
buB√ehtu´nkarTMlak'sIhnu

ccaabb''ttSSggBBIIqq~~SS11996600eerrooggmmkk  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnFF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''rrbbss''
eemmddwwkknnSSyyYYnnnniiggcciinn®®bbCCaammaanniittuu  ee®®JJHHEEttsseemm††ccssIIhhnnuummiinnssaall''xx¬¬ÁÁnneellaakk  nniigg
mmiinnssaall''nnrrNNaaCCaass®®ttUUvv  nnrrNNaaCCaammiitt††[[VVnncc∫∫aass''llaass''  ..  ttaammkkaarrBBnn¥¥¨̈HHrrbbss''
eemmddwwkknnSScciinnCCUU--eeGGggLLaayy  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnbbJJŒŒbb''EEllgg[[sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkbbnn††
kkaarrkkssaaggpp¬¬ËËvvff~~ll''''kk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrtteeTTAAeeTToott  ee®®JJHHeemmddwwkknnSScciinnVVnnbbMMPP&&yysseemm††ccssII
hhnnuuffaa  ––  ««  GGaaeemmrriikkSSggssgg''pp¬¬ËËvvFFMM@@  KKWWmmaannbbMMNNggggaayy®®ssYYllccuuHHyynn††eehhaaHHccMMVVMMgg
ddeeNNII††mmGGMMNNaaccBBIIssIIhhnnuu  »»  ..  eennHHKKWWCCaayyuuTTÏÏvviiFFIIrrbbss''cciinn  ((nniiggyyYYnnhhUU--CCIImmiijj))  EEdd
llccgg''[[TTIICCnnbbTT®®ssuukkEExxµµrreennAAddaacc''®®ssyyaallBBIIssggmmddwwkknnSS  BBIIkkaarrTTaakk''TTggCCaammYYyy
TTII®®kkuugg  [[CCIIvvPPaaBB®®bbCCaaCCnneennAACCnnbbTTppÊÊ̈̈yyKK~~aa®®ssLLHH  BBIICCIIvvPPaaBBrraaÂÂss††kk~~̈̈ggTTII®®kkuugg  kk~~̈̈gg
eeKKaalleeddAAkkMMuu[[TTIICCnnbbTTEExxµµrrrrIIkkccMMeerrIInnVVnn  eeddIImm∫∫IITTuukk{{kkaass[[yyYYnnnniiggEExxµµrr®®kkhhmmggaa
yy®®ssYYllkk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√eeXXaassnnaa  TTaakk''TTaajjrraaÂÂss††EExxµµrr[[®®ssLLaajj''®®TTwwssII††®®kkhhmm  ddUUccEEdd
lleemm""AA--eessTTuuggVVnneeFFII√√VVnneeCCaaKKCC&&yykk~~¨̈ggccMMeeNNaamm®®bbCCaarraaÂÂss††cciinn®®kkII®®kkeennAATTIICCnnbbTT
EE®®ssccMMkkaarr‰‰®®ssuukkcciinnBBIImmuunnmmkkeennaaHH  ..

eeddIImm∫∫IIppaabb''cciitt††eemmddwwkknnSScciinnnniigg®®BBmmaannsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkppgg  sseemm††ccssIIhhnnuuVVnn
bbJJÇÇaaeellaakkXXwwmm--TTiittnnSSTTaahhaannhh¬¬ÁÁggeess¬¬øøkkJJkk''ssIIuuvviill  eeccjjeeTTAA®®bbmmUUllssiissßßaannuu--
ssiissßßBBII®®KKbb''vviiTT¥¥aall&&yyrrddΩΩnniigg‰‰kkCCnnkk~~̈̈gg®®kkuugg  ((CCaaBBiieessssssiissßßBBIIvviiTT¥¥aall&&yyccMMeerrIInn
vviiCCÇÇaa--kkmmıı̈̈CCbbuu®®tt))  eeTTAAvvaayyssƒƒaannTTUUttGGaaeemmrriikkSSgg,,  ssƒƒaannTTUUttGGgg''eeKK¬¬ss  ((CCiittvviimmaann‰‰kkrraa--
CC¥¥  kkaalleennaaHHeessµµrrEEddllCCaassiissßßff~~aakk''TTII44vviiTT¥¥aall&&yyssIIuussuuvvttiiƒƒ  VVnnttaammeeTTAA  eehhIIyy
QQrreemmIIlleellIIcciieeJJIIççmmvviiffII®®BBHHnneerraatt††mmxxaagglliicc  eeXXIIjjssiissßßmmYYyy®®kkuummkkMMBBuuggeerrIIkkkkaa
yyhhII√√llkkuunnTTmm¬¬aakk''ttaammbbggÌÌÁÁccBBIICCaann''eellIImmkkee®®kkaamm)),,  vvaayybbMMpp¬¬aajjTTIIccaatt''kkaarrTTssßßnnaavvddII††  
eellaakkeessrrII  ((CCaabb''xxaaggtt∫∫ËËggvviiTT¥¥aall&&yyssIIuussuuvvttiiƒƒ))  kk~~̈̈ggqq~~SS11996633  pp††aacc''««CCMMnnYYyymmaannccMMNN
gg»»  rrbbss''sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  eehhIIyybbeeggII̊̊nn««CCMMnnYYyy≤≤ttccMMNNgg»»rrbbss''cciinneebb""kkSSgg  rruussßßII
nniigg®®bbeeTTsskkuummµµ̈̈yynniiss††dd´́TTeeTToottvviijj  eehhIIyyddll''qq~~SS11996655  ssIIhhnnuukk**pp††aacc''ccMMNNggTTUU
ttCCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkCCaassƒƒaaBBrrEEttmm††gg  ..

kkaarrpp††aacc''CCMMnnYYyysshhrrddΩΩVVnneeFFII√√[[eessddΩΩkkiiccççEExxµµrrssÊÊHH  mmaannvviibbttii††yy""aaggFF©©nn''  ..  ffvviikkaa
CCaattii®®ttUUvvccuuHHeeGGaannffyy  ee®®JJHHccMMNNaayyee®®ccIInnCCaaccMMNNUUll  eeddaayy®®bbBB&&nnÏÏddwwkknnSSEExxµµrrKKµµaann
®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBB  ..  ssmm∫∫ttii††FFmmµµCCaattiimmaanntt∫∫ËËggkkeeNNÎÎøøggtt∫∫ËËggTTTTwwmm  ((  Sapphires, rubies

))  rraabb''eekkaaddiidduull¬¬aarr  rrtt''BBnnÏÏeeccjjttaammeexxtt††ccnnÊÊbbUUrrII  ((  eeTTAAhhuuggkkuugg  rrYYcceeTTAAssII√√ss  ®®kkuummhhflfluunn
´́qq~~tt∫∫ËËggssII√√ssssaall''ffaa  ´́bb""lliinnssiiƒƒtteennAAkk~~̈̈gg®®ssuukk´́ff  eehhIIyytt∫∫ËËggkkeeNNÎÎøøgg´́bb""lliinnCCaa
tt∫∫ËËggCCaabb''eellxxmmYYyy  ))  ((1133)) ..  rrddΩΩmmiinneeccHHrrkk®®bbeeyyaaCCnn__  eehhIIyyTTuukkeePPaaKKppllssmmuu®®TT

((1133)) ddIIxxÊÊgg''CCaagghhaassiibbKKIILLËËEEmm""®®tt®®kkLLaammaannEErr""tt∫∫ËËggkkeeNNÎÎøøggeexxoovv  kkeeNNÎÎøøggss  kkeeNNÎÎøøggeellOOgg  ((
bbflfluuttNNSSffgg))  tt∫∫ËËggTTTTwwmm  eeBB®®CC´́ff  tt∫∫ËËggttgg˘̆˘̆˘̆..  qq~~SS11997733  eessµµrrVVnneeTTAArrkkssIIuuTTiijjllkk''tt∫∫ËËggeennAA´́bb""
lliinn  ((kkuugg´́ss))  tt∫∫ËËggeexxoovvmmiinnTTaann''́́ qq~~ttUUcc@@  ((BBIIrr……bbII®®KKaabb''TTmm©©nn''mmYYyykkaarraa""tt))  kkaalleennaaHHmmaanneeKKCCIIkkVVnn
tt∫∫ËËggeexxoovvmmYYyyTTmm©©nn''CCaaggbbIIrryykkaarraa""tt  TTMMhhMMbb""uunnBBggmmaann''EEcc      GG~~kkCCIIkkVVnn@@EEttBBIIrrllaanneerroolleeTT  tt∫∫ËËgg  
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eennaaHH®®ttUUvveeccAAhh√√aayyeexxtt††kkiibbLLiibbyykkVVtt''eeTTAA  ..  eerrOOggeennHHll∫∫IIddll''PP~~MMeeBBjj  eellaakkGGiiuunn--ttSSVVnnmmkkeemmII
llEEtt®®ttUUvvBBYYkkQQµµÁÁjjnniiggeeccAAhh√√aayyeexxtt††nnSSBBgg√√aagg  bbnn¬¬bb''ffaaKKµµaanntt∫∫ËËggee®®ccIInneeTT  mmaannEEttbbnnii††ccbbnn††ÁÁccssMMrraa
bb''[[rraaÂÂss††KK~~aarrkkssIIuucciiJJççwwmmCCIIvviittbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  eeffAAEEkkTTiijjtt∫∫ËËggee®®ccIInnmmkkBBIIhhuuggkkuugg  ddUUccCCaaVV""ggssuugg  ((mmaa
nnCCaaggeeKKTTiijjtt∫∫ËËgg®®KKaabb''FFMM@@))  ,,  ssIIuuKKgg''  ((TTiijjtt∫∫ËËgg®®KKaabb''lliiÌÌtt))  nniiggmmaanneeffAAEEkkkkUULLaa  EEddllmmaanneeddIImmkkMM
eeNNIItteennAA´́bb""lliinn  ttSSggEEttBBIICCIIddUUnnCCIIttaaeeKKmmkk  ddUUccCCaaeeffAAEEkkKKYYnn--CCIIgg  mmaanntt∫∫ËËggmmYYyyTTMMhhMMbb""uunnmmuuxxnnaaLLii
kkaa´́dd  KKaatt''nniiyyaayyffaa  VVnnTTiijjkkaallBBIIqq~~SS11994488  tt´́mm¬¬bbYYnnJJnn''eerrooll  ..  eerrOOggtt∫∫ËËgg´́bb""lliinneennHH  ®®ssuu
kkEExxµµrrKKµµaannVVnnkkMḾ́ rrbbgg''BBnnÏÏccUUllrrddΩΩeessaaHH  ..

[[yyYYnnnniiggQQµµÁÁjjeessoommccUUllmmkkeekkoorryykk  eeddaayy®®ttUUvvKK~~aaCCaammYYyyeeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrr
((1144)) ´́®®BBeeQQII®®ttUUvvBBYYkkQQµµÁÁjjeessoommccUUllmmkkkkaabb''eeddaayyeeccAAhh√√aayyeexxtt††  mmaanneesskk--
ssMMeeGGoottCCaaeeddIImmhhflfluunnKK~~aaCCaammYYyyssuugg--ssaakk''  CCaammYYyyBBYYkkQQµµÁÁjjeessoomm  ..  kkaarrddwwkknnSSeecc--
jjCC&&rreekkAAssflflUUnniigg®®ssUUvvmmiinn®®KKbb''®®KKaann''eeLLIIyy  ..  EEffmmBBIIeellIIvviibbttii††eennHHeeTToott  tt´́mm¬¬CC&&rreekkAAssflflUU
®®ttUUvvccuuHHeeffaakkkk~~̈̈ggppßßaarrGGnn††rrCCaattiieeTToott  ..  sseemm††ccssIIhhnnuu,,  eeddaayyeeCCOOss††aabb''ttaammKKMMnniittBBYYkk
eeqq√√ggnniiyymmnniiggeemmddwwkknnSScciinn  kk**ssMMeerrcceeFFII√√CCaattUUbbnniiyykkmmµµsshh®®KKaassnnaannaa,,  ®®kkuummhhflfluunnddww
kknnSSTTMMnniijjeeccjjccUUll  (( Import-Export ))  eerraaggcc®®kk‰‰kkCCnn˘̆˘̆˘̆..  EEttGG~~kkkkaann''kkaarrBBuukkrrllYY
yyKKµµaannmmnnssiikkaarrCCaattiiKKµµaannkkaarrGGbb''rrMMhh√√wwkkhh√√WWnnxxaaggEEpp~~kkeessddΩΩkkiiccçç  eehhIIyyCCMMnnYYyyBBII®®bbeeTT
sskkuummµµ̈̈yynniiss††kk**mmiinn®®KKbb''®®KKaann''  nniiggKKµµaannKKuuNNPPaaBBEEffmmeeTToott  ..  eellIIssBBIIeennHHeeTTAAeeTToott
eennaaHH  GGgg˚̊rr®®ttUUvveeccjjttaammppßßaarrggggiitt  eeddaayycciinnKKYYcc--GGaannhhflfluunnKK~~aaCCaammYYyyGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicc,,
GGflfl̃̃uu--mm""aaNNUUrriinn,,  nnaayyTTaahhaannxx¬¬HH,,  ®®bbCCaaCCnnxx¬¬HH  nnSSyykkeeTTAAllkk''[[BBYYkkeevvoottkkuugg  yykkCCaa
®®VVkk''eerroollEEkk¬¬ggkk¬¬aayyssuuTTÏÏssaaFF  mmiinnVVnnrrUUbbiiyybb&&NNˆ̂GGnn††rrCCaattiieessaaHH  ..

kkMMhhuussnneeyyaaVVyydd**FF©©nn''mmYYyy  KKWWkkaarrGGnnuuJJÔÔaattrrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu[[yyYYnneevvoott
kkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ttSSggmmUUllddΩΩaannnniiggTTIIGGKKeessnnaaFFiikkaarrsswwkkeellIIddIIEExxµµrr  VVnnpp††--
ll''ppllGGaa®®kkkk''ee®®ccIInnCCaaggllÌÌ  ..

BBYYkkyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnnbbeeJJççHH[[®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreellIIbbHH--
eeVVrrTTaammTTaarrddIIBBIIEExxµµrr  kk~~̈̈ggEExxååssPPaaqq~~SS11996688  nniiggbbeeggII̊̊ttKKSS®®TTpptt''ppgg''GGbb''rrMMBBYYkkEExxµµrr®®kk
hhmmEEddllmmaannTTIIttSSggeennAATTIICCiitt@@mmUUllddΩΩaanneeKK  ..

kkaarrCCYYyyyyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††EEddllsseemm††ccssIIhhnnuuyyll''ffaa  CCaammeeFF¥¥aaVVyyGGaaccbbeeJJççøø
ssssÂÂggaammeennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrreennaaHH  ®®ttLLbb''CCaahhuuccppllppÊÊ̈̈yyeeTTAAvviijj  KKWW®®TTgg''VVnnnnSSss--
ÂÂggaamm[[rraallddaallccUUllmmkkkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrreeTTAAvviijjeessaaHH  ..

sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkVVnnssMMeerrccttaammkkMMeeTTccmmUUllddΩΩaannGGKKbbJJÇÇaakkaarryyYYnneevvoottkkuugg--eevvoo
ttNNaammxxaaggeeCCIIggkk~~̈̈ggEEddnnddIIEExxµµrr  ee®®JJHHeeKKmmaannPPss††̈̈ttaagg®®KKbb''®®KKaann''  kk~~̈̈ggkkaarrEEddllrraaCCaa
NNaacc®®kkEExxµµrr  VVnnCCYYyyCCMMrrkkTTaahhaannyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  CCYYyyCCJJÇÇËËnn
pp††ll''GGgg˚̊rrnniiggssmm∏∏aarr::sswwkk  EEddllyynn††eehhaaHHGGaaeemmrriikkSSggffttVVnnCCaaee®®ccIInn    nniiggVVnnssÊÊËËcc  

((1144)) mmiitt††PPkkii††CCMMnnaann''CCaammYYyyxxMM∆∆̈̈VVnneeccjjeeTTAAbbee®®ggoonneennAAeekkaaHHkkuuggVVnn[[kkaarrNN__ffaa  kkUUnnbb""UUllIIss  GG~~kk
rraaCCkkaarrkkMMbbiiuukkkkMMbb""uukkeeqq¬¬øøttssMMuucc∫∫aabb''mmaannkkUUnnTTUUkkeennssaaTT  TTUUkkeennaaHHssMMrraabb''CCYYll[[BBYYkkeessoommccUUllmmkkccaabb''
®®ttII  bbggaarr  kk~~̈̈ggEEddnnTTwwkkEExxµµrr  ddll''EExxccSSEEttTTTTYYllkkMḾ́ rrccMMnnYYnnBBIIrrmmWWuunneerrooll  ccMMeeJJHHkkUUnnTTUUkkddaakk''mm""aassIIuunnttUUcc
mmYYyy  ((qq~~SS11996677))  ..
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yykkTTSSggLLaannddwwkkGGgg˚̊rr  ff~~SSeeBBTT¥¥  ssaaÂÂss††aavvuuFFeeTTAA[[eevvoottkkuuggeennaaHHppgg  ..
sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkee®®bbIIyynn††eehhaaHHeebb--5522  [[eeTTAATTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkttaamm®®BBMMEEddnnEExxµµrr

--eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  eehhAAffaa  ««®®bbttiibbttii††kkaarrsswwkkGGaahhaarreeBBll®®BBwwkk  Operation

Breakfast »»  eehhIIyybbEEnnƒƒmmeeddaayy  ««  ®®bbttiibbttii††kkaarrGGaahhaarr´́ff©©®®ttgg'',,  ®®bbttiibbttii††kkaarrGGaahhaarr
eeBBllll©©aacc  »»˘̆˘̆˘̆..ll..  CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''hhUUrrEEhh  ..

yyll''ee®®KKaaHHGGaassnn~~mmkkddll''  sseemm††ccssIIhhnnuukk**yyll''®®BBmmssuuxxcciitt††PPÇÇaabb''ccMMNNggTTUUtt
CCaammYYyysshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkvviijjkk~~̈̈ggEExxmmiiffuunnaaqq~~SS11996699  ..

sseemm††ccssIIhhnnuukkaalleennaaHHeeddaayyeeTTaarrTTnn''eeTTAAttaammGG~~kkmm~~aaggmm""UUnniicc  EEddllccgg''[[ssII
hhnnuueeFFII√√BBiiFFIIrraaCCaaPPiieesskk  ((eeddIImm∫∫IIxx¬¬ÁÁnnVVnneeLLIIggCCaaGGKKmmeehhssIIeeBBjjyyss))  nniigghhaakk''ddUU
ccCCaaccgg''ddkkxx¬¬ÁÁnnBBIInneeyyaaVVyymmkkeessaayyrraaCC¥¥CCaaeess††ccvviijj  eeddaayy®®KKbb''BBiiFFII®®cctt®®BBHH
nngg&&ll  sseemm††ccssIIhhnnuueeccjjmmuuxxTTTTYYlleeFFII√√  nniiggyykkGG~~kkmm~~aaggeeccjjmmuuxx  [[®®bbCCaarraaÂÂss††
EExxµµrrVVnnssaall''®®KKbb''KK~~aappggkk~~̈̈ggBBiiFFIIeennaaHH  eennAA®®KKbb''eexxtt††kk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrr  ..

eeddaayyGGss''pp¬¬ËËvvnnwwggeeddjjTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggeeccjjBBIIEEddnnddIIEExxµµrreennaaHH
sseemm††ccssIIhhnnuukk**rrkkeellsseeccjjeeTTAABB¥¥aaVVllCCmm©©WWeennAA‰‰®®bbeeTTssVVrrSSgg  eennAA´́ff©©TTII66  mmkk
rraa  11997700  ..  eebbIIttaammkkaarrBBiittvviijjeennaaHH  KKWWsseemm††ccssIIhhnnuueeccjjeeTTAArrkkkkaarrGGgg√√rrkkrrssMMuu[[
eemmddwwkknnSScciinn  rruussßßIIeeFFII√√ssmmııaaFFbbgg≈≈MM[[kkggTT&&BByyYYnnkkuummµµ¨̈yynniiss††ddkkffyyeeccjjppuuttBBIIEEddnn
ddIIEExxµµrr  ..  ®®VVkkddNNaass''  KKWWeennAAeeddIImmqq~~SS11997700eennHH‰‰gg  EEddllsseemm††cceeQQ√√ggyyll''ffaa  ««
ssÂÂggaammVVnnrraallddaallccUUllmmkkkk~~¨̈gg®®bbeeTTssEExxµµrreehhIIyy@@®®TTgg''VVnnbbeeJJççjjkkMMhhwwggCCaa
ssaaFFaarrNN::®®bbqqSSggnnwwggBBYYkkkkuummµµ̈̈yynniiss†† (2) »»  ..

eeqq¬¬øøtteeBBlleennaaHH®®TTgg''ssiirriimmtt::EEddllmmaannTTMMnnaass''rraaCCvvggßßCCaammYYyyssIIhhnnuu  ((1155)) ®®bb
EENNnn  kk**rrYYmm´́ddCCMMrruujjeellaakkllnn''--nnll''CCaammiitt††  eeddaayymmaannkkaarrKKSS®®TTBBII®®kkuummssWWgg--
gg""uukkffaajj''ppgg  [[TTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuu  eeddaayybbeeggII̊̊tt[[mmaannVVttuukkmmµµTTaammTTaarr[[yyYYnneevvoottkkuugg--
eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggddkkffyyeeccjjBBIIEEddnnddIIEExxµµrr  nniiggkkaarrvvaayyssƒƒaannTTUUtteevvoottkkuuggnniiggssƒƒaa
nnTTUUtteevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ((1166)) eennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..

((1155)) ttaammcc∫∫aabb''rraaCC®®ttkkUUllEExxµµrr  ee®®kkaayyhh¬¬ÁÁggssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIvvggßßssuuKKtteeddaayyssÊÊHH  ee®®JJHHeessoommyykk
eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  eessoommrraabbeennaaHH  ®®ttUUvvssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIeerr""tteeLLIIggeessaayyrraaCC¥¥  EEttVVrrSSggyyll''eeXXIIjjffaa
®®TTgg''mmuunnIIeerr""ttCCaammnnuussßßccaass''  BBiiVVkkBBtt''[[bbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__VVrrSSggeennaaHH  VVrrSSggkk**ssMMeerrccyykkssiissßß
eennAA´́®®BBnnKKrr,,  nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu,,  ®®BBHHCCnnµµ1177qq~~SSmmkkeessaayyrraaCC¥¥vviijj  ee®®JJHHCCaaeekkµµggggaayy®®ssYYllBBgg√√kk''
bbeeJJÇÇaarrddwwkk  ..  eennHHeehhIIyyCCaaTTMMnnaass''rraaCCvvggßßEExxµµrr  rrvvaaggEExxßßnneerraatt††mmEEddllmmaannssIIhhnnuuCCaattMMNNaagg  nniigg
vvggßßssIIuussuuvvttiiƒƒ  ((ssIIuussuuvvttiiƒƒssiirriimmtt::CCaattMMNNaagg))  kk~~̈̈ggvviibbttii††nneeyyaaVVyyEExxµµrr  CCaabbuuBB√√eehhttuummYYyyEEddrr  kk~~̈̈ggkkaarr
TTmm¬¬aakk''sseemm††ccssIIhhnnuueennHH  ..  kkaarrEEddllVVrrSSggyykksseemm††ccssIIhhnnuummkkeessaayyrraaCC¥¥eennaaHH  KKWWccgg''yykkrraa
ÂÂss††EExxµµrrTTSSggmmUUllTTuukkCCaakkJJÇÇHHVVrrSSgg  kkaarreennHHddUUccKK~~aannwwggeevvoottNNaamm  EEddllyykkhhflfluunn--EEssnneellIIkkeeLLIIgg
[[eeFFII√√CCaannaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††EExxµµrrssBB√√́́ ff©©EEddrr  ..
((1166)) kkaarrEEddllssiissßßccUUlleeTTAAvvaayyssƒƒaannTTUUtteennaaHH  eeKKyykkVVnn‰‰kkssaarrssmm©©aatt''yyYYnn  EEddllssiikkßßaaBBIIccMM
NNuucceexxßßaayyrrbbss''nnaammWWuunnEExxµµrr  eemmddwwkknnSSEExxµµrrffaa  ««  eemmddwwkknnSSEExxµµrr  nnaayyTTaahhaannEExxµµrr  mmÂÂnnII††EExxµµrr  ccUUllcciitt††
lluuyyeellxxmmYYyy  ®®ssIIeellxxBBIIrr  bbkkßßBBYYkknniiggGGMMNNaacceellxxbbII  »»  ..  ‰‰kkssaarreennaaHH®®ttUUvv®®kkssYYggssmm©©aatt''EExxµµrr
eeKKbbMMbbwwTTeeccaallVVtt''eeTTAA  mmiinnyykkmmkkssiikkßßaa  ……ppßßBB√√ppßßaayy[[rraaÂÂss††EExxµµrr  ……eemmddwwkknnSSEExxµµrrddwwggeeLLIIyy  ..
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rdΩ®bharTMlak'sem†csIhnu

ddbb''́́ ff©©ccuuggee®®kkaayykk~~¨̈ggzzaann:CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrr  sseemm††ccssIIhhnnuummiinnTTaann''ssMMeerrcccciitt††
yy""aaggNNaaeennAAeeLLIIyyeeTT  ..  bbuuBB√√eehhttuuCCMMrruujjeellaakkllnn''--nnll''nniigg®®TTgg''ssiirriimmtt::yykkmmkk
ee®®bbIIeennaaHH  kk**eennAAEEttmmiinncc∫∫aass''CCaaGGII√√EEddrr  ..  eennAA´́ff©©TTII88mmiinnaa11997700  mmaannVVttuukkmmµµ®®bbqqSSgg
kkggTT&&BByyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  EEddllttSSggeennAAeellIIddIIEExxµµrr  CCaaBBiieesssseennAA
ttMMbbnn''ccMMBBuuHHeesskkEEttmm††gg  EEddllyynn††eehhaaHHeebb--5522VVnneeFFII√√kkaarrTTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkyy""aaggFF©©nn''
FF©©rr  (3) ..

sseemm††ccssIIhhnnuuEEddllyyaaggeeccjjeeTTAATTII®®kkuuggVV""rrIIss__  ffaaeeddIImm∫∫IIeeTTAABB¥¥aaVVlleerraaKKeennaaHH
KKWWmmkkBBII®®TTgg''mmaannkkMMhhuussTTTTaakk''TTTTaammkk~~¨̈ggkkaarr[[kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg
ttSSggmmUUllddΩΩaanneellIIEEddnnddIIEExxµµrr  eehhttuueennHH®®TTgg''®®ttUUvvEEttddkkXX¬¬aassiinn  TTuukk{{kkaass[[eellaakk
llnn''--nnll''ccaatt''kkaarrbbeeNN††jjkkggTT&&BByyYYnnkkuummµµ¨̈yynniiss††eeccjjssiinn  rrYYcceess††ccssIIhhnnuunnwwgg
yyaaggvviill®®ttLLbb''mmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijj  eehhIIyyVVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnnBBIIkkaarreeccaaTT®®bbkkaann''eeppßßgg@@  VVnn
®®BBHHnnaammffIIµµmmYYyyeeTToottffaa  ««bbiittaaeeddjjeeyyookkkkuugg»»  BBIIEEddnnddIIEExxµµrr  EEttssIIhhnnuummiinnnnwwkkddll''
eeTTffaa  ®®TTgg''ssiirriimmtt::VVnnrrYYmmKK~~aaCCaammYYyyllnn''--nnll''    ee®®KKaaggeerroobbccMMTTmm¬¬aakk''®®TTgg''BBII®®bbmmuuxxrrddΩΩ
EExxµµrreessaaHH  ..

ttaammkkaarrBBiitteeTTAAvviijjeennaaHH  eellaakkllnn''--nnll''nniigg®®TTgg''ssiirriimmtt: VVnneeFFII√√kkaarrTTaakk''TTgg
CCaammYYyyssWWgg--gg""uukkffaajj''eerrooggrrhhUUttmmkk  ..  CCaaååTTaahhrrNN__kk~~̈̈ggccuuggqq~~SS11995588  eeBBllEEddll
sseemm††ccssIIhhnnuubbJJÇÇaa[[kkggeeyyaaFFBBlleexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ  eeTTAABB&&TTÏÏccaabb''ddaabb--QQYYnneennAAeessoomm
rraabb  nniiggeennAA´́ff©©TTII2200mmkkrraa11995599  ccaabb''bbkkßßBBYYkkeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''TTSSggGGss''eennAATTII
®®kkuuggPP~~MMeeBBjjeennaaHH  eellaakkllnn''--nnll''VVnn[[eellaakkllaavv--FFaannssWWuu  ((ccaagghh√√aaggvviiTT¥¥aall&&yy
‰‰kkCCnneexxmmrraa))  eeKKcceeddaaHHxx¬¬ÁÁnnmmYYyyrryy::ssiinn  eehhIIyyeeTTAAeeFFII√√kkaarrTTaakk''TTggKK~~aaCCaammYYyyeellaa--
kkssWWgg--gg""uukkffaajj''eennAA‰‰eevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  EEtteellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnn[[eellaakk
llaavv--FFaannssWWuuvviillccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijjeeFFII√√CCaarrnnuukkkk~~̈̈gg  ee®®JJHHCCiittddiittnnwwggeellaakkllnn''--
nnll''  ..  ‰‰KKMMeerraaggkkaarrTTmm¬¬aakk''sseemm††ccssIIhhnnuu  kk**eerroobbccMMeeddaayyeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''EEddrr
EEtt®®TTgg''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt::  EEddllccgg''eeFFII√√eess††cceeddaayy®®ccEENNnnnnwwggssIIhhnnuueennaaHH  kk**eerroobb
ccMMTTmm¬¬aabb''ssIIhhnnuuEEddrr  KKWWVVnnssMMeerrcc[[eeFFII√√KKttsseemm††ccEEttmm††gg  EEttllnn''--nnll''mmiinnyyll''
®®BBmmttaamm  TTuukk[[sseemm††ccyyaaggeeccjjeeTTAAee®®kkAA®®bbeeTTssEExxµµrrssiinn  eeTTIIbbTTmm¬¬aakk''®®TTgg''CCaaee®®kkaa
yy  ddUUccCCaaeellaakkllnn''--nnll''rruujjsseemm††ccssIIhhnnuu  [[ccUUllrrYYmmCCaammYYyyxxµµSSggss®®ttUUvvrrbbss''
®®bbeeTTssEExxµµrr  ((yyYYnnxxaaggeeCCIIggnniiggEExxµµrr®®kkhhmm))  EEttmm††gg  ..

´́ff©©TTII44  ddll''99  EExxmmkkrraaqq~~SS11996688  kk~~̈̈ggKKMMeerraaggkkaarreerroobbccMMeennHH  ((1177)) eellaakkssWWgg--

((1177)) EExxµµrreessrrII220055nnaakk''ssMMuuccuuHHccUUllttaammeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  mmaannTTSSggkk∫∫ÁÁnncc∫∫aabb''ttssflflUU  kk∫∫ÁÁnneeXXaassnnaammkk
CCaammYYyyppgg  EEcckkccaayyddll''TTaahhaannEExxµµrr[[PP∆∆aakk''rrllwwkk  ..  kk~~¨̈ggGGttƒƒbbTTeeXXaassnnaammaannEEccggBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''
´́nnnneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''ssIIhhnnuu  ..  ee®®kkaayyBBIIVVnnGGaannGGttƒƒbbTTTTSSggBBIIrreennaaHHxx¬¬HH@@mmkk  eeBBllyyaaggccaabb''
´́ddnnaayyTTaahhaannEExxµµrreessrrIIccuuHHccUUlleennaaHH    ssIIhhnnuuhhaakk''ddUUccCCaayyll''BBIIkkMMhhuussnneeyyaaVVyy®®TTgg''EEddrr  eeTTIIbb  
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sseemm††cc®®TTgg''®®BBHHssEEnnßßgg  ((yyMM))  CCaaxx¬¬SSgg  eennAAnnwwggmmuuxxnnaayyTTaahhaannEExxµµrreessrrIIccuuHHccUUll  nniiggnnaayyTTaahhaann
eexxmmrrPPUUmmiinnÊÊ  ..  ®®TTgg''mmaannbbnnÊÊËËllffaa  ––  ««  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaEExxµµrrEEbbkkVVkk''KK~~aa  xx¬¬HHCCaaEExxµµrree®®kkaamm  xx¬¬HHCCaaEExxµµrrkk
NN††aall  eennHHmmkkEEttBBIImmeennaaKKmmbbrreeTTss  »»  ..  TTaahhaannEExxµµrreessrrIIccuuHHccUUlleennaaHHKKWWmmaann9988nnaakk''  ddwwkknnSSeeddaa
yyeellaakkeettaa--xxaajj''  mmkkBBIIbbuussGGMMeeBBAA,,  110077nnaakk''ddwwkknnSSeeddaayyeellaakkffaacc''--ssYYnn  mmkkBBIIbb""uuss††ii__ff˚̊ËËvv,,
112200nnaakk''CCaa®®kkuummccll&&ttCCJJÇÇËËnneess∫∫øøgg  GGaavvuuFF  nniigg®®VVkk''EExx  eennAAbb""uuss††ii__kkaabb''eeCCIIgg  ..

gg""uukkffaajj''VVnn[[TT&&BBEExxµµrreessrrIIeennAA®®ssuukkeessoommeeFFII√√CCaammkkssMMuuccuuHHccUUll  eehhIIyykkaalleennaaHH
sseemm††ccssIIhhnnuuVVnneeFFII√√BBiiFFIITTTTYYllBBYYkkeeKK  EEddllmmaanneellaakkffaacc''--ssYYnnCCaattMMNNaaggEExxµµrr
eessrrII  eennAAkk~~̈̈ggbbrriieevvNNvvaalleemmrruu  ..  kk~~̈̈ggkkggTT&&BBEExxµµrreessrrIIeennaaHH  mmaanneellaakkssiiuunn--KKiinneennAA
kk~~¨̈ggeennaaHHppggEEddrr  EEddllVVnneeXXIIjjsseemm††ccssIIhhnnuu®®TTgg''®®BBHHkkEEnnßßgg((yyMM))  mmkkBBII®®TTgg''
hhaakk''ddUUccCCaayyll''eeXXIIjjBBIIkkMMhhuussnneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''®®TTgg''xx¬¬HH@@EEddrr  kk~~¨̈ggeerrOOggEExxµµrr
EEbbkkVVkk''KK~~aaeennHH  ..

sseemm††ccssIIhhnnuuVVnnvvaayyEExxßßllYYssmmkkffaa  ®®TTgg''nnwwggccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijj  eeddIImm∫∫II
yykkeellaakkllnn''--nnll''nniigg®®TTgg''ssiirriimmtt::  [[eeTTAAqq¬¬ggeeqqII¬¬yyKK~~aaeennAAnnwwggmmuuxx®®bbCCaarraaÂÂss††  ..
ssIIhhnnuuVVnnssMMeerrccffaa  nnwwggyyaaggnniivvtt††nn__ccUUllPP~~MMeeBBjjvviijjeennAA´́ff©©TTII1188  mmiinnaa  11997700  ..
´́ff©©eennaaHHBBYYkkssIIhhnnuunniiyymmVVnnyykkTTgg''CCaattiieeTTAAeeddaatthhUUrrEEhhrr  ttaammddggpp¬¬ËËvvmmiitt††PPaaBBEExxµµrr
--ssUUeevvoott  ttSSggBBIIvvaallccMMNNttyynn††eehhaaHHeeJJFFiicciinnttuugg  rrhhUUttddll''®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  mm~~aakk''@@
nnwwkkffaa  eellaakkllnn''--nnll''nniigg®®TTgg''ssiirriimmtt::  mmuuxxCCaannwwggTTTTYYllTTaarruuNNkkmmµµkk~~̈̈ggkkaarrrrwwggTTTTww
gg®®bbuuggeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarreennHH  ..  kk~~̈̈ggeeBBllCCaammYYyyKK~~aaeennaaHH  ®®kkuummssIIhhnnuunniiyymmnniigg®®kkuumm®®bb--
qqSSggssIIhhnnuu  kkMMBBuuggeeKKookkKKrrKK~~aaeeddIIrr®®bbmmUUllrrkkkkmm¬¬SSggKKSS®®TT  (4) ..

BBYYkk®®bbqqSSggCCaammYYyysseemm††ccssIIhhnnuummaanneellaakkllnn''--nnll'',,  ®®TTgg''ssIIuussuuvvttiiƒƒ--ssiirriimmtt::
nniiggkkggTT&&BBCCaattii  bbuuKKlliikkxxuuTTÊÊkkaall&&yy  ®®BBmmTTSSggrrddΩΩssPPaappgg  ..  ‰‰BBYYkkKKSS®®TTsseemm††ccssII
hhnnuummaannGGflfl̃̃uu--mm""aaNNUUrriinn  ((bbgg´́ff¬¬sseemm††cc)),,  EExxkk--vvaa""nn''DDII,,  nnaayyTTaahhaannbbIInnaakk'',,  KKUU--rruunn  nniigg
kkggbb""UUllIIss,,  eellxxaaFFiikkaarrkkggTT&&BBeeCCIIggeeKKaakknniiggssuuEEss††nn--EEhh√√rrNNgg''EEddss  nniiggBBYYkkGGPPii
VVlleexxtt††PPaaKKee®®ccIInn  (5) ((CCaaBBiieesssseesskk--ssMMeeGGoott))  ..

kk~~¨̈ggPPaaBBGGaassnn~~eennaaHH  eellaakkllnn''--nnll''VVnnccaatt''[[eellaakkvvrreessnniiyy‰‰kkeessgg--
ssflfluunn´́ff ((1188)) ccaatt''EEccggkkaarrJJrrTTbb''TTll''  EE®®kkggmmaannccllaaccllVVjj''KK~~aarrvvaaggKK~~aa‰‰gg  nniigg
eerroobbccMMTTbb''TTll''CCaammYYyykkggTT&&BByyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggppgg  ..

((1188)) kk~~¨̈ggccMMeeNNaammnnaayyTTaahhaannCCMMnnaann''TTII11nniiggTTII22  mmaannEEtteellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeTT  EEddllmmaann®®VV--
CC∆∆aaQQ¬¬aass´́vv  eessµµaaHH®®ttgg''  nniiggmmaannKKMMnniittssaaFFaarrNNrrddΩΩnniiyymmppgg  ..  ssUUmmbbJJÇÇaakk''EEddrrffaa  nnaayyTTaahhaann
EExxµµrrCCMMnnaann''TTII11  mmaanneellaakk  ––  ®®ssII--ssaamm""nn,,  GGflfluuyy--ssyy,,  hhflfluull--XXuunn  ((CCaakkUUnneellaakkbbflflUU--
hhflfluullCCiittddiittnnwwggssIIhhnnuu)),,  eeppgg--ppaann''GGIIuu,,  zzaabb∫∫nnaa--ggiinn,,  qqaayy--LLaayy,,  hhflflUU--®®TTYYkk,,  sskk''--ssflfluuttssaa
xxnn,,  bb""uukk--ssMMGGaann  ..  nnaayyTTaahhaannCCMMnnaann''TTII22mmaann  ––  eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff,,  eeBBAA--llwwmmvvaa"",,  ®®kkUUcc--ssMM
eerrcc,,  ssuuEEss††nn--EEhh√√rrNNgg''EEddss((CCaabb''EExxßßeellaahhiittBBIIBBYYkk®®kkuummppßßggee®®BBggBB&&rrTTuuyyeehhss  eeGGss∫∫aajj""̈̈ll))
GGflfl˜̃uu--mmaa""NNUUrriinn  ((VVnn®®ttUUvvssIIhhnnuutteemmII¬¬ggss&&kkii††  BBIInnaayyccMMNNgg'',,  eeddaayy,,  mmkkCCaannaayyTTaahhaannkk~~̈̈ggqq~~SS1199--
5522  eeddaayyssIIhhnnuussBB√√®®BBHHTT&&yynnwwggnnaaggkkJJÔÔaamm""UUnniicc--GGIIuussIIuu  ““BBuukkCCaattiiGGIIuuttaallII  CCaabbÌÌËËnneellaakkGGflfl˜̃uu--mm""aaNNUU
rriinn  ““BBuukkss&&kkii††bbIIGGflfl˜̃uu,,  ““BBuukkeeppßßggKK~~aamm††aayyCCaammYYyy)),,  nniiggddYYgg--cc&&nnÊÊssaarraa""tt  ..
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®®kkuummnnaayyTTaahhaannEEddllKKSS®®TTsseemm††ccssIIhhnnuuTTSSggbbIImmaanneellaakk  ––  hhflfluull--XXuunn,,  eeppgg--ppaann''GGIIuu
nniigg®®kkUUcc--ssMMeerrcc  ..  ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkeeVV""--ffnn  ffaa  ––  eellaakk®®kkUUcc--ssMMeerrcc®®bbuuggyykk
kkSSeePPII¬¬ggmm&&rreeCCbbIIeeddIImmVVjj''pp††kk''eepp¬¬aaggccUUllppÊÊHHeellaakkllnn''--nnll''  kk~~¨̈ggEEppnnkkaarreeFFII√√XXaatteellaakkeessgg--ssflfluu
nn´́ffeennaaHH  ..  GGtt††ccrriittrrbbss''eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  KKWWmmiinnggaayyTTuukkcciitt††nnrrNNaa  eehhIIyymmiinnEEddlleeTTAAppÊÊHH
nnrrNNaaTTSSgg‰‰kkssNNΩΩaanneessaaHHeeLLIIyy  eellIIkkEEllggEEttmmiitt††CCiittddiitteellaakkmm~~aakk''eeQQµµaaHHbbflflUU--kkaabbUU  ..  eellaakk
llnn''--NNuunnVVnn[[BBYYkkGGaavvuuFFhhttƒƒ  ((®®kkuummkkUUss´́ddeeqqAAssMMrraabb''llnn''--NNuunn      ee®®bbIIkkMMccaatt''nnrrNNaa  nnaammWWuunnNNaa
EEddllhhflflaann®®bbqqSSgg))  bbYYnnnnaakk''mmkkccUUllrrYYmm´́ddccaatt''EEccggXXaattkkmmµµ        eellIIrrUUbbeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeennHH  ..
yybb''eennaaHHKKWW´́ff©©TTII2211  mmiinnaa  11997700      ee®®kkaayykkaarr®®bbkkaassTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuubbIÍ́ ff©©  ..  eellaakkeeVV""--ffnnEEddll
VVnneennAACCaabb''nnwwggeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  VVnnllaaeeccjjeeTTAArrkk®®ssss''®®ssUUbbVVyyssiinn  eennAAeemm""aagg88yybb''
ee®®JJHHGGtt''eeBBjjmmYYyy´́ff©©mmkkeehhIIyy  EEttmmuunnnnwwggeeccjjVVnnpp††SSeeccAAhh√√aayyKKaatt''ffaa  ««kkMMuu[[eeccjjeeTTAAee®®kkAA[[
eessaaHH  eeTTaaHHCCaannrrNNaammkkeehhAAkk**eeddaayy  ssMMuu[[eellaakk®®bbyy&&tt~~xx¬¬ÁÁnn»»  ..  eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeddaayyGGss''
kkmm¬¬SSggeeBBkk  VVnnTTaajjee◊◊""GGIIuubbtt''mmkkTTMMeerrkkxx¬¬ÁÁnnssMMrraakkyykkkkmm¬¬SSggbbnnii††cc  ..  eettII®®kkuummeennHHeeKKeerroobbccMMEEppnn
kkaarryy""aaggNNaa  eeddIImm∫∫II[[llnn''--NNuunnVVnnrrYYccxx¬¬ÁÁnn  ??  ..

BBYYkk®®kkuummeellaakkhhflfluull--XXuunn  nniiggBBYYkkkkUUssrrbbss''llnn''--NNuunnTTSSggbbYYnn  VVnneeTTAAVVjj''ssmm¬¬aabb''eellaakk
bbflflUU--kkaabbUUeennAA‰‰ppÊÊHHeellaakk  rrYYcceebbIIkkrrffyynn††rrbbss''eellaakkbbflflUU--kkaabbUU  mmkkXX¬¬SSccSSeennAACCiittTTIIGGKKeessnnaaFFiikkaarrppÊÊHH
eellaakkllnn''--nnll''  rrgg''ccSS{{kkaassllÌÌ  ..  KKWWeeBBllaaEEddlleellaakkeeVV""--ffnnVVnneeccjjeeTTAArrkk®®ssss''®®ssUUbbVV
yyeennaaHH‰‰gg  EEddllBBYYkkXXaattkkrrVVnneebbIIkkLLaannccUUlleeTTAAPP¬¬aamm  ..  ®®kkuummkkUUss´́ddeeqqAAmm~~aakk''VVnnEE®®sskkBBIIkk~~¨̈gg
LLaannmmkkffaa  ««  ssUUmmeettCCKKuuNNGGeeJJIIÇÇjjeeLLIIggLLaann!!  eellaakkkkaabbUU[[xxMM∆∆̈̈VVTTmmkkTTTTYYll!!»»  ..  ggaakkeeTTAA
eeXXIIjjcc∫∫aass''CCaaLLaanneellaakkkkaabbUUCCaammiitt††CCiittddiittEEmmnn  kk**KKµµaannkkaarrssggßß&&yybbnnii††cceessaaHH  ..  eellaakkeessgg--
ssflfluunn´́ffkk**®®BBmmeeLLIIggLLaanneeddaayyKKµµaannVVnnpp††SSTTaahhaannNNaamm~~aakk''ffaa  eellaakkeeTTAATTIINNaaeessaaHH  ..  eennAAeellIIrrff
yynn††  ®®kkuummkkUUss´́ddeeqqAArrbbss''llnn''--NNuunn  kk**ee®®kkookkvvaayybbMMVVkk''kkssmm¬¬aabb''eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeTTAA
rrYYcceehhIIyyBBYYkkeeKKkk**yykkssaakkssBBeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  eeTTAAddaakk''eennAAeellIIppÊÊHHeellaakkeessgg--ssflfluunneeffgg  ((
bbggbbeeggII̊̊tteellaakkssflfluunn´́ff  EEttVVnnTTTTYYllee®®KKaaHHff~~aakk''LLaannccMMnnYYnnbbIIqq~~SSmmuunnmmkkeehhIIyy  eehhIIyyppÊÊHHeennaaHHeennAA
TTMMeennrr  eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffCCaaGG~~kkTTTTYYllrraabb''rrggrrkkßßaa))  eennAApp¬¬ËËvvkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm  TTll''mmuuxxppÊÊHHeellaakkbbflflUU--kkaa
bbUU  ..  eennAAeellIIppÊÊHHeeKKeerroobbccMMddbb®®ssaa  mmaannEEkkvvbbYYnn  ccaannbbbbrreeBBjjccMMnnYYnnbbYYnn  ..  BBYYkkeeKKVVnnyykkkkSSeePPII¬¬gg
rrbbss''eellaakkbbflflUU--kkaabbUU  mmkkVVjj''ssBBeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  BBIIffııaall''xxaaggss††SSFF¬¬aayymmkkccMMeehhooggkk∫∫aall
xxaaggee®®kkaayy  EEpp~~kkxxaaggeeqq√√gg  ..  kkSSeePPII¬¬ggeennaaHHeeKKddaakk''ppÊÊaabb''nniiggssaacc''ssaakkssBB  rrYYcceeTTIIbbVVnneeKKeekkHH´́kk
VVjj''  ((GG~~kkVVjj''KKWWeellaakkhhflfluull--XXuunn))  ee®®JJHHttaammkkaarrsseegg˚̊tteeXXIIjj  rrnnÏÏ®®KKaabb''ccUUllttUUccTTMMhhMMbb""uunn®®KKaabb''
‰‰rrnnÏÏeeccjjFFMM  ..  eeKKyykkkkSSeePPII¬¬ggrrbbss''eellaakkbbflflUU--kkaabbUU  eeddIImm∫∫II[[eeKKeeCCOOffaa  TTSSggBBIIrrnnaakk''eeQQ¬¬aaHHKK~~aaEEmmnn
EEttvvaammiinnssmm®®ttgg''ffaa  mmnnuussßßGGgg̈̈yyTTll''mmuuxxKK~~aa  ®®KKaabb''VVjj''ccUUllttaammffııaall''xxaaggeeqq√√gg  eeTTIIbb®®ttUUvvnnwwgg
eerrOOgg®®bbDDiitteennHH  eehhIIyymmYYyyeeTToottGG~~kk®®ssuukkEEddlleennAACCiittxxaaggppÊÊHHeennaaHHVVnn[[kkaarrNN__ffaa  eeKKVVnnææss~~ËËrr
kkSSeePPII¬¬ggEEttmmYYyy®®KKaabb''KKtt''  ..
((1188))  ((tt)) BBYYkkeeKKbbeeggII˚̊tteellIIkkeerrOOggEEkk¬¬ggffaa  ««eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffVVnnppwwkk®®ssaa®®ssvvwwgg  eehhIIyyeeQQ¬¬aaHH
KK~~aaCCaammYYyyeellaakkbbflflUU--kkaabbUU  rrYYcchhUUttkkSSeePPII¬¬ggVVjj''KK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ss¬¬aabb''ttSSggBBIIrrnnaakk''eeTTAA  ..

eemm""aagg®®VVMMbbYYnnyybb''´́ff©©TTII2211mmiinnaaddEEddlleennaaHH  eellaakkeeVV""--ffnnVVnnvviill®®ttLLbb''mmkkvviijj  eehhIIyy
ssaakkssYYrrnnrrNNaakk**mmiinnddwwggffaa  eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeTTAATTIINNaaeessaaHHeeLLIIyy  ..  eellaakkeeVV""--ffnnkk**eeqqaa
eeLLaaCCaammYYyyeellaakkcc&&nnÊÊ--NNuunn  eehhIIyyTTUUrrss&&BBÊÊTTaakk''TTggCCaammYYyyeellaakkbbflflUU--yy""aann  rrkkGGss''mmYYyyeemm""aaggeeTToott
kk**eennAAEEttmmiinnddwwggffaaeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeTTAATTIINNaa  ..  eellaakkeeVV""--ffnnVVnnttaammrrkkrrhhUUttddll''nnaakk''eellOO
ggCCaammYYyyeellaakkcc&&nnÊÊ--NNuunn  rrhhUUttddll''eemm""aagg1122GGaa®®FFaa®®tt  ..  eennAAeemm""aaggBBIIrrmmaannTTaahhaannmmkkttaammeeTTAA
®®ssss''®®ssUUbbbbbbrrssiinn  rrYYcc®®BBwwkkeeLLIIggeemm""aagg66  kk**nnSSKKII~~KK~~aaeeccjjttaammrrkkeeTToott  mmkkEEbb""kkxxaagglliiccmm††gg  eehhII
yymmkkCCYYbbeellaakkCCMMuu--ssaavv""nneennAAGGggss~~ÁÁll    kk**eennAAEEttKKµµaannddMMNNwwggBBIIeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeTToott    eehhIIyy
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VVnnvviill®®ttLLbb''mmkkllMMeennAAeellaakkllnn''--nnll''vviijjeennAAeemm""aaggbbIIrreessooll  ..  eennAAeemm""aaggbbYYnnll©©aacc  eellaakk
hhflfluull--XXuunnVVnneehhAAeellaakkeeVV""--ffnneeTTAAppÊÊHHeellaakk  rrYYccssMMLL¨̈ttTTaarryykkkkUUnneessaarrTTUUEEddkkeeddIImm∫∫IIccaakk''yykk
‰‰kkssaarr  eehhIIyyVVnn®®VVbb''ffaa  ––  ««  GGaaeessgg--ssflfluunn´́ffvvaass¬¬aabb''eehhIIyy  eeddaayyvvaaccaajj''ssMMbbff  [[eeTTAAyykk
ssBBvvaammkkccuuHHeennAA‰‰ppÊÊHHeellaakkeessgg--ssflfluunneeffgg  ‰‰pp¬¬ËËvvkkmmıı¨̈CCaaee®®kkaamm‰‰eeNNaaHH  »»  ..  eellaakkeeVV""--ffnnVVnn
ccaakkeeccjjeeTTAACCaammYYyyeellaakkssrr--bbYYnn  eeTTAAyykkssBBeellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffmmkkddMMkkll''  ..

eeddIImm∫∫II[[sseemm††ccssIIhhnnuuyyaaggccUUllmmkkkkmmıı¨̈CCaavviijj  eeddaayyKKµµaannååbbss&&KKeennaaHH
kk~~̈̈ggrraa®®ttIÍ́ ff©©TTII2211mmiinnaa11997700  ®®kkuummeellaakkhhflfluull--XXuunnVVnneerroobbccMMEEppnnkkaarrNN__eeFFII√√XXaatt
eellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffyy""aaggss©©aatt''  ..  eerrOOggXXaattkkmmµµdd**GGaaff··kkMMVVMMggeellIIrrUUbbeellaakkeessgg--
ssflfluunn´́ffeennHH  mmaannTTSSggllnn''--NNuunn  ((llnn''--nnll''yyll''®®BBmmppggEEddrr))  ccUUllrrYYmm´́dd  eeddaayy
VVnnyykk®®kkuummssIIhhnnuunniiyymm  mmkkeeFFII√√CCaaEExxllbbwwTTVVMMggGGMMeeBBIIdd**KKMMrruukkeennHH  ..  sseemm††cc®®bbuugg
nnwwggccUUlleeTTAA®®kkuuggeessoommrraabb  EEttBBYYkkeellaakkllnn''--nnll''VVnnyykkFFuuggssSSgg  eeTTAAddaakk''JJss
eeBBjjpp¬¬ËËvvkkMMuu[[yynn††eehhaaHHccuuHHeekkIItt      mmYYyy´́ff©©ee®®kkaayyBBIIXXaattkkmmµµeellIIrrUUbbeellaakkeessgg--ssflfluunn  
´́ffeennaaHHmmkk,,  eellaakkllnn''--nnll''VVnneeccjjbbJJÇÇaa[[XXaatt''xx¬¬ÁÁnnnnaayyTTaahhaannTTSSggGGss''  CCaa
BBiieessssBBYYkkEEddllmmaannkkaarrTTaakk''TTiinnnnwwggXXaattkkmmµµeennHH  eeTTIIbbccllnnaaKKSS®®TTssIIhhnnuu®®bbqqSSgg
llnn''--nnll''VVnnss©©bb''ss©©aatt''eeTTAAvviijj  ..

eehhttuuGGII√√VVnnCCaallnn''--NNuunnnniiggllnn''--nnll''  ssMMeerrcccciitt††ssmm¬¬aabb''eellaakkeessgg--
ssflfluunn´́ff  EEddllCCYYyyeellaakkeeTTAAvviijj  kk~~̈̈ggkkaarrTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuuBBIIzzaann::®®bbmmuuxxrrddΩΩeennaaHH  ??

KKYYrrrrMMllwwkkeeLLIIggvviijjEEddrrffaa  kkaallEEddlleellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''vviill®®ttLLbb''BBIICCIIvvPPaaBB
nniirreeTTss‰‰®®ssuukkVVrrSSgg  eehhIIyyccUUll´́®®BBPP~~MMddggEErrkk  eeFFII√√kkaarrttssflflUUvvaayyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg
TTaammTTaarr‰‰kkrraaCC¥¥eennaaHH  eellaakkss&&kkii††BBIIrrddYYgg--cc&&nnÊÊssaarraatt  VVnnnnSSTTaahhaann115500LLaann  kkSS--
eePPII¬¬ggrrtt''eeTTAAccUUllCCaammYYyy  ..  ‰‰eessgg--ssflfluunn´́ffkk**nnSSTTaahhaannrrtt''eeTTAAttaammeellaakkssWWgg--gg""uukk
ffaajj''EEddrr  EEtt®®ttUUvvVVrrSSggttaammTTaann''eennAA®®ttgg''PP~~MMEEtt∫∫ggmmaannCC&&yy  ((QQbb''[[kkaann''TTaahhaannttSSgg
BBIIeennaaHH))  ..  

eehhttuuEEddllllnn''--nnll''nniiggllnn''--NNuunnccMMeerrcceeFFII√√XXaatteellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff  kk**
ee®®JJHHEEttxx¬¬aacceellaakkeessgg--ssflfluunn´́ffeeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarryykkGGMMNNaacceeTTAA[[eellaakkffaajj''vviijj
eennaaHH‰‰gg  ..  eehhttuuEEddllxxMM∆∆̈̈hhflflaannGGHHGGaaggyy""aaggeennHH  ee®®JJHHeellaakksswwuumm--KKiinn  ((CCYYbbssmm∏∏aass
nn__CCaammYYyyeellaakkssMMeeGGOOnneennAAkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aa11998888))  VVnn[[kkaarrNN__ffaa  ––  ««  eeddaayyeennAA
EEttmmiinnTTuukkcciitt††  eellaakkllnn''--nnll''kk**ssaakkssYYrreellaakkLLwwkk--ssMMeeGGOOnn  EEddlleeTTIIbbccuuHHBBII®®ssuu
kk´́ffeeTTAAeennaaHHffaa  eettIIeellaakkffaajj''mmaannbbMMNNggddeeNNII††mmmmuuxxnnaaTTII®®bbmmuuxxrrddΩΩ  ……®®bbFFaannaaFFiibb
ttII®®ssuukkEExxµµrreennHH……eeTT  ??  »»  ..  eellaakkssMMeeGGOOnnkk**eeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  ––  ««  eeKKaalleeddAArrbbss''
eellaakkffaajj''  KKWW[[EEtt®®ssuukkEExxµµrrVVnnkk¬¬aayyeeTTAACCaassaaFFaarrNNrrddΩΩ  eennaaHHeellaakkssbb∫∫aayy
cciitt††NNaass''eeTTAAeehhIIyy  eeTTaaHHCCaannrrNNaaVVnnkkaann''GGMMNNaacckk**eeddaayy  vvaaKKµµaannssaarr::ssMMxxaann''
GGII√√ccMMeeJJHHeellaakkeeTT  !!  »»  ..  EEtt®®kkuummllnn''--NNuunn//llnn''--nnll''eennAAEEttmmiinneeCCOOeellaakkeeTToott
rrhhUUttBBYYkkeeKKnnSSKK~~aabbMMEEbbkkTTaahhaannEExxµµrree®®kkaamm  ««  EEmm""kkhh√√&&kk Mike's Force »»  eexxÊÊccxxIIÊÊ  eehhII
yyBBYYkkeeKKeennAAmmaannkkaarrssggßß&&yyeellIIrrUUbbeellaakkåått††mmeessnniiyy  GGflfl̃̃uu--ssaavvuutt  EEffmmeeTToott  EEdd--  
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llååssßßaahh__mmkkeellggssaakkssYYrrssuuxxTTuukk≈≈eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ..  llnn''--NNuunnkk**ssMMeerr
ccssmm¬¬aabb''eellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuutteeccaallmm~~aakk''eeTToott  KKWWbbIÍ́ ff©©ee®®kkaayyEEddlleellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFFmmkkPP~~MM
eeBBjjttaammkkaarreekkaaHHeehhAArrbbss''llnn''--nnll''mmkk®®VVbb''ffaa  xx¬¬ÁÁnnKKaatt''mmiinnEEmmnnBBiikkaarrTTSSggGGss''
eeTT  KKWWKKaatt''GGaaccmmaannkkUUnnddUUcceeKK‰‰ggEEddrr  ..  kkaalleennaaHHCCaaeellIIkkTTII88eehhIIyy  EEddlleellaakkGGflfl̃̃uu
ssaavvuuttQQaaggccUUlleeTTAAeellggssYYrrssuuxxTTuukk≈≈eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  nniiggTTTTYYll{{vvaaTTBBIIkkaarr
eess~~hhaaCCaattii  BBlliikkmmµµeeddIImm∫∫IICCaattiiBBIIeellaakkffaajj''  ..  kk~~̈̈ggXXaattkkmmµµeellIIrrUUbbeellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuutt
eennHH  llnn''--NNuunnVVnneerroobbccMMqqaakkffaa  eellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuuttVVnnTTTTYYllee®®KKaaHHddll''ss¬¬aabb''  eeddaa
yyee®®KKaaHHff~~aakk''®®kkLLaabb''LLaanneeTTAAvviijj  ..

eennAA´́ff©©TTII1133mmiinnaa11997700  sseemm††ccssIIhhnnuukk**ssMMeerrcccciitt††yyaaggeeccjjBBII®®kkuuggVV""rrIIss__eeTTAA
mmUUssËËeeddIImm∫∫IIssMMuuCCMMnnYYyyKKSS®®TT  ..  BBYYkkeemmddwwkknnSSssUUeevvoottVVnnXXaatt''ssIIhhnnuu[[eennAA®®kkuuggmmUUssËË  kkMMuu
yyaaggeeTTAAeebb""kkSSeeFFII√√GGII√√  EEttssIIhhnnuummiinn®®BBmm  ee®®JJHHeemmddwwkknnSSssUUeevvoottKKµµaannVVnnssnn¥¥aaffaa  nnww
ggyykkGGMMNNaaccmmkk[[®®TTgg''vviijjeessaaHH  ssIIhhnnuukk**ssMMeerrcccciitt††bbnn††ddMMeeNNIIrreeqqııaaHHeeTTAA®®kkuuggeebb""
kkSSggEEttmm††gg  ..  kkaalleennaaHHeemmddwwkknnSS®®kkuuggeebb""kkSSggeennAA®®TTwwggmmYYyyssnnÊÊ¨̈HHEEddrr  eeddaayyeeKK[[BBYY
kkTTUUttcciinneennAAPP~~MMeeBBjj  eeFFII√√kkaarrtt´́ff¬¬CCaammYYyyeellaakkllnn''--nnll''bbnnii††cceeTToottssiinnEE®®kkggVVnn
ppll  ..  

ee®®kkaayy´́ff©©TTII1188mmiinnaa11997700  cciinneebb""kkSSggeennAAmmiinnTTaann''pp††aacc''ccMMNNggTTUUttCCaammYYyy®®bb--
eeTTssEExxµµrreennAAeeLLIIyyeeTT  ..  GG~~kkttMMNNaaggkkaarrTTUUttcciinneebb""kkSSggVVnneeFFII√√kkaarrTTaakk''TTggCCYYbbtt´́ff¬¬
CCaammYYyyeellaakkllnn''--nnll''CCaaee®®ccIInnddgg  eessII~~ssMMuu[[rrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrreennAAbbnn††CCYYyykkggTT&&BBeevvoo
ttkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggtteeTTAAeeTToott  ddUUccEEddllrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrrssmm&&yysseemm††cc
ssIIhhnnuuVVnnFF¬¬aabb''eeFFII√√kkaallBBIImmuunnmmkkeennaaHH  ..  ttMMNNaaggTTUUttcciinnVVnnnniiyyaayyffaa  ––  ««  kkaarr
TTMMllaakk''sseemm††ccssIIhhnnuuCCaaeerrOOgg´́ppÊÊkk~~¨̈ggrrbbss''EExxµµrreeTT˘̆˘̆˘̆  ®®kkuuggeebb""kkSSggmmiinnrrvvIIrrvvll''CCaammYYyy
sseemm††ccssIIhhnnuueeTT  eehhIIyycciinneennAAEEttbbnn††eeKKaarrBBrrddΩΩGGMMNNaaccEExxµµrrtteeTTAAeeTTootteebbII  ––

11--  EExxµµrr®®BBmmGGnnuuJJÔÔaattpp††ll''ssmm∏∏aarr::sswwkk  ssaaÂÂss††aavvuuFF  ff~~SSeeBBTT¥¥  BBII®®ssuukkcciinneeTTAA[[
kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  EEddll®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaaFF¬¬aabb''eeFFII√√BBIImmuunnmmkk  eeddIImm∫∫II
[[eevvoottNNaammGGaaccbbnn††eeFFII√√ssÂÂggaammCCaammYYyyGGaaeemmrriikkSSgg  vvaayyrrMMeeddaaHHyykkeevvoottNNaammxxaagg
tt∫∫ËËgg[[VVnn  ..

22--  EExxµµrreennAAEEttGGnnuuJJÔÔaatt[[kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  ttSSggeennAAeellIITTww
kkddIIEExxµµrrtteeTTAAeeTToott  ..

33--  EExxµµrreennAAEEttbbnn††eeFFII√√kkaarreeXXaassnnaaKKSS®®TTmmiitt††yyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg
ddUUccmmuunneeTToott

ee®®kkaayyBBIICCYYbbccrrccaaCCaammYYyyllnn''--nnll''CCaaee®®ccIInnddgg  rrhhUUttddll''́́ ff©©TTII55ååssPPaa1199--
7700  KKWWmmYYyyEExx´́mm∏∏́́ ff©©ee®®kkaayyTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuurrYYcc˘̆˘̆˘̆  ttMMNNaaggTTUUttcciinnyyll''eeXXIIjjffaa  KKµµaann
kkaarrrrIIkkccMMeerrIInnKKYYrrCCaaTTIIeeBBjjcciitt††eessaaHHeennaaHH  eeKKkk**[[ddMMNNwwggeeTTAAeebb""kkSSgg@@kkMMssMMeerrcc®®bbkkaass
pp††aacc''ccMMNNggTTUUttCCaammYYyy®®bbeeTTssEExxµµrr  rrYYcceehhIIyycciinnkk**ggaakkmmkkKKSS®®TT      TTTTYYllssaall''nniigg
ssnn¥¥aaffaa  yykkGGMMNNaaccmmkkff√√aayy®®TTgg''vviijj      EEttsseemm††ccssIIhhnnuu®®ttUUvveeKKaarrBBllkk≈≈&&NNmmYYyy  
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KKWW®®ttUUvvccUUllrrYYmm´́ddCCaammYYyyBBYYkkyyYYnnhhaaNNUUyy  nniiggCCaammYYyybbnnEExxµµrr®®kkhhmm ..
cciinnccgg''[[EExxµµrrCCYYyyyyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††eeTTIIbbeeKKnniiyyaayyffaa  eeKKmmiinnxx√√ll''CCaammYYyyssIIhhnnuu

eeTT  KKWWcciinnyykkssIIhhnnuummkkeeFFII√√CCaaååbbkkrrNN__CCYYyyyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  (6)

TT&&BByyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggccaabb''eeppII††mmvvaayy®®bbhhaarr®®ssuukkEExxµµrrCCaaddMMbbUUgg
kk~~̈̈gg´́ff©©TTII22eemmssaa11997700  ..  kk~~̈̈ggssƒƒaannkkaarrNN__dd**dduunnddaabbeennHH  eellaakkllnn''--nnll''kk**ssMMuuCCMMnnYY
yyTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkrrbbss''eellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''BBIIeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg  mmkkCCYYyyCCaabbnnÊÊaann''
EEddrr  ..  kkaalleennaaHHåått††mmeessnniiyyGGaaeemmrriikkSSgg  Haig VVnn®®BBmmaanneellaakkffaajj''ffaa  ––  ««
kkMMuu[[eellaakknnSSTT&&BBccUUll®®ssuukkEExxµµrrCCaabbnnÊÊaann''eeBBkk  [[eennAArrgg''ccSSccUUlleeTTAACCYYyyBBIIxxaaggee®®kkAA
eeTTAAvviijj  eeTTIIbbmmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBB  »»  ..  eennHHkk**CCaakkMMhhuusseellaakkffaajj''EEddrr  EEddlleennAAEEttyy--
ll''ffaa  ««  EExxµµrrTTSSggGGss''eennAAEEtt®®ssLLaajj''rrUUbbeellaakkddUUcckkaallssmm&&yyqq~~SS11995522ddEEddll  »»
eellaakkkk**hhkk''ccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''BBYYkk®®ssvvwwggGGMMNNaaccllnn''--NNuunn,,  llnn''--nnll''  EEddllVV
nneerroobbccMMkkMMeeTTcc®®kkuummeellaakk  nniiggbbMMpp¬¬aajjee®®KKaaggkkaarrTTSSggGGss''  EEddlleellaakkffaajj''®®ttUUvvccUUll
mmkkkkaarrJJrr®®bbeeTTssEExxµµrr[[rrYYccppuuttBBIIEEppnnkkaarrsshhPPaaBB≤≤NNÎÎËËcciinn´́nnhhUU--CCIImmiijj  ((2200)) ..
kkggTT&&BBeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''VVnnddwwkkccUUllmmkk®®ssuukkEExxµµrrTTSSgg´́ff©©TTSSggyybb''  ttaammyynn††--
eehhaaHHnniiggttaammrrffyynn††  mmaannGGaavvuuFF®®KKbb''́́ dd  ..  ‰‰kkggTT&&BBEExxµµrrvviijjVVnnssmm∏∏aarr::sswwkk  kkSSeePPII¬¬gg
®®KKaabb''  eexxaaGGaavveevvoottkkuugg  EEddllkkaakk''ddkkhhUUttmmiinnddwwkkyykkeeTTAA[[TT&&BByyYYnnxxaaggeeCCIIggeennaaHH
mmkkeeFFII√√kkaarrTTbb''TTll''  ..  TTaahhaann´́mm∏∏bbYYnneemm""aaggVVnneerrIIssCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''PP¬¬aamm@@  ..  ssrreessrr
ddll''®®ttgg''eennHH  eessµµrrxxMM∆∆̈̈ssUUmmeeKKaarrBBddll''vviiJJÔÔaaNNkk≈≈&&nnÏÏssiissßßxxMM∆∆̈̈TTSSggLLaayy  eeddaayykkaall
eennaaHHxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨̈VVnnCCMMrruujj[[BBYYkkeeKK  ccUUlleeFFII√√TTaahhaanneeccjjeeTTAAvvaayyBBYYkkyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoott
NNaammxxaaggeeCCIIgg  rrhhUUttVVtt''bbgg''CCIIvviittGGss''CCaaee®®ccIInn  kk~~̈̈ggssÂÂggaamm≤≤ttnn&&yy´́nnrrbbbbllnn''--
nnll''eennaaHH  ..

kkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggVVnnvvaayylluukkyykkVVnneexxtt††rrttnnKKIIrrII  ssÊÊwwgg
EE®®ttgg  mmNNÎÎllKKIIrrII  ®®kkeeccHH    eeddaayyee®®bbIIvviiFFIIccaakk''EExxßßGGaatt''ss~~ËËrrkkSSeePPII¬¬gg    eeFFII√√[[TTaahhaannEExxµµrr

llnn''--nnll''  nniiggeeccAAhh√√aayyeexxtt††PP&&yyssµµaannEEtteevvoottkkuuggee®®ccIInn  kk**rrtt''yykkrrYYccEEttxx¬¬ÁÁnnmmaann  ttMMuu

ssaarraavvaa""nn''  ((®®ttUUvveeTTaass®®bbhhaarrCCIIvviitt))  nniiggeeccgg--ssaayyMMuubbflflnnCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆..

mmYYyyEExxee®®kkaayymmkk    eeTTIIbbsshhrrddΩΩ®®BBmmpp††ll''CCMMnnYYyykkggTT&&BBddll''®®bbeeTTsskkmmıı̈̈CCaa  ..  

ccaabb''BBIIEExxeemmssaa11997700  mmkkTTll''nnwwggEExxmmiinnaa11997733  KKWWkkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaa

mmxxaaggeeCCIIggssuuTTÏÏssaaFF  EEddllvvaayylluukk®®bbeeTTssEExxµµrr  mmiinnTTaann''mmaannTT&&BBEExxµµrr®®kkhhmmeessaaHH

eeLLIIyy  ..  yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††VVnnvvaayyrrMMeeddaaHHkkaann''kkaabb''EEddnnddIIEExxµµrrmmYYyyEEpp~~kkyy""aaggFFMM  eehhIIyy

eeKK®®ttYYtt®®ttaattMMbbnn''rrMMeeddaaHHTTSSggeennaaHHddUUccCCaaEEddnnddIIyyYYnnGGJJççwwgg  eeddaayyVVnnccaatt''EEccggEEttggttSS

ggEEpp~~kkrrddΩΩVVlleexxtt††  ®®ssuukk  XXMMuu  CCaayyYYnnTTSSggGGss''  ..

((2200)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssWWgg--eeLL  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ((GGttiittTTaahhaannEEmm""kkhh√√&&kk))  nniiyyaa
yyffaa  ––  ««  eellaakkffaajj''VVnnssMMuuyykkkkggTT&&BBEExxµµrree®®kkaammrrbbss''eellaakkeeTTAAddaakk''kkaarrJJrrpp¬¬ËËvvBBYYkkyyYYnneevvoottkkuu
gg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  eennAAttaammeexxtt††EEbb""kkxxaaggeekkIItt®®ssuukkEExxµµrr  nniiggeennAAeexxtt††eessoommrraabb  kkMMBBgg''FFMM  vvaayy
ssÊÊaakk''pp¬¬ËËvvTT&&BByyYYnnxxaaggeeCCIIgg  kkMMuu[[ccUUllmmkkkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrVVnn˘̆˘̆˘̆  EEtteellaakkllnn''--NNuunnnniiggllnn''--nnll''mmiinn
®®BBmmTTaall''EEtteessaaHHttaammEEppnnkkaarreennHH  »»  ..
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