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eeyyIIggmm~~aakk''@@  TTSSggeessµµrrbbrreeTTss  bbssççwwmm®®bbeeTTss  ®®BBmmTTSSgg®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrTTSSggGG  

ss''KK~~aaVVnneemmIIlleeXXIIjj  nniiggeeccaaTTeeTTAAeellIIEEtt®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmbbnnbb""uull--BBtt,,  eeGGoogg--
ssaarrII,,  eexxoovv--ssMMppnn,,  nnYYnn--CCaaEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  BBiittEEmmnneehhIIyyffaa  bbnnbb""uull--BBttCCaaCCnn´́dd
ddll''åå®®kkiiddΩΩ  VVtt´́dd®®bbLLaakk''QQaammrraaÂÂss††EExxµµrrbbIIllaannnnaakk''  EEttvvaammaannkktt††aaGGaaff··kkMMVVMMggmmYY--
yyccMMnnYYnnFFMM      EEddllCCaa®®kkuummEExxµµrrKK~~aa‰‰ggkk**mmaann    ®®kkuummbbrreeTTsskk**mmaann    EEddllVVnnTTUUrrbbJJÇÇaa
((  eeddaayyccMMeeJJHHnniiggmmiinnccMMeeJJHH  Directly or indirectly ))  bbnnbb""uull--BBtt[[®®bb®®BBwwtt††åå®®kkww--
ddΩΩkkmmµµssmm¬¬aabb''rrggaallCCnnCCaattiiEExxµµrrKK~~aa‰‰gg  eeddaayyBBYYkkbbrreeTTsseennaaHHccSSeeqq¬¬øøtt{{kkaassccMMeeNN
jj  nniiggbbwwTTVVMMggnnUUvvåå®®kkiiddΩΩkkmmµµnniiggbbMMNNggrrbbss''eeKKmmkkeellII®®bbeeTTssEExxµµrr  nniiggCCnnCCaattii
EExxµµrreeyyIIgg  ..

eettIIbbnnbb""uull--BBtteeccjjBBIINNaammkk  ??  bbrreeTTssNNaa  EExxµµrrNNaaCCaaGG~~kkbbeeggII̊̊ttppçç̈̈ggeeppII††mm
bbnnåå®®kkwwddΩΩCCnnGGss''TTSSggeennHHeeLLIIgg[[ssmm¬¬aabb''EExxµµrr  ??  yyYYnnCCaaGG~~kkbbeeggII̊̊ttBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ..

bb""uull--BBttmmaannKKMMnniittssÌÌbb''rrbbbbrraaCCaanniiyymm  ttSSggEEttBBIIeeKKyykkbbgg®®ssIIbbggÌÌss''rrbbss''
KKaatt''eeTTAAff√√aayyhh¬¬ÁÁggssIIuussuuvvttiiƒƒ--mmuunnIIvvggßßeeFFII√√CCaass~~MMeemm""¬¬HH  ((11)) ..  EEffmmBBIIeellIIeennHHeeTTAAeeTTootteennaaHH
ssaaLL¨̈tt--ssrrmmaannbbMMNNggdd**FFMMeeFFggkk~~̈̈ggkkaarrkkssaaggxx¬¬ÁÁnneeKK  kkiittii††yyssppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnrrbbss''eeKK
[[llII∫∫ll∫∫aajjxxÊÊ&&rrxxÊÊaarr  CCaaeemmddwwkknnSSEExxµµrrdd**eeqqII~~mmmm~~aakk''ddUUccCCaaeeLLnnIInn,,  eemm""AA--eessTTuugg  ……ddUUccCCaa
hhUU--CCIImmiijjeeddaayyeeddIIrryykkpp¬¬ËËvvssggmmnniiyymmkkuummµµ̈̈yynniiss††EEbbbbeemm""AAnniiyymmddaacc''xxaatt  ((Radi

-cal ))  ..

((11)) ssUUmmCCMMrraabbffaa  EExxµµrrCCaarraaÂÂss††ssaammJJÔÔ  eellIIkkEEllggEEttnnaammWWuunnEEddllppaabb''eess††cceeddIImm∫∫IIbbuuNN¥¥ss&&kkii††eeccjj
mmiinnccgg''[[kkUUnn®®ssIIxx¬¬ÁÁnn  eeTTAAeeFFII√√CCaass~~MMeess††ccEEddllmmaann®®bbBBnnÏÏrraabb''mmiinnGGss''eennaaHHeeTT  ..  ttaammkkaarrssmm∏∏aassnn__
rrbbss''ssIIhhnnuu  ccuuHHkk~~̈̈ggTTssßßnnaavvddII††  Playboy qq~~SS11998877  kk∫∫aall3344  eellxx55  ssIIhhnnuuVVnnnniiyyaayyffaa
CCIIttaarrbbss''hh¬¬ÁÁggKKWW®®TTgg''mmuunnIIvvggßß  mmaannss~~MMCCaapp¬¬ËËvvkkaarrccMMnnYYnn6600  EEttttaammkkaarrBBiittrraabb''rryy  ee®®JJHHhh¬¬ÁÁggmmaannddMM--
NNaakk''eennAAJJsseeBBjj®®ssuukkEExxµµrr  ®®KKaann''EEttBBIIssnn''eeTTAAkkMMBBgg''FFMM  mmaannddMMNNaakk''bbII--bbYYnnkkEEnn¬¬ggeeTTAAeehhIIyy  ..
ddMMNNaakk''mmYYyyeennAAGG~~kkrrSSgg  CCiittppßßaarrrrMMllgg®®ttUUvveeKKllYYccdduutteeccaall  ..  eeccAAhh√√aayyeexxtt††EEttggeeTTAAbbgg≈≈MMrraaÂÂss††[[
yykkkkUUnn®®kkmmMMuueeTTAAff√√aayyhh¬¬ÁÁgg  eeBBllEEddllhh¬¬ÁÁggeeTTAAssMMNNaakk''llMMEEhheennAAnnwwggddMMNNaakk''NNaammYYyyeennaaHH  ..  bbgg
®®ssIIbbggÌÌss''rrbbss''bb""uull--BBttmm~~aakk''eeQQµµaaHHLL¨̈tt--ssaaeerrOOnn  ®®ttUUvveeKKbbgg≈≈MM[[eeTTAAeeFFII√√CCaass~~MMhh¬¬ÁÁggmmuunnIIvvggßßeennAAnnwwgg
ddMMNNaakk''GG~~kkrrSSggeennaaHH  ..
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eeBBllVVnneeTTAAeerroonneennAA®®ssuukkVVrrSSgg  bb""uull--BBttkk**ccUUllcciitt††®®ssLLaajj''ggbb''ggll''nnwwgg
®®TTwwssII††kkuummµµ̈̈yynniiss††  eehhIIyyVVnnccUUllrrYYmmCCaammYYyybbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††hhUU--CCIImmiijjttSSggBBIIqq~~SS1199
4499eennaaHHmmkk  ..  eeBBllCCnneennHHVVnnvviill®®ttLLbb''mmkk®®ssuukkEExxµµrrvviijjnnaaeeddIImmqq~~SS11995533  eennaaHH
kk**eennAAEEttbbnn††kkaarrTTaakk''TTggCCaammYYyybbkkßßkkuummµµ¨̈yynniiss††yyYYnnddEEddll  eeddaayyVVnneeTTAAccUUllrrYYmm
kk~~̈̈ggmmUUllddΩΩaannttMMbbnn''kkMMBBtt  ®®ttaacc  ®®ttYYtt®®ttaaddwwkknnSSeeddaayyGGaaccaarr¥¥eemmoonn  ……ssWWgg--gg""uukkmmiijj  KKWW
eennAAccuuggssÂÂggaamm≤≤NNÎÎËËcciinneellIIkkTTII11  EEddllCCiittEEttnnwwggccbb''eeTTAAeehhIIyyeennaaHH  ..  ttSSggBBIIee®®kkaa
yykkaarrssMMeerrccrrbbss''ssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvvqq~~SS11995544mmkk  eeddaayymmaanneemmddwwkknnSShhaaNNUUyy
CCYYyyccaatt''EEccggssMMrrYYll[[  bb""uull--BBttVVnneeFFII√√ddMMeeNNIIrreeTTAA®®ssuukkcciinneebb""kkSSggttaammrryy:yynn††--
eehhaaHHhhaaNNUUyyyy""aaggss©©aatt''@@CCaaee®®ccIInnddgg  ..  ttSSggEEttBBIIVVnnCCYYbbssnnÊÊnnaaCCaammYYyyeemm""AA--
eessTTuuggmmkk  CCnneennHHmmaannkkaarreekkaattssrreessIIrrnnUUvv®®TTwwssII††rreevvIIrrvvaayyrrbbss''eellaakk®®bbFFaanneemm""AA
dd**mmhhiimmaarrbbss''cciinnCCaaxx¬¬SSgg  CCaaBBiieessss®®TTwwssII††EEccggBBII««mmhhaaeellaatteepp¬¬aaHH--mmhhaaGGssççaarr¥¥»»
nniigg®®TTwwssII††EEccggBBII  ««kkaarreeFFII√√bbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··rrMMllaayyssggmmccaass''sskkii††PPUUmmii»»  eeccaall  ..  CCnn
eennHHkk**ccaabb''mmaannmmhhiicciiœœttaaeellaaPPllnn''nniiggmmaannbbMMNNggttSSggxx¬¬ÁÁnn[[kk¬¬aayyeeTTAACCaaeemmddwwkknnSS
EExxµµrrdd**mmhhaaPP¬¬WWss√√aaggmmhhaaGGssççaarr¥¥mm~~aakk''kk~~¨̈ggkkaarrttssflflUUvvNNˆ̂: kkssaaggrrbbbbkkuummµµ̈̈yynniiss††kk~~̈̈gg
®®ssuukkEExxµµrr  [[VVnnddUUccCCaaeeLLnnIInn  ……eemm""AA--eessTTuugg  ……kk**hhUU--CCIImmiijj[[TTaall''EEttVVnn  ..  eehh
ttuueennHHeehhIIyyeeTTIIbbCCnneennHHVVnnGGbb''rrMMxx¬¬ÁÁnneeKK[[mmaanneebbHHddUUggffµµ  cciitt††rrwwggddUUccEEddkk  ssaahhaavv
ddUUccxx¬¬aa®®ttUUvvrrbbYYss  ccMMeeJJHHGGII√√EEddllmmkkBBaaMMgg  mmkkrraarrSSggnnUUvveeKKaallbbMMNNggdd**FFMMeeFFggrrbbss''eeKK
eennaaHH  CCnneennHH®®ttUUvvEEttkkMMeeTTcceeccaallTTSSggGGss''  ..  eeddaayyssaarrcciitt††mmaann::bb††ËËrrpp††aacc''EEbbbbyy""aagg
eennHHeehhIIyy  CCnneennHHkk**VVnnkk¬¬aayymmkkCCaammnnuussßßKKµµaannmmeennaasseeJJççttnnaa  CCaaBBiieessssrrvvaaggbbII††
®®bbBBnnÏÏ  EEddlleeFFII√√[[GG~~kk®®KKUUeexxoovv--bb""uuNNˆ̂aarrIIkk¬¬aayyCCaaqqÁÁttvvkk''kk~~̈̈ggqq~~SS11997788  eehhIIyybb""uull--BBtt
kk**yykk®®bbBBnnÏÏmmYYyyeeTTootteeTTAA  ..

eeddIImm∫∫IIeeFFII√√ssggmm[[VVnneeCCOOnneellOOnnkk¬¬aayyCCaassggmmnniiyymmBBiitt®®VVkkddeennaaHH  eeKK®®ttUUvv
EEtteeFFII√√bbddiivvtt††mmYYyy[[xx¬¬SSggkk¬¬aa  eeJJllKKWW®®ttUUvvEEttkkMMeeTTcc[[GGss''BBYYkksskkii††PPUUmmii  vvNNˆ̂:GG~~kkddwwkknnSS
CCMMnnaann''rrbbbbccaass''  GG~~kkTTII®®kkuugg  nnaayyTTuunn  CCaaBBiieessss®®ttUUvvssmm¬¬aabb''GG~~kkeeccHHddwwggeeccaallmmuunn[[
GGss''ssiinn  ee®®JJHHttaamm{{vvaaTTrrbbss''eemm""AA--eessTTuuggffaa  ––  eebbIITTuukkBBYYkkGGss''eennHH[[eennAArrss''  BBYYkk
eennHHEEddlleeccHHBBiiccaarrNNaarrkkeehhttuuppllee®®ccIInn  nniiggbbeeggII̊̊tt[[mmaannKKMMnniitt  ««eessIIeerrIInniiyymm»»
®®bbqqSSggttbbCCaammYYyyKKMMnniittssggmmnniiyymmkkuummµµ̈̈yynniiss††vviijjCCaammiinnxxaann  ..  ‰‰®®KKwwHHvvbb∫∫FFmm··CCMM--
eennOOssaassnnaa  ssiill∫∫::kk~~̈̈ggrrbbbbccaass''  kk**®®ttUUvvEEttbbMMpp¬¬aajjeeccaallTTSSggGGss''EEddrr  eebbIIBBMMuueennaaHHeeTT
kkaarreeFFII√√bbddiivvtt††nn__QQaanneepp¬¬aaHHeeTTAArrkkssggmmnniiyymmBBiitt®®VVkkddeennaaHH  nnwwggmmiinnVVnnssMMeerrcceeCCaa
KKCC&&yyddll''eeKKaalleeddAAeessaaHHeeLLIIyy  ..  eennHHeehhIIyyCCaaCCMMeennOOpp˚̊aabb''mmuuxxrrbbss''bbnnbb""uull--BBtt
eehhIIyyCCaabbMMNNggrrbbss''eemmddwwkknnSScciinnEEddrr  kk~~̈̈ggkkaarryykk®®ssuukkEExxµµrreeFFII√√kkaarrBBiieessaaFFnn__      nnUUvv  
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®®TTwwssII††rrbbss''eellaakk®®bbFFaanneemm""AAdd**mmhhiimmaarrbbss''eeKK  ffaaeettII®®TTwwssII††eennaaHHGGaaccTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yy
……eeTT  ??  ..

‰‰ccMMEENNkkeemmddwwkknnSSyyYYnnvviijj  VVnnyyll''nniiggddwwggBBIIKKMMnniittrreevvIIrrvvaayyrrbbss''eellaakk®®bb--
FFaanneemm""AAdd**mmhhiimmaacc∫∫aass''llaass''NNaass''  nniiggddwwggGGMMBBIIeeKKaallbbMMNNggrrbbss''cciinn®®bbuuggyykk
eevvoottNNaammddUUccCCaacciinnVVnnrrMMllaayyyykk®®bbeeTTssTTIIeebbkk~~̈̈ggqq~~SS11995599EEddrr  ee®®JJHHyyYYnnFF¬¬aabb''
VVnnPP¬¬kkßßeemmeerroonnCCUUrrcctt''ee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''GGFFiirraaCCcciinnGGss''ddbb''mmYYyyssttvvttßßmmkk
eehhIIyy  ..  eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnss††aabb''KKMMnniitteemmddwwkknnSScciinncc∫∫aass''NNaass''  ..  KKMMnniitteemm""AAvvaassIIuu
KK~~aa  ®®ttUUvv®®ssbbKK~~aannwwggeeKKaallbbMMNNggrrbbss''yyYYnn  EEddllee®®KKaaggyykk®®ssuukkEExxµµrr[[VVnnkk~~̈̈gg
GGnnaaKKtt  eeddIImm∫∫II[[®®bbCCaarraaÂÂss††yyYYnnCCaagghhuukkssiibbllaannnnaakk''GGaaccrrss''VVnn®®ssYYll  ..

ee®®KKaaggkkaarrNN__TTII11EEddllyyYYnnxxaaggeeCCIIggVVnnGGnnuuvvtt††KKWW  yykkBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjmmkk
ddaakk''[[ddwwkknnSS®®bbeeTTssEExxµµrrVVMMggmmuuxxGGnn††rrCCaattiimmYYyyrryy:ssiinn  rrYYcceehhIIyysswwmmeeFFII√√eevvoottNNaa
mmUUbbnniiyykkmmµµssnnßßwwmm@@  eeddIImm∫∫IITTaajjyykk®®ssuukkEExxµµrreeFFII√√CCaarrddΩΩmmYYyykk~~̈̈ggsshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn
EEddllmmaannyyYYnnCCaaeemmddwwkknnSS  ..  EEttee®®KKaaggkkaarrNN__eennHHVVnn®®ttUUvvbb""uull--BBttddwwggCCaammuunn  eehhII
yykkMMeeTTcceeccaallttSSggBBIIqq~~SS11997722  KKWWttSSggBBIIeeBBllssaaLL¨̈tt--ssrrVVnnbbMMBBuullssmm¬¬aabb''ssWWgg
gg""uukkmmiijjeemm""¬¬HH  ..  kkaarrkkMMeeTTccEEppnnkkaarryyYYnneennHH  VVnneeFFII√√CCaabbnn††bbnnÊÊaabb''mmkkeeTToottrrhhUUttddll''
qq~~SS11997788  ddUUccCCaakkaarrccaabb''ssmm¬¬aabb''BBYYkkJJyy&&BB¥¥TTiiss®®kkuummmmUUll--ssmm∫∫ttii††  eennAA´́ff©©TTII1188mmiiffuu
nnaa11997788CCaaeeddIImm  ..

EEppnnkkaarrTTII11VVnnxxUUccGGaassaarrbbgg''GGss''eehhIIyy  eeddaayyssaarrss~~aa´́ddbb""uull--BBtt  ..  eehhttuu
eennHHeemmddwwkknnSSyyYYnnrrgg''ccSSeemmIIllEEppnnkkaarrTTII22  EEddllyyYYnnVVnneeFFII√√ss®®mmbbeeTTAAnnwwgg  ««®®TTwwssII††
eemm""AA»»  KKWWbbMMppuussbbMMppuull´́ppÊÊkk~~̈̈ggss~~ËËllddwwkknnSSEExxµµrr®®kkhhmm  eeFFII√√[[bb""uull--BBttqqÁÁttvvkk''vvIIssmm¬¬aabb''
EEllggssMḾ́ cc´́dd  ssUUmm∫∫IIEEttssggßß&&yykk**®®ttUUvvEEttyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallEEddrr  nniiggrrYYmmssmm¬¬aabb''
TTSSggEExxµµrr1177eemmssaa  [[ppuuttBBUUCCBBYYkkssMMNNll''ssggmmccaass''EEttmm††ggkk~~̈̈ggrrvvaaggqq~~SS11997777  ..
bb""uull--BBttkk**FF¬¬aakk''ccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggGGnnÊÊaakk''TTII22rrbbss''eemmddwwkknnSSyyYYnn  EEddlleeddkkrriiHHKKiittEEttmmeeFF¥¥aa
VVyyyyll®®ssuukkEExxµµrrttSSggBBIIssmm&&yyssIIhhnnuummkkeemm""¬¬HH  ..

eeddaayyeeXXIIjjEExxµµrrggaakkeeTTAArrkkcciinn,,  ss®®ttUUvvyyYYnn,,  yy""aaggbb††ËËrrpp††aacc''  eemmddwwkknnSSyyYYnnkk**TTaakk''
TTggrruussßßIIrrkkCCMMnnYYyyyy""aaggssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''mmkkvvaayyEExxµµrrbb""uull--BBtt  [[EExxµµrr®®BBmmccUUllrrYYmmeeFFII√√CCaa
sshhBB&&nnÏÏ  ttaammKKMMnniittbbkkßßGGnn††rrCCaattii  ((®®ssbbttaammKKMMnniittyyYYnn))  EEddll[[yyYYnnbbeeggII̊̊ttccllnnaa
««kkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinn»»eeLLIIggeennAAqq~~SS11993300  nnaa®®kkuugghhuuggkkuugg  ..  kkaalleennaaHHeennAAmmiinnTTaann''
mmaannEExxµµrrnniiggllaavvCCaassmmaaCCiikkbbkkßßrrbbss''kkuummµµ̈̈yynniiss††≤≤NNÎÎËËcciinneennAAeeLLIIyyeeTT  ..

kkaarrllaaggssMMGGaattCCMMrrHHssggmmaaeeddaayyGGnnuuvvtt††vviiFFIIssmm¬¬aabb''rrggaall®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr  ttaamm
®®TTwwssII††rreevvIIrrvvaayyrrbbss''eellaakk®®bbFFaanneemm""AAdd**mmhhiimmaaeennaaHH  KKWWbb""uull--BBttVVnneeddIIrrccUUlleeTTAAkk~~̈̈gg  
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GGnnÊÊaakk''TTII22rrbbss''eemmddwwkknnSSyyYYnn  EEddllrrgg''ccSS{{kkaassllÌÌeennHHCCaayyUUrrmmkkeehhIIyy  ..  ®®ssbb
eeBBllnnwwggeesscckkII††GGMMJJvvnnaavvrrbbss''eellaakk®®BBwwTTiiÏÏssPPaaGGaaeemmrriikkSSgg  George McGovern

VVnnssMMuu[[®®KKbb''®®bbeeTTssTTSSggGGss''  ((qq~~SS11997788))  EEddll®®ssLLaajj''eessrrIIPPaaBBnniiggyyuuttii††FFmm··
[[bbJJÇÇËËnnkkggTT&&BBeeTTAAvvaayyrrMMllMMrrddΩΩaaPPiiVVllEExxµµrr®®kkhhmmeennaaHH  eemmddwwkknnSSyyYYnnkk**yykkeellss
eennHH‰‰ggeellIIkkTT&&BBKK®®KKwwkkKKee®®KKgg  vvaayylluukkccUUll®®ssuukkEExxµµrr  eeddaayyee®®bbIIrrffee®®kkaaHHVVjj''mmiinn
eeqqHHrrbbss''rruussßßIInnSSmmuuxx  eeddaayyppßßaayy®®VVbb''BBiiPPBBeellaakkTTSSggmmUUllffaa  ««  eevvoottNNaammccUUll
mmkkrrMMeeddaaHH®®bbCCaaCCnnEExxµµrrBBIIssƒƒaannnnrrkkeellaakkiiyy´́nnrrbbbbkkaabb''ssmm¬¬aabb''ssaassnn__‰‰gg  GGnnuuvvtt††
eeddaayybbnnbb""uull--BBtt  »»  ..

eettIIeevvoottNNaammVVnnCCYYyyrrMMeeddaaHHEExxµµrrBBII®®kkuummXXaattkkrrbb""uull--BBttEEmmnn……  ??
eemmddwwkknnSSyyYYnnqq¬¬aattNNaass''kk~~¨̈ggkkaarrppßßBB√√ppßßaayy®®VVbb''BBiiPPBBeellaakkeennHH  eeddIImm∫∫IIllaakk''

VVMMggnnUUvvEEppnnkkaarråå®®kkiiddΩΩnniiggKKMMnniittGGaa®®kkkk''rrbbss''yyYYnnkk~~̈̈ggkkaarreellbb®®bbeeTTssEExxµµrr  rrYYmmbbJJççËË
lleeFFII√√sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn  ttaammbbNN††SSrrbbss''hhUU--CCIImmiijj  ..  eemmddwwkknnSSyyYYnnee®®bbIIvviiFFIIrraarrSSggCCaa
nniiccççnnUUvv®®KKbb''ssnnii~~ssiiTTGGnn††rrCCaattiinnaannaa  EEddlleellIIkkeeLLIIggnnUUvvkkaarrEEss√√ggrrkkssnnii††PPaaBBddll''
®®bbeeTTssEExxµµrrnniigg®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr  nniiggee®®bbIIvviiFFIIBBnn¥¥aaeeBBll[[EEvvggGGnn¬¬aayy  eeddIImm∫∫IIeerroobbccMMCCaa
bbeeNNII††rr  nnUUvvEEppnnkkaarr  ««eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµ»»  rrhhUUttmmttiiBBiiPPBBeellaakknniiggrraaÂÂss††EExxµµrrTTSSgg
GGss''  ssuuxxcciitt††TTTTYYllyykknnUUvvssPPaaBBEEbbbbssBB√√́́ ff©©  ´́nnkkaarrQQ¬¬aannJJnnrrbbss''eevvoottNNaamm
Status quo eeddaayyee®®bbIIPPaassaanneeyyaaVVyybbeeNNII††rr@@ffaa  ««  nneeyyaaVVyyrrbbss''®®bbeeTTss
≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSggbbIICCaaeeddIImm  »»  KKWWkk~~̈̈ggeeKKaalleeddAAeeFFII√√sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinneennaaHHEEttmm††gg  ..

bb""uull--BBttnniiggbbkkßßBBYYkk  ((  eeGGoogg--ssaarrII,,  ttaamm""uukk,,  nnYYnn--CCaa,,  ssuunn--eessnn  ))  CCaaGG~~kk´́dd
ddll''  eeTTaaHHCCaammiinnccMMeeJJHHkk**eeddaayy  (( Indirectly )),,  ‰‰eemmddwwkknnSSeevvoottNNaammCCaaGG~~kkee®®KKaagg
KKMMnniitteerroobbccMMEEppnnkkaarr  xxIIçḉ́ ddEExxµµrreeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCssaassnn__EExxµµrr  EEttmm††gg  ..

bb""uull--BBttnniiggbbkkßßBBYYkk  ((  eeGGoogg--ssaarrII,,  ttaamm""uukk,,  nnYYnn--CCaa,,  ssuunn--eessnn  ))  CCaaGG~~kk´́dd
ddll''  eeTTaaHHCCaammiinnccMMeeJJHHkk**eeddaayy  (( Indirectly )),,  ‰‰eemmddwwkknnSSeevvoottNNaammCCaaGG~~kkee®®KKaagg
KKMMnniitteerroobbccMMEEppnnkkaarr  xxIIçḉ́ ddEExxµµrreeddIImm∫∫IIssmm¬¬aabb''bbMMppuuttBBUUCCssaassnn__EExxµµrr EEttmm††gg  ..  KKMMnniittkkaarr
GGnnuuvvtt††nn__ssmm¬¬aabb''rrggaallrrbbss''bbnnbb""uull--BBtt  ddUUccCCaaVVnnTTTTYYllnnUUvv®®bbBB&&nnÏÏTTUUrrbbJJÇÇaa  ((  Re-

mote control's system ))  BBIIeemmddwwkknnSS®®kkuugghhaaNNUUyyGGIIccwwgg  ..  eebbIIyyYYnnmmkkCCYYyyEExxµµrr
eehhttuuGGII√√kk**ccSSVVcc''rrgg''ccSSrrhhUUttbb""uull--BBttGGnnuuvvtt††EEppnnkkaarrssmm¬¬aabb''rrggaallrraaÂÂss††EExxµµrrrrMMllaayy
ssggmmEExxµµrreexxÊÊccxxÊÊII  eeTTIIbbCCaaVVnneeFFII√√CCaammkkCCYYyyrrMMllaayybbEEnnƒƒmmkkMMuu[[ssll''ddaanneeTToott  ??

sseemm††ccssIIhhnnuuCCaaGG~~kkrruujj®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrttSSggGGss''eeTTAAccUUllkk~~¨̈ggrreeNN††AAmmrrNN::rrbb
ss''bb""uull--BBtt  eeddaayyEE®®sskkbbMMBBggGGMMJJvvnnaavvBBII®®kkuuggeebb""kkSSgg  mmkk[[kkUUnneeccAATTSSggGGss''rrbb--
ss''““nnSSKK~~aarrtt''ccUUll´́®®BB  vvaayykkMMccaatt''cc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSggnniiggbbrriivvaarrkk∫∫tt''llnn''--nnll'',,  ssiirrii--  
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mmtt: eeTTaaHHbbIIee®®kkaayybbIIyyll''ssaall''yy""aaggcc∫∫aass''nnUUvvKKMMnniittbbnnbb""uull--BBtt  bbnnÊÊaabb''BBIIsseemm††cc
ssIIhhnnuuVVnnccUUlleeTTAATTssßßnnaa®®ssuukkEExxµµrrkk~~̈̈ggttMMbbnn''rrMMeeddaaHHqq~~SS11997733eehhIIyykk**eeddaayy  kk**ss
eemm††ccssIIhhnnuummiinnVVnnQQbb''EE®®sskkGGMMJJvvnnaavvEEbbbbddEEddll@@eennHH  rruujjrraaÂÂss††EExxµµrreeTTAA[[bb""uu--
ll--BBttvvaayykk∫∫aallnnwwggtt∫∫ËËggccbb  GGaarrkkssmm¬¬aabb''nnwwggFFaaggeett~~aattEEffmmeeTTootteeLLIIyy  ..

kkMMhhuussCCaann''eellIIkkMMhhuuss  ((  CCYYyyyyYYnnhhaaNNUUyy  rrYYccccUUllCCaammYYyyEExxµµrr®®kkhhmmeeTToott))
sseemm††ccssIIhhnnuuKKµµaannVVnneeddaaHH®®ssaayybbJJ˙̇aaEExxµµrrNNaammYYyy  ee®®kkAAEEttBBIIbbeeggII˚̊ttbbJJ˙̇aaEEffmm
eeLLIIggeeLLIIyy  ..  ssIIhhnnuuCCaaGG~~kkcciiJJççwwmmbbMMbb""nnkkmm¬¬SSggxx¬¬aaTTSSggBBIIrr[[FFMMFFaatt''  qqaabb''TTMMJJrreellbb
CCIIvviittrraaÂÂss††EExxµµrrnniigg®®ssuukkEExxµµrr  eeddaayyssaarrEEttkkMMhhwwggccgg''ssggsswwkkBBYYkkbbnnllnn''nnll''--ssiirrii
mmtt:EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

eettII®®bbeeTTssEExxµµrrnnwwgg®®ttUUvvkk¬¬aayyCCaaccMMVV""TTII22  kk~~̈̈ggGGnnaaKKttqqaabb''@@xxaaggmmuuxxeennHH……  ??  eettII
kkggTT&&BBeevvoottNNaammnnwwggccaakkeeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrreeddaayy®®ssYYll@@……  ?? ..

eehhttuukkaarrNN__TTSSggGGss''eennHHKKµµaannGG~~kkNNaaGGaaccTTssßßnn__TTaayy®®ttUUvvTTSSggGGss''VVnneeLLII--
yy  !!  eettIIeemmddwwkknnSSyyYYnnee®®bbIIyyuuTTÏÏvviiFFIIEEbbbbNNaakk~~̈̈ggkkaarrrrMMllaayy®®bbeeTTssEExxµµrreennHH  ??

11--  eemmddwwkknnSSyyYYnnee®®bbIIEEppnnkkaarr  ««BBnn¥¥aaeeBBll»»  [[yyUUrr  eeFFII√√[[mmttiiBBiiPPBBeellaakkFFuujj
®®TTaann''  rrhhUUttTTaall''EEttEExxµµrreennAAkk~~̈̈gg®®bbeeTTssVVkk''pp~~tt''KKMMnniitteeCCaaKKCCSS  GGaaccrrss''eennAArrYYmmKK~~aaCCaa
mmYYyyyyYYnn  ee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''yyYYnn  eehhIIyyssuuxxcciitt††TTTTYYllyykkssJJÇÇaattiiCCaaCCnnCCaa
ttii≤≤NNÎÎËËcciinn  ..

22--  bbJJççËËllnniiKKmmyyYYnn[[mmkkttSSggTTIIllMMeennAACCaaggbbIIllaannnnaakk''eehhIIyy  eellIIttMMbbnn''ddIImmaa
nnCCIIrrCCaattii  ttaammmmaatt''TTeenn¬¬eemmKKgg  eennAAttMMbbnn''ssMMbbUUrr®®ttII  bbwwggTTeenn¬¬ssaabb  eehhIIyybbgg≈≈MM[[rrbbbb
GGaayy""ggeehhggssMMrriinn--hhflfluunnEEssnn  ®®BBmmTTTTYYllssaall''BBYYkknniiKKmmyyYYnnTTSSggeennaaHHffaa  CCaaCCaattii
kkmmıı¨̈CCaa  kk~~¨̈ggeeKKaalleeddAAyykkQQ~~HH®®bbssiinneebbIImmaannkkaarreeVVHHeeqq~~aatteennAAkkmmıı¨̈CCaa  eeddIImm∫∫IIrrkkßßaa
rrbbbbGGaayy""ggeennHH[[mmaannCCIIvviittrrss''rrhhUUtteeTTAA  ..  ee®®JJHHeebbIIrrbbbbGGaayy""ggeennHHrrss''  kkaarrccuuHH
hhttƒƒeellxxaaTTSSggGGmm∫∫aallmmaaNNrrbbss''eehhgg--ssMMrriinn  kk~~̈̈ggssnniiÏÏssJJÔÔaa®®bbKKll''TTwwkkddIIeeTTAA[[
yyYYnn  eennaaHHccaatt''TTuukkCCaaVVnnkkaarr  eehhIIyyEExxµµrrnnwwgg®®ttUUvvVVtt''bbgg''TTwwkkddIIkk~~̈̈ggGGnnaaKKtteennHH  eebbIIKKµµaa
nnkkaarr®®bbuugg®®eebboobbeerroobbccMMeeCCIIgg®®BBYYllnneeyyaaVVyy[[VVnnddiittddll''eeTTeennaaHH  ..

ccMMeeJJHHnniiKKmmyyYYnnCCiittBBIIrrllaannnnaakk''eennHH  eettIIKKNNkkmmµµkkaarrGGnn††rrCCaattiiGGaaccccaatt''vviiFFaann--
kkaarreekk††AAbbgg≈≈MM[[ccaakkeeccjjbbIIEEddnnddIIEExxµµrreekkIItt……eeTT  ??  kkggTT&&BByyYYnnEEddllccaakkeeccjjeeTTAAeennaaHH
KKWW®®KKaann''EEttbbkkeexxaaGGaavvTTaahhaanneeccaall  rrYYcceess¬¬øøkkJJkk''eexxaaGGaavvssIIuuvviill®®ttLLbb''mmkkrrss''eennAA
kk~~̈̈ggccMMeeNNaammnniiKKmmyyYYnnvviijjEEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  ..

33--  eemmddwwkknnSSyyYYnnmmaannbbMMNNggCCMMrruujjbbgg˚̊aatt''BBUUCCEExxµµrr--yyYYnn  [[mmaannkkUUnnkkaatt''yyYYnn--
EExxµµrrkkaann''EEttee®®ccIInn  eeccHHnniiyyaayyPPaassaaEExxµµrr  EEttmmaanncciitt††KKMMnniitt®®ssLLaajj''CCaattiiyyYYnnCCaagg  ..  
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eennHHCCaavviiFFIIrrMMllaayyCCaattiiEExxµµrreeddaayyee®®bbIIrryy::eeBBllEEvvgg  eehhIIyyEEddllyyYYnnVVnnyykkmmkkee®®bbII
VVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yyrrYYcceehhIIyyeennAAccMMVV""  nniiggffIIµµ@@eennHHeennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..

EEppnnkkaarryyYYnnUUbbnniiyykkmmµµeennHHGGaaccssMMeerrcceeTTAAVVnn  GGaa®®ss&&yyeeTTAAeellIIssƒƒaannkkaarrNN__
vviivvttii††nn__́́ nn®®bbvvttii††ssaaÂÂss††BBiiPPBBeellaakkppgg  EEttCCaaBBiieesssseennaaHHGGaa®®ss&&yyeeTTAAeellIIssµµaarrttII®®bb
CCaarraaÂÂss††EExxµµrr®®KKbb''@@rrUUbbEEttmm††gg  ..  eettIIEExxµµrrTTSSggGGss''ssuuxxcciitt††[[®®bbeeTTssEExxµµrrkk¬¬aayyeeTTAACCaa
®®ssuukkyyYYnn……eeTT  ??  ..

yyYYnnKKµµaannbbMMNNggTTaall''EEtteessaaHHkk~~¨̈ggkkaarrccaakkeeccjjBBII®®bbeeTTssEExxµµrreeddaayy®®ssYYll@@
KKµµaannkkaarrKKaabbssgg˚̊tt''BBIIGGnn††rrCCaattii  KKµµaannkkaarrttssflflUUyy""aaggbb††ËËrrpp††aacc''rrbbss''EExxµµrrkk~~¨̈ggkkaarrvvaayybb--
eeNN††jjyyYYnn[[eeccjjBBIIEEddnnddIIEExxµµrreennaaHHeeTT  ..  eemmddwwkknnSSEExxµµrr®®KKbb''nniinn~~aakkaarrVVnnyyll''rrYYcc
GGss''eehhIIyyBBIIBBiieessaaFFnn__nneeyyaaVVyyxxuuss  xx√√HHkkaarrBBiiccaarrNNaarrbbss''eeKK  kk~~¨̈ggGGttiittkkaall
kknn¬¬ggmmkkffIIµµ@@eennHH  ..

eettIIpp¬¬ËËvvNNaaEEddllGGaaccee®®ssaacc®®ssgg''nnUUvvkkaarrKKgg''vvgg''́́ nn®®bbCCaaCCaattiiEExxµµrr  GGrriiyyFFmm··  vvbb∫∫
FFmm··EExxµµrr  ssiill∫∫::nniigg®®bbeeTTssEExxµµrrVVnn  ??

pp¬¬ËËvvssMMrraabb''EExxµµrrrrss''mmaannEEttmmYYyyKKtt''  KKWWkkaarrrrYYbbrrYYmmKK~~aaCCaaFF¬¬̈̈ggmmYYyy  nniiggkkaarrllHHbbgg''BBllii
kkmmµµrrbbss''eemmEExxµµrr®®KKbb''@@rrUUbb  ssMMrraabb''®®bbeeTTssnniiggrraaÂÂss††EExxµµrrBBiitt@@  EEtt®®ttUUvvee®®bbIIrrUUbbmmnn††NNaa
mmYYyyeeddIImm∫∫IIssMMeerrccnnUUvveeKKaallkkaarreennHH  ??

eettIIEExxµµrr®®kkhhmmGGaaccpp¬¬aass''bb††ËËrrccrriittkkaaccssaahhaavveeXXaarreeXXAA  llHHbbgg''KKMMnniitteemm""AAnniiyymm
rreevvIIrrvvaayy  QQbb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrrtteeTTAAeeTToott……eeTT  ??

EEbbrrmmkk®®kkuummEExxµµrreessrrIIEEddllttSSggxx¬¬ÁÁnnffaa  ®®ssLLaajj''eessrrIIPPaaBB  yyuuttii††FFmm··eennaaHHvviijj  KKµµaa
nnbbnnÊÊaatt''nneeyyaaVVyycc∫∫aass''llaass''  kkggTT&&BBTTSSggeemmTTSSggkkUUnnKKµµaannvviinn&&yy  eeQQ¬¬aaHHVVkk''EEbbkk
KK~~aa  ®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy  rrMMeellaaPPssiiTTiiÏÏmmnnuussßß˘̆˘̆˘̆  eettIIBBYYkkeeKKkkMMBBuuggeeddIIrreeTTAArrkkGGII√√[[BBiitt
®®VVkkdd  ??  ……mmYYyyBBYYkkeeKKnnSSKK~~aaeerroobbccMMBB®®ggIIkkrrbbbbrraaCCaanniiyymmeeLLIIggvviijjeeTToott  ??

BBYYkkbbnnEExxµµrr®®kkhhmmVVnnyykk®®TTwwssII††kkuummµµ̈̈yynniiss††eemm""AAnniiyymmmmkkeeFFII√√CCaaåått††mmKKttii  ppÊÊ̈̈yy
eeTTAAvviijjBBYYkkeemmddwwkknnSSeevvoottNNaammyykk®®TTwwssII††kkuummµµ¨̈yynniiss††  ®®KKaann''EEttCCaammeeFF¥¥aaVVyyeeddIImm∫∫II
bb®®ggYYbbbb®®ggYYmmeevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggnniiggxxaaggtt∫∫ËËgg  nniiggeeddIImm∫∫IIBB®®ggIIkkTTwwkkddII  bbeeggII˚̊ttCCaa
mmhhaaNNaacc®®kkyyYYnn≤≤NNÎÎËËcciinnmmYYyy  ..

ddUUccGGttƒƒbbTTrrbbss''eellaakk Roger Normand VVnnbbJJÇÇaakk''BBIIbbMMNNggnniiggyyuuTTÏÏvviiFFIIrrbb--
ss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm®®ssaabb''  BBYYkkvvaaeennAAEEtt®®VVff~~aaddeeNNII††mmGGMMNNaaccmmkkvviijjddEEddll  EEtteennAA
eeBBlleennHHEExxµµrr®®kkhhmmmmiinnTTaann''CCaaee®®KKaaHHff~~aakk''ddll''kkmmıı¨̈CCaaeeTT  kk~~¨̈ggrryy:eevvllaaxxII¬¬xxaaggmmuuxx
eennHH  ..
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ee®®KKaaHHff~~aakk''rrbbss''®®bbeeTTssEExxµµrreennAAeeBBlleennHH  ((11999900))  KKWWeevvoottNNaammEEttmm††gg  EEddll
mmaannkkmm¬¬SSggxx¬¬SSggCCaaggbbnnbb""uull--BBtt  TTSSggxxaaggvviiss&&yyeeyyaaFFaa  TTSSggyyuuTTÏÏvviiFFII  CCaaBBiieessss
yyuuTTÏÏvviiFFIIeevvoottNNaammeellIIqqaakkGGnn††rrCCaattiiEEttmm††gg  ..  eevvoottNNaammVVnnbbMMppuussmmttiiGGnn††rrCCaattii
eeddaayyrrMMeellIIkkyykkee®®KKaaHHff~~aakk''rrbbss''EExxµµrr®®kkhhmmmmkkJJMMgg  bbMMbbwwTTnnUUvvåå®®kkwwddΩΩkkmmµµnniiggbbMMNN
ggeexxµµAArrbbss''eevvoottNNaamm  kk~~̈̈ggkkaarreellbb®®bbeeTTssEExxµµrr  ..

eeddaayyyykkbbnnGGaayy""ggeehhggssMMrriinn--hhflfluunnEEssnn  [[eeddIIrrttYYbbeeNN††aaHHGGaassnn~~  eeddIImm∫∫II[[
mmttiiBBiiPPBBeellaakkTTTTYYllssaall''nnUUvvrrbbbbbbnn††¨̈bbkkJJÇÇHHyyYYnneennHH  eemmddwwkknnSSyyYYnnee®®bbIIyyuuTTÏÏvviiFFII
®®KKbb''yy""aaggeeddIImm∫∫IIBBnn¥¥aaeeBBlleeddaaHH®®ssaayyvviibbttii††EExxµµrr[[EEvvggGGnn¬¬aayy  TTmm¬¬aakk''kkMMhhuusseeTTAAeellII
®®kkuummEExxµµrrTTSSggbbYYnn  ffaammiinn®®BBmmCCaannaaKK~~aa  ((  EEtteemmddwwkknnSSyyYYnnpp††ll''vviiFFII®®KKbb''yy""aagg[[GGaayy""gg
PP~~MMeeBBjjrrkkeellsseeddIImm∫∫IIkkMMuu[[mmaannssnnii††PPaaBBeennAA®®ssuukkEExxµµrr  ))  ®®ssbbeeTTAAnnwwggcciitt††KKMMnniitteemm
EExxµµrrTTSSggeennaaHHppggEEddrr  EEddllsswwggEEttEEllggrrvvll''BBIIGGaaNNaanniiKKmmyyYYnn  EEppnnkkaarryyYYnnnnUUbb
nniiyykkmmµµ  kkaarrQQ¬¬aannJJnnrrbbss''yyYYnn  EEbbrrmmkk®®bbkkaabb''®®bbccaakk''KK~~aaQQUUrrqqrrbbeeggII̊̊ttKKNN--
bbkkßßnneeyyaaVVyy  KKµµaannddwwggTTiissttMMbbnn''  kk~~¨̈ggeevvllaaEEddll®®ssuukkTTSSggmmUUllkkMMBBuuggssiiƒƒtteennAA
ee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''yyYYnn  ..

mmYYyyeeTToott‰‰hhflfluunn--EEssnnkk**nnwwgg®®ttUUvvyyYYnnddkkddaakk''BBYYkkGGttiittEExxµµrreevvoottmmiijjmmkkCCMMnnYYss
vviijj  kk~~̈̈ggGGnnaaKKttxxII¬¬xxaaggmmuuxxeennHH  eebbII®®bbssiinneemmddwwkknnSSyyYYnneemmIIlleeXXIIjjffaa  hhflfluunn--EEssnn
KKµµaannssmmttƒƒPPaaBB®®KKbb''®®KKaann''kk~~¨̈ggkkaarrpp††ll''®®bbeeyyaaCCnn__[[yyYYnneeTTeennaaHH  ddUUccEEddllyyYYnnVVnn
bb††ËËrrddkkeemmddwwkknnSSllaavv®®TTgg''ssuuppaannuuvvggßß  ddaakk''llaavveevvoottmmiijj´́kkssUUnn--PPMMuuvviihhaannddUUeecc~~aaHHEEddrr
..  kkaarrnnSSKK~~aabbeeggII̊̊ttKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyykk~~¨̈ggssƒƒaannPPaaBB®®bbeeTTssEExxµµrreennAACCaakkJJÇÇHHyyYYnn
KKWWEExxµµrrTTSSggGGss''KK~~aakkMMBBuuggEEtteeddIIrrccUUlleeTTAAkk~~¨̈ggkkllååVVyyrrbbss''eemmddwwkknnSSyyYYnneehhIIyy  ..
eemmddwwkknnSSyyYYnnnnwwggee®®bbIIvviiFFIIddEEddll@@  KKWWbbMMEEbbkkkkmm¬¬SSgg[[eexxßßaayy  ««bbMMEEbbkkeeddIImm∫∫II®®ttYYtt®®ttaa  »»
((  Diviser pour règner ))  ..

eemmddwwkknnSSyyYYnneeFFII√√yy""aaggNNaaeeddIImm∫∫II[[GGnn††rrCCaattiieeCCOOffaa  ««yyYYnnBBMMuuVVnnllUUkk´́ddkk~~̈̈ggeerrOOgg
´́ppÊÊkk~~̈̈ggEExxµµrreeTT  KKWWBBYYkkEExxµµrrKK~~aa‰‰ggEEddll®®bbeeQQ¬¬aaHHddeeNNII††mmGGMMNNaaccKK~~aa»»  eehhIIyyeeFFII√√[[GGnn††rr
CCaattiieeKKQQWWkk∫∫aall  eeKKEEllggrrvvIIrrvvll''nnwwggeerrOOggEExxµµrrtteeTTAAeeTToott  ..

CCaaggddbb''qq~~SSEEddllBBiiPPBBeellaakk  CCaaBBiieesssssshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  VVnneeFFII√√ssmmııaaFFeessddΩΩ
kkiiccççnniiggTTUUttCCaammYYyyeevvoottNNaamm  eettII®®kkuumm®®bbeeTTssTTSSggGGss''eennaaHHmmaannkkaarrxxaattbbgg''KKiittCCaa
lluuyyGGss''bb""uunnµµaanneekkaaddiidduull¬¬aarr  ??  eettIIeeKKVVnn®®bbeeyyaaCCnn__GGII√√tteeTTAAeeTToottkk~~¨̈ggkkaarrbbnn††eeFFII√√
ssmmmmııaaFFeeTTAAeellIIeevvoottNNaammeennHH  eettII®®bbeeTTssEExxµµrrmmaann®®bbeeyyaaCCnn__bb""uuNNˆ̂aaeeTTAA  kk~~¨̈ggkkaarr
bb""HHbb""UUvveessddΩΩkkiiccçḉ́ nn®®kkuumm®®bbeeTTssGGss''TTSSggeennaaHH  ??  ..

eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnneemmIIlleeXXIIjj®®kkLLaaeennHHttSSggBBIIddMMbbUUggTTIImmkkeemm""¬¬HH  EEttEEbbrrmmkkeemmddwwkk
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nnSSEExxµµrreennAAEEttmmaannKKMMnniitteepp††kkpp††ÁÁlleellIIGGnn††rrCCaattii110000PPaaKKrryy  eeddaayyEEllggKKiittCCYYyy
xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeessaaHHEEttmm††gg  eeKKKKiittEEttBBIIeeFFII√√yy""aaggNNaa®®kkeessaabbGGMMNNaacc[[VVnn  ..  eennHHeehhIIyy
CCaaccMMNNuucceexxßßaayyrrbbss''eemmddwwkknnSSEExxµµrr  EEddllkk¬¬aayyeeTTAACCaabbMMeerrIInneeyyaaVVyyxxµµSSggCCaattiiEExxµµrr
eeTTAAvviijj  ..

sseemm††ccssIIhhnnuummiinnVVnneeVVHHbbgg''eeccaallBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeessaaHHeeLLIIyy  ee®®JJHH®®TTgg''
yyll''eeXXIIjjffaa  mmaannEEtteeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmeeTT      eeTTIIbbmmaannllTTÏÏPPaaBBGGaaccvvaayykkMMccaatt''kkgg
TT&&BByyYYnnQQ¬¬aannJJnneeccjjBBII®®ssuukkEExxµµrrVVnn  ..  ‰‰bbnnEExxµµrr®®kkhhmmhhflfluunn--EEssnn//eehhgg--ssMM
rriinnvviijj  eennAAEEtt®®ttUUvvkkaarrkkggTT&&BByyYYnn[[ttSSggeennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkEExxµµrrddEEddll  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrrrbbbb
GGaayy""ggeennHH[[rrss''eennAA  eeddaayy®®BBmm[[yyYYnn®®bbmmUUllyykkeePPaaKKssmm∫∫ttii††EExxµµrr  ®®ssUUvv  ®®ttII  eeQQII
tt∫∫ËËggrraall''́́ ff©©  ..  

‹‹  eeTTaaHHCCaaxxMMbbddiieessFFffaa  ««mmiinnbbMMeerrIIyyYYnn»»  kk**eeddaayy  EEttkkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''rrggaall®®bb--
CCaarraa®®ss††EExxµµrrCCaaggbbIIllaannnnaakk''eennaaHH  eettIIbbnnbb""uull--BBttVVnneeFFII√√kkaarr[[nnrrNNaa  ??

‹‹  eeTTaaHHCCaaxxMMbbddiieessFF  ««mmiinnbbMMeerrIIyyYYnn»»  kk**eeddaayy  EEttkkaarrGGnnuuJJÔÔaatt[[kkggTT&&BByyYYnn
mmkkttSSggeennAAeellIIEEddnnddIIEExxµµrr  kkaarrCCYYyypp††ll''GGgg˚̊rr  CCYYyyddwwkknnSSssaa®®ss††aavvuuFFeeTTAA[[kkggTT&&BBeevvoo
ttkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  kkaarrCCYYyyCCJJÇÇËËnnTT&&BByyYYnnEEddllccuuHHkkVV""ll''eennAAkkMMBBgg''EEppkkMMBB--
gg''eessaamm  eeTTAAddaakk''eennAACCaayyEEddnnEExxµµrr--yyYYnn  eettIIeennHH……CCaakkaarrCCYYyybbeeJJççøøssssÂÂggaammeennAA
kkmmıı̈̈CCaaeeddIImm∫∫II««kkmmıı̈̈CCaaeekkaaHHssnnii††PPaaBB»»  eennAAssmm&&yysseemm††ccssIIhhnnuueennaaHH  ??

‹‹  eeTTaaHHCCaaxxMMbbddiieessFFggaa  ««mmiinnkkJJÇÇHHyyYYnn  mmiinnGGaayy""ggyyYYnn»»  kk**eeddaayy  EEttkkaarrccuuHH
hhttƒƒeellxxaa[[TT&&BByyYYnneennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr2255qq~~SS  ccuuHHhhttƒƒeellxxaaeellIIssnniiÏÏssJJÔÔaakkaatt''bbnnƒƒ--
yy®®BBMMEEddnnpp††ll''ddIIeeTTAAyyYYnn  ttSSggBBII®®BBMMrrYYmmbbII®®bbeeTTssrrhhUUttddll''mmaatt''ssmmuu®®TT  kkaarreeFFII√√ttaamm
nnUUvv®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyyrrbbss''yyYYnn  eeddIImm∫∫IIBBnn¥¥aaeeBBllkkMMuu[[mmaannssnnii††PPaaBBeennAAkkmmıı̈̈CCaa  eettIITTSSgg
GGss''eennHHmmiinnEEmmnnCCaaGGMMeeBBIIrrbbss''eess††ccssaammllrraaCCeehhgg--ssMMrriinn//hhflfluunn--EEssnn  kkMMBBuuggbbMMeerrII
yyYYnn  CCaaGGaayy""ggyyYYnneeTT……  ??

‹‹  eeTTaaCCaaxxMMEE®®sskkbbMMBBggffaa  ««ssııbb''GGaaeeccaarryyYYnnQQ¬¬aannJJnn»»yy""aaggNNaakk**eeddaayy  EEtt
kkaarrxxMM®®bbkkaabb''®®bbccaakk''KK~~aa‰‰gg´́ppÊÊkk~~̈̈ggee®®JJHHEEttlluuyykkaakk''  GGMMNNaacceennaaHH  eettIIBBYYkk®®kkuummEExxµµrr
eessrrII  EEddllffaa®®ssLLaajj''eessrrIIPPaaBBeennaaHH  kkMMBBuuggEEtteeFFII√√kkaarrbbMMeerrIInnrrNNaa  ??  nnrrNNaaccMMeeNN--
jj  ??  EExxµµrrccMMeeNNjj  ……kk**yyYYnnccMMeeNNjj  ??

kk~~̈̈ggssÂÂggaamm≤≤NNÎÎuucciinnTTSSggbbIIeellIIkk  ®®bbeeTTssEEddllccUUllrrYYmmkk~~̈̈ggssÂÂggaammeennHH  KKµµaannccMM
eeNNjjbbnnii††cceessaaHH  ‰‰eevvoottNNaammvviijjccMMeeNNjjkkbb''eekk††aaggTTSSggbbIIeellIIkk  yykkVVnnTTSSgg
®®bbeeTTssllaavv  VVnnTTSSgg®®bbeeTTssEExxµµrrEEffmmeeTToott  ..
kkaarrGGkkuussllmmYYyyeeTToottKKWWEExxµµrrKKµµaanneemmddwwkknnSS  EEddllKKiittCCaattiiKKiittrraa®®ss††eessaaHH  mmaannEEtteemm
eekk††aabbGGMMNNaaccpp††aacc''kkaarr  ..
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