss
EExxµµrr  ..

CCMMBBUUkkTTII®®VVMMBBIIrrKKWWCCMMBBUUkkeeyyaabbll''  kkaarrssaakkll∫∫ggEEvvkkEEjjkkrrkkmmuuxxXXaattkkrrrraaÂÂss††
EExxµµrrCCaaggbbIIllaannnnaakk''  nniiggkkaarr®®bbeemmIIeemmIIllccMMeeJJHHnneeyyaaVVyybbccçç̈̈bb∫∫nn~~  nniiggGGnnaaKKttrrbb
ss''mmaattuu®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  eettII®®bbeeTTssEExxµµrrnnwwgg®®ttUUvvVVtt''bbgg''BBIIEEppnnTTIIsskklleellaakkddUUccccMM
VV""……  ??

eessµµrrxxMM∆∆¨̈ssUUmmeeGGaannkkaayyGGPP&&yyeeTTaassBBIIssMMNNaakk''bbgg@@  nniiggCCnnEExxµµrrTTSSggGGss''
eeTTaaHHbbIIVVnnllaaccaakkeellaakkeennHHeeTTAAeehhIIyykkII††  ……kk**eennAAmmaannCCIIvviittrrss''eennAAssBB√√´́ff©©eennAAeeLLII--
yykkII††  EEddllmmaannnnaammkk~~̈̈ggGGttƒƒbbTTeennHH  ssUUmmeemmtt††aaxxnnII††sseenn††aassddll''xxMM∆∆̈̈VVTT  EEddll®®KKaann''
EEttccgg''llaatt®®ttddaaggnnUUvvkkaarrBBiittxx¬¬HH@@  nniiggbbuuBB√√eehhttuu´́nnmmhhnn††rraayyeennHHEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ®®KKaa
nn''CCaaBBnnWW¬¬ddll''bbÌÌËËnn@@CCMMnnaann''ee®®kkaayy  ……eebbIIeehhaaccNNaass''®®KKaann''TTuukkCCaaeemmeerroonn  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[
eemmddwwkknnSSEExxµµrreeddIIrrCCaann''ddaann®®bbvvttii††ssaaÂÂss††ee®®KKaaHHff~~aakk''mmhhnn††rraayyddEEddll@@EEbbbbeennHHeeTToo  
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tteeTTAAGGnnaaKKttkkaall  ..
eeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakk**eeddaayy  kkMMhhuusskk~~̈̈ggkkaarrssrreessrr  kkaarrPP¬¬SSggPP¬¬aatt''  kkaarrssnnii~~ddΩΩaann

mmiinnssmmrrmm¥¥  EEttggEEttmmaanneeccoossmmiinnrrYYcc  ee®®JJHHffaammnnuussßßmm~~aakk''@@mmiinnEEmmnnssuuTTÏÏEEttyy--
ll''®®ttUUvvhhUUttmmiinnEEddllxxuusseennaaHHeeTT  L'homme n'est pas parfait ..  GGaa®®ss&&yyeehhttuu
eennHH  ssUUmmbbggbbÌÌËËnnmmiitt††GG~~kkGGaanneemmtt††aaGGPP&&yyeeTTaasseeddaayyGGnnuuee®®KKaaHHddll''xxMM∆∆̈̈VVTT  ..

®®kkuuggssIIuuGGaaffiill,,  ´́ff©©TTII88    EExxttuullaa    qq~~SS11998866

hiun-sIufan

esckI†epI†m
eeBBlleennHH®®bbeeTTssEExxµµrrVVnnTTTTYYllee®®KKaaHHmmhhnn††rraayydd**FFMMeellIIssllbb''  eeddaayyss¬¬aabb''  

GGss''EExxµµrrCCaaggbbIIllaann  ®®BBmmTTSSggGGss''TTSSgg®®ssuukkEExxµµrreeTTAAeeTToott  ee®®JJHHEEttrrbbbbEExxµµrr®®kk--
hhmmEEddllVVnnrrMMllaayykkMMeeTTccCCaattiissaassnn__  nniiggvvbb∫∫FFmm··rrbbss''EExxµµrrttaammeeKKaallbbMMNNgg
rrbbss''yyYYnn  EEddllBBYYkkeeKKVVnnGGnnuuvvtt††rrYYccmm††ggmmkkeehhIIyy  kkaalleennAArraaCC¥¥kkßß®®ttIIGGggmmIIuuqq~~SS
11884400  ..  yyYYnnVVnnbbJJÇÇaa[[®®BBHHssggÙÙEExxµµrreess¬¬øøkkJJkk''ddUUcc®®BBHHssggÙÙyyYYnn,,  [[mmÂÂnnII††EExxµµrr
®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrreess¬¬øøkkJJkk''ddUUccyyYYnn,,  eerroonnPPaassaayyYYnn,,  [[kkaabb''eeddIImmeeJJFFii,,  rrMMllaayy®®BBHH,,
bbMMpp¬¬aajjvvtt††GGaarraamm  ddUUccEEddllBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnneeFFII√√mmkkkk~~̈̈ggeeBBllffIIµµ@@kknn¬¬ggmmkkeennHH  ..
kkaalleeNNaaHHyyYYnneeFFII√√ppÊÊaall''  EEttddll''mmkkrraaCC¥¥bb""uull--BBtt  KKWW®®kkuummEExxµµrrvveegg√√ggQQ¬¬kk''nnwwgg®®TTww
ssII††kkaall''mm""aakk--eemm""AAnniiyymmhhYYsseehhttuueennHH  VVnnrrMMllaayy®®KKwwHHssggmmEExxµµrr,,  vvbb∫∫FFmm··nniigg®®bb
eeTTssEExxµµrrxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  KKµµaann®®bbeeTTssNNaammYYyyeellIIsskklleellaakkeeFFII√√VVnnddUUcceennAAeeLLIIyy  ..
®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrCCiitt5500PPaaKKrryy®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''eeccaall  ..  ®®kkuummEExxµµrrKKMMnniittyyYYnneennHHrrhhUUtt  
mmkkddll''ssBB√√́́ ff©©((11998877))eeKKeennAAEEttffaa  BBYYkkeeKKmmiinnVVnnssmm¬¬aabb''EExxµµrreeTT  KKWWBBYYkkkk∫∫tt''eeTTEEdd
llVVnnssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ((  ssMMddIIrrbbss''CCYYnn--eeCCOOnn  EEddllccUUllmmkkkk~~̈̈ggCCMMrrMMeexxAAGGIIuuddaagg  eennAA´́ff©©ddMM
bbUUggTTII2211  EExxvviicciiœœkkaa  qq~~SS11997799  ))  ..
((  kkkknn ––  eennAA´́ff©©ssMMuuccuuHHccUUllCCaammYYyyrrddΩΩaaPPiiVVllhhflfluunn--EEssnn  kkaallBBIÍ́ ff©©TTII2255  EExxFF~~ËË  qq~~SS  
11999988˘̆˘̆˘̆  eexxoovv--ssMMppnnVVnnssaarrPPaaBBffaa  ––  ®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmrrbbss''xx¬¬ÁÁnnVVnn®®bb®®BBwwtt††GGMM--
eeBBIIssmm¬¬aabb''rrggaalleeTTAAeellII®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrBBiitt®®VVkkddEEmmnn  ..  KKaatt''VVnnnniiyyaayyssMMuu
eeTTaass  nniiggssMMuu[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrr  ««  bbMMeePP¬¬ccGGttiittkkaalleeccaalleeTTAA  »»  ..  PP¬¬aammmmYYyyrrMM--
eeBBCC,,  nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††EExxµµrrhhflfluunn--EEssnnVVnnEEff¬¬ggbbJJÇÇaakk''  bbnnÊÊaabb''BBIIVVnnTTTTYYllyyll''®®BB
mmkkaarrccuuHHccUUllffaa  ––  EExxµµrrKKYYrreellIIkkEEllggeeTTaass  eeddIImm∫∫IIssnnii††PPaaBBnniiggkkaarrssMMrruuHHssMMrrYYllCCaattii
TTSSggmmUUll  !!  ..  eennHHeehhIIyyCCaaPPss††̈̈ttaaggyy""aaggcc∫∫aass''    bbJJÇÇaakk''GGMMBBIIkkll∫∫ll∫∫iiccnniiggkkaarrssflflMMuu
®®KKllMMuuKK~~aa  rrvvaaggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmTTSSggBBIIrr®®kkuummEEddllCCaaGGaayy""ggrrbbss''cciinn--yyYYnn  ))  ..

KKµµaann®®KKYYssaarrEExxµµrrNNaammYYyyEEddllffaammiinnmmaannssaacc''jjaattii,,  ““BBuukkmm††aayy,,  bbggbbÌÌËËnn®®bbuu--
ss®®ssII……GGflflMMuummaammIIgg  ss¬¬aabb''eeddaayyssaarrss~~aa´́ddEExxµµrr®®kkhhmmbb""uull--BBtteessaaHH  ..  ®®KKYYssaarrxx¬¬HH
ssll''EEttmm~~aakk''  xx¬¬HHmmYYyy®®KKYYssaarr®®ttUUvvss¬¬aabb''TTSSggGGss''  ..  CCaaååTTaahhrrNN__  ®®bbCCaaCCnnEExxµµrrCCaa  
ggddbb''BBIIrrmmWWuunnnnaakk''EEddllEExxµµrr®®kkhhmmCCeenn¬¬øøsseeccjjBBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eehhIIyyyykkmmkkee®®VV  
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sseeccaalleennAAvvaallPP~~MMFFiibbttIIeennaaHH  ®®ttUUvvss¬¬aabb''vviinnaasssswwggEEttTTSSggGGss''  ..  eeBBllEEddllyyYYnn
QQ¬¬aannJJnnccUUllmmkkyykk®®ssuukkEExxµµrrkkaallBBIIeeddIImmqq~~SS11997799eennaaHH  EExxµµrrGG~~kkPP~~MMeeBBjjeennAAvvaa--
llPP~~MMFFiibbttIIeennAArrss''EEtt®®bbmmaaNNCCaaggbbIIJJnn''nnaakk''bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  qqÌÌwwggeexxµµaaccEExxµµrreennAAeeccaall
rraatt''rraayyeeBBjjvvaalleeBBjjKKuummııss∫∫ËËvv  rreeNN††AAxx¬¬HHmmaanneexxµµaaccBBII®®VVMMrryynnaakk''eeTTAABBIIrrJJnn''nnaakk''
TTSSggccaass''  eekkµµgg  TTaarrkkbbIITTTTwwgg  ..

eeKKssmm¬¬aabb''eeddaayy®®KKbb''vviiFFII  EEddllPPaassaa®®kkhhmmeeKKnniiyyaayyffaa®®KKbb''rrUUbbPPaaBB  KKWWccaabb''
yykk®®ttgg''@@eeTTAAssmm¬¬aabb''  ……ddaakk''XXMMuukk~~̈̈ggmmnnIIÊÊrreeddaayyeeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµssBB√√EEbbbbyy""aaggrrhhUUtt
ddll''ss¬¬aabb''  nniiggvviiFFIIbbggÌÌtt''VVyy[[ddaacc''eeJJHHss¬¬aabb''yy""aaggEEssnneevvTTnnaa  ..ll..˘̆˘̆˘̆

ssMMeennrreennHHCCaakkaarrssaakkll∫∫gg®®ssaavv®®CCaavv  BBiiccaarrNNaarrkkFFaattuuBBiittnniiggbbuuBB√√eehhttuueeppßß
gg@@  EEddllCCaassaarrvvnn††nnSS[[®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr®®ttUUvvss¬¬aabb''vviinnaass  ®®JJtt''®®VVss''nniirraassGGss''
xxÊÊgg''®®bbmmaaNNCCaaggbbIIllaannnnaakk''eennHH  ..

ssMMeennrreennHH®®KKaann''EEttccgg''llaatt®®ttddaaggnnUUvvkkaarrBBiittxx¬¬HH@@EEddlleemmddwwkknnSSEExxµµrrxxMMbbMMbbwwTT
xxMMllaakk''xxMMssrreessrreeddIImm∫∫IIllaaggxx¬¬ÁÁnnBBIIkkaarreeff˚̊aalleeTTaassBBIIssMMNNaakk''kkUUnnEExxµµrrCCMMnnaann''ee®®kkaa--
yy,,  BBIIkkaarrddaakk''eeTTaassrrbbss''®®bbvvttii††ssaaÂÂss††EExxµµrr  nniigg®®bbvvttii††ssaaÂÂss††sskklleellaakk  ..

GGnniiccççaa®®ssuukkEExxµµrr  eettIÍ́ ff©©NNaaeeTTIIbbEExxµµrrmmaanneemmddwwkknnSSEEddlleeccHHKKiittddll''CCIIvvPPaaBBrraa--
®®ss††EExxµµrr  ddll''kkaarrKKgg''vvgg''́́ nn®®bbeeTTssEExxµµrr  !!

eeyyIIggxx√√HHeemmddwwkknnSS  ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijjeemmddwwkknnSSeevvoottNNaammVVnneeFFII√√bbrriiccççaaKK®®KKbb''yy""aagg
eeddIImm∫∫II®®ssuukkeeKK  [[®®bbeeTTsseeKKrrIIkkFFMMTTUUllaayy  !!

sniΩsJÔakat'bnƒy®BMEdnExµr
ssnniiΩΩssJJÔÔaaccuuHH´́ff©©TTII1188  EExxkkuumm∏∏::  qq~~SS11997799  ––

CCaassnniiΩΩssJJÔÔaasshh®®bbttiibbttii††kkaarrkk~~̈̈ggrryy::2200qq~~SS  eehhIIyynniiggbbnnƒƒyyCCaassmm©©aatt''kk~~̈̈gg  
rrvvaagg1100qq~~SSmm††gg  ..  ®®ttgg''xxTTII44´́nnssnniiΩΩssJJÔÔaaeennHH  bbJJÇÇaakk''BBIIkkaarrkkMMrriitt®®BBMMEEddnnmmiitt††PPaaBB
EEddllee®®KKaaggffaannwwggBBiinniitt¥¥BBiiPPaakkßßaaeeLLIIggvviijj  eeddaayyyykk®®BBMMEEddnnbbccçç̈̈bb∫∫nn~~eeFFII√√CCaaeeKKaall
ssnniiΩΩssJJÔÔaaccuuHH´́ff©©TTII77  EExxkkkk˚̊ddaa  qq~~SS11998822 ––

CCaassnniiΩΩssJJÔÔaakkaatt''bbnnƒƒyyEEddnnssmmuu®®TTEExxµµrrkk~~̈̈ggttMMbbnn''eekkaaHHeessHH  EEddllCCaattMMbbnn''mmaa
nnee®®bbggkkaatt  ..  rrbbbbeehhggssMMrriinn--hhflfluunnEEssnnVVnn®®bbKKll''eeTTAA[[yyYYnn  ..
ssnniiΩΩssJJÔÔaaccuuHH´́ff©©TTII2200  EExxkkkk˚̊ddaa  qq~~SS11998833 ––

ssII††BBIIkkaarrkkaatt''bbnnƒƒyy®®BBmmEEddnnEExxµµrr®®bbKKll''eeTTAAeevvoottNNaammCCaaffIIµµeeTToott  ..
qq~~SS11998844 ––

eeLL--DDwwkkffUU  ssmmaaCCiikkkkaarriiyyaall&&yynneeyyaaVVyyyyYYnnVVnnmmkkeeFFII√√TTssßßnnkkiiccççeennAA
kkmmıı̈̈CCaa  eehhIIyyVVnnBBnn¥¥ll''EENNnnSSeehhggssMMrriinn--hhflfluunnEEssnnffaa  ––  eettaaggmmaann®®KKYYssaarryyYY
nnmmYYyy®®KKYYkk~~̈̈ggccMMeeNNaamm®®KKYYssaarrEExxµµrrbbYYnn®®KKYYeennAATTIICCnnbbTT  nniigg®®KKYYssaarryyYYnnmmYYyy®®KKYYkk~~̈̈gg
ccMMeeNNaamm®®KKYYssaarrEExxµµrrBBIIrr®®KKYYeennAAttaammTTII®®bbCCMMuuCCnnnniiggttaammTTII®®kkuuggnnaannaa  ..
ssnniiΩΩssJJÔÔaaEExxFF~~ËË  qq~~SS11998855 ––

ssnniiΩΩssJJÔÔaakkMMNNtt''®®BBMMEEddnnbbnnƒƒyyddIIEExxµµrrCCaaffIIµµeeTToott  nniiggkkaarryyll''®®BBmm[[nniiKKmmyyYY
nnccUUllmmkkttSSggTTIIllMMeennAAeellIIEEddnnddIIEExxµµrr  eeddaayy[[EExxµµrrCCYYyypptt''ppgg''ssBB√√yy""aaggddll''nniiKK--  
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mmyyYYnnffIIµµ@@eennHH  mmaannkkaarryykkppÊÊHHEExxµµrr  ((eeddjjmmççaass''eeccjj))  ddkkddIIFFII¬¬[[eeTTAAnniiKKmmyyYYnnTTSSgg
eennaaHHppgg  ..
qq~~SS11998855 ––

eemmddwwkknnSSeevvoottNNaammVVnn®®bbkkaassffaa  ssnniiΩΩssJJÔÔaammYYyyssII††BBIIkkaarrllbb''bbMMVVtt''®®BBMMEEdd
nnrrvvaaggeevvoottNNaammnniiggkkmmıı¨̈CCaa  ..  ssnniiΩΩssJJÔÔaaeennHHCCaammeeFF¥¥aaVVyyrrbbss''eevvoottNNaamm[[nnii
KKmmyyYYnnffIIµµ@@ccUUllmmkkttSSggTTIIllMMeennAAeeddaayy®®ssbbcc∫∫aabb''eellIITTwwkkddIIEExxµµrr  EEffmmeellIIccMMnnYYnnnnii--
KKmmyyYYnnccaass''CCiittBBIIrrllaannnnaakk''kkaallBBIImmiinnTTaann''mmaannssnniiΩΩssJJÔÔaaeennHH  ..
ssnniiΩΩssJJÔÔaaccuuHH´́ff©©TTII2200  EExxkkkk˚̊ddaa  qq~~SS11998888 ––

hhflfluunn--EEssnnnniiggeegg√√øøgg--kkUUffaacc''VVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIssnniiΩΩssJJÔÔaaeennHH  EEddllssII††BBII
kkaarrrrkkddMMeeNNaaHH®®ssaayyvviivvaaTT®®BBMM®®bbTTll''EEddnn  rrvvaaggssaaFFaarrNNrrddΩΩssggmmnniiyymmeevvoott--
NNaammnniiggssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®bbCCaammaanniittuukkmmıı¨̈CCaa  eehhIIyyVVnnccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIkkiiccçç®®BBmm
ee®®BBooggmmYYyyeeTToottssII††BBIIll&&kk≈≈nnii††kk::®®BBMMEEddnnffIIµµ́́ nn®®bbeeTTssTTSSggBBIIrr  ..
qq~~SS11999911 ––

nniiKKmmyyYYnnkk~~¨̈gg®®ssuukkEExxµµrrmmaannccMMnnYYnneeLLIIggddll''bbIIllaannnnaakk''eehhIIyy  @@VVnnTTTTYYll
ssJJÇÇaattiiCCaaCCaattiikkmmıı̈̈CCaa  BBIIrrbbbbGGaayy""ggeehhggssMMrriinn--hhflfluunnEEssnnEEffmmeeTToott  ..

ccaabb''BBIImmaatt''ssmmuu®®TTeeLLIIggrrhhUUtteeTTAAddll''®®BBMMrrYYmmbbIImmuumm  ((EExxµµrr--llaavv--yyYYnn))  eeKKVVnn
bbgg≈≈iittbbeeggaallssIImmaa®®BBMMEEddnnccmm©©aayyBBII33eeTTAA88KKIILLËËEEmm""®®tt  ccUUllmmkkkk~~̈̈ggddIIEExxµµrr  ..  kkEEnn¬¬gg
xx¬¬HHbbgg≈≈iittccUUllddll''eeTTAA3300KKIILLËËEEmm""®®ttppgg  ..

eeBBllffIIµµ@@eennHH  ttaammrryy::rrUUbbPPaaBBpp˚̊aayyrrNNbb  (Satellite) EEddllGGaaeemmrriikkSSgg
ffttVVnn@@bbJJÇÇaakk''ffaa  eevvoottNNaammVVnnbbgg≈≈iitt®®BBMMEEddnnEExxµµrrCCaaffIIµµ  eeddaayyVVnnCCIIkkEE®®BBkkmmYY--
yyTTTTwwgg2255EEmm""®®tt    ccmm©©aayy555500KKIILLËËEEmm""®®tt    ttaammbbeeNN††aayy®®BBMMEEddnneexxtt††kkMMBBtt  kkaatt''
ttaammeexxtt††ttaaEEkkvv  kkNN††aall  ´́®®BBEEvvgg  ss√√aayyeerroogg  kkMMBBgg''ccaamm  ..  ®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrkk**®®ttUUvv
CCaabb''kkMMEENNnnCCaammYYyyrraaÂÂss††yyYYnn  kk~~̈̈ggkkaarrddΩΩaannCCIIkkEE®®BBkk  ««vviijjeettTTII22»»  eennHHEEddrr  ..  kk~~̈̈gg
eeBBllGGbb''rrMMnneeyyaaVVyyBBYYkkGGaayy""ggeehhgg--ssMMrriinn  ®®KKUUyyYYnnVVnnBBnn¥¥ll''EENNnnSS[[BBYYkk
eehhgg--ssMMrriinneeyyaaKKyyll''GGFF¥¥aa®®ss&&yyddll''®®BBMMEEddnnffIIµµrrvvaaggeevvoottNNaamm--kkmmıı̈̈CCaaeennHH  ssMMuu
kkMMuu[[nnwwkkKKiitteeTTAAddll''®®BBMMEEddnnccaass''eeFFII√√GGII√√  ..

karbMp¬ajsm∫ti†sil∫:vtƒ¨
buraNvb∫Fm·Exµr

kk~~̈̈ggrrbbbbbb""uull--BBttkkMMLL¨̈ggbbIIqq~~SS®®VVMMbbIIEExx´́mm∏∏́́ ff©©  ‰‰kkssaarrGGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrr®®ttUUvvbbnn  
EExxµµrr®®kkhhmmbbMMpp¬¬aajjeeccaalleexxÊÊccxxIIÊÊ  eeddaayy[[®®bbmmUUllyykkttaamm®®KKbb''vvtt††GGaarraamm  nnUUvv®®kkSSgg
KKmmIIıırr  ssaaÂÂss††aass¬¬wwkkrrwwtt  ccMMNNaarrBBuuTTÏÏssaassnnaa  kkMMNNaaBB¥¥TTUUnnµµaann  eerrOOggssaaÂÂss††aaEEll∫∫gg
ssaaÂÂss††aaeerrOOggbbuurraaNNnnaannaa  ((  ssaaÂÂss††aass¬¬wwkkrrwwttBBYYkkGGaaFFmmiiLLbbJJÇÇaa[[yykkeeTTAAeeddrreeFFII√√mmYY
kkJJkk''ssÊÊËËggnniigg®®ccUUtt®®ssUUvv˘̆˘̆˘̆        ‰‰®®kkSSgg®®kkaass''@@®®kkddaass''eeFFII√√GGMMBBIIssMMbbkkmmnn    vvaa®®bbmmUUll  
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yykkeeTTAAdduutteeccaall˘̆˘̆˘̆  ‰‰eessoovveePPAAvviijjBBYYkkvvaa[[mmUUrrVVrrIICCkk''  nniiggyykkeeTTAAKKrrdduutteeccaall  ((
ttaammpp¬¬ËËvvVVtt''ddMMbbgg--ssIIuussuuppuunn--ccMMkkaarreecckk  ))  CCaaBBiieessssssaaÂÂss††aaccaarrBBII®®bbvvttii††ssaaÂÂss††
EExxµµrr  EEddllBBMMuuTTaann''VVnneeFFII√√kkaarrssiikkßßaa®®ssaavv®®CCaavveennAAeeLLIIyy  ttaammTTIIssƒƒaannssMMxxaann''@@xx¬¬HHddUUcc
CCaa  ttaammvvtt††GGaarraammttMMbbnn''ffµµBBYYkk  bbnnÊÊaayyqqµµaarr˘̆˘̆˘̆  ttaammvvtt††GGaarraammxxaaggttaaEEkkvv  GGggrrbbUUrrII,,  VVPP~~MM,,
vvtt††hhaarr,,  kkaacc''rreeTTHH  ((ccMMNNaarrBBII®®bbvvttii††eeccAABBjjaassÂÂggaammhhuukk,,  vvtt††ee®®ttooll  rrMMllgg  ((ccMM--
NNaarrBBIIeerrOOggrrbbss''ååkkjjaaeetteeCCaammaass  ææeetteeCCaa®®kkhhmmkk))˘̆˘̆˘̆CCaaeeddIImm  ..  ssmm∫∫ttii††GGkkßßrr
ssaaÂÂss††eennHH  KKYYrr[[eessaakkss††aayyCCaaBBnn''eeBBkk  nniiggrrkkrrkkGGII√√mmkkee®®bboobbBBMMuuVVnn  ..  ttSSggBBIIrraa
bb''rryyqq~~SSmmkkeehhIIyy  eeTTaaHHbbIImmaannccMMVVMMggrrSSggCCll''ffMMyy""aaggNNaakk**eeddaayy  kk**ssmm∫∫ttii††vvbb∫∫--
FFmm··  GGkkßßrrssaaÂÂss††  ®®bbvvttii††ssaaÂÂss††TTSSggGGss''eennaaHH  VVnneennAAKKgg''vvgg''ttaammvvtt††GGaarraammnnaannaa
rrhhUUttmmkk..  rrbbbbBBYYkkeeqq√√ggnniiyymmhhYYsseehhttuullIIllaaBBuullkk††ÁÁccxxuusseeKKmmYYyysskklleellaa
kk  ddwwkknnSS®®ssuukkmmiinnddll''bbYYnnqq~~SSppgg  kk**bbJJÇÇaa[[bbMMppii¬¬ccbbMMpp¬¬aajjnnUUvveekkrr††ii__mmrrttkkCCaattiiEExxµµrrTTSSgg
eennaaHHGGss''rrllIIgg  ..  eekkrr††ii__mmrrttkkxxaagg‰‰kkssaarrGGss''TTSSggeennaaHH  eeyyIIggmmiinnGGaaccnnwwggrrkkmmkkvvii
jjVVnneessaaHHeeLLIIyy  ..

eerrOOggKKYYrr[[GGaaeeNNaaccGGFF··mmmmYYyyeeTToott  KKWWssmm∫∫ttii††ssiill∫∫::  ccmm¬¬aakk''ffµµ  rrUUbbbbddiimmaakkrr
ttaamm®®VVssaaTTbbuueerrGGggrrnnaannaa  ®®ttUUvvbbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajjddUUcctteeTTAA  ––

11--  ssmm&&yyEExxµµrr≤≤ssßßrr:: ––
BBYYkkGGttiiEExxµµrr≤≤≤≤ssßßrr::VVnnnniiyyaayyffaa  kk~~̈̈ggkkaarrttssflflUUCCaammYYyyVVrrSSgg  BBYYkkeeKKVVnnKKaa

ss''yykkbbuurraaNNvvttƒƒ̈̈bbddiimmaattaammbbuurraaNNssƒƒaannbbuueerrGGggrrkk~~̈̈ggttMMbbnn''rrnnaammddUUnnssMM  VVtt''ddMMbbgg
åått††rrmmaannCC&&yy  yykkeeTTAAllkk''[[QQµµÁÁjjeessoomm  yykklluuyyeeTTAATTiijjkkSSeePPII¬¬ggcc∫∫SSggCCaammYYyy
VVrrSSggxx¬¬HH  nniiggTTuukkCCaassmm∫∫ttii††ppÊÊaall''rrbbss''eemmEExxµµrr≤≤ssßßrr::eeFFII√√CCaaGG~~kkmmaann  ..

22--  ssmm&&yyssIIhhnnuu--llnn''nnll''  ––
eeccAAhh√√aayyGGnnuueexxtt††bbnnÊÊaayyqqµµaarr  hhflfluull--TTnn,,  ttaammeesscckkII††®®bbkkaass[[kkaarrNN__rrbbss

eellaakkssµµiï̈kk--eeyy  ((  nnaayyccMMNNgg''eennAAffµµBBYYkkqq~~SS11997711--7722  )),,  VVnn[[TTaahhaannKKaass''
yykkbbddiimmaakkrrssÌÌaatt@@  ttaammbbuurraaNN®®VVssaaTTnnaannaaeeTTAAllkk''[[BBYYkkeessoomm  ..  kk~~¨̈ggrrbbrr
rrkkssIIuubbMMpp¬¬aajjCCaattii  kk∫∫tt''CCaattiieennHH  eeKKmmaanneeFFII√√llaannssMMggaatt''ssMMrraabb''ååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkccuuHHeennAA
kk~~̈̈gg´́®®BBCCiittbbnnÊÊaayyqqµµaarr  ..  eeBBllyybb''eeTTIIbbååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkeessoommccuuHHmmkkddwwkkyykkbbddiimmaa
kkrrEExxµµrreennaaHH  ..  kk~~̈̈ggeerrOOggllYYccbbuurraaNNvvttƒƒ̈̈EExxµµrreennHHmmaanneeccAAhh√√aayyeexxtt††eesskk--ssMMeeGGoott
VVnnccUUllhhflfluunnCCaammYYyyppgg  ..  CCnnNNaa  TTaahhaannNNaaEEddllddwwggeerrOOggeennHH  ®®ttUUvvhhflfluull--
TTnn[[eeBBCCŒŒXXaattyykkeeTTAA®®kkEEbblleeccaallGGss''  ..  ttaammssMMddIIeellaakkssµµii ¨̈kk--eeyy
ffaahhflfluull  TTnnVVnnssmm¬¬aabb''bbMMbbwwTTmmaatt''kkUUnnTTaahhaannnniiggGG~~kk®®ssuukkGGss''ee®®ccIInnNNaass''  ..
eellaakkssiiµµ¨̈kk  eeyyVVnnbbEEnnƒƒmmffaa  hhflfluull--TTnnCCaaCCnnkk∫∫tt''CCaattii  bbMMpp¬¬aajjCCaattiieellxx11  ..  eeddaa
yykkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''bbMMbbwwTTmmaatt'' nniiggGGMMNNaaccpp††aacc''kkaarrxx¬¬SSggeeBBkkeennaaHHeennAAccuuggqq~~SS11997722
TTaahhaannkk**bbHHeeVVrrrrkkssmm¬¬aabb''hhflfluull--TTnneeccaall  EEtteemmBBuukkrrllYYyyeesskk--ssMMeeGGoott  ((11))
VVnnyykkååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkeeTTAAccuuHHeennAAffµµBBYYkkrrMMeeddaaHHkkUUnnCCwwggxx¬¬ÁÁnneennHH  rrYYcceehhIIyyyykkeeTTAAddaakk''
[[llYYccCCaattiieennAAbbrr´́bb""lliinneeTToott  ..  CCnneennHH‰‰ggEEddllkkwwbbbbMMVVtt''yykktt∫∫ËËggTTMMggnn''CCaaggbbII
rryykkaarr""aatteennaaHH  ..

®®BBHHeekkss®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbb®®bbkknnaaKKbbIIGGggeennAAkk~~̈̈gg®®VVggkkMMBBUUllPP~~MMVVNNnn''  nniiggkk∫∫aallGG  
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ssuurr:TT√√aarrVVll®®ttUUvveeKKllYYcc  ..  eennAACCiittPPUUmmiiGGUUrr®®VVssaaTT  nnaayyTTaahhaannss&&kkii††®®VVMMVVnnnnSS
TTaahhaanneeTTAAbb¬¬nn''yykkrrUUbbttaa®®BBhhµµnniigg®®BBHHPPKKeennss  ..  kkUUnn®®VVssaaTTbbuueerrGGggrrmmYYyyeennAA
kk~~̈̈ggdduubb´́®®BB  TTll''mmuuxxbbnnÊÊaayysswwkkrrggssIIuussuuppuunn  ®®ttUUvvBBYYkkTTaahhaannKKaass''yykkbbddiimmaakkaarr..

eennAAffµµBBYYkk  ccmm©©aayyBBIIrrKKIILLËËEEmm""®®ttBBII®®BBMMEEddnn  kkUUnn®®VVssaaTTbbuueerrGGggrrCCaa®®VVggffµµTTSSgg
mmUUllmmYYyy®®ttUUvveessoommyykkååTTÏÏmm∏∏aaKKcc®®kkmmkkssÊÊËËccyykkeeTTAAttMMeerroobbeennAAkk~~̈̈ggddIIeessoommeeTTAA  kk~~̈̈
ggssmm&&yy®®BBHHGGggeexxµµAA  ……ååkkjjaakkffaaffnneesskk--ssMMeeGGoott  ..

33-- ssmm&&yyEExxµµrr®®kkhhmm ––
BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ttaamm®®TTwwssII††bbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··rrbbss''ccwwkkeemm""AA  ((““EExxµµrr®®kkhhmm))  BBYYkk

TTmmiiLLeennHHVVnnbbMMpp¬¬aajjssmm∫∫ttii††bbUUrraaNNeennHHyy""aaggee®®ccIInn≤≤ttKKNNnnaa  ..  BBYYkkvvaa®®bbmmUUll
yykkttaammvvtt††GGaarraammnnUUvvbbddiimmaakkrrttUUccFFMM  ddwwkkttaammLLaann®®TTuuggyykkeeTTAAddUUrrGGMMbbiillCCaammYYyy
eessoomm  ……ee®®bbgg≤≤nnÏÏnn::  ..  vvtt††bbUUrraaNNVVNNnn''ee®®kkaammmmaannbbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈CCaaee®®ccIInn  mmaannbbddii
mmaa®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbb®®bbkknnaaKKBBIIrrqq¬¬aakk''BBIIffµµPPkk''  ((  Sandstone ))  kkMMBBss''BBIIrrEEmm""®®tt  ttSSggBBIIsstt
vvttßßTTII1144mmkkeemm""¬¬HH  nniiggbbddiimmaakkrrCCaaee®®ccIInneeTToottttMMkkll''TTuukkkk~~̈̈ggvviihhaarr  ..  kk~~̈̈ggbbrriieevvNNvvtt††
mmaannbbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈CCaaee®®ccIInn  mmaann®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbbssll''EEttEEPP~~nnTTMMhhMMbb""uunn®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbbeennAA®®VVssaa
ttVV""llii´́LL  ee®®JJHHTTIIssƒƒaannVVNNnn''CCaakkEEnn¬¬ggEEddll®®BBHHVVTTCC&&yyvvrrµµ&&nnTTII77VVnnkkssaagg
ååTTiiÊÊssddll''BBuuTTÏÏssaassnnaa  ee®®kkaayyBBIIbb®®gg˚̊aabbkkaarrbbHHeeVVrreennAAttMMbbnn''eennHHrraabbTTaabbmmkk  ..  BBYY
kkEExxµµrr®®kkhhmmVVnneerrIIssyykkBBuuTTÏÏrrUUbbttUUcc@@eeTTAAddUUrreessoommyykkGGMMbbiill  yykkee®®bbggssSSgg
mm""aassflflUUtt  ‰‰bbddiimmaakkrrFFMM@@BBYYkkvvaavvaayykkMMeeTTcceeccaall  CCJJÇÇËËnnyykkeeTTAAccaakk''eeccaallkk~~̈̈ggssÊÊwwgg
ee®®JJHHBBYYkkCCnnssaammaann¥¥GGss''eennHHvvaa®®ttUUvvkkaarryykk®®BBHHvviihhaarreeTTAAeeFFII√√CCaammnnIIÊÊrrBBiieessaaFFnn__  eeBB
TT¥¥vvHHeeJJHHmmnnuussßßrrss'' [[ssiissßßeeBBTT¥¥ll©©iittll©©gg''vvaa    ssiikkßßaaBBIIvviiCCÇÇaaeeBBTT¥¥CCaakk''EEss††gg  ..
ssaarrmmnnIIÊÊrrvvtt††eeJJFFiivvaall  ®®ttUUvvBBYYkkvvaaeerrIIbbMMpp¬¬aajjyykkbbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈eeTTAAddUUrreessoomm  yykkvviihhaarr
eeFFII√√CCaammnnIIÊÊrrXXMMuuXXSSgg˘̆˘̆˘̆..  ®®VVssaaTTvvtt††‰‰kkPP~~MMEEddllCCaass~~aa´́dd®®BBHHVVTTååTTyyaaTTiitt¥¥aavvrr&&µµnnkk
ssaaggkk~~̈̈ggqq~~SS991100  VVnn®®ttUUvvBBYYkkTTmmiiLLGGnn††rrFFaannGGss''eennHH  yykkeeFFII√√CCaaKKuukkXXMMuuXXSSggEExxµµrr
EEddllBBYYkkvvaaccaatt''TTuukkffaaCCaassMMNNll''BBuukkrrllYYyy´́nnrrbbbbssggmmccaass''  ‰‰CCJJÇÇSSggeeFFII√√BBIIffµµ
VVyyee®®kkoommEEpp~~kkxxaaggtt∫∫ËËgg®®VVssaaTT®®ttUUvvBBYYkkvvaaeerrIIKKaass''vvaayybbMMEEbbkkyykkeeTTAAccaakk''®®kkaall
ff~~ll''BBIIvvtt††‰‰kkPP~~MMmmkkJJmm‰‰kk  mmkkTTII®®bbCCMMuuCCnnddUUnnTTaavv  ..  kkaarrbbMMpp¬¬iiccbbMMpp¬¬aajjvvttƒƒ̈̈bbUUrraaNN
®®VVssaaTTbbUUrraaNNEExxµµrr  vvtt††GGaarraammVVnneeFFII√√eeLLIIggTTUUTTSSgg®®bbeeTTssEExxµµrr  KKWWCCaakkaarrbbMMpp¬¬aajj®®KKwwHH
ssggmmEExxµµrr[[ssaabbssUUnn¥¥bbgg''  ssmmttaammbbMMNNggrrbbss''eemmddwwkknnSSyyYYnnhhUU--CCIImmiijjEEtt
mm††gg  ..

44--  ssmm&&yyyyYYnn--eehhggssMMrriinn // hhflfluunnEEssnn ––
BBYYkkyyYYnnVVnneerrIIyykkssmm∫∫ttii††KKrruuPP&&NNÎÎttaammvvtt††nnaannaa  rrUUvvccmm¬¬aakk''ttaamm®®VVssaaTTTTeenn¬¬VV

TTII,,  PP~~MMCCIIssUUrr,,  GGggrrbbUUrrIĬ̆ ˘̆˘̆  ssaarrmmnnIIÊÊrrssaallaarrccnnaaddwwkkyykkeeTTAA®®ssuukkvvaabbwwggbbnn††yykkeeTTAA
llkk''eennAAhhuuggkkuugg  BBYYkkeehhgg--ssMMrriinnkk**llYYccKKaass''yykkbbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈yykkeeTTAAllkk''[[eessoo
mm--yyYYnnEEddrr  ..  BBYYkkyyYYnnVVnnKKaass''yykkeekkaaddiimmaasseennAAeeccttiiyyttMMkkll''®®BBHHssaarrIIrriikkFFaattuu
eennAAmmuuxxssƒƒaanniiyyrrffeePPII¬¬gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  BBYYkkvvaallYYccyykkkk∫∫aall®®BBhhµµBBIIkk~~̈̈ggssaarrmmnnIIÊÊrr
vvtt††eeJJFFiivvaall˘̆˘̆˘̆..

55--  BBYYkkccllnnaattssflflUUEExxµµrr ––
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eemmBBYYkkccllnnaattssflflUUrreebb""HHrreeVV""HHttSSggBBIIqq~~SS11997788mmkk  ssuuTTÏÏEEttrrss''eeddaayy[[BBYYkkTTaa--
hhaannKKaass''yykkbbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈ttaamm®®VVssaaTTnnaannaaeeTTAAllkk''[[eessoomm  bb¬¬nn''rraaÂÂss††yykkmmaass
eeBB®®CC  ..  kkUUnnTTaahhaannrrbbss''ssII√√--eeFFOOnn,,  ssBB√√́́ ff©©rrss''®®kkuuggttaakkUUmm""aa  ((rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann))VVnn
nniiyyaayyffaa  ––  ssII√√--eeFFOOnnVVnn[[TTaahhaannccUUHHeeTTAAKKaass''mmkkbbddiimmaa  ……vvaayyyykk®®BBHHeekkss
((kk∫∫aallGG~~kkttaa))  yykkmmkkllkk''[[eessoomm  ..  ssBB√√´́ffTTaahhaannrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆xx¬¬HHkkMMBBuuggEEttbbMMppii¬¬
ccbbMMpp¬¬aajjKKaass''yykkbbUUrraaNNvvttƒƒ¨̈BBII®®VVssaaTTnnaannaaeeTTAAllkk''[[eessoommEEddrr  ddUUccCCaaåått††mm--
eessnniiyy´́LL--vviirr::  rrYYmmCCaammYYyyTTaahhaannvvrreessnniiyyeeTTaavviibbuull  eeTTAAKKaass''bbUUrraaNNvvttƒƒ¨̈eennAA
®®VVssaaTTyyaaggddggMM  ((ssaarrBBtt··mmaannGGggrrbbUUrrII  ccuuHH´́ff©©TTII3311  mmkkrraa  11999911)),,  eellaakkEEkkmm--
EEccgg,,  ss&&kkii††bbYYnnssIIuuffaa,,  eeQQµµaaHH´́qq  nniiggeellaakkpp˚̊aayymmYYyyXXYYnn--eerrOOnn  VVnnKKaass''yykkrrUUbb
bbddiimmaaeellaakkeekkeettss√√rr::®®BBhhssƒƒ®®VVMM  kkMMBBss''BBIIrrEEmm""®®ttBBIIrrttwwkk  eeTTAAllkk''tt´́ff¬¬CCaammYYyy´́ff
CCaatt´́mm¬¬77llaannVVtt  ((ssaarrBBtt··mmaannGGggrrbbUUrrIIccuuHH´́ff©©TTII3311  mmkkrraa  11999911))  CCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆..

kkUUnnsseemm††ccssIIhhnnuu,,  nneerraatt††mm--cc®®kkBBggßß,,  kk**CCaaeemmxxaaggbbMMpp¬¬aajjvvttƒƒ̈̈bbuurraaNNEExxµµrrmm~~aa
kk''EEddrr  eeddaayybbJJÇÇaa[[kkUUnnTTaahhaanneeTTAAKKaass''yykkbbuurraaNNvvttƒƒ̈̈ttaamm®®VVssaaTTnnaannaa  mmkkll
kk''[[BBYYkkQQµµÁÁjjeessoomm  ..  TTiijjppÊÊHHtt´́mm¬¬11llaannVVtteennAAssuurriinn[[®®bbBBnnÏÏCCaattií́ ff  ((  ®®bbBBnnÏÏ
TTII66  ))  ®®bbBBnnÏÏ®®VVMMeeTToottnniiggkkUUnneennAAVV""rrIIss__  ..

kkMMNNtt'' ––  ttMMbbnn''PPaaKKxxaagglliicceexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ffµµBBYYkk  ssMMbbUUrreeddaayybbUUrraaNN®®VVssaaTTbbuu
eerrGGggrrCCaaee®®ccIInn  xxÊÊgg''CCiitt®®VVMMrryykkEEnn¬¬gg  ..  ®®VVssaaTTbbuueerrGGggrrGGss''TTSSggeennaaHHee®®ccIInnkk--
ssaaggBBII≤≤ddΩΩ  ®®ttUUvvVVkk''EEbbkkrrllMMKKrrCCaaBBMMnnUUkk  CCaaTTYYllGG~~kkttaa  kkbb''TTSSggrrUUbbbbddiimmaakkrreennAAkk~~̈̈gg
BBMMnnUUkkeennaaHH  ..  TTIIbbUUrraaNNssƒƒaannGGss''TTSSggeennaaHHeennAABBMMuuTTaann''VVnneeFFII√√kkMMNNaayy®®ssaavv®®CCaavveennAA
eeLLIIyykk~~̈̈ggssmm&&yyeekkaaHHssnnii††PPaaBBrrbbbbsseemm††ccssIIhhnnuueennaaHH  ..  eessoommEEttggEEttccUUllmmkk
llYYccCCIIkkKKaass''yykkbbUUrraaNNvvttƒƒ̈̈ttaamm®®VVssaaTTGGss''eennaaHHCCaaeerrOOyy@@ddUUccCCaa  ®®VVssaaTTkkMMEEBB
gg®®JJvvccmm©©aayyxxÊÊgg''ddbb''KKIILLËËEEmm""®®ttxxaagglliiccss√√aayyeecckk,,  ®®VVssaaTTeemmbbuuNN¥¥,,  ®®VVssaaTT
bbnnÊÊaayyTTaabbkk~~̈̈gg®®kkuumm®®VVssaaTTbbnnÊÊaayyqqµµaarrCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆..

eebbIIEExxµµrr®®KKbb''KK~~aa  ®®KKbb''rrbbbb  ®®KKbb''nniinn~~aakkaarrnnSSKK~~aabbMMpp¬¬aajjCCaattii‰‰ggyy""aaggeennHH  eettIIBBYYkk
eeKKnnSSKK~~aaeeTTAArrMMeeddaaHHCCaattii  ……kk**nnSSKK~~aaeeTTAArrMMeeddaaHHyykkGGMMNNaacceeddIImm∫∫IIbbMMpp¬¬aajjCCaattii  ??

((11))  CCaaCCnnBBuukkrrllYYyyCCaaggeeKKmmYYyykk~~̈̈ggrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩllnn''--nnll''  rrkkssIIuu  ((mmiinnVVcc''mmaanneeddIImmTTuunn))  rrtt''BBnnÏÏCCaa

mmYYyynnaayyTTuunnFFMM@@eennAAVVtt''ddMMbbggddwwkkTTSSggTTUU@@rreeTTHHeePPII¬¬gg  rrkkssIIuuCCaammYYyyssuugg--ssaakk''kk~~¨̈ggkkaarrkkaabb''´́®®BBeeQQIIEExxµµrr

yykkeeTTAAllkk''eennAA®®ssuukkeessoomm  eemmllYYccbbuurraaNNvvttƒƒ̈̈EExxµµrreeTTAAllkk''[[QQµµÁÁjjeessoomm  ..  eeddaayyBBuukkrrllYYyyxx¬¬SSggeeBBkk

kk**®®ttUUvvpp¬¬aass''eeccjjkk~~̈̈ggqq~~SS11997744  ((CCMMnnYYsseeddaayyåått††mmeessnniiyyssrr--eehhaarr))  EEttVVnnnniiyyaayy®®VVbb''BBYYkknnaayyTTuunn

eennAAVVtt''ddMMbbgg  rrddΩΩkkaarreexxtt††nnaannaa  ®®KKUUbbee®®ggoonnffaa  xxMM∆∆̈̈nnwwggvviill®®ttLLbb''mmkkvviijjCCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††VVtt''ddMMbbggddEEddll

..  EEmmnneesskk--ssMMeeGGoottVVnnvviillmmkkvviijjeennAAeeddIImmqq~~SS11997755  BBuukkrrllYYyyeellIIsseeddIImm  ..  CCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††CCYYyy

TT&&BBsseemm††cc““  ((BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm))  eeddaayyddwwkkkkSSeePPII¬¬gg  ®®KKaabb''rraall''@@EExx  eeTTAApp††ll''[[EExxµµrr®®kkhhmm  BBII88eeTTAA1100LLaann

GMC TTaahhaann  ..  CCaaeeBBCCŒŒXXaattssMMllaabb''bbMMbbwwTTmmaatt''rraaÂÂss††EExxµµrr  CCnnNNaaEEddllddwwggBBIIGGMMeeBBIIkk∫∫tt''CCaattiirrbbss''eesskk--

ssMMeeGGoott  nnwwgg®®ttUUvvBBYYkk´́ddddll''®®kkEEbblleeccaall  ddUUccCCaakkUUnnTTaahhaannBBIIrrnnaakk''eennAAbbnnÊÊaayy´́®®BB®®CCUUkk  ((pp¬¬ËËvvBBIIssIIuussuuppuunn

eeTTAA®®kkLLaajj''))  EEddllhhflflaannssUUrreemmbbJJÇÇaakkaarreeQQµµaaHHmm""aa--GGUUnn  BBIIeerrOOggddwwkkkkSSeePPII¬¬ggnniigg®®KKaabb''ccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggttMMbbnn''xxµµSSgg

..  CCaaCCnneellµµaaPP®®ssII,,  kk~~̈̈ggkkaarriiyyaall&&yyeexxtt††  eesskk--ssMMeeGGoottmmaanneellxxaaFFiikkaarrppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  ssuuTTÏÏCCaa®®ssIIeekkµµgg@@ccMM

nnYYnn77nnaakk'',,  mmaann®®bbBBnnÏÏccuuggCC√√aaeennAAccMMkkaarrssMMeerraagg,,  [[eeKKrrkk®®ssII@@yykkmmkk[[ddUUccCCaakkUUnnkkaatt''cciinnyyYYnneennAAppßßaarr  
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ee®®kkaamm  pp¬¬ËËvveellxxBBIIrrkknn¬¬HH  yykkmmkk[[eesskk--ssMMeeGGoottkk~~̈̈ggll©©aaccmmYYyyeennAAmm""UUEEttlleexxtt††ee®®kkaayyssaallaaTTkkßßiiNN  ((

ll©©aacceennaaHHeessµµrrkkMMBBuuggGGgg̈̈yyeellggeennAAeeCCIIggmm""aaffµµmmuuxxppÊÊHHCCYYll,,  ppÊÊHHeellaakkmm""aatt''--eerrOOmmGG~~kkeeFFII√√kkaattcciinnyyYYnn  ))  ..  ttaa

mmEEjj""rrssaaÂÂss††aaccaarr¥¥kkUUllaabb--ssaallIIrrtt~~EEttmmiinnVVnn  EEttVVnnssaaÂÂss††aaccaarr¥¥eeccjjqq~~SS11997733mm~~aakk''eennAAvviiTT¥¥aall&&yy

GGflflaabb--XXuutteeTTAAvviijj  ..  TTaakk''TTggVVnnGG~~kk®®KKUUbbzzmmssiikkßßaamm~~aakk''eeQQµµaaHHttaann''--yykk''ssflflaanneennAATTkkßßiiNNssaallaa  ((  Eco

le primaire groupe sud ))  TTll''mmuuxxvvtt††kkMMEEppggeehhIIyyTTiijjppÊÊHHeennAAkkaacc''®®CCuuggssaallaaTTkkiißßNN  nniiggpp¬¬ËËvveeTTAAbbrr--

´́bb""lliinn  nniiggkkUUnnLLaannhhuuggddaammYYyy[[eeTToottppgg  ..  eeddaayyssaarrCCnneennHHee®®bbIIGGMMNNaaccCCiiHHCCaann''pp††aacc''kkaarr  ddUUccCCaaeess††

cc®®ttaajj''ddaabb--QQYYnn  ……kkffaaffnnQQMMuu  ((eess††cc®®ttaajj''ccuuggee®®kkaayybbggÌÌss'',,  ttMMNNTTII55´́nn®®ttkkUUlleeccAAhh√√aaEEbbnn  EEddnn

VVtt''ddMMbbgg  ccgg√√aatt''bbUUJJ··´́nnrraaCCaaNNaacc®®kk´́ff))  eennaaHHeeTTIIbbeesskk--ssMMeeGGoott  mmaannrrhhssßßnnaammee®®kkAAmmYYyyeeTToott  EEddll

GG~~kkVVtt''ddMMbbggddaakk''[[ffaa  ®®BBHHGGggeexxµµAA  ..
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