
Cem¬aHrvagExµr®khmnigyYnkumµ¨ynis†

eennAAeeddIImmqq~~SS11997700  yyYYnnhhaaNNUUyyVVnnyykkEExxµµrreevvoottmmiijj  ((2211)) ccMMnnYYnn22,,330000nnaa
kk''  (7) nniiggssWWgg--gg""uukkmmiijj  ((eehhAAGGaaccaarr¥¥eemmoonn))  EEddllVVnneePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAssmm©©MMeennAAhhaa--
NNUUyy  ((2222)) ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvv  EExxkkkk˚̊ddaa11995544  mmkk[[ddwwkknnSSccllnnaaEExxµµrrkkuu
mmµµ¨̈yynniiss††  ..  kkaarrEEddllkkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggvvaayylluukkssaaFFaarrNNrrddΩΩ
EExxµµrreennaaHH  BBYYkkeennHHVVnnyykkTTuunn®®bbCCaa®®bbiiyyssIIhhnnuummkkeeXXaassnnaaeeVVkk®®VVss''rraaÂÂss††EExxµµrr
EEddrr  ddUUccCCaayykkrrUUbbffttsseemm††ccssIIhhnnuuddaakk''eellIIbb&&NNˆ̂KKNNkkmmµµaaFFiikkaarrTTaakk''TTggCCaaeeddIImm  ..
‰‰cciinneebb""kkSSggkk**VVnnyykkTTuunn®®bbCCaa®®bbiiyyssIIhhnnuummkkee®®bbIIEEddrr  ..  ssBB√√́́ ff©©eennHHeeTToottkk**eeddaa
yy  ((11998877))  eeddIImm∫∫IIccMMeehhoovvxx¬¬aajj''ssIIhhnnuuCCaappll®®bbeeyyaaCCnn__yyYYnn  nniiggppll®®bbeeyyaaCCnn__
kkUUnnCCwwggxx¬¬ÁÁnn  ((EExxµµrr®®kkhhmm))  cciinneebb""kkSSggVVnneeVVHHrrUUbbsseemm††ccssIIhhnnuu  rraabb''EEssnnssnn¬¬wwkkEEcc
kk[[BBYYkkeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm  kkaann''ccUUlleeTTAA®®ssuukkEExxµµrr  EEcckkccaayyddll''®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr  [[
yyll''®®ccLLMMmm††ggeeTToottffaa  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmCCaakkggTT&&BBrrbbss''sseemm††cc““  mmkkcc∫∫aaMMggyykkGGMM--
NNaacc[[sseemm††cc““vviijj  ..

eennHHeehhIIyyllTTÏÏppll´́nn  ««nneeyyaaVVyy®®bbCCaammttii»»  rrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  EEddllCCaa
bbuuBB√√eehhttuussaarrvvnn††mmYYyydd**CCaakk''cc∫∫aass''  kk~~̈̈ggvviinnaasskkmmµµCCIIvviitt´́nn®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrbbIIllaannnnaakk''
nniiggkkaarrrrllaayy®®bbeeTTssEExxµµrrssBB√√́́ ff©©eennHH  ..
( kkkknn ––  ddUUeecc~~HHeennAAkk~~̈̈ggkkaarrkkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmm  BBIIbbTTssmm¬¬aabb''rrggaall    EEddllnnwwggeeFFI√
eeLLIIggnnaaeeBBllxxaaggmmuuxxeennHH˘̆˘̆˘̆  sseemm††ccssIIhhnnuuKKWWCCaaeemmddwwkknnSSyy""aaggssMMxxaann''CCaaggeeKKTTSSgg
GGss''  ´́nnGGMMeeBBIIåå®®kkiiddΩΩkkmmµµ®®bbqqSSggmmnnuussßßCCaattii,,  GGMMeeBBIIåå®®kkiiddΩΩkkmmµµssÂÂggaamm  nniiggGGMMeeBBIIssmm¬¬aabb''
CCaattii‰‰gg  ..  eebbII®®TTgg''mmiinnssµµ&&®®KKcciitt††eeddIIrrccUUlleeTTAA[[eeKKkkaatt''eeTTaasseeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ttaammddUUcc
®®BBHHbbnnÊÊËËlleeTT˘̆˘̆˘̆  ttuullaakkaarr®®ttUUvveekkaaHHeehhAAsseemm††ccssIIhhnnuummuunneeKKTTSSggGGss''  ..  ««  sswwgg‰‰gg
eeQQµµaaHHGGII  VVnnCCaa““eeQQµµaaHHeemm""AA--eessTTuugg  ??  »»  )) ..

CCaaff~~ËËrrnnwwggGGgg˚̊rr  yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††VVnnpp††ll''ee®®KKOOggssaaÂÂss††aavvuuFF[[BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmxx¬¬HH
EEttmmiinnVVaann®®KKbb''®®KKaann''ttaammkkaarr®®ttUUvvkkaarrrrbbss''bbnnEExxµµrr®®kkhhmmeessaaHHeeLLIIyy  ..  eennAAeeBBll
EEddllBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnnTTTTYYllCCMMnnYYyyBBIIcciinneebb""kkSSggllµµmm®®KKbb''kkmm¬¬SSggeeKK    ttaammkkaarrCCYYyy  

((2211)) BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjVVnnbbeeggII̊̊ttKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyyeeQQµµaaHH  ««KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnn»»  mmaannrrUUbbnngg&&
llCCaassJJÔÔaassMMKKaall''  nniiggddwwkknnSSeeddaayyNNuubb--bbUUppaann  ..  ee®®kkaayyNNuubb--bbUUppaann®®ttUUvvKKiijjssIIhhnnuussmm¬¬aabb''
eeccaalleeTTAA,,  nngg--ssYYnn  ((eekkIItteennAAKKIIrrIIvvggßß,,  eexxtt††ttaaEEkkvv))  VVnneeLLIIggmmkkCCMMnnYYss  rrYYccccUUll´́®®BBrrYYmm´́ddCCaammYY--
yyEExxµµrr®®kkhhmm  ..
((2222)) ssWWgg--gg""uukkmmiijj  mmiinnEEmmnnCCaabbÌÌËËnneellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''TTaall''EEtteessaaHH  GG~~kkxx¬¬HHeennAAEEttyyll''®®ccLLMM
eerrOOggeennHH  ttaammkkaarreeXXaassnnaarrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  EEddllvvaaee®®bbIICCaammeeFF¥¥aaVVyyssMMrraabb''TTaakk''TTaajjBBYYkkEExxµµrr
kkNN††aall  EExxµµrree®®kkaamm  [[ccUUllbbMMeerrIIccllnnaayyYYnneevvoottmmiijj  KKWWyykk®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  rrYYmmCCaammYYyyllaavv  eevvoott--  
NNaammeeFFII√√CCaa  ««sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn»»  ..  eeddIImm∫∫IIddwwggKKuuNNGGaaccaarr¥¥eemmoonn……ssWWgg--gg""uukkmmiijj  EEddllVVnnbbMMeerrII
®®bbeeyyaaCCnn__yyYYnn  @@VVnneeVVHHrrUUbbffttGGaaccaarr¥¥eemmoonneellIIEEttmm__ssMMbbuu®®tttt´́mm¬¬mmYYyyeerrooll  nniiggeellII®®VVkk''110000
eerroollrrbbbbeehhgg--ssMMrriinnssBB√√́́ ff©©eennHH  ..
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ee®®CCaammEE®®CCggBBIIsseemm††ccssIIhhnnuueennAAeebb""kkSSggeennaaHH  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeeqq√√ggddaacc''xxaattnniiyymm
llTTiiÏÏeemm""AA  kk**ccaabb''®®bbeellHHyykkBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjbbeeNNII††rr@@  EEddllBBYYkkeeKKeeccaaTTffaa  ««  kk∫∫aall
yyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr  »»  ..

--111122--

TTiiddΩΩPPaaBB´́nnkkaarrBBiiXXaatt®®bbCCaaCCnnffIIµµTTSSgg®®KKYY@@eennAAPPUUmmiiPPaaKKåått††rrTTiissnniiggbbUUJJ··TTiiss

((kkMMBBgg''FFMM--kkMMBBgg''ccaamm))  KKUUrreeddaayyeellaakkGGwwuugg--bbflfluunnhhflflaagg  ((  eellaakkGGwwuugg--bbflfluunnhhflflaagg

VVnnpp††ll''ssMMeeNNAArrUUbbKKMMnnUUrreennHHddll''xxMM∆∆̈̈  kkaalleennAACCMMrrMMeexxAA--GGIIuuddaagg  qq~~SS11998800  ))



eeddaayyxx¬¬aaccyyYYnn  ssWWgg--gg""uukkmmiijj  kk¬¬aayyCCaaeemmddwwkknnSSeeTTAA´́ff©©mmuuxxeennaaHH  bb""uull--BBttkk**eerroo
bbccMMKKMMeerraaggkkaarrNN__ssmm¬¬aabb''GGaaccaarr¥¥eemmoonneeccaall  ..  bb""uull--BBtt  ……ssaaLL¨̈tt--ssrr  VVnn[[
GG~~kkCCMMnniittCCaaEExxµµrreellIIeeQQµµaaGG  GGaabb""gg''  llbbyykkff~~SSbbMMBBuullEExxµµrreellIIeeTTAAddaakk''kk~~¨̈ggGGaahhaarr
ssmm¬¬aabb''ssWWgg--gg""uukkmmiijjkk~~̈̈ggqq~~SS11997722  (8) ..  rrYYcceehhIIyy  bb""uull--BBttxx¬¬ÁÁnn‰‰ggkk**eeLLIIggeeFFII√√CCaa
®®bbFFaanneellxxaaFFiikkaarrbbkkßßkkuummµµ¨̈yynniiss††EExxµµrr  EEddllkkaalleeNNaaHHeeKKbbwwTTVVMMggeeddaayyddaakk''
eeQQµµaaHHffaa  ««rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı̈̈CCaa»»  ee®®JJHHmmaann®®kkuummssIIhhnnuuccUUllrrYYmmCCaammYYyyppgg  ..
sseemm††ccssIIhhnnuukkaalleennaaHHeeFFII√√CCaa®®bbFFaannrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaattii  ttSSggeennAAee®®kkAA®®ssuukk
((eennAA®®kkuuggeebb""kkSSgg))  ..

ttaammBBiitteeTTAA  sseemm††ccKKµµaann≤≤TTiiÏÏBBllGGII√√bbnnii††cceeTTAAeellIIccllnnaarrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı̈̈
CCaaeessaaHH  eehhIIyymmiinnGGaaccmmkkCCaann''ddII®®ssuukkEExxµµrr  eeddaayyKKµµaannkkaarrGGnnuuJJÔÔaattBBIIbb""uull--BBttnniigg
bbnnEExxµµrr®®kkhhmmeeLLIIyy  ee®®JJHHffaa  ––  ««  GGggkkaarrmmiinn[[ssIIhhnnuummkk®®ssuukkEExxµµrr˘̆˘̆˘̆  ee®®JJHHeebbII
[[ssIIhhnnuummkk  cc∫∫aass''CCaa®®bbCCaaCCnnrrtt''eeTTAArrkkssIIhhnnuueehhIIyy˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkkeeyyIIggvviijj  eeyyIIgg
mmuuxxCCaaeeVVssKKUUffTTeeTT  »»  (9) ..  ddUUeecc~~HHEExxµµrr®®kkhhmm®®KKaann''EEttyykkssIIhhnnuummkkeeFFII√√®®ttwwmmEEttCCaa
QQ~~aann''eeXXaassnnaaeeKKooggKKrr®®bbmmUUllkkmm¬¬SSggKKSS®®TTbbnneeKKBBIIddMMbbUUggTTIIbb""uueeNNˆ̂aaHH  ee®®JJHHkkaall
eeNNaaHHTTnn''®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBrrbbss''sseemm††cc““  eennAAmmaann≤≤TTiiÏÏBBllxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''kk~~̈̈ggccMMeeNNaa
mm®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarr  ..  ffII√√eebbIICCaarrbbbbpp††aacc''kkaarrddUUccKK~~aa  rrbbbbrraaCCaanniiyymmnniigg
rrbbbbkkuummµµ¨̈yynniiss††CCaass®®ttUUvvss¬¬aabb''rrss''  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmmmiinnGGaaccyykksseemm††ccssIIhhnnuu[[
mmkk®®ttYYttkk∫∫aallBBYYkkeeKKeennaaHHeeLLIIyy  ..  rrNNssiirrßßnniiggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı̈̈CCaammaa--
nnEEtteeQQµµaaHHbb""uueeNNˆ̂aaHH  ttaammBBiitt´́ppÊÊkk~~̈̈ggKKNNkkmmµµaaFFiikkaarr´́ppÊÊkk~~̈̈ggssuuTTÏÏEEttCCaaEExxµµrr®®kkhhmm--EExxµµ
rreevvoottmmiijjTTSSggGGss''  ..

BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmee®®kkaayyBBIIVVnnCCMMrruuHHBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjbbeeNNII††rr@@mmkk  eeKKkk**ccaabb''eeppII††mm
®®bbqqSSggeeccjjmmuuxxCCaammYYyynnwwggBBYYkkyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  rrhhUUttddll''mmaann
kkaarrbb""HHTTggiicc®®bbyyuuTTÏÏssIIuussaacc''hhuuttQQaammKK~~aayy""aaggFF©©nn''FF©©rr  ..  eettIIbbNN††aallmmkkBBIIeehhttuuGGII√√  ??
ddUUccEEttkkaallssmm&&yy≤≤ssßßrr:EEddrreennaaHH  BBYYkkyyYYnnTTuukkBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmCCaakkJJÇÇHH  CCaaxxMM∆∆̈̈  ssMMrraabb''  
bbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__eevvoottNNaammmmYYyymmuuxxbb""uueeNNˆ̂aaHH  eeddaayyee®®CCoottEE®®CCkkkkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~̈̈ggrrbb
ss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  eeFFII√√xx¬¬ÁÁnnCCaammççaass''  CCaaeeccAAhh√√aayyeellIIkk∫∫aallEExxµµrr®®kkhhmm  ..  kkaarreennHHKKWWyyYY
nnccgg''bbgg˙̇aajjffaa  yyYYnnmmaannbbMMNNggyykk®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUllCCaaBBiitt®®VVkkdd  ..

ddUUcckkaallssmm&&yy≤≤ssßßrr:EEddrr  kkaalleennaaHHBBYYkkEExxµµrr≤≤ssßßrr:VVnneeFFII√√kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''
yyYYnnGGss''CCaaee®®ccIInn  kk**mmkkddll''ssmm&&yybbnnEExxµµrr®®kkhhmm  kk**yyYYnneennAAEEtteeFFII√√rreebboobbEEttmmYYyy
eeddaayyeemmddwwkknnSSyyYYnnKKµµaannkkaarreessµµaaHH®®ttgg''  ..    ®®ttgg''eennHHeehhIIyyEEddlleellaakkeesskk--ssMMeeGGoo
tteeCCOOttaammssMMddIIrrbbss''ssIIhhnnuu  eehhIIyyxxMMbbJJÇÇËËnnkkSSeePPII¬¬gg  ®®KKaabb''TTSSggLLaann@@eeTTAApp††ll''[[kkgg
TT&&BBeess††cc““rraall''@@EExxmmiinnEEddllxxaann  eeddIImm∫∫IIVVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††xxııgg''xxııss''eeTToott  kkaallNNaaeebbII
eess††cc““vviillmmkkkkaann''GGMMNNaaccvviijjeennaaHH  ..

eennAAccuuggqq~~SS11997733  eeddaayy®®ttUUvvvvaayylluukkeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg[[xx¬¬SSggkk¬¬aakk~~̈̈ggrrddUUvveekk††AAqq~~SS
11997722ppggeennaaHH  kkggTT&&BByyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††eeddaayymmaannCCeemm¬¬aaHHCCaammYYyyBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmppgg
eennaaHHkk**ddkkkkggTT&&BBQQbb''vvaayyssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr,,  eeTTAACCaayyEEddnnEExxµµrr--yyYYnnPPaaKKxxaaggeekkIItt
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TTuukkPPaarr::[[rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨̈CCaamm††ggvviijj  EEttyyYYnnkkuummµµ¨̈yynniiss††eennAAEEttkkaann''kkaabb''
mmUUllddΩΩaannsswwkkxx¬¬HH@@eennAAkk~~̈̈ggEEddnnddIIEExxµµrreennAAeeLLIIyy  ..  EEppnnkkaarrCCMMrruuHHBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijj  nniigg
BBYYkkssIIhhnnuunniiyymmkk**VVnnccaabb''eeFFII√√CCaabbnn††ss©©aatt''@@  rrhhUUttmmkkddll''JJkk''kkNN††aallqq~~SS11997788
eeTToott  ddUUccCCaakkaarrccaabb''mmUUll--ssmm∫∫ttii††  nniiggBBYYkkJJyy&&BB¥¥TTiissssmm¬¬aabb''eeccaalleennAA´́ff©©TTII1188
mmiiffuunnaaqq~~SS11997788CCaaeeddIImm  ..  eennAAeeBBllQQ~~HHrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩllnn''--nnll''PP¬¬aamm  bb""uull--BB
ttkk**kk**kkMMeeTTcckkggTT&&BBnniiggBBYYkkssIIhhnnuueennAAttMMbbnn''eexxtt††kkMMBBtt  nniiggeexxtt††nnaannaaxx¬¬HHeeTToott  EEddll
mmiinnVVnn®®bbuuggxx¬¬ÁÁnnCCaammuunneexxÊÊccxxÊÊIIGGss''KKµµaannssll''  ddUUccCCaaeeccgg--ssaayyMMuubbflflnnCCaaeeddIImm  ..ll..

❑                                     ❑

❑
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CMBUkTI6

lTÏpl´nEpnkarhU-CImij

mmuunnnnwwggQQaannccUUlleeTTAAddll''llTTÏÏppllCCaassUUeerrccrrbbss''eemmddwwkknnSShhUU--CCIImmiijj  CCaabbzzmm
xxMM∆∆̈̈ssUUmmbbrriiyyaayyxx¬¬HH@@GGMMBBIICC&&yyCCMMnnHHrrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  eellIIssaaFFaarrNNrrddΩΩllnn''--nnll''eennAA
´́ff©©TTII1177  eemmssaa  qq~~SS11997755  ..

bbuuBB√√eehhttuú́ nnCC&&yyCCMMnnHHrrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm
nniiggbbrraaCC&&yyrrbbss''rrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr

bb""uull--BBttEEttggEEttGGYYtteekkÌÌggkkÌÌaaggffaa  BBYYkkvvaaVVnnvvaayyQQ~~HHcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSggnniiggbbrrii
vvaarrllnn''--nnll''  eeddaayyssaarrEEttnneeyyaaVVyydd**PP¬¬WWss√√aaggrrbbss''GGggkkaarrnniiggkkggTT&&BB®®bbddaabb''GGaa
vvuuFF®®bbCCaaCCnnkkmmıı̈̈CCaadd**xx¬¬SSggkk¬¬aammhhaaGGssççaarr¥¥  ddUUccccMMeerrooggmmYYyyrrbbss''vvaaee®®ccooggffaa  ––  nneeyyaa--
VVyyrrYYmmppßßMMGGaavvuuFF  ®®bbeessIIrreemmaaHHmmuuttrrbbss''GGggkkaarr˘̆˘̆˘̆..ll..

ttaammBBiitt  CC&&yyCCMMnnHHrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  VVnnmmkkeeddaayyssaarrEEttyyYYnnnniiggcciinneebb""--
kkSSggeeTTAAvviijjeeTT  eebbIIKKµµaannCCMMnnYYyyssmm∏∏aarr::sswwkkssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''BBIIcciinn®®bbCCaammaanniittuu  nniiggCCMMnnYY
yyBBIIkkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  EEddllvvaayyEExxµµrrssaaFFaarrNNrrddΩΩBBIIEExxeemmssaa
11997700  mmkkEExxmmiinnaa11997733  ®®BBmmTTSSggssPPaasshhrrddΩΩssMMeerrcc[[bbJJŒŒbb''EEllggee®®bbIIyynn††--
eehhaaHHeebb--5522  eeTTAATTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeellIIEEddnnddIIEExxµµrreeTToott  ccaabb''BBIIqq~~SS11997733eeTTeennaaHH  bbnn
bb""uull--BBttcc∫∫aass''CCaarrkkmmiinneeXXIIjjCC&&yyCCMMnnHH´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755eennaaHHTTaall''EEtteessaaHH..  

EEffmmBBIIeellIIeennHHeeTTAAeeTToott  mmaannkktt††aabbIIFFMM@@VVnneeFFII√√[[ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrddYYllrrllMMEEdd--
llxxMM∆∆̈̈ssUUmmeeFFII√√ttaarraaggee®®bboobbeeFFoobbddUUcctteeTTAA  ––
EExxµµrr®®kkhhmm EExxµµrrssaaFFaarrNNrrddΩΩ
11--KKµµaannxxµµSSgg´́ppÊÊkk~~̈̈gg  ::  bb""uull--BBttVVnneeFFII√√ 11--mmaannxxµµSSgg´́ppÊÊkk~~̈̈gg::  eeccAAhh√√aayyeexxtt††PPaaKK

kkaarreeVVssssMMGGaattssmm¬¬aabb''BBYYkkEExxµµrreevvoott                  ee®®ccIInnddUUccCCaaeesskk--ssMMeeGGoott  CCaaBBiieess
mmiijjnniiggBBYYkkssIIhhnnuunniiyymm  ..                                  ssnnaayykkaarriiyyaall&&yyTTII22    KKiimmeeGGgg--

KKUUrruunneeddtt      EEddllpp††ll''ccMMNNuucceexxßßaayy
®®kkuummssaaFFaarrNNrrddΩΩnniiggkkaarrssmm©©aatt''́́ nn
®®bbttiibbttii††kkaarrsswwkkeeTTAAEExxµµrr®®kkhhmm  ..

22--KKµµaannGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy::  vviinn&&yyEEddkkEEffbb            22--BBuukkrrllYYyyeellIIssCCMMnnaann''ssIIhhnnuu11CCaa
KKµµaanneeyyaaKKyyll''  KKµµaannmmeennaasseeJJççtt                    1100  nnaayyTTaahhaannllnn''--nnll''ssgg''vvII--
nnaa  ((KKµµaanneebbHHddUUgg))                                                          LLaa  mmaann®®bbBBnnÏÏccuuggrraabb''ssiibb˘̆˘̆˘̆
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33--nneeyyaaVVyycciitt††ssaaÂÂss††xx¬¬SSgg                              33--KKµµaannee®®bbIInneeyyaaVVyycciitt††ssaaÂÂss††::  nnaa
yyTTaahhaannbbMMeerrIIxxµµSSgg  llkk''ff~~SSeeBBTT¥¥
llkk''®®KKaabb''  ..ll..˘̆˘̆˘̆

11--  eennAAkk~~̈̈ggCCYYrrEExxµµrr®®kkhhmm  GG~~kkEEddlleeKKGGnnuuJJÔÔaatt[[ccUUllCCaaeebbkk≈≈CCnnVVnneennaaHH  lluuHH
®®ttaaEEttmmaann®®bbvvttii††rrUUbbssÌÌaattssÌÌMM  eehhIIyyEEffmmTTSSggVVnnbbMMeeBBjjllkk≈≈&&NNmmYYyyccMMnnYYnnFFMM  EEddll
GGggkkaarrtt®®mmUUvv[[eeFFII√√  ..  GGKKeellxxaaFFiikkaarrbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrrbb""uull--BBtt  GGaacckk††aabb''®®ttYYtt
®®ttaaVVnneellII®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmTTSSggmmUUll  eeddaayyee®®bbIIvviinn&&yyEEddkkEEffbb  nniiggGGMMNNaaccpp††aacc''
kkaarrvvNNˆ̂::GGFFnn  ..  ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijj  eellaakkllnn''--nnll''mmiinnGGaacc®®ttYYtt®®ttaa  ……kk††aabb''GG~~kkee®®kkaamm
bbggaabb''eellaakk[[VVnnddUUccBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeessaaHHeeLLIIyy  ..  kkaarrTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuummiinnccaatt''TTuukk
ffaaCCaabbddiivvtt††nn__VVnneeLLIIyy  KKWWCCaakkaarrddeemmII††mmGGMMNNaacceeddaayyKKµµaannkkaarrbbgg˙̇ËËrrQQaammmmYYyy  ..  kkMM
hhuussdd**FFMMmmYYyyrrbbss''llnn''--nnll''KKWW  mmYYyymmiinnyyll''®®BBmmttaammeeyyaabbll''®®TTgg''ssiirriimmtt::  EEdd--
ll[[eeFFII√√KKtt''ssIIhhnnuu˘̆˘̆˘̆  BBIIrrllnn''--nnll''VVnnTTuukkmm""aassIIuunnccaass''rrffyynn††eellaakkeennAAddEEddll
®®KKaann''EEtteellaakkeeLLIIggCCaaGG~~kkeebbIIkkbbrrffIIµµmm~~aakk''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  eeJJllKKWWGG~~kkEEddllKKSS®®TTssIIhhnnuu
eennAAEEttTTSSggGGss''kk~~̈̈ggss~~ËËllnniigg®®bbBB&&nnÏÏddwwkknnSSrrbbss''eellaakk  TTSSggEEpp~~kkrrddΩΩVVll  TTSSggEEpp~~kk
kkggTT&&BB  ..  GG~~kkTTSSggeennaaHHVVnnxxÊÊaass''kkgg''ssaaFFaarrNNrrddΩΩmmiinn[[vviilleeTTAAmmuuxxppgg  nniiggmmYYyy
eeTToottVVnnCCYYyyCCaakkmm¬¬SSggddll''ss®®ttUUvv´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ((EExxµµrr®®kkhhmmnniiggssIIhhnnuu))
ppgg  ..  BBYYkkeeKKVVnnCCJJÇÇËËnnkkSSeePPII¬¬gg  ®®KKaabb''  ff~~SSeeBBTT¥¥  eeTTAApp††ll''[[EExxµµrr®®kkhhmm  ..  ccaabb''BBIInnaayy
TTaahhaannCCaann''xxııss''  rrhhUUttddll''eeccAAhh√√aayyeexxtt††  ssuuTTÏÏEEttVVnnCCYYyykkggTT&&BBrrbbss''ssIIhhnnuu  ((
EExxµµrr®®kkhhmm))  sswwggEEttTTSSggGGss''  ..  ssUUmm∫∫IIEEttllnn''--NNuunnCCaabbÌÌËËnneellaakkllnn''--nnll''  kk**
VVnnddwwkk®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggeeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmmEEddrr  ..  kk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggCCaabb''́́ dd®®bbyyuuTTÏÏKK~~aaeennAAttMMbbnn''
TTYYlleelloobb  eeBBllyybb''eellaakkllnn''--NNuunnVVnnbbJJÇÇaa[[TTaahhaannCCMMnniitt  ddwwkk®®KKaabb''yykkeeTTAA
[[EExxµµrr®®kkhhmmeennAAPP~~MM®®VVssiiTTiiÏÏ  VVkk''ddwwgg  ((11)) ..  ‰‰eellaakkeesskk--ssMMeeGGoott  GGPPiiVVlleexxtt††
VVtt''ddMMbbgg  CCaaCCnnBBuukkrrllYYyymm~~aakk''kk~~̈̈ggccMMeeNNaammBBYYkkBBuukkrrllYYyyCCaaee®®ccIInneeTToott´́nnrrddΩΩaaPPiiVV
llllnn''--nnll''  eeddaayyVVnnpp††ll''®®KKaabb''rrMMeessvv  nniiggee®®KKOOggssaaÂÂss††aavvuuFFeeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmm  ..

kk~~¨̈ggEExxeemmssaaqq~~SS11997744  eeBBllEEddllbbÌÌËËnn´́ff¬¬eellaakkeeddoobb--eessoonnVVnnccaabb''eexxaaGGaavv
bbYYnnVVvv  EEss∫∫kkeeCCIIggbbYYnnVVvv  nniigg®®VVkk''3377mmWWuunneerrooll ((22)) eennAA®®ttgg''PPUUmmiiTTYYll®®kkssSSgg  BBIIrr

((11)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakk  ssiiuumm--KKiinn  ®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
((22)) eesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssWWnn--eeLL  GGttiitteemmbbJJÇÇaakkaarreennAAbbnnÊÊaayyEE®®ttgg  ..  kkaalleennaaHHPP~~aakk''
ggaarrssmm©©aatt''VVnn[[kkaarrNN__ffaa  mmaannEExxßßrryy::xxµµSSggVVnnddwwkkssmm∏∏aarr::  eeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmmeennAAPPUUmmiiTTYYll®®kkssSS
gg  ..  eeddaayyKKµµaannbbEEggÌÌkk  eellaakkssWWnn--eeLLVVnnnniiyyaayyvviiTT¥¥¨T̈Taakk''TTgg[[bbÌÌËËnneeddoobb--eessoonn  ((GGPPiiVVll
GGnnuueexxtt††́́ bb""lliinn))  eeQQµµaaHHss√√aayy--ssaaeemmOOnnmmkkccaabb''  ..  GGnnuueessnniiyy‰‰kkss√√aayy--ssaaeemmOOnnnniiggsshhkkaarrII
bbYYnnnnaakk''  VVnnmmkkTTaakk''TTggnnwwggeellaakkssWWnn--eeLL@@kk**VVnnbbEEnnƒƒmmPP~~aakk''ggaarrssmm©©aatt''eellaakkBBIIrrnnaakk''eeTToott  ..
®®kkuummeennHHVVnneeccjjBBIIeess††AAeennAAeemm""aagg44ll©©aacc  eeTTAAhhflfl˜˜uuBB&&TTÏÏPPUUmmiiTTYYll®®kkssSSgg  rrYYccccaabb''VVnnGG~~kkeebbIIkkbbrr
LLaannddwwkkeeQQIIBBIIrrnnaakk''  nniigg®®KKUUbbzzmmssiikkßßaamm~~aakk''  ((eePP¬¬cceeQQµµaaHH))  EEddllkkMMBBuuggnnSSrrbbss''eeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmm..
mmnnuussßßnniiggrrbbss''PPss††¨ẗtaaggVVnnyykkmmkkTTuukkeennAAbbnnÊÊaayyEE®®ttgg  ..  eeBBll®®BBwwkkeeLLIIggeellaakkeeddoobb--eessoonn
nniiggeeffAAEEkkGGflflUU  VVnneeTTAAssYYrrcceemmII¬¬yy  ..  GG~~kkCCaabb''eeccaaTTVVnneeqqII¬¬yyffaa  CCaa≤≤vvaa""nn''rrbbss''eellaakkeesskk--ssMMeeGGoott
ee®®bbII[[nnSSeeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmm  ..  mmnnuussßßnniiggvvttƒƒ¨C̈CaaPPss††¨ẗtaagg  VVnnbbJJÇÇËËnneeTTAAVVtt''ddMMbbgg  ..  eesskk--ssMMeeGGoo
ttkk**VVnneeddaaHHEEllgg[[rrYYccxx¬¬ÁÁnneeTTAA  ..
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KKIILLËËEEmm""®®ttBBIIss~~wwgg  ttaammpp¬¬ËËvveeTTAAkkMMBBgg''KKll'',,  eesskk--ssMMeeGGoottVVnneehhAAGG~~kkccaabb''mmkkssII††bb--
eennÊÊaassffaa  ––  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaBBYYkk‰‰ggccaabb''BBYYkkeeKK  ??  KKWWBBYYkkeeKKEEddll[[BBYYkk‰‰ggssuuxx  !!  kkaarr
eennHHKKWWxxMM∆∆̈̈VVnneeFFII√√mmkkCCaayyUUrryyaarrmmkkeehhIIyy  ee®®JJHHBBYYkkeeKKcc∫∫SSggEEttCCaammYYyyyyYYnnmmYYyyssnnÊÊ̈̈HH
eeTT  nnwwggccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmCCaammYYyyeeyyIIggeehhIIyy  ..

eellaakkssµµ̈̈flflkk--eeyy"",,  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggttaaxxUUmm""aa  VVnn[[kkaarrNN__ffaa  xx¬¬ÁÁnnFF¬¬aabb''VVnnddwwgg
BBIIeerrOOggeesskk--ssMMeeGGoott  ddwwkkkkSSeePPII¬¬gg  ddwwkk®®KKaabb''ttaammLLaannTTaahhaannmm††gg@@xxÊÊgg''BBII88eeTTAA1100
LLaannCCaaeerrooggrraall''EExx  nnSSeeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmmttaammpp¬¬ËËvvBBIIssIIuussuuppuunneeTTAAeessoommrraabb  ..  kkaall
eennaaHHeellaakkssµµ̈̈flflkk--eeyy""CCaannaaccMMNNgg''eennAAbbnnÊÊaayy´́®®BB®®CCUUkk  ®®kkLLaajj''kkMMBBgg''ff˚̊ËËvveessoommrraabb  ..
kkUUnnTTaahhaannBBIIrrnnaakk''GGtt''mmiinnVVnnkk**ssYYrrffaa  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaeeKKddwwkkkkSSeePPII¬¬gg  ddwwkk®®KKaabb''ccUUll
eeTTAAttMMbbnn''xxµµSSggyy""aaggeennHH  eebbIITTaahhaannkkMMBBuuggEEttxx√√HH®®KKaabb''eennaaHH  ??  ..  kkUUnnTTaahhaannBBIIrrnnaakk''
eennaaHHkk**®®ttUUvveemmbbJJÇÇaakkaarreeQQµµaaHHmm""aa--GGUUnn  yykkeeTTAAssmm¬¬aabb''bbMMbbwwTTmmaatt''eeccaall  ((qq~~aaMM11997700--
7711))  ..

eellaakkKKiimmeeGGgg--KKUUrruunneeddttCCaannaayykkaarriiyyaall&&yyTTII22EEpp~~kkyykkkkaarrNN__ssmm©©aatt''  CCaa
rrnnuukkkk~~̈̈ggrrbbss''ssIIhhnnuu--EExxµµrr®®kkhhmm        VVnnpp††ll''kkaarrssmm©©aatt''TTSSggGGss''eeTTAAyyYYnneevvoottkkuugg
EExxµµrr®®kkhhmm  ..  eehhttuueennHHeehhIIyyeeTTIIbb®®KKbb''®®bbttiibbttii††kkaarrsswwkknnaannaa  mmaanneeccnnLLaaTTII11  eeccnn
LLaaTTII22˘̆˘̆˘̆  ®®ttUUvvbbrraaCC&&yyrrhhUUtt  ..  eellaakkKKiimmeeGGgg--KKUUrruunneeddttssBB√√́́ ff©©  ((11999900))  eennHH  rrss''
eennAAkk~~̈̈ggCCYYrrEExxµµrr®®kkhhmm‰‰CCaayyEEddnnEExxµµrr--´́ff  ..  

kk~~¨̈ggkkggTT&&BBsswwggEEtt®®KKbb''kkgg‰‰kkPPaaBB  mmaannkkaarrllYYccbbMMVVtt''ccMMnnYYnnkkUUnnTTaahhaanneennAA‰‰
bb""uuss††ii__……bbnnÊÊaayy  eehhIIyy®®ttUUvvss®®ttUUvvyyYYnn--EExxµµrr®®kkhhmmvvaayyeexxÊÊccxxÊÊII  ..

kkggTT&&BBKKµµaannvviinn&&yyTTaall''EEtteessaaHH  xx¬¬HHeeTTAAbb¬¬nn''GGuukkLL¨̈kkhhaaggTTMMnniijj  bbrriieePPaaKKVVyy……
KKuuyyTTaavvmmiinn[[lluuyyCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆  xx¬¬HHeeTToottccaabb''®®ssII  kkUUnn®®kkmmMMuueeKKTTSSgg´́ff©©ddaakk''LLaann  rrMMeellaaPP
rrYYccyykkeeTTAAllkk''[[bbnn®®ssIIeeBBss¥¥aaeeTToott  ..

22--  eebbIInniiyyaayyBBIIGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyvviijj  xx¬¬SSggCCaaggssmm&&yyssIIhhnnuummYYyyCCaaddbb''CCaa´́mm∏∏..
eeccAAhh√√aayyeexxtt††ccUUllhhflfluunnCCaammYYyynnaayyTTuunn  cciinnppßßaarrnnSSccUUllrrbbss''rrtt''BBnnÏÏ  ddwwkkTTSSggTTUU@@
rreeTTHHeePPII¬¬gg  ..  bb""uuss††ii__kkuugg®®ttUUll®®ttYYttBBiinniitt¥¥nniimmYYyy@@  ®®ttUUvvrrkklluuyy[[eeccAAhh√√aayynnaayy  ((33))  ..

kk~~̈̈ggssmm&&yy®®bbLLggmmFF¥¥mmssiikkßßaabbzzmmPPUUmmii  ((  Diplôme )),,  mmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaa
KKTTII11  ((  BAC I )),,  mmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaaKKTTII22  ((  BAC II ))  eennAAccuuggqq~~SS11997700,,  11997711  CCaa
KKMMrrUUGGaa®®kkkk''ddll''bbuuKKlliikkssiikkßßaa  ..  eeccAAhh√√aayyeexxtt††VVnneeppII∆∆kkUUnn®®ssII[[nnaayykkmmFF¥¥mmssii--
kkßßaa    (( DP= Directuer Provincial de l'Enseignement Secondaire ))    CCYYyyyy""aagg[[

((33)) eennAA®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ee®®kkaayyTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuurrYYccmmkk  eeccAAhh√√aayyeexxtt††VVnn[[ssiissßßvviiTT¥¥aall&&yynniiggssaa
ÂÂss††aaccaarr¥¥EEcckkeevvnnKK~~aayyaammEEqqkkeeqqrr®®cckkccUUll®®kkuugg  kk~~̈̈ggmmYYyy´́ff©©ssiissßßccMMnnYYnnBBII1155eeTTAA2200nnaakk''  eehhIIyy
mmaann®®KKUUBBIIrrnnaakk''eemmIIllxxuuss®®ttUUvv  ..  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨̈ppÊÊaall''kk**VVnnccUUllrrYYmmkk~~̈̈gg®®kkuummEEqqkkeeqqrreennHHEEddrr  ..  BBYYkkeeyyIIggEEqqkk
eeqqrrrrkkEEttrrbbss''EEddllTTaakk''TTiinnnniiggxxµµSSggssuuTTÏÏssaaFF  rrbbss''rrtt''BBnnÏÏmmiinn®®ttwwmm®®ttUUvvEEddllee®®ccIInnhhYYsseehhttuu  ..
xxMM∆∆¨̈ssUUmmCCMMrraabbffaa  BBYYkkeeyyIIggmmiinnEEddllVVnnTTTTYYllyykkssMMNNUUkkTTaall''EEtteessaaHH  ..  eeddaayyBBYYkkssiissßßnniigg®®KKUU
mmiinneeccHHrrkklluuyy[[eeKKeennaaHH  eeTTIIbbkknn¬¬HHqq~~SSee®®kkaayymmkk  eeKKkk**bbJJŒŒbb''EEllgg[[ssiissßßvviiTT¥¥aall&&yynniiggssaa--
ÂÂss††aaccaarr¥¥eeFFII√√kkaarrEEqqkkeeqqrrtteeTTAAeeTToott  eeKKddaakk''BBYYkkKKiijj  kkggss√√&&yy®®ttaann  nniiggbbuuKKlliikk®®kkssYYggeeppßßgg@@EEdd
lleeccHHrrkklluuyyvviijj  ..
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EEttVVnnCCaabb'',,  TTaahhaannssııaayykkSSeePPII¬¬ggccUUlleeTTAA®®bbLLgg  eehhIIyyeebbIIkkeemmIIllttaammcciitt††  ..  bbuuKK
lliikkKKyyKKiijj  ssUUkklluuyy®®bbFFaannKKNNeemm®®bbeeyyaaKK  ((  President de jury ))  eeddIImm∫∫IIVVnn
CCaabb''nniiggVVnneeLLIIggbbuuNN¥¥ss&&kkii††  ..  eerrOOggmmYYyyEEddllxxMM∆∆̈̈ccSSmmiinneePP¬¬cceennaaHH  KKWWssmm&&yy®®bbLLgg
mmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaaKKTTII22kk~~̈̈ggqq~~SS11997722eennAAVVtt''ddMMbbgg®®kkuugg  ((44)) ..  ssiissßßmm~~aakk''CCaakkUUnn
nnaayyTTaahhaanneennAAVVtt''ddMMbbgg,,  ®®bbEEhhllCCaaeeKKGGaaggffaaVVnnssUUkk®®bbFFaannKKNN::eemm®®bbeeyyaa
KKrrYYcceehhIIyy  eeTTIIbbeeKKVVnncceemmII¬¬yyKKNNiittssaaÂÂss††TTSSggGGss''mmkkccMMLLggddaakk''bbeeNN††aayy  ..
xxMM∆∆̈̈kk**ccaabb''ssiissßßeennaaHH      eemm®®bbeeyyaaKKBBIIrrnnaakk''eeTToottkk~~̈̈ggssaall®®bbLLggeennaaHHkk**®®ttUUvvccuuHHhhttƒƒ--  
eellxxaaeellIIvviiJJÔÔaassaarrrrbbss''eebbkk≈≈CCnneennaaHH  PPÇÇaabb''CCaammYYyy‰‰kkssaarrccaabb''VVnn  vviiJJÔÔaassaarreennaaHH
nnwwgg®®ttUUvvVVnnBBiinnÊÊ̈̈ssUUnn¥¥  ((  ttaammcc∫∫aabb''eebbIImmaannPPss††̈̈ttaagg  eehhIIyyeebbIIvviiJJÔÔaassaarrNNaammYYyyVVnn
ssUUnn¥¥eennaaHH  eeKKmmiinnbbUUkkBBiinnÊÊ¨̈eeTT  ))  ..  EEtteeKKVVnn®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aaCCaammYYyy®®bbFFaannKKNN::eemm®®bbeeyyaaKK
nniiggGG~~kkkkaatt''kk∫∫aall®®kkddaass''eebbkk≈≈CCnnddaakk''eellxxssmm©©aatt''  eeKKkk**ddaakk''®®kkddaass''eebbkk≈≈CCnnEEddll
eeFFII√√llÌÌ®®ttwwmm®®ttUUvv≤≤tteexxççaaHHCCMMnnYYss  ddkk‰‰kkssaarrccaabb''VVnn®®KKvvaatt''eeccaall  ..        eebbkk≈≈CCnneennaaHHkk**      
VVnnCCaabb''ssJJÔÔaabb&&®®ttmmFF¥¥mmssiikkßßaaPPaaKKTTII22eeTTAA  ..  ee®®kkaayymmkkeeTTIIbbxxMM∆∆̈̈VVnnddwwggffaa  eeKKccMM--
NNaayyGGss''CCaagg3300mmWWuunneerrooll  ..  eennHHeehhIIyyCCaaKKMMrrUUEEddllCCMMrruujj[[®®kkssYYggGGbb''rrMMCCaattiiccaabb''
BBuukkrrllYYyyEEddrr  ccaabb''BBIIqq~~SS11997722mmkk  ..

ttSSggBBIIssmm&&yyssIIhhnnuummkkddll''qq~~SS11997700,,  11997711  bbuuKKlliikkssiikkßßaaeennAAssÌÌaattssÌÌMMllÌÌ
NNaass''  EEddllBBYYkkrraaCCkkaarr……rrddΩΩkkaarr®®KKbb''®®kkssYYgg  nniiggnnaayyTTuunn  cciinnppßßaarrnnSSKK~~aaeehhAAffaa  nnaa
mmWWuunnddIIss  ……BBYYkk®®VVkk''EExxggaabb''  ……BBYYkkBBss''®®BBlliitt  ..  ssƒƒaannkkaarrNN__ssÂÂggaammeeFFII√√mmiinn[[®®KKUU
®®VVkk''EExxggaabb''rrss''eekkIItt  bbUUkkrrYYmmTTSSggkkMMeehhIIjjGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy®®KKbb''®®kkssYYggnnaannaappgg  eehhII--
yyBBYYkkeeKKTTSSggeennaaHHrrss''VVnn®®ssYYll  BBYYkkbbuuKKlliikkssiikkßßaakk**ccaabb''ssIIuussMMNNUUkkeeccjjmmuuxxEEtt
mm††ggEEddrr  xx¬¬HHeeTToottVVnnnniiyyaayyffaa  eebbIIvvaaddUUeecc~~HHeeTTAAeehhIIyyeennaaHH  KKYYrrnnSSKK~~aaCCYYyyrruujjssaaFFaarr
NNrrddΩΩeennHHTTmm¬¬aakk''TTwwkkbbeeNN††aayyeeTTAA  ee®®JJHHvvaaGGss''pp¬¬ËËvvEEkkeehhIIyy  llkk≈≈&&nnii††kk::eellIIss††ËËbbssaa--
FFaarrNNrrddΩΩmmuuxxGGttiittrraaCCvvSSgg  ®®ttUUvveeKKbbMMeePP¬¬cceeccaall  eeVVHHeeccaallkk~~̈̈ggPPkk''®®CCSSGGss''  ..  ‰‰BBYYkk
®®KKUUEEddllmmaannnniinn~~aakkaarr®®kkhhmm  VVnneeFFII√√[[eellccæækk~~̈̈ggccMMeeNNaamm®®KKUUmmFF¥¥mmssiikkßßaaffaa  BBYYkkBBuu
kkrrllYYyyGGss''eennHH  eemmIIlleeTTAAKKµµaannpp¬¬ËËvvEEkkTTaall''EEtteessaaHH  mmaannEEttpp¬¬ËËvvmm""¥¥aaggKKWWssmm¬¬aabb''eeccaall
..  EEffmmBBIIeellIIeennHHeeTTAAeeTTootteennaaHH  ssiissßßvviiTT¥¥aall&&yy  CCaaBBiieesssseennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  PPaaKK
ee®®ccIInnCCaakkUUnnnnaayyTTaahhaann      KKµµaanneeKKaarrBBvviinn&&yyssaallaaTTaall''EEtteessaaHH    yykkkkSSeePPII¬¬ggccUUll
bbnnÊÊbb''eerroonn  ddaall''®®KKUU  ®®cceeLLaammxxaamm  ((55)) ddUUccCCaa®®kkuummGGaamm""UUvveemmbb¬¬nn''CCaaeeddIImm  ..

((44)) eeddIImm∫∫IIssMMrrYYllddll''kkUUnnssiissßß  ee®®JJHHpp¬¬ËËvvccrraaccrrddaacc''  ®®kkssYYggGGbb''rrMMCCaattiissMMeerrcc[[eebbIIkkmmNNÎÎll®®bbLLgg
mmFF¥¥mmssiikkßßaabbzzmmPPUUmmii,,  mmFF¥¥mmssiikkßßaaPPaaKKTTII11eennAAttaammeexxtt††  EEkknniigg®®bbkkaassllTTÏÏpplleennAAttaammeexxtt††EEtt
mm††gg  eellIIkkEEllggEEttmmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaaKKTTII22eeccjj  vviiJJÔÔaassaarreebbkk≈≈CCnn®®ttUUvv®®bbmmUUllyykkeeTTAAEEkkeennAAPP~~MM
eeBBjjTTSSggGGss''  ..
((55)) kk~~̈̈ggqq~~SS11997722  eennAAvviiTT¥¥aall&&yyeennttyy""gg''  mmaannssiissßßmm~~aakk''CCaakkUUnneellaakkss&&kkii††®®VVMMttuullaakkaarrsswwkkVVtt''
ddMMbbgg  ((PPUUQQYYyyeellaakkeemm""AA--ssnn))  ..  ssiissßßnnaarrIImm~~aakk''VVnneeLLIIggBBIIee®®kkaammeeTTAACCaann''eellII  ‰‰kkUUnneellaakkss&&kkii††
®®VVMMeennaaHHccuuHHBBIIeellIImmkk  eehhIIyyccaabb''{{bbssiissßßnnaarrIIeennaaHHeennAACCaann''TTII22  EEddlleeFFII√√[[ssiissßßnnaarrIIeennaaHHxxµµaass''eeKK
CCaaxx¬¬SSgg  ..  ®®BBwwkkEEssÌÌkkeeLLIIgg  KKNNkkmmµµkkaarrvviinn&&yynniiggssaaÂÂss††aaccaarr¥¥TTSSggGGss''VVnnrrYYmm®®bbCCMMuu  ee®®kkaammGGFFiibbttII  
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eellaakkccaagghh√√aagg  eehhIIyyssMMeerrccbbeeNN††jjssiissßßeennaaHH  QQbb''[[ccUUlleerroonnssaallaarrddΩΩnnaannaaTTSSggGGss''
eeTTaaHHbbIICCaa““BBuukkssiissßßeennaaHHVVnnxxMMeeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__yy""aaggNNaakk**eeddaayy  ..  eennAAvviiTT¥¥aall&&yyVVtt''ddMMbbgg  ((GGttiitt
vviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHmmuunnIIvvggßß))  mmaannssiissßßmm~~aakk''eeddaayyxxwwggnnwwggeellaakk®®KKUU  EEddllVVnnbbeeNN††jj[[QQbb''eerroonnmmYY--
yyGGaaTTiitt¥¥  eeddaayybbTT®®BBeehhIInnnniiggrrMMxxaannssiissßßnnaarrIIkk~~̈̈ggff~~aakk''  ..  ´́ff©©mmYYyykk**ccUUllmmkkkk~~̈̈ggff~~aakk''eerroonn  rrYYccddaa
ll''eellaakk®®KKUUEEddllkkMMBBuuggbbee®®ggoonn  rrYYcchhkk''eeccjjttaammbbggÌÌÁÁcceeTTAA  ..  ssiissßßeennaaHHkk**CCaakkUUnnss&&kkii††®®VVMMmm~~aakk''eeTToo
ttEEddrr  ..  

eerrOOggBBuukkrrllYYyyEEddlleeFFII√√[[BBYYkkssaaÂÂss††aaccaarr¥¥ccSSmmiinneePP¬¬cceennaaHH  KKWWkkaarrkkaatt''yykk3300%%
eellII®®VVkk''eemm""aaggrrbbss''®®KKUUmm~~aakk''@@  eebbIIBBMMuuddUUeecc~~aaHHeeTTBBYYkkrrttnnaaKKaarrmmiinn®®BBmmeeFFII√√eeLLIIyy  eeKKBBnn¥¥aa
TTuukk[[yyUUrr  eeddaayyyykkeellssffaa  ffvviikkaaKKµµaann  ®®ttUUvvccSSbbYYnn®®VVMMqq~~SStteeTTAAeeTToott  ..  ssUUmmCCMMrraabb
ffaa  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥mmFF¥¥mmssiikkßßaabbzzmmPPUUmmiimmaann®®VVkk''EExx88,,550000eerrooll  ((kkaalleeNNaaHHmmaass
mmYYyyddMMLLwwgg´́ff¬¬33,,000000eerrooll))  ..  eebbIIbbee®®ggoonneennAAbbzzmmPPUUmmii  ((ff~~aakk''TTII66eeTTAATTII33TTMMeennIIbb))
®®ttUUvvbbee®®ggoonn1188eemm""aaggkk~~¨̈ggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥  eebbIIeellIIssBBIIeennaaHHKKWWCCaaeemm""aaggbbEEnnƒƒmm  EEddll®®ttUUvv
TTTTYYllkkMḾ́ rrccMMnnYYnn116600eerroollkk~~̈̈ggmmYYyyeemm""aagg  ..  eebbIIbbee®®ggoonneennAATTuuttiiyyPPUUmmii  ((ff~~aakk''TTII22ddll''
ff~~aakk''TTIIbbJJççbb''))  eennaaHH®®ttUUvvbbee®®ggoonnEEtt1166eemm""aaggeeTTkk~~̈̈gg11GGaaTTiitt¥¥  eellIIssBBIIeennaaHHKKWWeemm""aaggbb--
EEnnƒƒmm®®ttUUvvVVnnkkMḾ́ rr118800eerroollkk~~̈̈ggmmYYyyeemm""aagg  ..  eebbIICCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥TTuuttiiyyPPUUmmii  ((bbrriiJJÔÔaa--
bb&&®®tt))  vviijj  ((  ®®VVkk''EExx1100,,000000eerrooll))  eennaaHH®®ttUUvvVVnnkkMḾ́ rr®®VVkk''eemm""aaggbbEEnnƒƒmmccMMnnYYnnEEtt77
eemm""aaggkknn¬¬HHeeTTkk~~̈̈ggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥  eebbIIeellIIssBBIIeennHH®®ttUUvvbbee®®ggoonnTTeeTTeeddaayyKKµµaannkkMḾ́ rr  ..  BBYYkk
®®KKUU®®VVkk''EExxggaabb''VVnnFFUUrrFFaarrmmYYyykkMMrriitt  kk**eeddaayyssaarrEEtt®®VVkk''eemm""aaggbbEEnnƒƒmmeennHH  eehhIIyy
®®ttUUvvBBYYkkrrttnnaaKKaarrkkaatt''yykk3300%%  TTSSggGGyyuuttii††FFmm··  EEddlleeFFII√√[[GG~~kkxx¬¬HHmmaannKKMMnniitt®®kkhhmm
eeLLIIgg  ..  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥mmFF¥¥mmssiikkßßaabbzzmmPPUUmmiimm~~aakk''@@®®ttUUvvVVnnkkMḾ́ rr®®VVkk''eemm""aaggeennHHccMMnnYYnn
BBII33,,000000eeTTAA55,,000000eerroollkk~~̈̈ggmmYYyyEExx    ttaammbbee®®ggoonnttiicc……ee®®ccIInneemm""aagg  ..    kk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√  
®®VVkk''eemm""aaggeennHH  BBYYkkrrttnnaaKKaarreeKKtt´́ff¬¬CCaammYYyynnaayyKKNNeennyy¥¥xxaaggbbuuKKlliikkssiikkßßaa  ..
nnaayyKKNNeennyy¥¥yykkmmkkBBiiPPaakkßßaaCCaammYYyynnaayykkeexxtt††xxaaggmmFF¥¥mmssiikkßßaa  CCaammYYyyccaagg
hh√√aaggvviiTT¥¥aall&&yy  ..ccaagghh√√aaggvviiTT¥¥aall&&yyeebbIIkk®®bbCCMMuussMMuueeyyaabbll''PPaaKKee®®ccIInnBBIIBBYYkkssaaÂÂss††aa
ccaarr¥¥kk~~̈̈ggkkaarrtt´́ff¬¬eennHH  ..  ®®VVkk''eemm""aaggeennaaHHeeKKeebbIIkkmmkk®®KKbb''ttaammbbJJÇÇII®®ttwwmm®®ttUUvv  EEttkk~~̈̈ggbb--
JJIIÇÇggggiittvviijj  nnaayyKKNNeennyy¥¥xxaaggbbuuKKlliikkssiikkßßaakkaatt''yykk®®VVkk''3300%%  ®®bbKKll''ee®®kkaa
mmttuueeTTAA[[BBYYkkrrttnnaaKKaarreeKKEEcckkccaayyKK~~aaeeKK  ..  eettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaaeeKK®®ttUUvveeFFII√√EEbbbbeennHH
ee®®JJHHeennHHCCaammuuxxggaarr  CCaaPPaarrkkiiccççrrbbss''BBYYkkeeKKeessaaHHeennaaHH  ??  ..  eerrOOggeennHHeehhIIyyEEddll
bbNN††aallCCaabbuuBB√√eehhttuueekk††AA®®kkhhaayymmYYyyEEddrrccMMeeJJHHBBYYkkssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  ..  ®®bbBB&&nnÏÏrrddΩΩVV--
llEEpp~~kkBBuukkrrllYYyy  rrhhUUttcciinnppßßaarr  ……BBYYkkkkUUnneeccAAcciinneennAAVVtt''ddMMbbggeeKKnniiyyaayyffaa  ««  eeKK
mmiinn[[kkUUnneeTTAA®®KKUU®®VVkk''EExxggaabb''eeTT  eeKKssuuxxcciitt††eellIIkk[[kkUUnnbb""UUllIIss®®VVkk''EExx22,,000000eerroo--
ll®®bbeessIIrrCCaagg  »»  ..  ‰‰eeccAAhh√√aayyeexxtt††®®VVkk''EExx77,,000000eerrooll  eehhttuuGGII√√kk**hhWWuuhhaarreemm""¬¬HH
VVnnlluuyymmkkBBIINNaa  ??  ..

33--  nneeyyaaVVyycciitt††ssaaÂÂss††KKµµaannyykkmmkkee®®bbIITTaall''EEtteessaaHH  GG~~kkEEddlleeTTAAssiikkßßaa
vviiCCÇÇaaeennHHBBIIkkUUeerr""xxaaggtt∫∫ËËgg  ®®KKaann''EEttmmaann@@bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  BBYYkkss~~ggkkaarrnneeyyaaVVyyJJkk''EEtt
ss&&kkii††llMMGGTTII®®kkuugg    ssUU®®tt®®TTwwssII††®®bbqqSSggkkuummµµ̈̈yynniiss††[[EEttssiissßßnniigg®®KKUUss††aabb''  EEttnnaayyTTaa  
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hhaann  GGss''eellaakkeeccAAhh√√aayyeexxtt††mmiinnrrvvIIrrvvll''eeGGIIeeBBII  ……eeFFII√√ttaammKKMMnniittssÂÂggaammcciitt††ssaaÂÂss††
´́nnBBYYkkss~~ggkkaarrnneeyyaaVVyyTTaall''EEtteessaaHH  eehhIIyyEEffmmTTSSggBBYYkkeeKKeemmIIllggaayyffaa  BBYYkk
ss~~ggkkaarrnneeyyaaVVyyEEddllPPaaKKee®®ccIInnCCaannaayyTTaahhaannGGaassIIuummIIeeLL  (( Assimilés ))eennaaHH
eeccHHmmiinnddll''BBYYkkeeKKCCaannaayyTTaahhaann  EEddllVVnnssiikkßßaaeeccjjBBIIssaallaaeeyyaaFFaaEExxµµrr  ((
EMK - Ecole Militaire Khmère ))  TTaall''EEtteessaaHH  ..  ppÊÊ̈̈yyeeTTAAvviijj  BBYYkkeemmEExxµµrr®®kkhhmmBBMMuu
EEddllssiikkßßaa®®TTwwssII††ssaallaaeeyyaaFFaaNNaammYYyyeeTT  EEttBBYYkkeennHHVVnnyykk®®TTwwssII††ssÂÂggaammTT&&BB
qqµµkk''mmkkGGnnuuvvtt††VVnneeCCaaKKCC&&yymmYYyyrryyPPaaKKrryy  kkaann''kkaabb''CCaammççaass''llaann®®bbyyuuTTÏÏVVnn  ((
Maître du terrain ))  ‰‰BBYYkkGGttiittssiissßßssaallaaeeyyaaFFaaEEbbrrCCaaGGnnuuvvtt††®®TTwwssII††ssÂÂggaammttSS
ggBBIIssmm&&yyGGaaNNaanniiKKmm  ®®bbmmUUllppMM††̈̈KK~~aaEEtteennAAkk~~̈̈ggbbnnÊÊaayy  TTuukkTTIIxxaaggee®®kkAA[[xxµµSSggeeFFII√√ss--
kkmmµµPPaaBBVVnn110000%%  CCaaBBiieesssseennAAeeBBllyybb''  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmGGnnuuvvtt††ssÂÂggaammcciitt††ssaa
ÂÂss††eennHHxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''  eehhIIyyVVnneeCCaaKKCC&&yyCCaaTTIIeeBBjjcciitt††rrbbss''eeKK  ..  eeKKeeXXaassnnaa
nniiggeeFFII√√vviiTTÏÏggßßnnaa  bbgg˚̊vviieeccœœTTkkmmµµ[[´́ppÊÊkk~~̈̈ggssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®ccbbUUkk®®ccbbll''  ®®bbCCaaCCnnEEllggmmaa
nnCCMMeennOOeellIIrrddΩΩkkaarrllnn''--nnll''  eehhIIyynnwwkkssrreessIIrr®®ssLLaajj''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  llÌÌ®®ttwwmm
®®ttUUvv  ssÌÌaattssÌÌMM  mmiinnllYYccbb¬¬nn''GG~~kk®®ssuukk  ((eebbIIBBYYkkeeKKeebbHHEEpp¬¬eemmÊÊssmmYYyy  eeKKddaakk''lluuyyeellIIeeddII
mmeemmÊÊsseennaaHH))  ssrreessIIrrffaaeeBBTT¥¥bbddiivvtt††nn__eeccHHccaakk''mmÇÇ¨̈llvviiTT¥¥aassaaÂÂss††ttaammEEbbbbcciinn  ((
Acupuncture ))  BBUUEEkkss&&kkii††ssiiTTiiÏÏ,,  mmiinnssIIuussMMNNUUkk  ..ll..

kkmm¬¬SSggssaaFFaarrNNrrddÏÏEEddll®®ttUUvvyykkmmkkvvaayyxxµµSSggeennaaHH  ®®ttLLbb''CCaayykkmmkkkkaabb''ccaa
kk''ssmm¬¬aabb''EEttKK~~aa‰‰gg´́ppÊÊkk~~̈̈ggeeTTAAvviijj  ((  llnn''--NNuunnddaakk''®®KKaabb''EEbbkk®®bbuuggeeFFII√√XXaatteellaakknnaa
yykkrrddΩΩmmÂÂnnII††ssWWgg--gg""uukkffaajj'',,  eeFFII√√XXaatteellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff,,  eeFFII√√XXaatteellaakkffaacc''--CCaa
nniiggbbNNiiÎÎttEEkkvv--ssaaMMggKKIImm,,  ssmm¬¬aabb''eellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFF˘̆˘̆˘̆  ))  ..BBYYkk®®kkuummllnn''--NNuunn  eeddaayy
xx¬¬aacc®®kkuummeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''ddeeNNII††mmGGMMNNaaccBBIIbbggKKaatt''  ((  nnll''--nnll''  ))  kk**bbMMEEbbkk
kkggTT&&BBBBiieessss  kkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkeexxÊÊccxxIIÊÊ[[eexxßßaayyEEllggmmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBB  ..  kkggvvrr
eessnnaaNNaaEEddllxx¬¬SSgg  ddUUccCCaakkggTT&&BBqq&&®®tteeyyaagg,,  kkggTTaahhaanneellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFF˘̆˘̆˘̆  ®®ttUUvv
®®kkuummllnn''--NNuunnbbJJÇÇËËnn[[eeTTAAvvaayy®®KKbb''ssmmrrPPUUmmii  rrhhUUttss¬¬aabb''GGss''KKµµaannssll''  rrhhUUtt
eellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFFkk**®®ttUUvvss¬¬aabb''VVtt''bbgg''CCIIvviitteeddaayyssaarrss~~aa´́ddllnn''--NNuunnEEffmmeeTToott  KKWW
XXaattkkmmµµVVnneeFFII√√bbIÍ́ ff©©  ee®®kkaayyEEddllGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFFVVnneeTTAACCYYbb  ((  TTTTYYll{{vvaaTTee®®bboonn®®bbeeddAA
BBIIeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ))  CCaaKKMMrrbb''eellIIkkTTII®®VVMMmmkk  ..

eeKKmmiinn[[®®KKaabb''  ……rrffyynn††ddwwkkTTaahhaanneeTT  lluuHHNNaaEEtteemmbbJJÇÇaakkaarrssUUkklluuyy  eeTTIIbb
eeKK®®BBmm[[  ..  eebbIIccgg''yynn††eehhaaHHeeTTAATTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkk  eemmbbJJÇÇaakkaarr®®ttUUvvEEttssUUkklluuyyEEddrr
eebbIImmiinnddUUeecc~~aaHHeeTT  kkggvvrr::eessnnaaeennaaHH@@kk**®®ttUUvvBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmnniiggBBYYkkyyYYnnxxaaggeeCCIIggvvaayy
ss¬¬aabb''eexxÊÊccxxIIÊÊGGss''eeTTAA  ..

eexxaaGGaavvCCaaCCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSggeeKKmmiinneebbIIkk[[TTaahhaanneeTT  eeKKeeTTAA®®bbTTHHeeXXIIjjTTSSggKKMM
nnrrllkk''eennAAttaammppßßaarrnnaannaa  ddUUccCCaappßßaarrGGUULLSSBBiiccCCaaeeddIImm  ..  eebbIIEEbbrrCCaaeebbIIkk[[TTaahhaannvvii--
jj  KKWWeemmbbJJÇÇaakkaarrnnwwggkkaatt''®®VVkk''EExx´́ff¬¬eexxaaGGaavveennaaHH  ..kk~~̈̈gg{{kkaassEEhhrrkk∫∫ÁÁnnTTTTYYlleellaakk
GGKKrrddΩΩTTUUttGGaaeemmrriikkSSgghh¨̈nn--FF&&rreeddoonneennAAVVtt''ddMMbbggeennaaHH  TTaahhaanneeddIIrrkk∫∫ÁÁnneess¬¬øøkkeexxaa
GGaavvrrEEhhkk    eellaakkeeddoonnVVnnyykkeexxßßøøeellaakkeeTTAAeeKKaaHHpp˚̊aayyeeFFII√√BBIImmaass    eellIIssµµaaeesskk--  
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ssMMeeGGoott  eehhIIyymmaann®®bbssaassnn__ffaa  ––  pp˚̊aayyeellaakkeeFFII√√ssuuTTÏÏEEttBBIImmaass  EEttrraaÂÂss††  nniiggTTaa
hhaanneellaakkGGtt''VVyy  !!  ..

eettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaaBBYYkknnaayyTTaahhaannssaaFFaarrNNrrddΩΩCCYYyyBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ??  ee®®JJHH  ––
11--  BBYYkkeeKKnnSSKK~~aaeeCCOOttaamm®®BBHHrraaCCbbnnÊÊËËllssIIhhnnuu  EEddllEE®®sskkEEkk††gg@@BBIIeebb""kkSSggmmkk

ffaa  [[kkUUnneeccAAnnSSKK~~aarrtt''ccUUll´́®®BB  vvaayykkMMccaatt''bbnnkk∫∫tt''llnn''--nnll''  nniiggcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg
..  eehhttuueennHHeehhIIyyVVnnCCaaEExxµµrr®®kkhhmm  GGaacc®®bbmmUUllkkggTT&&BBVVnnyy""aaggqqaabb''rrhh&&ss  eeddaa
yyVVnnrraaCCbbnnÊÊËËllssIIhhnnuuCCYYyyEE®®sskkBBIIeebb""kkSSggppgg  nniiggeeddaayyTTuunn®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBssII--
hhnnuueennAAxxııss''  kk~~̈̈gg®®ssTTaabb''cciitt††KKMMnniittkkssiikkrrEExxµµrr®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarrppgg  ..

22--  BBYYkkeeKKeennAAEEttmmaannCCMMeennOOffaa  ((  rrhhUUttssBB√√́́ ff©©BBYYkkssIIhhnnuunniiyymm  kk**eennAAEEtteeCCOOdd
EEddll  ))  eeTTAA´́ff©©mmuuxx  sseemm††ccssIIhhnnuummuuxxCCaammkkddwwkknnSS®®bbeeTTssEExxµµrrvviijjCCaammiinnxxaann  ..  eehh
ttuueennHHeehhIIyy  eebbIIbbYYkkeeKKCCYYyykkggTT&&BBssIIhhnnuueennAAeeBBlleennHH  ((  11997700--7755  ))    eeTTAA´́ff©©mmuuxx  
BBYYkkeeKKcc∫∫aass''CCaaVVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††kkaann''EEttFFMMeeLLIIggEEffmmeeTToott  eennAAeeBBllEEddllsseemm††ccssII
hhnnuuyyaaggmmkkkkaann''kkaabb''GGMMNNaacc  CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrrvviijjeennaaHH  ..    kk~~̈̈ggKKMMnniittyyll''®®ccLLMMEEbb
bbeennHH‰‰gg  eeTTIIbbbbYYkkeeKKmmiinnyykkcciitt††TTuukkddaakk''ssiikkßßaaBBIIbbnnEExxµµrr®®kkhhmmddll''bbnnii††cceessaaHH  ..
kk~~̈̈ggCCMMeennOOrreebboobbeennHH  eeTTIIbbVVnnCCaallnn''--NNuunnVVnnbbJJÇÇËËnn®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggeeTTAA[[EExxµµrr®®kkhh
mmEEddrr  ..

bbrraaCC&&yy´́nnrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  KKWWmmaannkk**eeddaayyssaarrEEtteellaakkllnn''--nnll''ppÊÊaa
ll''EEttmm††gg  EEddllmmaannKKMMnniittxxII¬¬  KKWWmmYYyymmiinn®®BBmmeeFFII√√ttaammKKMMnniittrrbbss''®®TTgg''ssiirriimmtt::  EEddll[[
eeFFII√√KKttssIIhhnnuu  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrkkMMuu[[ssIIhhnnuurrtt''eeTTAAccUUllCCaammYYyyxxµµSSgg  ((  ®®bbEEhhllCCaallnn''--
nnll''xx¬¬aacc≤≤TTiiÏÏBBllTTwwkkssmm∫∫ff  EEddllVVKKUUyykk®®BBHHxxaann''rraaCC¥¥kkUUrr[[ppwwkkeehhIIyyss∫∫ffffaa
mmiinnkk∫∫tt''eeFFII√√KKttssIIhhnnuueeTT  ee®®JJHHllnn''--nnll''eeCCOOeellIIGGaaKKmmGGUUmmGGaammJJkk¥¥ssmm∫∫ffNNaa
ss''  ))  ..  TTII22--KKWWllnn''--nnll''mmiinn®®BBmmddkkBBYYkkssIIhhnnuunniiyymm[[GGss''eessaaHH  ..  EEffmmBBIIeellII
eennHHeeTToott  ttSSggBBIIllnn''--nnll''kk¬¬aayyCCaaBBiikkaarrss¬¬aabb''́́ ddeeCCIIggmmkk  ((  xxMM®®ttddrr{{bbGGMMNNaacctt
eeTTAAeeTToott  ))  llnn''--nnll''ffIIµµeennHHmmiinnddUUccllnn''--nnll''kkaallmmuunneessaaHH  ..  CCaaååTTaahhrrNN__®®KKaann''
EEtt®®bbBBnnÏÏffIIµµeekkµµggVVnnkkUUnn  kk**GGYYtt®®VVbb''eeKK‰‰gg  ®®bbkkaassttaammvviiTT¥¥¨̈  eekkaaHHeehhAAGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFFBBII
llaann®®bbyyuuTTÏÏkkMMBBuuggxx¬¬SSggkk¬¬aa  mmkk®®VVbb''ddMMNNwwggccMMkkYYttmmiinnssmmeehhttuupplleennHH  ..  kkaallEExxµµrr
®®kkhhmmvvaayyPP~~MMeeBBjjxx¬¬SSggkk¬¬aaeennaaHH    llnn''--nnll''VVnneeFFII√√ssIImmaaddMMuuffµµ  rrYYcceehhIIyy[[yynn††eehhaaHH
yykkeeTTAAeeVVHHTTmm¬¬aakk''CCMMuuvviijjTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  CCaassiimmaakkaarrJJrrkkMMuu[[BBYYkkTTmmiiLLccUUllmmkkkk~~¨̈gg
®®kkuuggVVnn  ..  llnn''nnll''[[®®KKUUeess¬¬øøkkssJJkk''ss  ssııaayyffgg''yyaamm®®KKvvaassVVccGGgg˚̊rrnnSSmmuuxx
kkggTT&&BB  ccUUlleeTTAAvvaayyTT&&BByyYYnneeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  nniiggEExxµµrr®®kkhhmm
..ll..  KKWWllnn''--nnll''ccaatt''TTuukkBBYYkkyyYYnneeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  nniiggEExxµµrr®®kkhh
mmCCaaTTmmiiLL  CCaaeexxµµaacc®®JJyybbiissaacc  CCaass®®ttUUvvGGrrUUbbiiyy  EEddllKKaatt''eeCCOOffaa  ®®ttUUvvEEttccuuHHccaajj''
≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''BBuuTTÏÏmmnn††CCaaddaacc''xxaatt  ((??!!))  ..

❑                          ❑

❑
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