
bdivt†n_Xatkr
´́ff©©TTII1177  eemmssaa  11997755  CCaa´́ff©©mmhhaaeeCCaaKKCC&&yyrrbbss''bbnnEExxµµrr®®kkhhmmeellIIrrbbbbssaa

FFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  nniiggcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg  ..  bb""uull--BBttVVnnbbJJÇÇaaPP¬¬aamm[[eeddjjCCeenn¬¬øøss
®®bbCCaaCCnneeccjjBBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eeddaayyKKµµaannkkaarrGGnnuuee®®KKaaHHeessaaHHeeLLIIyy  ..  ®®bbCCaaCCnnCCaagg
bbIIllaannnnaakk''  ((55)) VVnn®®ttUUvvccaakkeeccjjeeccaallppÊÊHHssMMEEbbggTTSSggbbgg≈≈MM  VVkk''EEbbkk®®JJtt''®®VVss''
EEmm""““  kkUUnnbbII††®®bbBBnnÏÏeeTTAATTIÍ́ TT@@  eeddaayyxx¬¬HHeennAA‰‰kkaarriiyyaall&&yy  eennAAssaallaaeerroonn  eeTTAAppßßaarr
eeTTAAeeBBTT¥¥ssYYrrGG~~kkCCmm©©WW  eennAAppÊÊHHbbggbbÌÌËËnn……mmiitt††PPkkii††̆̆ ˘̆..  ®®KKUUeeBBTT¥¥EEddll®®KKaann''EEttssMMuuBBnn¥¥aaeeBBll
eemmIIllGG~~kkrrbbYYss  kk**®®ttUUvveeyyaaFFaaVVjj''eeccaallPP¬¬aamm  ..  TTaahhaannssaaFFaarrNNrrddΩΩEEddlleePP¬¬cc
eeddaaHH‰‰kkssNNΩΩaanneeccaall  ®®ttUUvvBBYYkkeeyyaaFFaaVVjj''ss¬¬aabb''ccÂÂggaagg@@eeccaalleennAAeellIIpp¬¬ËËvvff~~ll''  ..
GG~~kkEEddllssaakkll∫∫ggBBnn¥¥aaeeBBllEErr""rr""  kk**®®ttUUvveeyyaaFFaaVVjj''eeccaall  ……KKbb''®®KKaabb''EEbbkkccUUllkk~~̈̈
ggppÊÊHHss¬¬aabb''TTSSgg®®KKYYssaarr  ..  mmnnuussßßEENNnnNNaann''ttaann''ttaabb''®®bbee®®CCoottKK~~aaeeccjjeellII®®KKbb''pp¬¬ËËvv
eeccjjBBIITTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  eekkµµgg  mmnnuussßßccaass''CCrraa  GG~~kkCCmm©©WW®®ttUUvvss¬¬aabb''  eehhIIyy®®ttUUvveeVVHHbbgg''
ssaakkssBBeeccaallKKµµaanneeBBlleevvllaannwwggkkbb''[[VVnn®®ssYYlleeLLIIyy  ®®KKaann''EEtt®®KKbbnnwwgg®®kk--
NNaatt''ssMMBBtt''……kkeennÊÊll  kkUUnneeccAA……EEmm""““  kk**eeFFII√√ddMMeeNNIIrrKKµµaanneeKKaalleeddAAtteeTTAAmmuuxxeeTToott
ee®®JJHHxx¬¬aaccGGaaCC∆∆aaBBiiXXaattrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ..

““BBuukkxxMM∆∆̈̈EEbbkkBBIImm††aayyxxMM∆∆̈̈  ((66)) CCaabb''CCaammYYyybbÌÌËËnn®®bbuussbbnnÊÊaabb''eeQQµµaaHHhhiiuunn--ssIIuuFFnn  nniigg
GGaammMMuuCCaa®®bbBBnnÏÏ  ®®BBmmCCaammYYyybbÌÌËËnn®®ssIITTII55  CCaassiissßßvviiTT¥¥aall&&yy1188mmiinnaa  eeQQµµaaHHhhiiuunn--ccaann''
FFII  ((77)) eeFFII√√ddMMeeNNIIrrttaammpp¬¬ËËvvkk∫∫aallff~~ll''  EE®®BBkk‰‰gg  eehhIIyyeeTTAArrss''eennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkkkMMeeNNIItt
GGaammMMuuCCaakkUUnn®®bbssaarr®®ssII  ((  ®®bbBBnnÏÏssIIuuFFnn  ))  eennAAeexxtt††́́ ®®BBEEvvgg  ee®®ttIIyyxxaaggeekkIIttTTeenn¬¬eemmKKgg
kk~~̈̈ggPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··TTiiss  ..  ddll''rrddUUvv®®ccUUttkkaatt''qq~~SS11997755  GGggkkaarrbbUUJJ··VVnnCCeenn¬¬øøss®®bbCCaa
CCnnffIIµµ  [[eeTTAAeennAAee®®ttIIyyxxaagglliiccxx¬¬HHkk~~̈̈ggeexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ..  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈nniiggkkUUnnTTSSggGGss''KK~~aa
bbYYnnnnaakk''  kk**®®ttUUvvGGggkkaarrddaakk''TTiisseennHHEEddrr  eehhIIyyVVnneeTTAAeennAAkk~~¨̈ggPPUUmmii®®ttJJMMggÚÚssßßII
ssgg˚̊aatt''CC&&eeyyaa  ®®ssuukkccMMkkaarreellII  eexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ttMMbbnn''55  PPUUmmiiPPaaKKåått††rrTTiiss  ..
eeddaayyxx√√HHCCaattii®®bbUUeettGGIIuunn  ee®®JJHHrrbbbbGGaaEExxµµrr®®kkhhmmvvaammiinnpp††ll''GGaahhaarr®®KKbb''®®KKaann''ddll''®®bb
CCaaCCnneeTT  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈eehhIImmkk¬¬aayyCCaaddMMee◊◊eeddaayyKKµµaannff~~SSBB¥¥aaVVll  ..  BBYYkkvvaaVVnnddaakk''TTiiss““
BBuukkxxMM∆∆̈̈[[CCYYyybbiittÚÚssßßIIeeFFII√√kkEEÂÂJJççggllIIÌÌCCaammYYyy®®kkuummttaaccaass''@@eennAAkk~~̈̈ggPPUUmmii  ..        ‰‰bbÌÌËËnn®®ssII  

((55)) ®®bbCCaaCCnneekkIInneeLLIIggeeddaayyssaarrrrtt''eeKKccBBIIssÂÂggaammeexxtt††ee®®kkAAccUUllmmkkkkkkkkuujjkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..
((66)) BBtt··mmaannssII††BBIIddMMNNwwggCCeenn¬¬øøssrrbbss''““BBuukkxxMM∆∆̈̈  KKWWmmiitt††EEtt--eemm""ggllIIVVnneerroobbrraabb''®®VVbb''xxMM∆∆̈̈  ..  EEtt--eemm""gg
llII  CCaaGGttiittssaaÂÂss††aaccaarr¥¥GGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrr--VVrrSSggeennAAvviiTT¥¥aall&&yyeenntt--yy""gg''EEddrr  ..        eennAAqq~~SS11997722  
VVnnpp¬¬aass''eeTTAAbbee®®ggoonnssmmNNssiissßßeennAABBuuTTiiÏÏkkvviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHssuurraa®®mmiitt  ((PP~~MMeeBBjj))  ..  eeBBllEExxµµrr®®kkhhmm
CCeenn¬¬øøss®®bbCCaaCCnneennaaHH  mmiitt††EEtt--eemm""ggllII  VVnneeTTAArrss''eennAAkk~~̈̈ggXXMMuuCCaammYYyy®®KKYYssaarr““BBuukkxxMM∆∆̈̈  eeddaayyPPrrBBYYkk
vvaaffaa  CCaacciinnGG~~kkrrkkssIIuuBBIIeeddIImm  ..  EEtt--eemm""ggllIIVVnneeTTAAeellggCCaammYYyybbÌÌËËnn®®bbuussxxMM∆∆¨̈  eeBBll®®ccUUtt®®ssUUvvnnaaqq~~SS
11997755  ..  xxMM∆∆̈̈VVnnCCYYbbEEtt--eemm""ggllII  ee®®kkaayyeeBBllEEddllkkggTT&&BByyYYnnccUUllQQ¬¬aannJJnnkkaann''kkaabb''®®ssuukkEExxµµrr
ssBB√√́́ ff©©mmiitt††EEtt--eemm""ggllII  VVnnrrss''eennAAkk~~̈̈gg®®kkuugg  QUEBEC ®®bbeeTTsskkaaNNaaddaa  ..
((77)) bbÌÌËËnn®®bbuusseennHHssBB√√́́ ff©©eennAArrss''‰‰eexxtt††eeJJFFiissaatt''  ..
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hhiiuunn--ccaann''FFII  eeddaayyeennAAllIIvv  bbYYkkvvaakk**ccaatt''bbJJççËËlleeTTAAkk~~̈̈gg®®kkuummccll&&ttnnaarrII  mmiinnVVnneennAACCYY
bbCCMMuu““BBuukkxxMM∆∆̈̈eeTT  ..  yyUUrr@@eeTTIIbbVVnnssMMuucc∫∫aabb''eeKKmmkkeellgg““BBuukknniiggbbgg@@VVnnmm††gg  ..  eeBBll
eevvllaaeeccHHEEttkknn¬¬ggeeTTAA  mmiitt††EEtt--eemm""ggllIIVVnn®®ttUUvvGGggkkaarrddaakk''TTiiss[[eeTTAAPPÇÇÁÁrrEE®®ss    eellIIkk
TTMMnnbb''  CCIIkk®®bbLLaayy  eellIIkkPP¬¬WWEE®®ss  eehhIIyyVVnnCCYYbbKK~~aaCCaammYYyybbÌÌËËnn®®bbuussxxMM∆∆̈̈CCaajjwwkkjjaabb''  ..
kk~~̈̈ggEExxeemmssaa11997777  mmiitt††EEtt--eemm""ggllIIVVnneeTTAAeellgg““BBuukkxxMM∆∆̈̈eeTToottEEttbbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈VVnn®®VVbb''ffaa
““BBuukkxxMM∆∆̈̈VVnn®®ttUUvvGGggkkaarrddaakk''TTiiss[[eeTTAAyyaammTTMMnnbb''kkaallBBII®®VVMḾ́ ff©©mmuunn  ((ee®®JJHHkkaalleennaaHH
GGggkkaarrEExxµµrr®®kkhhmmåått††rrTTiiss  VVnneekkNNÎÎ®®bbCCaaCCnnkkggccll&&ttTTSSgg®®bbuussTTSSgg®®ssIIrraabb''mmWWuu
nnnnaakk''eeTTAAeellIIkkTTMMnnbb''TTwwkkqqaa))  ..  bbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈VVnnnniiyyaayy®®VVbb''EEtt--eemm""ggllIIffaa  ––  mmiitt††ttUUcc((kkgg
QQ¬¬bb))  VVnnyykkkkgg''mmkkddwwkk““BBuukkxxMM∆∆̈̈  eeddaayy[[KKaatt''eerroobbccMMeexxaaGGaavv  ee®®JJHH®®ttUUvvmmaannTTiiss
eeTTAACCYYyyyyaammTTMMnnbb''  ..  vvaa®®VVbb''ffaa  vvaaddwwkkeeTTAACCaassgg˚̊aatt''@@  vvaaddwwkk““BBuukkrrbbss''xxMM∆∆̈̈ttaammLLaa
nnCCaammYYyynniiggttaa@@dd´́TTeeTToott  EEddllmmkkBBIIPPUUmmiieeppßßgg@@mmkkCCYYbbCCMMuuKK~~aa  ..  ttSSggBBIIeeBBlleennaaHH
mmkk  VVtt''ddMMNNwwgg““BBuukkxxMM∆∆̈̈rrhhUUtt  ..  bbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈TTSSggbbIIVVnnccSS@@eemmIIllpp¬¬ËËvv““BBuukkmmiinneeXXIIjjvviill®®tt
LLbb''mmkkvviijjeessaaHH  ..  ddll''mmkk´́ff©©TTII22kkkk˚̊ddaa11997777  GGggkkaarrEExxµµrr®®kkhhmmPPUUmmiiPPaaKKåått††rrttMM
bbnn''55  ccaabb''CCeenn¬¬øøss®®bbCCaaCCnnffIIµµeessIIÊÊrrGGss''BBIIPPUUmmii    ffaayykkeeTTAA[[bbgg˚̊bbeeggII̊̊nnpplleennAA®®ssuukk
ffIIµµmmYYyyeeppßßggeeTToott  mmiinnccSSVVcc''yykk≤≤vvaa""nn''ee®®ccIInneeTTnnSSBBiiVVkk  ee®®JJHHeennAATTIIeennaaHHGGggkkaarrmmaa
nnrrbbss''GGaaccpptt''ppgg''VVnnssBB√√®®KKbb''TTSSggGGss''  ..  BBYYkkvvaaVVnn®®VVbb''ffaa  GGggkkaarrnnwwggddaakk''TTiiss
[[®®bbCCaaCCnnffIIµµeeTTAAeennAAttaammddggpp¬¬ËËvvCCaattiieeTTAAPP~~MMeeBBjj  ..    ææffaaVVnnGGggkkaarrpptt''ppgg''ssBB√√®®KKbb''
eennaaHH  GG~~kkxx¬¬HH  EEddllKKµµaannTTiisskk**ssMMuueeKKeeTTAACCaammYYyyEEddrr  eeddIImm∫∫IIVVnnCCYYbbCCMMuubbggbbÌÌËËnnkkUUnneeccAA  ..
kkaalleennaaHH  bbÌÌËËnn®®ssIIxxMM∆∆̈̈eennAAkk~~̈̈ggkkggccll&&tt  kkMMBBuuggCCMMrrHHeessµµAAccMMkkaarrmmnn  ddll''ææffaabbgg®®bbuussbb
gg®®ssII®®ttUUvveeKKCCeenn¬¬øøss  kk**TTMMllaakk''ccbbeeccaallrrtt''rrllHHrrllSSggmmkkCCYYbbbbgg    eehhIIyyssMMuueeTTAACCaa
mmYYyyeeKKEEddrr  ..  ®®bbCCaaCCnnffIIµµTTSSggGGss''®®ttUUvvBBYYkkvvaaddwwkkTTSSggLLaann@@  ((LLaann®®TTuugg))  yy""aaggEENN
nnyykk  eeTTAAvvaayyssmm¬¬aabb''kkbb''rreeNN††AAeennAAkk~~̈̈ggccMMkkaarreekkAAssflflUUGGUUrrGGNN††ËËgg  ccmm©©aayy2200KK˘̆mm˘̆BBIIPPUU
mmii  ..  BBYYkkvvaaVVnnCCIIkkrreeNN††AAyy""aaggFFMMddUUccCCaa®®ssHHTTwwkkTTuukkCCaammuunnxxÊÊgg''mmYYyyEExx  ..  vvaassmm¬¬aabb''ttSS
ggBBIITTaarrkk  eekkµµggttUUcc  mmnnuussßß®®bbuuss®®ssII®®KKbb''vv&&yy  TTSSgg®®ssIImmaann´́ppÊÊeeJJHHppgg  ..  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[
ssMMEErrkk  QQWWccaabb''́́ nnBBYYkkGG~~kkeeTTaassææssUUrreeTTAAddll''PPUUmmii  BBYYkkvvaaVVnnccaakk''eemm®®kkUUeePP¬¬ggnniiggccMMeerroo
ggbbddiivvtt††nn__  ((rrMMllaayy®®ssuukkrrMMllaayyssggmmEExxµµrr))  llaann''ææxx¬¬SSggkkggrrMMBBgg  ..  kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''
eennHH  KKWWbb""uull--BBtteeccjjbbJJÇÇaaBBIIPP~~MMeeBBjjmmkkee®®kkaayy  EEddllvvaassmm¬¬aabb''VVnnKKNNPPUUmmiiPPaaKKbbUU
JJ··kk∫∫tt''ccUUll´́ddyyYYnneeQQµµaaHHeessaa--PPwwmmeennaaHHmmkk  ..  bb""uull--BBttVVnn[[bbJJÇÇaassmm¬¬aabb''TTSSgg
eeyyaaFFaakk∫∫tt''  rrYYmmTTSSgg®®bbCCaaCCnnffIIµµkk~~̈̈ggPPUUmmiiPPaaKKåått††rrnniiggbbUUJJ··TTiiss  ..  vvaayykkyynn††eehhaaHHeeTTAA
TTmm¬¬aakk''xxiittbb&&NNˆ̂  [[BBYYkkeeyyaaFFaabbUUJJ··ddaakk''GGaavvuuFFccuuHHccUUllGGggkkaarrnnwwggGGPP&&yyeeTTaass[[
EEttee®®kkaayyhhUUttGGaavvuuFFGGss''eehhIIyy    bb""uull--BBttbbJJÇÇaa[[ddwwkkeeyyaaFFaabbUUJJ··TTiissTTSSggGGss''xxÊÊgg''
bbYYnnmmWWuunnnnaakk''  yykkmmkkvvaayyTTmm¬¬aakk''rreeNN††AAeennAA®®ttgg''rrkkaaeekkaagg  eexxaaGGaavv  mmYYkk    eennAAeeccaallrraatt''
rraayy  ‰‰kk¬¬iinnssÌÌ̈̈yyeexxµµaaccBBYYkkeeyyaaFFaabbUUJJ··PPaayyrrhhUUttddll''ee®®ttIIyymm≈≈aaggxxaaggll√√aaeeTTrr  eennHHeebbII
ttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__rrbbss''eellaakkyyUU--ssMMbbUUrr  GGttIIttnnaayykkbbuuKKlliikkmmFF¥¥mmssiikkßßaa®®kkuu
ggPP~~MMeeBBjj  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggmm""uuggeerr""GGaall''®®bbeeTTsskkaaNNaaddaa  ..

‰‰mm††aayyxxMM∆∆̈̈vviijjVVnnCCeenn¬¬øøsseeccjjeeTTAA®®ssuukkkkMMeeNNIItteennAAeekkaaHHxxßßaacc''kkNN††aall      xxaagg
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eekkIIttee®®CCaayyccgg√√aa  EEtteeddaayyCCaa®®bbCCaaCCnnffIIµµ  ®®VVMMmmYYyyEExxee®®kkaayykk**®®ttUUvvGGggkkaarrCCeenn¬¬øøsseecc
jjbbnn††mmkkddll''eexxtt††eeJJFFiissaatt''  ccuuHHeeTTAAqq©©aayyddaacc''®®ssyyaallBBIIff~~ll''CCaattiiCCaagg3300KK˘̆mm˘̆
CCaattMMbbnn''́́ ®®BBKKµµaann®®ttIIssaacc''  CCaammYYyybbÌÌËËnn®®bbuussllIIvv  hhiiuunn--ssIIuuffaa  ((bbÌÌËËnnTTII66))  bbÌÌËËnn®®ssIIhhiiuunn--
®®ssII  ((bbÌÌËËnnTTII77))  nniiggbbÌÌËËnn®®bbuusseeBBAAhhiiuunn--vvNNˆ̂ddaarraa  eehhAAhhflfluucc  ((77)) ..  bbÌÌËËnn®®bbuussssIIuuffaa  ®®ttUU
vv®®bbFFaannkkggccll&&ttkkggQQ¬¬bbccaabb''yykkeeTTAAccaakk''kkssmm¬¬aabb''  BBIIbbTTllYYcckkaacc''eeJJttmmYYyyssMM--  
rrnn''®®kkBBHH  EEddllrrbbbbGGggkkaarrvvaakkMMNNtt''[[GGgg˚̊rrmmYYyykkMMbb""uugg  ((TTmm©©nn''xxÊÊgg''220000®®kkaamm))  ssMMrraabb''
KK~~aa1100nnaakk''kk~~̈̈gg11´́ff©©  ..  mm††aayyxxMM∆∆̈̈eeddaayymmaanneerraaKKCCmm©©WW®®kkBBHH®®bbccSSkkaayyppgg  NNaammYYyyGGtt''
GGaahhaarrppgg  eehhIIyyddll''TTTTYYllddMMNNwwggBBIIbbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈®®ttUUvvBBYYkkGGaaeeffII¬¬mmeexxµµAAbb""uull--BBttssmm¬¬aabb''eeccaa
lleeTTootteennaaHH  kk**bbNN††aalleerraaKKkkaann''EEttxx¬¬SSgg  ..  eeBBllCCiittppuuttddeeggIİ̇mm,,  ttaammssMMddIIbbÌÌËËnn®®bbuuss
eeBBAA,,  mm††aayyxxMM∆∆̈̈VVnn[[bbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈eeTTAAssMMuuss˚̊rreett~~aattmmYYyyss¬¬aabb®®JJBBIImmIIccuuggeePPAAeerraaggVVyyrrYYmm  EEtt
eemmssaammaann¥¥eennaaHHvvaaeeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  ––  ««  KKµµaannss˚̊rrKKµµaannssIIÌÌeeTT  BBYYkkmmII1177eemmssaa[[vvaass¬¬aabb''
®®ssLLHH[[GGss''eeTTAA  !!  »»  ..  mm††aayyxxMM∆∆̈̈VVnnTTTTYYllmmrrNNPPaaBBTTSSggkkII††eevvTTnnaanniiggQQWWccaabb''  ..
bbÌÌËËnn®®bbuussxxMM∆∆̈̈VVnnbbJJçç̈̈HHssBBmm††aayyxxMM∆∆̈̈ppÊÊaall''́́ dd  ((qq~~SS11997777))  ..  ‰‰bbÌÌËËnn®®ssIITTII77kk**mmaannCCmm©©WWKKµµaa
nnff~~SSBB¥¥aaVVll  eehhIIyyVVtt''bbgg''CCIIvviitteennAATTIIeennaaHHEEddrr  ..

kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''mmaannssPPaaBBxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''kk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggqq~~SS11997777  ..  eennAAPPUUmmiiPPaaKK
åått††rrnniiggbbUUJJ··TTiiss  CCaaBBiieesssseennAAee®®kkaayyEEddlleessaa--PPwwmmVVnnkk∫∫tt''ccUUll´́ddKKSS®®TTyyYYnn
eehhIIyyeellIIkkTT&&BBssMMeeddAAmmkkPP~~MMeeBBjj  ..  ee®®kkaayyssmm¬¬aabb''eessaa--PPwwmmrrYYcceehhIIyy  bb""uull--BBtt
bbJJÇÇaa[[eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmvvaayyssMMrruukkccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggddIIeevvoottNNaamm  ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrr
ee®®kkaammGGss''CCaaee®®ccIInnJJnn''  ..  ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__BBIIEExxµµrree®®kkaammmm~~aakk''eeQQµµaaHHffaacc''--QQ~~aa
gg  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggGGUULLSSBBIIyy""aa  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaannffaa  ––  ««  yyYYnnVVnnddwwggssƒƒaannkkaarrNN__
eennHHmmuunn  eehhIIyy[[ddMMNNwwgg®®bbCCaaCCnnyyYYnnddkkxx¬¬ÁÁnnffyy  ‰‰EExxµµrree®®kkaammeeKKmmiinn[[ddwwggeessaaHH
eeLLIIyy  TT&&BBbb""uull--BBttkkaabb''ssmm¬¬aabb''PPaaKKee®®ccIInn  CCaaCCaattiiyyYYnnssJJÇÇaattiieeddIImmEExxµµrree®®kkaammbb""uu--
eeNNˆ̂aaHH  ..  mmuunnnnwwggTT&&BByyYYnnccUUllQQ¬¬aannJJnn®®ssuukkEExxµµrr  BBYYkkbb""uull--BBttmmiinnGGaacckkaann''kkaabb''ttMM
bbnn''xxaaggeekkIIttee®®ttIIyyTTeenn¬¬eemmKKggPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··VVnneeTT  ®®bbCCaaCCnnmmaannkkaarrrrMMeeCCIIbbrrMMCCYYllbbHH
eeVVrrttTTll''ss¬¬aabb''rrss''CCaammYYyyBBYYkkkkggQQ¬¬bb  ..  mmaanneerrOOggGG~~kkxx¬¬SSggBBUUEEkkeeccjjCCYYyyGG~~kk®®ssuu
kk  mmaanneerrOOggeellaakkttaasskk''ss  ((ccaarrbbuurrssyyYYnn))  ccUUllmmkkbbgg˚̊ccllaaccllBBYYkkbb""uull--BBtt
eebbIIeeyyaaFFaaeeddjjttaammkk**eeKKccxx¬¬ÁÁnnVVtt''rrkkmmiinneeXXIIjjeeLLIIyy  ((88)) ..  ‰‰eennAAVVtt''ddMMbbggmmaann
JJkk¥¥ccccaammGGaarraammxxßßwwbbttKK~~aaBBIImmaatt''mmYYyyeeTTAAmmaatt''mmYYyyffaa  ––  ««  GG~~kkmmaannbbuuNN¥¥CCiitteekkIItt
eehhIIyy˘̆˘̆˘̆ xx¬¬HHeeTToottffaaeekkIItteehhIIyy  EEtteeccjjttaammqqÌÌwwggCCMMnnIImm††aayy  mmiinnddUUccmmnnuussßßssaammJJÔÔ
FFmmµµttaaeeTT˘̆˘̆˘̆  xx¬¬HHeeTToottffaaBBYYkkeeyyaaFFaa®®bbuuggssmm¬¬aabb''TTSSggmm††aayyTTSSggkkUUnn  EEtteeyyaaFFaaeennaaHH®®ttUUvv
ss¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggvviijj  »»  ..  eebbIIttaammeessµµrr˘̆˘̆˘̆  eennHHCCaassÂÂggaammcciitt††ssaaÂÂss††rrbbss''BBYYkkyyYYnneehh--
gg--ssMMrriinn  bbMMppuuss[[EExxµµrrEEddllmmaannCCMMeennOOrrgg''ccSSEEttGG~~kkmmaannbbuuNN¥¥mmkkCCYYyyeennaaHH  [[KKSS®®TT
BBYYkkvvaa  ..

‰‰kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnttMMbbnn''PPUUmmiiPPaaKKåått††rrnniiggbbUUJJ··eennaaHH        KKWWeeFFII√√eeddaayyrreebboobb  

((77)) bbÌÌËËnn®®bbuusseennHHssBB√√́́ ff©©eennAArrss''‰‰eexxtt††eeJJFFiissaatt''  ..
((88)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkhhuukk--GGUUnnllaaggeennAA®®kkeeccHH  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aa..
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eeXXaarreeXXAAbbMMppuutt  ddUUccCCaaBBMMuuEEmmnnCCaaCCaattiiEExxµµrrddUUccKK~~aabbnnii††cceessaaHH  ..  bb""uull--BBttbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aa
bb''eeccaallTTSSgg®®KKYY@@  ..  ssUUmm∫∫IIccll&&ttEEddllKKµµaann““BBuukkmm††aayy  KKµµaannddwwggeerrOOggGGII√√eessaaHH  kk**®®ttUUvv
BBYYkkvvaaGGUUsskkyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallEEddrr  KKWWvvaaeeFFII√√ttaammssuuPPaassiittcciinnffaa  ––  ««  CCMMrrHHeessµµAAKKWW
CCIIkkTTSSggÚÚss  »»  bbgg˚̊aarrkkMMuu[[mmaannkkaarrssggsswwkknnwwggBBYYkkvvaaeeTTAA´́ff©©ee®®kkaayy  ..  kkUUnneekkµµgg  TTaarrkk
®®ttUUvvBBYYkkvvaaccaabb''eeVVkkssmm¬¬aabb''nnwwggKKll''eett~~aatt  KKll''ss√√aayy  KKll''ddUUgg  eeVVHHeeLLIIggeellIIyykkCCMM
BBuuHHTTuuggrrgg  ..  vvaarrMMeellaaPP®®ssIIrrYYccssmm¬¬aabb''eeccaall  ..  vvHHmmnnuussßßTTSSggrrss''yykkeeff¬¬IImmeeTTAAqqaarrssIIuu
yykk®®bbmmaatt''ppwwkkEEkk¬¬mm®®ssaa  nniiggbbJJÇÇËËnneeTTAA®®ssuukkcciinneeFFII√√ff~~SScciinnEEssEEkkeerraaKK  ..  rreeNN††AAFFMM@@
eeBBjjeeddaayyeexxµµaaccrraabb''JJnn''  ..  KKll''ddUUgg  KKll''eett~~aatt  eennAA®®bbLLaakk''QQaammeennAAeeLLIIyyeeBBll
TT&&BByyYYnnccUUllmmkkQQ¬¬aannJJnn®®ssuukkEExxµµrr  eehhIIyyyykkVVnnPP~~MMeeBBjjeennAA´́ff©©TTII77  mmkkrraa  1199--
7799eennaaHH  ..  

kk~~̈̈ggJJkk''kkNN††aallqq~~SS11997788  bb""uull--BBttbbJJÇÇaa[[CCeenn¬¬øøss®®bbCCaaCCnneexxtt††ss√√aayyeerroogg
mmkkPP~~MMeeBBjjyykk®®kkmmaaBBNN··´́bbttggmm~~aakk''mmYYyy  rrYYcceehhIIyyddwwkkCCJJÇÇËËnnttaammrreeTTHHeePPII¬¬ggmmkk
TTmm¬¬aakk''eeccaalleennAAeexxtt††eeJJFFiissaatt''  ..  BBYYkkGG~~kkmmaann®®kkmmaaBBNN··́́ bbttggeennHH  KKWW®®ttUUvvGGggkkaarr
eexxtt††eeJJFFiissaatt''TTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIbb""uull--BBttmmkk[[ssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSggGGss''  ee®®JJHHssuuTTÏÏCCaa
BBYYkkkk∫∫tt''  kk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr  ..  eeKKGGUUsskkyykkBBYYkkss√√aayyeerrooggTTSSggGGss''  mmiinnffaaCCaa®®bbCCaa
CCnn  eemmkkgg  KKNN:XXMMuu  KKNN:GGII√√@@eeTT  yykkeeTTAAvvaayykkaabb''ssmm¬¬aabb''eeccaalleennAA‰‰vvaallEE®®ss
ee®®kkAAPPUUmmii  ..  mmaanneemmkkggnnaarrIImm~~aakk''kk¬¬aahhaannNNaass''VVnnnniiyyaayyffaa  ––  eettIIBBYYkkeeKKmmaannkkMMhhuu
ssGGII√√VVnnGGggkkaarryykkBBYYkkeeKKmmkkssmm¬¬aabb''yy""aaggeennHH  ??  BBYYkkeeyyIIggVVnnbbMMeerrIIGGggkkaarr  eessµµaaHH
®®ttgg''GGggkkaarrGGss''BBIIcciitt††BBIIeeffII¬¬mm  eennAATTIIbbJJççbb''BBYYkkeeyyIIggVVnnTTTTYYllppllEEbbbbeennHHeeTTAAvviijj!!
mmiinnVVcc''ccggmmuuxxyykkeeTTAAeeTT  ssmm¬¬aabb''eeyyIIggeennAATTIIeennHHccuuHH  !!  ..  eekkµµgg®®ssIImm~~aakk''GGaayyuu®®VVMMbbYYnn
qq~~SS®®ttUUvvBBYYkkeeBBCCŒŒXXaattyykkeeTTAAvvaayyssmm¬¬aabb''EEttmmiinnccMMFF©©nn''®®KKaann''EEttssnn¬¬bb''  eeggIIbbddwwggxx¬¬ÁÁnnBBII
ssnn¬¬bb''kk**eeddIIrrccUUllmmkkkk~~̈̈ggPPUUmmiivviijj  ..  ®®bbCCaaCCnnmmUUllddΩΩaannVVnn®®VVbb''[[rrtt''eeKKccxx¬¬ÁÁnneeccjj
eeTTAA  EEttKK~~aaggIIeeggIImmiinnddwwggrrtt''eeTTAATTIINNaa  ..  kkggQQ¬¬bbmmkkddll''eeXXIIjjkk**ccaabb''yykkeeTTAAdduuttTTSS
ggrrss''  EE®®sskkTTFFaakk''kkeeÂÂJJÇÇaallllaann''rrMMBBggTTMMrrSSddaacc''xx¥¥ll''ss¬¬aabb''  ..  eexxµµaaccGG~~kkeexxtt††ss√√aayy
eerrooggrraabb''mmWWuunnnnaakk''ss¬¬aabb''KKrreeCCIIggeellIIKK~~aaKKµµaannkkbb''eeTT  eeccaallrraatt''rraayykkNN††aallvvaalleehhIImm
ssÌÌ̈̈yyPPaayymmkkddll''PPUUmmii  ((99)) ..  eennAACCaayyEEddnnss√√aayyeerroogg  mmaannBBYYkkss~~ËËlleevvoottmmiijjddUUcc
eehhgg--ssMMrriinn  ((mmiinnTTSSggGGss''eeTT))  mmaannKKMMnniitt®®ssLLaajj''nniiggbbMMeerrIIyyYYnnttSSggBBIIssmm&&yy≤≤ssßß
rr:mmkkeemm""¬¬HH  ..  kk~~̈̈ggssmm&&yyssIIhhnnuuBBYYkkeennHHrrss''eennAAllaakk''xx¬¬ÁÁnneeFFII√√CCaa®®bbCCaaCCnnrrkkssIIuuFFmmµµttaa
EEttmmiinnccuuHHccUUllCCaammYYyyrrbbbbddwwkknnSSssIIhhnnuueeTT  ddUUccCCaa®®KKUUbb""kk''eennAAPPUUmmiissaagg  xx¬¬HHrrkkssIIuurrtt''
BBnnÏÏnnSS≤≤vvaa""nn''yykkeeTTAAllkk''  ddUUccCCaakkrrNNIIeemmEExxµµrreevvoottmmiijjeehhgg--ssMMrriinn  EEddllrrkkssIIuuddwwkk
®®CCUUkkeeTTAAllkk''eennAACCaayyEEddnnyyYYnnCCaaeeddIImm  ..

((99)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''GG~~kk®®ssIIKKIImm--ssaann  nnaammeeddIImmPPUU--BBUUnn  CCaabbÌÌËËnn®®ssIInnYYnn--CCaa  ((CCaakkUUnncciiJJççww
mmrrbbss''GGMMuuxxaagg®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈))  ..  eeBBllmmkkCCYYbbCCMMuuCCaammYYyybbggbbÌÌËËnnmm††aayyyyaayyeeBBjj  eennAAvvtt††KKrrkknn¬¬HHEExxee®®kkaayy
yyYYnnyykk®®ssuukkEExxµµrrVVnn  ffaaVVnnCCeenn¬¬øøssmmkkrrss''eennAAeexxtt††eeJJFFiissaatt''  VVnneeXXIIjjeerrOOggkkaabb''ssmm¬¬aabb''BBYYkk
eexxtt††ss√√aayyeerrooggeennHH  ..  ‰‰kkUUnn®®bbuusscc∫∫ggrrbbss''KKaatt''eeQQµµaaHHssll''  QQWWeehhIIyyrrtt''BBIIkkggccll&&ttmmkkddaacc''
xx¥¥ll''ss¬¬aabb''eennAAnnwwggkkSSCCeeNNII††rrxxÊÊmmnnwwggmmuuxxmm††aayy  ..  ‰‰kkUUnn®®bbuussmm~~aakk''eeTToott  ®®ttUUvvkkggQQ¬¬bbyykkeeTTAAdduutt
ssmm¬¬aabb''TTSSggrrss''  ee®®JJHHvvaaxxiiÇÇllBBuutteeFFII√√QQWW  ..
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eennAAVVtt''ddMMbbgg  PPUUmmiiPPaaKKJJyy&&BB¥¥TTiissBBYYkkGGggkkaarrmmUUll--ssmm∫∫ttii††kk**mmiinnGGnn''EEddrr  kk~~̈̈gg
kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrreennHH  ..  ®®bbCCaaCCnnttMMbbnn''bbYYnnxxaaggee®®kkaammGGttIItt®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ®®ttUUvv
ss¬¬aabb''vviinnaassTTSSggPPUUmmii@@  eeddaayyssaarrBBYYkkvvaabbggÌÌtt''VVyy  nniiggccaabb''yykkeeTTAAvvaayyssmm¬¬aabb''eeccaa
llbbnn††KK~~aa  ..  GG~~kkllYYccrrtt''eeccjjBBIIttMMbbnn''44ssMMeeddAAeeTTAACCaayyEEddnn´́ff  mmaannsswwggrraall''́́ ff©©  xx¬¬HH
rrtt''mmkkssMMuueennAAvvtt††KKrr    GG~~kkxx¬¬HH®®ttUUvvQQ¬¬bbccaabb''VVnnkk**®®ttUUvvBBYYkkvvaassmm¬¬aabb''eeccaalleeTTAA  ..    ‰‰GG~~kk  
XXMMuuvvtt††KKrrkk**llYYccrrtt''eeTTAA®®ssuukkeessoommEEddrr  eeTTAAmm††ggCCaa®®kkuummddbb''……´́mm∏∏nnaakk''  ccMMnnYYnnBBIIrrbbIIGGaaTTiitt¥¥
mmaannddMMNNwwggffaammaannGG~~kkllYYccrrtt''  ..  eeddaayyGGtt''xx¬¬SSggeeBBkk  ®®bbuuss@@EEddllkkMMBBuuggPPççÁÁrrkk**ddYYll
ss¬¬aabb''PP¬¬aamm  eekkµµgg@@ss¬¬aabb''mmuunneeKK  rrYYcceeTTIIbbmmnnuussßß®®bbuussee®®JJHHxx√√HHGGaahhaarrpp††ll''ffaammBBll
ddUUccCCaass˚̊rr  CCaattii®®bbUUeettGGIIuunn  ((®®ttII  ssaacc''  ssflfluutt))  ‰‰®®ssIIss¬¬aabb''ee®®kkaayyEEttttiiccee®®JJHH®®ssIImmiinn
ssUUvv®®ttUUvvkkaarrzzaammBBllkk~~̈̈ggssJJ··ggkkaayyeeTTIIbbGGaacc®®TTSS®®TTVVnnyyUUrrCCaagg  ..

GG~~kkxx¬¬HHeeddaayyGGtt''xx¬¬SSggeeBBkkeeTTAA  kk**hhflflaanneeTTAAllYYccKKaass''eexxµµaacckkbb''ffIIµµ  GGaarryykkssaacc''
mmkkllYYcceess©©aarr  ……GGSSggTTTTYYllTTaannssMMrrnn''®®kkBBHH  yykkkkii††lleecckkkkii††llll˙̇̈̈ggmmkkbbrriieePPaaKKllaa
yynniigg®®ttkkYYnn  nnSS[[ccuuHHrraaKKrrhhUUttVVtt''bbgg''CCIIvviitt  ..  xx¬¬HHeeTTootteeTTAAllYYccbbUUtt®®ssUUvv  llYYccKKaass''
ddMMLLËËgg  ®®ttaavv  eehhIIyy®®ttUUvvkkggQQ¬¬bbccaabb''VVnnssmm¬¬aabb''eeccaalleeTTAAeeTToott  ..  kk~~̈̈ggPPUUmmiivvtt††KKrrEEdd
llxxMM∆∆̈̈rrss''eennAA  BBYYkkeemmkkggrraayykkaarrNN__eeTTAAXXMMuu  @@[[kkggQQ¬¬bbmmkkyykkmm††ggmmYYyy@@eeTTAAssmm¬¬aa
bb''eeccaallss©©aatt''@@  ..  ‰‰xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆̈̈ppÊÊaall''kk**mmaanneeQQµµaaHHkk~~̈̈ggbbJJÇÇIIeexxµµAArrbbss''BBYYkkvvaaEEddrr  CCaammYYyynniigg
eellaakkttaassUUrr--CCiitt  GGttIIttGGnnuuKKNNeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ((1100)) ..  GG~~kkbbMMJJnnssIIllFFmm··ssaahhaa
yyssµµnn''KK~~aa  ®®ttUUvveeKKyykkeeTTAAvvaayyssmm¬¬aabb''eennAAmmuuxxGGgg®®bbCCMMuu  ..  GG~~kkxxiiÇÇlleeKKccEEkkmmiinn®®BBmmeeFFII√√
kkaarrrrYYmm  GG~~kkQQWWee®®ccIInnkk**®®ttUUvvkkggQQ¬¬bbGGUUsskkyykkeeTTAAEEddrr  ..  bbggyyYYgg((GGttIIttKKyy)),,  eellaa
kkhhaabb''--hhUUyy  ((nnaayyEEpp~~kkbbuuKKlliikk®®KKUUmmFF¥¥mmssiikkßßaaVVtt''ddMMbbgg))  kk**eeKKyykkeeTTAAEEddrr  eeddaa
yyPPrriiyyaaKKaatt''eeFFII√√[[eellccææffaa  eebbIIkkMMuuEEtt®®ssuukkddUUeecc~~HHeemm""¬¬HHbbII††KKaatt''mmaannbbuuNN¥¥ss&&kkii††FFMMCCaammiinn
xxaann  ..  KKaatt''ffaaeellaakkeesskk--ssMMeeGGoott  eeccAAhh√√aayyeexxtt††VVtt''ddMMbbggVVnneessII~~rr[[bbII††KKaatt''JJ--
kk''ss&&kkii††®®VVMM  JJkk¥¥eennHHææccUUllddll''®®tteeccookk®®bbFFaannnnaarrIIeeQQµµaaHHeerroobb  EEddllkkMMBBuuggCCaann''GGgg˚̊rr
rrYYccddll''KKNN::XXMMuu@@kk**CCeenn¬¬øøss®®KKYYssaarrKKaatt''eeTTAAeennAAccuuggXXMMuuvvtt††KKrr[[EEcckkkk††aarrCCiittPP~~MMssMMeeBBAA
bbnnii††ccmmkkQQ¬¬bbkk**mmkkyykkeellaakk®®KKUUhhaabb''--hhUUyyeeTTAAssmm¬¬aabb''eennAAGGNN††ËËgg®®BBIIgg  ..  GG~~kkxx¬¬HH
eeTToottEEddllxxMMllaakk''xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyy®®ttUUvvEEbbkkkkaarrNN__nnwwggssMMddII®®bbBBnnÏÏ  ee®®JJHHmmiinneeccHHllwwbbkkwwbb
yykkmmkkpp††ll''[[®®bbBBnnÏÏ  EEddllGGtt''ssIIuueeddaayyKK~~aammaannxx¬¬ÁÁnnCCaaGGttIIttrrddΩΩkkaarr  kk**bbNN††aall[[mmaa
nnCCeemm¬¬aaHHbbII††®®bbBBnnÏÏ  ®®bbBBnnÏÏEE®®sskk……eeCCrr  eeFFII√√[[EEbbkkkkaarrNN__BBIImmuuxxddMMEENNggbbII††  kkggQQ¬¬bb
kk**mmkkGGUUsskkyykkeeTTAA˘̆˘̆˘̆  xx¬¬HHeeTToottkk**ssuuxxcciitt††llYYccrrtt''eeccjjeeTTAA´́ff  ddUUccCCaaeellaakkbbUUrraa""nn''CCaa
eeddIImm  ..  BBYYkkllYYccrrtt''PPaaKKee®®ccIInn  ®®ttUUvv´́ffCCaayyEEddnnssmm¬¬aabb''eeccaall    yykkmmaass®®VVkk''EEddll
CCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnn  ..  eeccAA®®bbssaarrGGMMuuxxSSeeQQµµaaHHppll¬¬aa  ((  GGttIIttss&&kkii††bbIIeebbIIkkyynn††eehhaaHH  ®®ttUUvvCCaajjaa    

((1100)) kkggTT&&BByyYYnnkkaann''kkaabb''VVnn®®kkuuggVVtt''ddMMbbggeehhIIyyeennAA´́ff©©TTII1122mmkkrraa  ®®bbCCaaCCnnVVnnllbbqq¬¬ggssÊÊwwgg
ccUUllmmkkPPUUmmiivvtt††KKrreerrIIyykk®®TTBB¥¥  EEtt®®ttUUvvbb""HHQQ¬¬bbyyaammrrbbss''vvaa  ´́ff©©TTII1133˘̆˘̆˘̆  QQ¬¬bbEEddllvvaaddaakk''yyaammkk~~̈̈gg
PPUUmmiiss©©aatt''QQwwgg  kk**VVjj''BBYYkk®®bbCCaaCCnnEEddllllbbccUUlleeTTAAPPUUmmiiss¬¬aabb''GGss''CCaaee®®ccIInn  ..  GG~~kkEEddllccUUlleeTTAA
eerrIIkk~~¨̈ggppÊÊHHKKNN::XXMMuu  VVnneeXXIIjjssMMeeNNAAbbJJÇÇIIrraayyeeQQµµaaHHEEddlleeKK®®ttUUvvyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''  ..  eeQQµµaaHHssmm¬¬aa
bb''rrYYccBBYYkkvvaaKKUUsseeccaall  eeQQµµaaHHxxMM∆∆̈̈eennAA®®ttgg''eellxx332288  ..  eeQQµµaaHHeellaakkttaassUUrr--CCiitteennAABBIImmuuxxxxMM∆∆̈̈  eennAAEEtt55
nnaakk''eeTToottddll''eevvnnxxMM∆∆̈̈  ..
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ttiinnYYnn--CCaappgg  ))  kk**®®ttUUvveeKKyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''kkbb''GGgg˚̊aammeennAAGGNN††ËËgg®®BBIIggEEddrr  eeddaayyBBYYkk
QQ¬¬bbvvaammkkyykkffaa  [[eeTTAACCYYyyCCJJÇÇËËnnGGMMbbiill‰‰XXMMuu  ..  ffIIKKIICCaaKKiijjkk**eeKKyykkeeTTAAEEddrr  vvaayy
eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµmmYYyy´́ff©©@@EE®®sskkeerraaTTii__rrMMBBggTTMMrrSSss¬¬aabb''  ..  kkUUnnffIIKKIIBBIIrrnnaakk''eeQQµµaaHHkkaanniiggeekkIInn
mmiinnssuuxxcciitt††mmkk®®bbeeTTssTTII33nnwwggeeKKeeTT  mmkkccUUllrrYYmmccllnnaattssflflUUrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆eennAACCaayy
EEddnnccSSssggsswwkknnwwggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmvviijj  ..  eennAAmmaannGG~~kk‰‰eeTToottCCaaee®®ccIInnEEddllxxMM∆∆̈̈mmiinnccSS
eeQQµµaaHHGGss''  EEttkk~~̈̈ggccMMeeNNaammGGttIItt®®KKUUnniiggssaaÂÂss††aaccaarr¥¥vviiTT¥¥aall&&yyeenntt--yy""gg''ccMMnnYYnnEEss
ssiibbnnaakk''  eennAAssll''rrss''EEtt®®VVMMmmYYyynnaakk''rrYYmmTTSSggxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆̈̈mm~~aakk''ppgg  ee®®kkaayyEEddllBBYYkkyyYYnn
kkaann''kkaabb''®®ssuukkEExxµµrrVVnneehhIIyyeennaaHH  ..

´́ff©©EExxeeccHHEEttkknn¬¬ggeeTTAA  mmYYyy´́ff©©hhaakk''ddUUccCCaammYYyyqq~~SS  eeBBll®®BBwwkkeeLLIIggkk**nnwwkkffaaxx¬¬ÁÁnn
VVnnrrss''mmYYyy´́ff©©eeTTootteehhIIyy  EEttxxMM∆∆̈̈rrss''eennAATTSSggkkII††PPiittPP&&yyttkk''ss¬¬̈̈tt  mmiinnddwwggffaa´́ff©©NNaa
nnwwggddll''eevvnnxx¬¬ÁÁnn  ..  yybb''eeLLIIggmmaannEEttbbnn''®®BBHH  vvttƒƒ̈̈ss&&kkii††ssiiTTiiÏÏnnaannaa  KKuuNN““BBuukkmm††aayyCCYY
yy[[bbeeJJççøøssrrYYccppuuttBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''  kkMMuu[[ddUUccGG~~kkppggEEddllQQ¬¬bbvvaayykkeeTTAAffaa  ««  [[eeTTAA
eerroonnssUU®®tt‰‰GGggkkaarreellII  »»  eennaaHHeehhIIyyKKµµaann´́ff©©vviillmmkkvviijjeessaaHH  ..  EEttxxMM∆∆̈̈mmiinneePP¬¬ccllaakk''
ddaavveekkrr††ii__  ssMMeellooggyy""aaggmmuutt  ddaakk''ee®®kkaammkkeennÊÊlleeddkkeeLLIIyy  ..  ddaavveennHH®®ttUUvvBBYYkknniirrttIIddkk
hhUUttyykkmmuunnyyYYnnccUUllbbnnii††cc  TTSSggBBUUeeffAA  ppaakk''  EExx√√vv®®KKbb''@@ppÊÊHH  ee®®JJHHvvaaxx¬¬aacc®®bbCCaaCCnnbbHH
eeVVrrddUUcceennAAPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··eeTToott  ..  xxMM∆∆̈̈rrss''eennAAeeddaayyeesscckkII††ssggÙÙwwmm  ((  Hope ))  ee®®JJHHmmaa
nnCCMMeennOOffaa  rrbbbbccMMkkYYttllIIllaaEEbbbbeennHHcc∫∫aass''CCaarrllaayyGGnn††rrFFaann´́ff©©NNaammYYyymmiinnxxaann  ..
mmiitt††xxMM∆∆̈̈xx¬¬HHddUUccCCaaCCiinn--ssUUFFIIrr,,  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥bbrriiJJÔÔaabb&&®®ttFFmmµµCCaattiivviiTT¥¥aa,,  ssYYnn--QQwwmm,,  ssaa--
ÂÂss††aaccaarr¥¥PPaassaaGGgg''eeKK¬¬ss  eeddaayykkII††GGss''ssggÙÙwwmmkk~~̈̈ggCCIIvviitt  kk**ddaacc''cciitt††ccggkkeeFFII√√GGtt††XXaatt
ss¬¬aabb''kk~~̈̈ggqq~~SS11997777  ..

xxMM∆∆̈̈ssUUmmCCMMrraabbffaa  ee®®kkaayyrrddUUvvccMMrrUUttqq~~SS11997755  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvveeKKccaatt''[[eeTTAAeeFFII√√kkaarrkk~~̈̈ggeerraaggCCaa
ggrrYYmm®®bbccSSXXMMuuvvtt††KKrr  ccmm©©aayybbIIKKIILLËËEEmm""®®ttxxaaggeellIIppÊÊHHmm††aayynnYYnn--CCaa  eeddaayyssaarrxxMM∆∆̈̈mmaannccMM
eeNNHHxxaaggeePPII¬¬ggGGKKIIssnnII  nniiggCCYYssCCuullvviiTT¥¥¨̈  eeddaayyVVnneerroonnttaammssMMbbuu®®ttTTaakk''TTggBBII®®ssuu
kkVVrrSSggBBIIssaallaaGGWWrrWWuulliicc  (( Institut Europeen d'Electronique - EUREULEC ))
..  mmYYyyGGaaTTiitt¥¥  CCYYnnddbb''́́ ff©©eeTTIIbbVVnnmmkkCCYYbbmmuuxxkkUUnn  ((kkUUnncc∫∫ggTTII11))  nniigg®®bbBBnnÏÏmm††gg  ..

eennAA´́ff©©TTII1188mmiiffuunnaa11997788  eeBBllEEddllBBYYkkCCaaggPPUUmmiivvtt††KKrreeTTAAeerrIIEEddkkkk~~̈̈gg®®kkuuggVVtt''
ddMMbbgg  mmaannBBYYkkeeyyaaFFaaffaammkkBBIIPP~~MMeeBBjj  CCaaBBYYkkmmCCŒŒwwmmxxÊÊgg''®®bbmmaaNN®®VVMMJJnn''nnaakk''  nniiggrrff
ee®®kkaaHHCCaagg´́mm∏∏ee®®KKOOgg  ®®bbLLaakk''ddII®®ssmmkkccUUllmmkkkk~~̈̈ggGGttIIttVVtt''ddMMbbgg®®kkuugg  eeddaayyKKµµaann
[[ddMMNNwwggGGII√√CCaammuunnddll''BBYYkkPPUUmmiiPPaaKKJJyy&&BB¥¥TTiisseessaaHHeeLLIIyy  ..  BBYYkkeeyyaaFFaammCCŒŒwwmmVV
nnssaakkssYYrrrrkkeeddjjBBYYkkCCaagg[[vviill®®ttLLbb''mmkkPPUUmmiivvtt††KKrrvviijj  ..  BBYYkkmmCCŒŒwwmmbbkkßßkk**eeFFII√√
kkaarrccaabb''ccggttaammXXMMuu  ®®ssuukk  rrYYccxx¬¬HHeeTTootteeTTAAccaabb''KKNNPPUUmmiiPPaaKKJJyy&&BB¥¥TTiiss  mmUUll--ss
mm∫∫ttii††  ……ttaaeekkAA  ((  BBYYkkJJyy&&BB¥¥eehhAAKKaatt''ffaa  rrss''--jjwwmmeeTTAAvviijj  ))  BBIIppÊÊHHKKaatt''EEddlleennAAkk~~̈̈gg
cc∫∫aarrBBiieessaaFFnn__®®ssUUvvCCbb""uunn  CCiittPP~~MMttUUccPP~~MMFFMM®®ssuukkmmggllbbUUrrII  xx¬¬HHeeTTootteeTTAAccaabb''ccggKKNNttMM--
bbnn''  sshhkkrrNN__  KKNN:®®ssuukk  kkggQQ¬¬bb  eeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaalleeddaayyeeccaaTTffaakk∫∫tt''  ..  ‰‰
BBYYkkJJyy&&BB¥¥nniiggkkggQQ¬¬bbxx¬¬HH  ddUUccCCaaGGaaeemmeeBBCCŒŒXXaatt®®bbccSSPPUUmmiivvtt††KKrrmmaann  ––  GGaaeeBBAA,,  GGaa
eemmOOnn,,  GGaaeeDDOOnn  VVnnrrtt''ccUUll´́®®BBttssflflUUCCaammYYyyBBYYkknniirrttIIrrhhUUttddll''yyYYnnccUUll  ..    BBYYkkmmCCŒŒww  
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mmVVnnyykkBBYYkknniirrttIImmkkCCMMnnYYss®®KKbb''EEpp~~kkkk~~̈̈ggPPUUmmiiPPaaKKJJyy&&BB¥¥TTSSggmmUUll  ..  ‰‰kkaarrssmm¬¬aabb''
eennaaEEttmmaannCCaabbnn††hhUUrrEEhhrrKKµµaannQQbb''QQrreeLLIIyy  rraall''@@´́ff©©  ..  kk~~̈̈ggXXMMuuvvtt††KKrrmmaanneemmkkgg
´́ppCCaaGG~~kkeeccHHEEGGbbGGbbCCaammYYyyBBYYkknniirrttII  bb††wwgg[[yykkGG~~kkeennHHyykkGG~~kkeennaaHH  ..  ee®®kkaayyyyYY
nnccUUll  eemmkkgg´́ppkk**®®ttUUvvkkgg´́ss√√®®ttaaNNXXMMuuvvtt††KKrrssMMeerrccyykkeeTTAAVVjj''eeccaalleennAApp¬¬ËËvvffIIµµ
CCiittGGttIIttBBMMnnUUkkddII Murette EEddlleeKKeellIIkkBBUUnneeFFII√√CCaaEExxßß®®kkvvaatt''kkaarrJJrr®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg
CCMMnnaann''ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ..  

eennAAeeddIImmEExxFF~~ËË  ee®®kkaayyBBIIddkkhhUUtt  ddaavv  kkSSbbiitt  BBUUeeffAABBII®®bbCCaaCCnneehhIIyy  BBYYkkvvaaVVnn
ddaakk''EEppnnkkaarr[[ccaakkeeccjjBBIIPPUUmmii  eeTTAAeeFFII√√xxÊÊmmeennAAvvaallEE®®ssxxaaggeekkIIttPPUUmmiivvtt††KKrr  eehhIIyybbgg≈≈MM
[[®®ccUUtt®®ssUUvvTTSSggmmiinnTTaann''TTMMuu®®ssYYllbbYYllppggeennaaHH  yy""aaggrrYYssrraann''bbMMppuutt  ..  BBYYkkvvaahhaakk''ddUUcc
CCaaddwwggffaa  TT&&BByyYYnn®®bbuuggee®®bboobbvvaayyccUUll®®ssuukkEExxµµrreehhIIyy  ..  mmaannBBYYkknniirrttIIeeccHHEEttmmkk
bbnn††KK~~aaKKµµaannQQbb''  xx¬¬HHeeddjj®®kkbbIIeeKKaaTTSSgghh√√ËËggmmkkppgg  ..  BBYYkkvvaaeellIIkkxxÊÊHHVVyyrrYYmmeeTTAAddSS
ss¬¬eennAA‰‰EE®®ssEEddrr  ..  eemmkkggeeQQµµaaHH´́ppVVnnnniiyyaayyeeddaayyKKMMrraammccgg''ssIIuussaacc''  æænnwwgg®®tt
eeccookkxxMM∆∆̈̈ppÊÊaall''ffaa  ––  ««  BBYYkkGGaarrddΩΩkkaarreessssssll''  !!˘̆˘̆˘̆  BBYYkkEErr˙̇ggccSSeemmIIllEEttddll''®®ccUUtt®®ssUUvv
rrYYccnnwwggddwwggKK~~aaeehhIIyy  !!  »»  ..  eennAA‰‰PPUUmmiiss√√aayyeecckk  vvaaVVnneehhAA®®bbCCaaCCnnmmkk®®bbCCMMuu  eehhIIyy
BBYYkkvvaanniiyyaayyffaa  ««GGggkkaarr®®ttUUvvkkaarrkkggTT&&BBeeTTAAvvaayyyyYYnn  ee®®JJHHyyYYnnccUUllmmkkvvaayy®®ssuukk
eeyyIIggeehhIIyy  eehhttuueennHHeebbIImmaannbbggbbÌÌËËnn  ……mmiitt††NNaaEEddllCCaaGGttIIttTTaahhaannssaaFFaarrNN
rrddΩΩBBIIeeddIImmeennaaHH  ssUUmmbbgg˙̇aajjxx¬¬ÁÁnn  GGggkkaarrnnwwggccaatt''[[CCYYyykkaann''kkSSeePPII¬¬ggeeTTAAvvaayyyyYYnn  »»  ..
GG~~kkEEddllxxMMllaakk''xx¬¬ÁÁnnCCaayyUUrrmmkkeehhIIyykk**®®VVbb''vvaaGGss''  BBYYkkvvaakk**ddwwkkCCJJÇÇËËnnttaammrreeTTHHTTSSgg
®®KKYY@@CCaaggBBIIrrJJnn''nnaakk''  ®®VVbb''ffaaeeTTAAccUUllCCaammYYyykkggeeyyaaFFaaeeTTAAvvaayyyyYYnn  ..  eeccjjppuuttBBII
PPUUmmii®®bbEEhhll22KK˘̆mm˘̆  BBYYkkeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmkk**VVjj''ssmm¬¬aabb''BBYYkkeennaaHHTTSSgg®®KKYYssaarrGGss''
KKµµaannssll''  ..

eennAAccuuggEExxFF~~ËË11997788    BBIIEE®®sseeTTAA  eeyyIIggeemmIIlleeXXIIjjBBYYkkkkggTT&&BBbb""uull--BBtt  nnSSKK~~aa
rrtt''ddwwkkssmm∏∏aarr:eeppßßgg@@mmaann  mm""aassIIuunneeddrr  ®®kkNNaatt''  ®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg®®KKbb''FFuunn  eeFFII√√ddMMeeNNIIrr®®bb
jjaabb''®®bbjjaall''eellIIpp¬¬ËËvv´́bb""lliinn  bbwwggrrSSgg  ..  BBYYkkeeyyaaFFaaxx¬¬HHmmkkttaammrreeTTHHeePPII¬¬gg  sseessII¬¬tt
ssss¬¬aakk''ssııaayykkSSeePPII¬¬ggmm~~aakk''BBIIrr……bbIIeeddIImm  ssYYrrrrkkpp¬¬ËËvveeTTAAssMMLLËËtt  PP~~MMvvaayyccaabb  ..  ®®BBwwkk´́ff©©TTII
99mmkkrraaqq~~SS11997799  mmaannyynn††eehhaaHHmmIIccBBIIrree®®KKOOggeebbIIkkyy""aaggeellOOggkkaatt''BBIIeellII®®kkuuggVVtt''ddMM
bbgg  VVjj''TTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeeddjjBBYYkkeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmEEddllkkMMBBuuggrrtt''VVkk''TT&&BB  ..  BBYYkk
vvaarraayyddaakk''EExxßßee®®ttoommTTII11eennAA®®ttgg''vvtt††bbwwggrrSSgg  mmaannttSSggkkSSeePPII¬¬ggFFMMeennAAkk~~¨̈ggvvtt††bbwwggrrSSgg
eennaaHHppgg  ..  eeddaayybbeeNN††aaHHkkSSeePPII¬¬ggnniigg®®KKaabb''EEddllss††̈̈kkTTuukkkk~~̈̈ggvvtt††ssEEgg˚̊dd**llÌÌ®®bbiimm®®bbii--
yymmiinnTTaann''  yybb''́́ ff©©TTII99mmkkrraa  BBYYkkvvaakk**VVjj''eepp¬¬aaggkkMMeeTTccvvtt††ssEEgg˚̊eeqqHHPP¬¬WWmmYYyyccMMeehhoogg
eemmXX  ..  BBYYkkGG~~kk®®ssuukkkk**nnSSkkUUnnCCJJÇÇËËnneeccAArrtt''ccUUllmmkkPPUUmmiillMMeennAAvviijj  nnSSKK~~aaQQrreemmIIll
eePPII¬¬ggeeqqHHvvtt††ssEEgg˚̊ppÊÊ¨̈HHkkee®®kkIIkkddII  ..  ´́ff©©TTII1100mmkkrraa  TT&&BByyYYnnmmaannllaayyllaavvppgg  VVnnccUU--
llmmkkddll''GGttIItteexxµµaacc®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..  ®®bbCCaaCCnnmmYYyy®®kkuummyykkVVnnkkSSeePPII¬¬ggmmYYyyhhii
bb  EEddllEExxµµrr®®kkhhmmyykkeeTTAAmmiinnTTaann''  eennAAxxaaggeellIIPPUUmmiibbwwggrrSSggbbnnii††cc  eehhIIyykk**nnSSKK~~aaCCaa
mmYYyyGGttIIttQQ¬¬bbXXMMuuvvtt††KKrr  EEddllrrtt''ccUUll´́®®BBeellIIkkKK~~aaeeTTAAEEccggkk††aarr  ssÊÊaakk''VVjj''LLaannhhßßII
bbKKNN:®®ssuukkeeqqgg  nniiggttaamm""uukk  ..  ttaamm""uukkeeKKccrrYYccxx¬¬ÁÁnn  ..      ®®bbCCaaCCnnnnSSKK~~aarrtt''eeTTAAPPUUmmiixxaagg
eellII@@  mmkkCCiittkkEEnn¬¬ggEEddllmmaannTTaahhaannyyYYnn  mmkkeennAAkkkkkkuujjKK~~aannwwggvvtt††KKrr        mmaatt''ssÊÊwwgg  
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ssEEgg˚̊  xx¬¬HHeeTToottVVnnqq¬¬ggeeTTAAee®®ttIIyymm≈≈aagg  ..  TT&&BByyYYnnvvaayyaammddaakk''EExxßß®®kkvvaatt''kkaarrJJrrvvaaeennAA
®®ttwwmmpp¬¬ËËvvrreeTTHHeePPII¬¬gg  ccmm©©aayyxxÊÊgg''BBIIrrrryyEEmm""®®ttBBIIppÊÊHHEEddllxxMM∆∆̈̈eennAA  ..  ®®bbCCaaCCnnVVnnnnSSKK~~aaeeTTAA
CCJJÇÇËËnnyykk®®kkNNaatt''eexxµµAA  ´́ss∫∫mmuuggBBIIeerraaggttmm∫∫aajjkk~~̈̈ggvvtt††KKrr  xx¬¬HHeeTToottnnSSKK~~aaeeTTAAccaabb''mmaann''
TTaa  ®®CCUUkk  BBII®®TTuuggrrYYmmeennAApp¬¬ËËvvffIIµµ  xx¬¬HHeeLLIIggeebbHHddUUggEEGGGGuukkeeFFII√√®®CCUUkkmmaann''TTaa  ..  yybb''eennaaHHBBYYkk
eeyyaaFFaabb""uull--BBttVVnneess¬¬øøkkJJkk''bbnn¬¬MMeeFFII√√®®bbCCaaCCnn  CCaaTTaahhaanneehhgg--ssMMrriinn  eess¬¬øøkkkkaaKKII
ccUUllmmkkXXMMuuvvtt††KKrr  ..
eeyyIIggVVnnssaakkssYYrrKK~~aaffaaCCaaBBYYkkNNaaEEddrr  eeKKffaaCCaakkggTT&&BBmmiitt††eeyyIIggmmkkrrMMeeddaaHHeeTT  ..  ®®BBww
kkeeLLIIggeemm""aagg®®VVMM  eessµµrrxxMM∆∆¨̈kkMMBBuuggEEtteeppÊÊøøggss††aabb''vviiTT¥¥¨̈sseemm¬¬ggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkCCaaPPaassaa
EExxµµrr  ®®ssaabb''EEttææCCaaddMMbbUUggss~~ËËrrkkSSeePPII¬¬ggbbII®®KKaabb''CCaassJJÔÔaa  bbnnii††ccmmkkss~~ËËrrddUUccllaaCCppÊÊ̈̈HH  ..  BBYYkk
eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmVVnnmmkkeennAAeeBBjjee®®kkaammppÊÊHH  ttaammpp¬¬ËËvv  eehhIIyyeeddjj®®bbCCaaCCnn[[eeccjj
BBIIPPUUmmii  ppÊÊHHssMMEEbbgg  ttaammpp¬¬ËËvv  ttaammddggssÊÊwwggeeLLIIggeeTTAAeellII  GG~~kkEEddll®®bbuuggeeKKcc  ®®ttUUvvBBYYkkvvaa
VVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaallss¬¬aabb''hhUUrrEEhhrrttaammpp¬¬ËËvv  ..  ““BBuukkeekkµµkknniiggmm††aayyeekkµµkkxxMM∆∆̈̈®®ttUUvvBBYYkkeeyyaaFFaa
EExxµµrr®®kkhhmmCCeenn¬¬øøsseeccjjeeTTAAGGss''ttSSggBBII®®BBllwwmm®®ssaagg@@  ..  xxMM∆∆̈̈  ®®bbBBnnÏÏ  nniiggkkUUnnttUUccGGaa
yyuuCCiittBBIIrrqq~~SSBBYYnnssmm©©MMeennAAeellIIppÊÊHH  ..  xxMM∆∆̈̈llbbeemmIIllttaamm®®bbeehhaaggkk††aarr  eeXXIIjjBBYYkkvvaakkMMBBuugg
kkaabb''ddUUggEEcckkKK~~aassIIuu  nniiggppwwkkTTwwkk  eehhIIyyCCEECCkkKK~~aarr´́jj""  ..  ddll''eemm""aagg®®bbEEhhll®®VVMMbbII  kkUUnn
®®bbuussxxMM∆∆̈̈GGaayyuueeTTIIbb22xxYYbbeerrIIyyMM  mm††aayyxxÊÊbb''mmaatt''EEddrr  EEttBBYYkkvvaaVVnnæærrYYccCCaaee®®sscc  ..  KK~~aavvaa
EE®®sskkffaa  mmaannmmnnuussßßeennAAeellIIppÊÊHH  ..  GGaamm~~aakk''rraaggddUUcceeccaarreexxµµAA®®ssiilleeLLIIggmmkkFFaakk''TT√√aarr
eellIIkkkkSSeePPII¬¬ggGGaakkaaeehhoobbnnwwggeekkHH´́kkeeTTAAeehhIIyy  EEttVVnneeyyaaFFaamm~~aakk''eeTToottrraaggss®®CCHH
eeLLIIggmmkkTTaann''KKaasseellIIkkccuuggkkSSeePPII¬¬ggeeTTAAeellIIrrYYccnniiyyaayyffaa  ––  ««  bbggeeGGIIyy!!  ssMMuueeTTAAttaamm
eeKKssiinneeTTAA  kkMMuu[[eeKKeeFFII√√VVbb  »»  ..  xxMM∆∆̈̈kk**nnSS®®bbBBnnÏÏkkUUnnmmkkddIICCaa®®bbjjaabb''  rrYYcceeddIIrrrr""bbttaammpp¬¬ËËvv
ddggssÊÊwwggeeTTAAeellIIttaammBBYYkkvvaa®®VVbb''  ..  BBYYkkeeyyaaFFaaEEddllCCIIkkeellNNddΩΩaannhhUUrrEEhhrrttaammpp¬¬ËËvv
EE®®sskkeeCCrrxxMM∆∆̈̈llaann''®®TThhwwggssBB√√EEbbbbyy""aagg  ..  GGaaxx¬¬HHvvaaffaa  ««  eeyyIIuuss!!  VVnnEEttVVjj''eeccaall
eemm""cceennAAccgg''ccUUllyyYYnneeGGHH±±  ??  »»  ..  GGaaxx¬¬HHeeTToottvvaaffaa  ««  GGaaeennHHVVnnEEttddaakk''vvaa[[ccSSyyaamm
pp¬¬ËËvveennAA®®ttgg''eeNNHH  !!  »»  ..ll..  xxMM∆∆̈̈eeccHHEEttnniiyyaayyGGgg√√rreeddaaHHssaarrvvaaffaa  ««  mmkkBBIIkkUUnnxxMM∆∆̈̈vvaa®®KKuunn
xx¬¬SSgg  ssUUmmmmiitt††GGaaNNiitteemmtt††aappgg  »»  ..  GGaaxx¬¬HHeeTToottvvaaffaa  ««  eeTTAA!!  eeTTAA!!  [[qqaabb''kkMMuu[[GGjj
EE®®bbcciitt††TTaann''  »»  ..  eennAAttaammpp¬¬ËËvvmmaannGG~~kkCCiiHHkkgg''eettOOnn[[®®bbCCaaCCnn®®ssUUtteeTTAAmmuuxx  ..  eexxµµaacc
ss¬¬aabb''nnwwggeeyyaaFFaaVVjj''eeccaalleennAArreeNNttss††ËËkkss††wwggttaammddggpp¬¬ËËvv  mmaannTTSSggeexxµµaaccttaaeeLLAA--
GGflflUUnniiggkkUUnn®®bbuussmm~~aakk''ppgg  ((1111)) ..  xxMM∆∆̈̈mmaannGGaarrmmµµNN__ffaa  eebbIIeennAAEEttttaammvvaaeeTTAAxxaaggeellIItt
eeTTAAeeTToott  CCIIvviittxxMM∆∆̈̈cc∫∫aass''CCaaBBYYkkvvaassmm¬¬aabb''CCaammiinnxxaann  ee®®JJHHrraaggeerrAAssmm∫∫¨̈rrssMMbbkkxxMM∆∆̈̈mmiinnEEmm
nnCCaaGG~~kkEE®®ss  ..  xxMM∆∆̈̈eeccHHEEttbbbbYYll®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈rrtt''qq¬¬ggeeTTAAee®®ttIIyymm≈≈aagg  EEtt®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈mmiinn®®BBmm
ttaamm  eeddaayyccgg''®®ssUUtteeTTAA[[TTaann''““BBuukkmm††aayyEEddlleeTTAAmmuunnVVtt''  ..  bbbbYYllCCaaee®®ccIInnddgg
eennAAEEttmmiinn®®BBmm  xxMM∆∆̈̈kk**ssMMeerrcccciitt††ffaa®®ttUUvvEEtteeKKccxx¬¬ÁÁnnmmYYyyrryy:ssiinn  ..  eeBBlleeddIIrrhhYYsseerraagg
CCaagg  ((1122)) ®®bbEEhhllCCaa®®VVMMrryyEEmm""®®tt    eeddaayy®®ttgg''eennaaHHpp¬¬ËËvveekkaaggvvaaggqq©©aayyBBIImmaatt''®®ccSSgg    

((1111)) eeLLAA--GGflflUU  ®®ttUUvvCCaammaaeeLLAA--eebbggKKnn  ((nnYYnn--CCaa))  CCaabbÌÌËËnn®®bbuusseeLLAA--llIIvv  ““BBuukknnYYnn--CCaa  ..
((1122)) ssUUmmCCMMrraabbffaa  ee®®kkaayyBBIÍ́ ff©©EEddllBBYYkkmmCCŒŒwwmmbbkkßßccUUllmmkkccaabb''mmUUll--ssmm∫∫ttii††  nniiggBBYYkkJJyy&&BB¥¥
TTiissssmm¬¬aabb''eeccaalleennaaHH  mmYYyyGGaaTTiitt¥¥ee®®kkaayy  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvveeKKddkkeeccjjBBIIeerraaggCCaagg  [[mmkkeennAAkk~~̈̈ggPPUUmmiiCCYYyy
ssgg''eerraaggddaakk''®®ssUUvv  ..
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ssÊÊwwgg  eehhIIyy®®ccSSggkk**eeccaatteeTTootteennaaHH,,  ccSS[[®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈eeddIIrrppuutteeTTAAmmuuxxbbnnii††cc  xxMM∆∆̈̈eeFFII√√CCaaccUUll
eeTTAAddggTTwwkkkk~~̈̈ggppÊÊHHKKµµaannmmnnuussßßeennAA  ..    eeBBlleeyyaaFFaaCCiiHHkkgg''eettOOnn®®bbCCaaCCnnCCiiHHkkgg''hhYYss  
bbnnii††cc  xxMM∆∆̈̈kk**eeKKccrrtt''eellaattccuuHHeeTTAABBYYnnEEGGbbnnwwggmmaatt''®®ccSSggeeccaattssmm©©MMeennAATTIIeennaaHHeeTTAA  ..  xxMM∆∆̈̈ææ
ssUUrrGGaa®®kkuummkkSSeePPII¬¬ggtt∫∫aall''®®VVMM--®®VVMMmmYYyynnaakk''  EEddllkkMMBBuuggffyybbeeNNII††rrVVjj''eepp††aaggbb--
eeNNII††rr  nniiyyaayyeessIIcckkÌÌaakkkkÌÌaayynnwwggeeCCaaKKCC&&yyBBYYkkvvaaeennHH  ..  xxMM∆∆̈̈ccSSrrhhUUttTTll''yybb''  eeTTIIbb
hhflflaannEEhhllqq¬¬ggTTwwkkeeTTAAee®®ttIIyymm≈≈aagg  ..  eehhttuuEEddllxxMM∆∆̈̈eeKKcckk**CCaakkaarrssnnii~~ddΩΩaanndd**®®ttwwmm®®ttUUvv
rrbbss''xxMM∆∆̈̈EEmmnn  ee®®JJHHee®®kkaayyxxMM∆∆̈̈CCYYbb®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈vviijj  ææffaaeeBBllyybb''  BBYYkkGGaaeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhh
mm  vvaaeeddIIrrqqYYllBBiilleemmIIllmmuuxxGG~~kkvvtt††KKrrEEddllvvaaCCeenn¬¬øøsseennaaHH  nnrrNNaammaannrrUUbbrraaggssÌÌaattVV
tt  mmiinnssmmCCaaGG~~kkEE®®ss  vvaakk**GGUUsskkyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallbbnn††KK~~aa  ..  kkEEnn¬¬ggssggßß&&yymmuunn
nnwwggqq¬¬ggkkaatt''pp¬¬ËËvvee®®ttIIyyxxaaggeekkIItt  xxMM∆∆̈̈ccUUllBBYYnnkk~~̈̈ggdduubbssflfluubb®®TTbb''ssiinn  ssMMrraakkrrYYcc®®BBwwkkeeLLIIgg
VVnneeddIIrrkkaatt''ggaakkeeqq√√ggssMMeeddAAeeTTAAPPUUmmiiGGUUrrddMMbbgg  ee®®kkaayyvvtt††ttaammwwmm  TTll''mmuuxxnnwwggPPUUmmiivvtt††KKrr
..  BBIIrr--bbIÍ́ ff©©ee®®kkaayymmkk  GG~~kkEEddllhhflflaannqq¬¬ggssÊÊwwggccUUlleeTTAAyykk≤≤vvaa""nn''kk~~̈̈ggPPUUmmiivvtt††KKrr  ®®ttUUvv
BBYYkkQQ¬¬bbVVjj''ss¬¬aabb''GGss''CCaaee®®ccIInn  ..  eeBBllrrtt''eeccjjBBIIKKMMeennoorrEExxµµrr®®kkhhmmvviijj  ®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈
xxMMeeddIIrreeGGIItteemmIIllttaamm®®ccSSggmmaatt''ssÊÊwwggEE®®kkggeeXXIIjjssBBxxMM∆∆̈̈  rrhhUUttVVnnCCYYbbGGttiittssiissßßxxMM∆∆̈̈
mm~~aakk''EEddll®®VVbb''ffaaxxMM∆∆̈̈eennAArrss''eennAAeeLLIIyy ((1133)) ..

xxMM∆∆̈̈eePP¬¬ccCCMMrraabbffaa  eennAA´́ff©©TTII77mmkkrraa11997799  eeBBllEEddllTT&&BByyYYnnyykkVVnn®®kkuuggPP~~MMeeBB--
jjeehhIIyyeennaaHH  bb""uussii††__vviiTT¥¥¨̈VVnnppßßaayy[[®®bbCCaaCCnnnnSSKK~~aaee®®kkaakkQQrreeLLIIgg  vvaayykkMMccaatt''kkMMeeTT
ccrrbbbbBBYYkkbb""uull--BBtt  ..  xxMM∆∆̈̈®®BBmmTTSSggKK~~aammYYyyccMMnnYYnnVVnneebbIIkkvviiTT¥¥¨̈kk~~̈̈ggeerraaggVVyyrrYYmm  ddwwggffaa
eeKKeeddjjBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  yykkVVnnPP~~MMeeBBjjeehhIIyy  ..  eeQQµµaaHHeemmOOtt,,  yyWWuunn,,  ssaarrii  nniiggKK~~aammYY
yyccMMnnYYnneeTToottEEddllxxMM∆∆̈̈mmiinnccSSeeQQµµaaHH  kk**kkMMeerrIIkkcciitt††kk¬¬aahhaann  nnSSKK~~aaccaabb''KKNNkkggBBYYkknniirrttII
eeQQµµaaHHttaammSSgg  ttaakk∫∫aallFFMMnniigg®®bbBBnnÏÏ  ((mmiinnccSSeeQQµµaaHH))  yykkeeTTAAkkaabb''ssmm¬¬aabb''kkbb''eeccaall
eennAAee®®kkaayyPPUUmmiivvtt††KKrr  ®®ttgg''ccuuggccMMkkaarrccwwkkssflfluuyy  ..  mmiitt††mmaaXXCCaaKKNNXXMMuunniirrttII  EEddllmmkk
CCMMnnYYssmmiitt††eeyy""nn  ((JJyy&&BB¥¥TTiiss))  VVnnnnSSBBYYkkeeyyaaFFaaCCaaggssaammssiibbnnaakk''  mmaannkkSSeePPII¬¬gg
®®KKbb''´́ddttaammrrkkBBYYkkGG~~kkEEddllssmm¬¬aabb''KK~~aaeeKK  ..  BBYYkkbbHHbb""uunnµµaannnnaakk''eennaaHHkk**eeqq¬¬øøtteeKKcceeTTAA
®®bbuuggccaabb''®®bbBBnnÏÏmmiitt††mmaaXXyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeTToott  EEttnnaaggeennaaHHkkUUnnxxIIççppgg  VVnnGGgg√√rrssMMuu[[
TTuukkCCIIvviittee®®JJHHxx¬¬ÁÁnnmmiinnVVnnddwwggeerrOOggGGII√√eeTT  eehhIIyymmYYyyeeTToottnnaaggeennaaHHkk**mmaanncciitt††eeffII¬¬mmmmiinn
kkaaccssaahhaavvddUUccbbII††CCaaKKNNXXMMuu  eeTTIIbbBBYYkkeeKKEEllggmmiinnssmm¬¬aabb''  ..  eeddaayyssaarrEEtteerrOOggeennHH
BBYYkkeeyyaaFFaakk**eeFFII√√kkaarrssggsswwkkvviijj  eeddaayyVVjj''ssmm¬¬aabb''BBYYkkkkggccll&&tt  EEddllvviill®®ttLLbb''
mmkkBBIIkkaarrddΩΩaannTTMMnnbb''TTwwkkxx¬¬HH  kkaarrddΩΩaannEE®®ssvvaall®®TTaaxx¬¬HH  mmkkCCYYbbCCMMuu““BBuukkmm††aayy‰‰PPUUmmiivviijj
ss¬¬aabb''GGss''CCaaggbbIIrryynnaakk''eennAA®®ttgg''PPUUmmiixxßßaacc''eeJJyy  ((GGttIIttPPUUmmiiyyYYnnkkaattUUlliikk))  nniiggxx¬¬HH
eeTToottvvaaqqYYllBBiilleemmIIllmmuuxxyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeBBllkkMMBBuuggCCeenn¬¬øøss  ..  eehhttuueennHHeehhIIyyeeTTII
bbxxMM∆∆̈̈ddaacc''cciitt††EEbbkk®®bbBBnnÏÏnniiggkkUUnnssiinn  eehhIIyymmYYyyeeTTootteeddaayyssaarrxxMM∆∆̈̈yyll''ffaa  ®®ssII@@BBYYkk
vvaammiinnssUUvvCCaayykkcciitt††TTuukkddaakk''  ……eeFFII√√VVbbeeTT  eeBBllEEddllBBYYkkvvaakkMMBBuuggPP&&yyss¬¬nn''eess¬¬aarrrrtt''
nnwwggkkggTT&&BByyYYnneeddjjBBIIee®®kkaayyeennaaHH  ..

yyYYnnVVnneeddjjttaammBBYYkkeeyyaaFFaabb""uull--BBttyy""aagg®®bbkkiitt    nniiggeepp¬¬aaggkkSSeePPII¬¬ggFFMMddaakk''EEff  

((1133)) KKWW®®VVMMbbYYnn´́ff©©ee®®kkaayymmkk  eeBBlleennaaHHkkUUnn®®bbuusscc∫∫ggxxMM∆∆̈̈®®KKuunneekk††AACCaaxx¬¬SSgg  nniiggeeccjjkkÂÂJJÇÇiillppgg  ..
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mmeeTToott    eeFFII√√[[GG~~kkCCeenn¬¬øøssnniiggBBYYkkeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmPPiittPP&&yyCCaaxx¬¬SSgg    nnwwgg®®KKaabb''eepp¬¬aagg  
yyYYnn  ..  BBYYkkvvaaEEqqkkeeqqrrxxMM∆∆̈̈yykknnaaLLiikkaa´́ddnniiggEExxßßkkEEddllllaakk''TTuukk  eehhIIyyeeccaaTTxxMM∆∆̈̈ffaa  VV
nnccUUllCCaammYYyyyyYYnneeTToott  mmuunneeBBllEEddllxxMM∆∆̈̈ssMMeerrcccciitt††EEbbkkBBII®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈eennaaHH  ..  eellaakk®®KKUU
QQWWnn--qqaayykk**®®ttUUvvBBYYkkvvaaEEqqkkeeqqrrEEddrr  EEttKKaatt''eeccHHnnwwkkeeXXIIjjll∫∫iiccmmYYyyffaa  GGUU!!  kkggTT&&BB
yyYYnnKK~~aaCCaaggssaammssiibbnnaakk''eeTTIIbbnnwwggCCYYbbxxMM∆∆̈̈®®ttgg''eennaaHHGGMMVVjjmmiijj  !!  GGaaeeyyaaFFaabbIInnaakk''EEdd
ll®®bbuuggEEqqkkeeqqrryykknnaaLLiikkaa´́dd  EExxßßkk  kk**PP&&yyeess¬¬aarr  ggaakkeemmIIlleeqq√√ggss††SS  rrYYccddaakk''eemmppaa
yybbeeNN††aayy  ..  kkggTT&&BByyYYnneeTTAAttSSggeennAAPPUUmmiiXXMMuuNNaa  vvaaeerrIIssKKNN:kkmmµµkkaarrPPUUmmii  kkggss√√&&
yy®®ttaannyyaammPPUUmmiirrYYcceehhIIyy  yyYYnnvvaaddkkeeccjjeeddaayyKKµµaann®®VVbb''CCaammuunneessaaHH  ..  eeBBll
yybb''eeLLIIggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmvvaaddwwggkk**ccUUllmmkkVVjj''ssmm¬¬aabb''kkggss√√&&yy®®ttaannKKµµaannkkSSeePPII¬¬gg  nnii
gg®®bbCCaaCCnnss¬¬aabb''GGss''KKµµaannssll''  ..  eennHHeehhIIyyCCaall∫∫iiccmmYYyyrrbbss''yyYYnn  kk~~̈̈ggkkaarrxxIIçḉ́ dd
EExxµµrr®®kkhhmmssmm¬¬aabb''rraaÂÂss††EExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''  eehhIIyyEExxµµrrKKµµaannBBiiccaarrNNaaxx¬¬HHeennAAEEttyyll''ffaa
yyYYnnvvaammaannKKuuNNeellIIEExxµµrreeTToott  ..  eebbII®®bbCCaaCCnnccaabb''VVnnEExxµµrr®®kkhhmm  yyYYnnvvaaeeTTAAyykkmmkk
XXMMuuTTuukk  [[VVyyTTwwkkrrYYccEEllggGGaaEExxµµrr®®kkhhmmeennaaHHeeTTAAvviijj  vvaakk**nnSSeeyyaaFFaaKK~~aavvaaccUUllmmkkss
mm¬¬aabb''GG~~kkccaabb''vvaanniigg®®bbCCaaCCnnPPUUmmiieennaaHHGGss''eeTTAA  ..  kkEEnn¬¬ggxx¬¬HHeeTToott  EEddll®®bbCCaaCCnnccaabb''
VVnnBBYYkkQQ¬¬bbEEddllssmm¬¬aabb''““BBuukkmm††aayybbggbbÌÌËËnneeKK  eehhIIyy®®bbuuggee®®bboobbnnwwggssmm¬¬aabb''ssgg
sswwkkvviijj  yyYYnneeFFII√√CCaaeeTTAAXXaatt''yykkllÌÌeemmIIll  rrYYccbbnnii††ccmmkkBBYYkkyyYYnneennaaHHkk**eebbIIkk´́dd[[GG~~kk
ccggKKMMnnMMuunnwwggQQ¬¬bbEExxµµrr®®kkhhmmeennaaHHkkaabb''ssmm¬¬aabb''CCnnXXaattkkrreennaaHHeeTTAA  ..  BBYYkkeemmkkgg  eemm
PPUUmmii  JJNNiiCCÇÇQQ¬¬bbEEddllmmaannxx¬¬ÁÁnnxx¬¬HH  EEddllmmaanncciitt††ssaahhaavvssmm¬¬aabb''eeKKCCMMnnaann''bb""uull--BBtt
kk**®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''vviijj  xx¬¬HHkk**rrtt''eeKKccxx¬¬ÁÁnneeTTAAeennAATTIIdd´́TTqq©©aayy@@  eehhIIyyBBYYkkCCMMBBUUkkeennHHkk**VVnn
mmkk®®bbeeTTssTTII33  CCaaBBiieesssssshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkkk**mmiinnttiiccEEddrr  ddUUccCCaakkrrNNIImmiitt††eePPoogg  ((
KKNNXXMMuu´́®®CC))  eemmeeBBCCŒŒXXaatt®®bbccSSeexxtt††VVtt''ddMMbbggCCaaeeddIImm  EEddllssBB√√́́ ff©©rrss''eennAAkk~~̈̈ggrrddΩΩ
xxUUeeNNttFFIIxxaatt''  ..
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