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bbuuNN¥¥ccUUllqq~~SSEExxµµrrEEttggeeFFII√√eennAA´́ff©©1133eemmssaaeerrooggrraall''qq~~SS  EEttyyUUrr@@mmaann
eeFFII√√eennAA´́ff©©1144eemmssaamm††gg  ..  eeBBlleevvllaa´́nnkkaarrkkMMNNtt''ccUUllqq~~SSeennHH  KKWWkkMMNNtt''
eeTTAAttaammkk∫∫ÁÁnneehhaarraassaa®®ss††  EEddlleeccjjppßßaayyCCaapp¬¬ËËvvkkaarrBBII®®BBHHbbrrmmrraaCCvvSSgg
EExxµµrr  ..  TTaakk''TTggnnwwggeeBBlleevvllaa´́nnkkaarrccUUllqq~~SSeennHH  mmaanneerrOOggbbuurraaNNmmYYyynnii
TTaannffaa  kkbbiillmmhhaa®®BBhhµµPP~~aall''ccaajj''FFmmµµVVllkkuummaarrCCaammnnuussßßeellaakk  GGMMBBII
eessrrIIbbII®®bbkkaarr  KKWWeeBBll®®BBwwkkyykkTTwwkklluubbmmuuxx  eeBBll´́ff©©®®ttgg''yykkTTwwkkllaabb
®®TTUUgg  nniiggeeBBllll©©aacceerroobbccUUllddMMeeNNkk  yykkTTwwkkllaaggeeCCIIgg  ..  nnaaggeeTTBBFFII
ttaaTTSSgg77nnaakk''CCaabbuu®®ttII®®BBhhµµ  VVnnpp¬¬aass''eevvnnKK~~aakk~~¨g̈g11qq~~SSmm††ggrraall''1122qq~~SS  yykk
®®BBHHssiirrKKWWkk∫∫aall®®BBhhµµCCaabbiittaaxx¬¬ÁÁnn  BBIIPP~~MḾ́ kkllaassEEhh®®bbTTkkßßiiNNPP~~MM®®BBHHssuueemm
rruu  eeddaayymmaann®®BBHHeeTTBBnniikkrrCCYYyyEEhhhhmmppgg  rrYYcceehhIIyyyykkeeTTAAddMMkkll''TTuukk
eennAAPP~~MḾ́ kkllaassvviijj  ..  nnaaggeeTTBBFFIIttaaCCaaGG~~kknnSSpp¬¬ËËvvddEEgg˙k̇k∫∫ÁÁnneennaaHH  mmaannGGnnuuPPaa
BBssaayyPPaayy  ccaabb''ttSSggBBIÍ́ ff©©ccUUllqq~~SSeeTTAAGGss''rryy:eeBBllmmYYyyqq~~SSKKtt''  eehhIIyy
mmhhaassÂÂgg˚åann††kk**eeccjj®®bbkkaass®®VVbb''nnUUvvee®®KKaaHHkkaaccee®®KKaaHHCCaakk~~¨g̈g11qq~~SSeennaaHH  ..
eesscckkII††ddMMNNaalleennHHVVnn®®bbkkaass®®VVbb''ffaa  ®®ttUUvv[[GGss''mmnnuussßßppggTTSSggLLaa
yy  xxMMeeFFII√√TTaannrrkkßßaassIIllccMMeerrIInneemmtt††aaPPaavvnnaakk~~¨g̈gqq~~SSffIIµµeennHH  nnwwggVVnneesscckkII††ssuu
xxeekkßßmmkkßßaann††GGaayyiiyyWWnnyyUUrr  eehhIIyyeeTTvvttaannwwggCCYYyyEEffrrkkßßaa  ..

JJkk¥¥ffaa  ««ssÂÂgg˚åann††  ……ssÂÂgg˚åannii††»»  EE®®bbffaaddMMeeNNIIrrXX¬¬aattccaakkTTII  kkaarrQQaa
nnccUUllddll''  ddMMeeNNIIrrEEddll®®BBHHGGaaTTiitt¥¥ccrrccUUllddll''TTIICCYYbbmmYYyyCCMMuú́ nnrraassIIcc®®kk
KKWWddMMeeNNIIrrEEddlleeddIImmnniiggccuugg´́nnrraassIIcc®®kkCCYYbbKK~~aaeeBBjj®®KKbb''11qq~~SS  VVnnddll''
kkaarrddaacc''qq~~SSccaass''pp¬¬aass''qq~~SSffIIµµeennHH‰‰gg  ..  ddUUeecc~~HHkkaarrkkMMNNtt''ccUUllqq~~SSEExxµµrreennHH  KKWW
kkMMNNtt''ttaammssuurriiyyKKttiittaammddMMeeNNIIrr®®BBHHGGaaTTiitt¥¥  ..  mmaannnn&&yyeesscckkII††ffaa  kk~~¨g̈g
11qq~~SS®®BBHHGGaaTTiitt¥¥eeFFII√√ddMMeeNNIIrrVVnn11CCMMuu  KKWWXX¬¬aattccaakkBBIIccMMNNuucc11    eehhIIyymmkkCCYYbb
ccMMNNuuccddEEddlleennaaHHvviijj  ..  ®®ssbbnnwwggvviiTT¥¥aassaa®®ss††ffaa  EEppnnddIIVVnnvviillCCMMuuvviijj
®®BBHHGGaaTTiitt¥¥VVnnmmYYyyCCMMuukk~~¨g̈g11qq~~SS  ..  kkaarrccUUllqq~~SSeennHHkkMMNNtt''33´́ff©©  KKWẂ́ ff©©ccUUll
´́ff©©kkNN††aall  nniigg´́ff©©eeLLIIggss&&kk  ..

ttaamm®®bb´́BBNNII  mmuunn´́ff©©ccUUllqq~~SS  CCnnCCaattiiEExxµµrrVVnneerroobbccMM®®bbddaabb''®®bbddaassMM
rraabb''eeFFII√√bbuuNN¥¥nniiggssMMrraabb''ee®®bbII®®VVss''  nniiggTTTTYYllTTaannTTuukkCCaaee®®sscc  ee®®JJHHkk~~¨g̈g
GGMMLL¨g̈geeBBllbbIÍ́ ff©©eennHH  eeKKbbJJŒŒbb''kkaarrggaarrTTSSggGGss''  ssUUmm∫∫IIGGuussTTwwkkGGgg˚r̊r  kk**
eeKKbbMMrruuggTTuukk[[eehhIIyyEEddrr  ..  kk~~¨g̈g{{kkaassccUUllqq~~SSeennaaHH  rrddΩΩVVnn[[QQbb''eeFFII√√kkaarr
33´́ff©©  ddUUeecc~~HHTTSSggGG~~kkrrddΩΩkkaarr  TTSSgg®®bbCCaaBBllrrddΩΩ  VVnnkkaatt''eeTTAACCYYbbCCMMuu““BBuukkmm††aa--
yybbggbbÌÌËËnneennAAPPUUmmiikkMMeeNNIItteerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  eeddaayynnSSyykkeeTTAACCaammYYyyxx¬¬ÁÁnnnnUUvvvvttƒƒ¨¨
ssMMrraabb''eeFFII√√bbuuNN¥¥nniiggssMMeellookkbbMMJJkk''nnMMccMMNNII  ssMMrraabb''®®bbeeKKnn®®BBHHssggÙÙnniigg
CCUUnn““BBuukkmm††aayyxx¬¬ÁÁnn  ..  eeBBllll©©aacc´́nn´́ff©©bbuuNN¥¥eennHH  eeKKnnSSKK~~aaeeTTAAvvtt††ss††aabb''
®®BBHHssggÙÙccMMeerrIInn®®BBHHbbrriitt††nniiggeeTTssnnaa  eeBBll´́ff©©eeKKrraabb''VV®®tteevvrrccgg˙ȧann''®®bbeeKK
nn®®BBHHssggÙÙ  bbggßß¨k̈kUUll  ååTTÊÊiisskkuussllddll''GG~~kkEEddllEEcckkssƒƒaanneeTTAA  ..

kk~~¨g̈g´́ff©©ccUUllqq~~SSeennaaHH  mmaannBBiiFFIIBBUUnnPP~~MMxxßßaacc''  mmaannkkEEnn¬¬ggxx¬¬HHyykk®®ssUUvv……GG--
gg˚r̊rBBUUnnCCMMnnYYssxxßßaacc''  ..  eeKKBBUUnneeFFII√√CCaaPP~~MMFFMMmmYYyyeennAAccMMkkNN††aall  ‰‰PP~~MMttUUcc@@bbYYnn
eeTTootteennAAssggxxaagg  mmaanneeFFII√√rraaCCvv&&ttiiBB&&TTÏÏCCMMuuvviijj  eennAAeeCCIIggPP~~MMmmaanneeddaattTTgg''®®kkddaa
ssBBNN··  eeTToonnFFUUbbpp˚åaPP∆∆IIeeppßßgg@@  ..  mmttiimmYYyyyyll''ffaa  PP~~MMFFMMkkNN††aall  CCaattMM--
NNaaggPP~~MM®®BBHHssuueemmrruu  CCaass~~ËËll´́nnBBiiPPBBeellaakk  ‰‰PP~~MMBB&&TTÏÏCCMMuuvviijj®®KKbb''TTiiss  CCaattMM
NNaaggPP~~MMsstt††bbrriiPPNNÎÎ  EEddllCCaabbrriivvaarrPP~~MM®®BBHHssuueemmrruu  ..  eebbIIeeyyIIggeeFFII√√PP~~MM  ®®KKaann''
EEttmmaannnn&&yyttMMNNaaggPP~~MM®®BBHHssuueemmrruuddUUeecc~~HH  vvaaKKµµaannxxww¬¬mmssaarrGGII√√eessaaHHkk~~¨g̈gkkaarrbb--
eeggII˚t̊tCCaabbuuNN¥¥CCaakkuussll  ddUUeecc~~HHeehhIIyyVVnnCCaammaannmmttiiGG~~kk®®VVCC∆∆yyll''eeppßßgg
BBIIeennHHffaa  PP~~MMFFMMeennAAccMMkkNN††aallCCaattMMNNaagg®®BBHHccUULLaammuunnIIeeccttiiyyeennAAssƒƒaann´́®®tt
®®ttwwggßß  EEddllttMMkkll''TTuukknnUUvv®®BBHHeekkssaa  ((sskk''))  ´́nn®®BBHHBBuuTTÏÏssmmNNeeKKaattmm
EEddll®®TTgg''VVnnkkaatt''  eennAAeeBBllEEddll®®BBHHGGggeeTTAACCaa®®BBHHeeJJFFiisstt√√  eeccjjssaa
ggbbBB√√CCaavviijjeeTT  ..  mmaannmmttiibbEEnnƒƒmmeeTToottffaa    PP~~MMFFMMkkNN††aallCCaattMMNNaagg®®BBHHss
kk¥¥mmuunnIIeeccttiiyy  EEddllbbJJçç¨ḦH®®BBHHssaarrIIrriikkFFaattuú́ nn®®BBHHGGgg  ‰‰PP~~MMttUUccbbYYnneeTToottCCaa
ttMMNNaaggeeccttiiyyEEddllbbJJçç¨ḦHGGddiiΩΩFFaattuurrbbss''®®BBHHssaarrIIbbuutt††  ®®BBHHeemmaaKKll¬¬aann
®®BBHHGGaannnn~~  nniigg®®BBHHmmhhaakkssßßbb  EEddllCCaassaavvkkdd**ssMMxxaann''rrbbss''®®BBHHGGgg  ..
eeyyaabbll''xxaaggee®®kkaammeennHH  eeXXIIjjffaammaannnn&&yyllÌÌssMMrraabb''bbeeggII˚t̊tCCaabbuuNN¥¥  CCaa
kkuussll  KKWWeeyyIIggeeFFII√√PP~~MMCCaanniimmiitt††rrUUbb´́nneeccttiiyyEEddllbbJJçç¨ḦH®®BBHHssaarrIIrriikkFFaattuú́ nn
®®BBHHBBuuTTÏÏnniiggssaavvkkrrbbss''®®BBHHGGgg  EEddllCCaa®®BBHHGGrrhhnn††mmaannKKuuNNFFmm··dd**xxııgg''
xxııss''kkMMccaatt''GGMMeeBBIIVVbbGGss''eehhIIyy  ..  mmYYyyeeTToott  CCMMeennOOrrbbss''mmhhaaCCnnEExxµµrrffaa
®®KKaabb''xxßßaacc''mmYYyy®®KKaabb''@@EEddllccaakk''BBUUnnPP~~MMeennaaHH  GGaaccpp††ll''GGnniissggßßddll''GG~~kk
EEddllBBUUnn  [[VVnnrrYYccrrMMeeddaaHHccaakkVVbbee®®KKaaHH  ……kkmmµµeeBBoorreeTToottppgg  ..

ee®®kkAABBIIBBiiFFIIBBUUnnPP~~MMxxßßaacc''  mmaannBBiiFFII®®ssgg''®®BBHH  KKWWeeKKyykkTTwwkkeeTTAAee®®ssaacc  ……
eeTTAArrllaass''eennAAeellII®®BBHHBBuuTTÏÏrrUUbb  ..  BBiiFFIIeennHHkk**llÌÌ  ee®®JJHHeeyyIIggeeFFII√√BBiiFFIIeennHHeeddaa--
yynnwwkkeeTTAAddll''KKuuNNFFmm··®®BBHHBBuuTTÏÏmmaann®®BBHHnnaammffaaGGrrhhMM  EE®®bbffaa®®BBHHGGggqq©©aa--
yyccaakksswwkkss®®ttUUvv  eeJJllKKWWkkiieellssCCaaeeddIImm  rrEEmmggeeFFII√√cciitt††[[®®CCHHff¬¬aass©©bb''
pp¬¬ËËvvcciitt††mmYYyyxxNN:EEddllCCaaeehhttuú́ nneesscckkII††ssuuxx  ..  mmiinn®®ttwwmmEEtt®®ssgg''®®BBHHBBuu
TTÏÏrrUUbbeeTT    KKWWkkEEnn¬¬ggxx¬¬HHmmaann®®ssgg''®®BBHHssggÙÙ  rrhhUUttggUUttTTwwkk[[mmaattaabbiittaanniiggccaa
ss''TTMMuu  EEddllmmaannmmaannKKuuNNFFmm··mmaannssIIllKKuuNNeeTToottppgg  ..

bbuuNN¥¥ccUUllqq~~SSEExxµµrrmmaannxx¬¬wwmmssaarrBBiieessssrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  KKWWkkaarrBBiiccaarrNNaannUUvv
ddMMeeNNIIrrCCIIvviitt  EEddll®®bb®®BBwwtt††eeTTAAkk~~¨g̈grryy:eeBBll11qq~~SS  TTuukkCCaaeemmeerroonnssMMrraabb''qq~~SS
ffIIµµ  kk~~¨g̈gkkaarreerroobbccMMEEppnnkkaarrCCIIvviitteeTTAAmmuuxxeeTToott  [[VVnnllÌÌCCaaggqq~~SSccaass''  ..  llHH
GGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''kk~~¨g̈gqq~~SSccaass''ssaaggGGMMeeBBIIllÌÌkk~~¨g̈gqq~~SSffIIµµ  ..  eennAAssmm&&yyBBuuTTÏÏkkaall  mmaa
nneerrOOggee®®bbttCCaajjaattiirrbbss''®®BBHHVVTTBBiimmiiııssaarr  ddMMNNaallyy""aaggsseegg≈≈bbffaa  eennAA
eeBBllEEddll®®BBHHVVTTBBiimmiiııssaarrVVnnnniimmnn††®®BBHHPPiikk≈≈¨s̈sggÙÙ  mmaann®®BBHHBBuuTTÏÏCCaa®®bbFFaa
nnmmkkTTTTYYllccgg˙ȧann''  ®®BBHHVVTTBBiimmııiissaarrBBMMuuVVnnttSSggcciitt††ååTTiiÊÊsskkuussllddll''BBYYkk
ee®®bbttEEddllCCaajjaattiirrbbss''®®BBHHGGgg  BBYYkkee®®bbttTTSSggeennaaHHVVnnbbnn¬¬WWsseemm¬¬ggyyMM
EE®®sskkCCMMuuvviijj®®BBHHrraaCCvvSSgg  CCaassJJÔÔaaTTaammTTaarrbbuuNN¥¥kkuusslleeddIImm∫∫II[[VVnnGGaa--
hhaarreeddIImm∫∫IIbbrriieePPaaKK  ..  eeddaayyTTUUllssYYrr®®BBHHBBuuTTÏÏCCaammççaass''VVnn®®CCaabbeerrOOggeennHH
eehhIIyy  eeTTIIbb®®BBHHGGgg®®bbjjaabb''®®bbjjaall''eeFFII√√bbuuNN¥¥CCaaeellIIkkTTII22  eehhIIyyttSSgg
cciitt††ååTTiiÊÊsskkuussllddll''BBYYkkee®®bbttCCaajjaattii  ..  ccaabb''BBIIeeBBlleennaaHHmmkk  sseemm¬¬gg
EE®®sskkkk**ss©©aatt''VVtt''eeTTAA  CCaaPPss††¨ẗtaaggbbJJÇÇaakk''ffaa    BBYYkkee®®bbttCCaajjaattiiVVnnTTTTYY--  
llppllbbuuNN¥¥eennHHeehhIIyy  ..        eerrOOggeennHH®®ssbbnnwwggeerrOOggkk~~¨g̈gttiieerraaDDkkuuttssUU®®tt  
EEddllEEccggffaa    mmaannBBYYkkee®®bbvviiss&&yyxx¬¬HHGGtt''XX¬¬aannrrgg''ccSSTTTTYYllppllbbuuNN¥¥EEdd--  
lljjaattiimmiitt††ååTTiiÊÊss[[ddll''xx¬¬ÁÁnn  ..

eeyyIIggGGaaccsseegg≈≈bbnnUUvvGGttƒƒnn&&yy´́nnkkaarreeFFII√√bbuuNN¥¥ccUUllqq~~SSEExxµµrrddUUcctteeTTAA
eennHH  ––  

‹‹  BBiiccaarrNNaa[[eekkIIttFFmmµµsseegg√√KKffaa  eeBBlleevvllaakknn¬¬ggeeTTAAmmYYyyqq~~SS  GGaa--
yyuurrbbss''eeyyIIggkk**GGss''mmYYyyqq~~SSEEddrr  ddUUeecc~~HHBBMMuuKKYYrr®®bbmmaaTTkk~~¨g̈gCCIIvviittEEddlleeccHHEEtt



GGss''eeTTAAssUUnn¥¥eeTTAAeennaaHHeeLLIIyy  ..
‹‹  nnSS[[mmaannssµµaarrttIIBBiiccaarrNNaaffaa  eettIIqq~~SSccaass''kknn¬¬ggppuutteeTTAA  xx¬¬ÁÁnneeKKVVnn

eeFFII√√GGII√√xx¬¬HH  ??  eeddaayyTTuukkqq~~SSccaass''CCaaeemmeerroonn  eerroobbccMMEEppnnkkaarrCCIIvviitteeTTAAmmuuxxeeTToott
[[llÌÌCCaaggqq~~SSccaass''  ..

‹‹  eebbIImmaannkkaarrTTaass''EETTggEExx√√ggKKMMnniittKK~~aakk~~¨g̈gqq~~SSccaass''kknn¬¬ggppuutteeTTAA  lluuHH
ddll''qq~~SSffIIµµeennHH  eeKKCCaannaannwwggKK~~aavviijj  QQbb''®®bbkkYYtt®®bbkkaann''KK~~aa  eehhIIyy®®ssLLaajj''
rraabb''GGaannKK~~aaddUUcceeddIImmvviijj  ..

‹‹  ee®®kkAABBIIkkaarrbbMMeeBBjjbbuuNN¥¥kkuussllccMMeeJJHH®®BBHHssggÙÙ  eeKKnnSSKK~~aaTTiijjssMM
eellookkbbMMJJkk''  mm˙˙ËËbbccMMNNIICCUUnnmmaattaabbiittaaEEddllCCaaGG~~kkmmaannKKuuNN  ..

‹‹  eeKKppßßaayybbuuNN¥¥ppßßaayykkuussllCCUUnnmmaattaabbiittaajjaattiikkaammiitt††ssMMLLaajj''
nniiggssBB√√sstt√√TTSSggGGss''  EEddllVVnnEEcckkssƒƒaanneeTTAAeehhIIyy  ..

‹‹  eeKKddaakk''TTaannddll''GG~~kk®®kkII®®kkllMMVVkkeettaakkyy""aakkkkMM®®JJGGnnaaffaa≤≤ttTTIIBBwwgg
eeddaayyTTwwkkcciitt††GGaaNNiittGGaassUUrr  ..

‹‹  ssUUmm∫∫IIsstt√√ttiirrccœœaann  mmaanneeKKaa®®kkbbIICCaaeeddIImmEEddllEEttggEEttee®®bbIIvvaa  kk**eeKK
QQbb''ee®®bbIIvvaakk~~¨g̈grrvvaaggbbIÍ́ ff©©  eehhIIyyeeJJllssUUmmxxmmaaeeTTaassnnwwggsstt√√TTSSggeennaaHH
eeTToottppgg  kkMMuu[[mmaannkkmmµµmmaanneeBBoorreeTTAAGGnnaaKKtt  eennAAeeBBllxx¬¬ÁÁnnee®®bbIIeeFFII√√VVbbvvaa  ..

‹‹  BBMMuuEEmmnnssUUmmxxmmaaeeTTaassccMMeeJJHHEEttsstt√√EEddllmmaanncciitt††mmaannvviiJJÔÔaaNN
eeTT  ssUUmm∫∫IIFFmmµµCCaattiiEEddllKKµµaanncciitt††KKµµaannvviiJJÔÔaaNN  kk**bbuuBB√√bbuurrssEExxµµrrssmm&&yyeeddIImm
ssUUmmxxmmaaeeTTaassppggEEddrr  ddUUccCCaayykkTTwwkkeeTTAA®®ccUUtteellIIddII  eehhIIyyeeJJllssUUnn
xxmmaaeeTTaassddIIffaa  ssUUmmkkMMuu[[xxMM∆∆¨m̈maannVVbbmmaannkkmmµµmmaanneeBBoorr  ee®®JJHHxxMM∆∆¨V̈VnnbbeennÊÊaarr
bbgg''mmUU®®ttllaammkkBBIIeellII  ..

‹‹  ee®®kkAAbbIIkkmmµµvviiFFIIssaassnnaa  eeKKmmaanneellxxkkMMssaann††eeddaayyEEll∫∫ggeeppßßgg@@
EEddllCCaaEEll∫∫gg≤≤tteeTTaass  CCaaEEll∫∫gghhaatt''®®VVNN  CCaaEEll∫∫ggnnSS[[cciitt††rrIIkk
rraayybbeeggII˚t̊tCCaaccMMNNggssaammKKIIPPaaBB  ddUUccCCaaEEll∫∫ggeeccaallQQUUgg  TTaajj®®BB&&®®tt
CCaaeeddIImm  ..⁄⁄
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