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eeBBlleennHH  ssUUmmmmiinnvviiPPaaKKGGMMBBIIkkaarreeccaaTTKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk    rrvvaaggeemmKK--
NNbbkkßßTTSSggbbIIffaammaannkkaarrBBiitt……mmiinnmmaannkkaarrBBiitteeTT  ssUUmmvviiPPaaKKEEtteeTTAAeellIIbb
JJ˙ȧa33xx  EEddllVVnneekkIItteeLLIIggeennAAeeBBlleennHH  ..

11--  bbJJ˙ȧattuullaakkaarrEExxµµrr
22--  bbJJ˙ȧaddkkGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏrrbbss''ssPPaaEExxµµrr
33--  bbJJ˙ȧaGGnn††rraaKKmmnn__rrbbss''®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrr
11--  bbJJ˙ȧattuullaakkaarrEExxµµrr ––
GG~~kkddwwkknnSSEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  hhaakk''ddUUccCCaappÌÌaakkkkaarree®®bbIIkkmm¬¬SSggVVyyllYYcc

ssmm¬¬aabb''KK~~aattaammkkmm¬¬SSggJJllmmiinnEEddllrrkkmmuuxxeeXXIIjj  ggaakkmmkkrrkkttuullaakkaarrCCaa
ååbbkkrrNN__ssMMrraabb''yykkQQ~~HHccaajj''KK~~aa  ..  eettIIttuullaakkaarrPP~~MMeeBBjjssBB√√́́ ff©©eennHHmmaann
ssmmttƒƒPPaaBB  mmiinnBBuukkrrllYYyy  mmaann‰‰kkrraaCC¥¥  GGaaccrrkkyyuuttii††FFmm··CCUUnnKKUUvviivvaaTTVVnn……
eeTT  ??  BBiiPPBBeellaakkVVnneeccaaTTCCaajjwwkkjjaabb''  ffaattuullaakkaarrEExxµµrrBBuukkrrllYYyy  eennAA
ee®®kkaamm≤≤TTiiÏÏBBllGG~~kkkkaann''GGMMNNaacc  ddUUeecc~~HHeeddIImm∫∫II[[GGnn††rrCCaattiiCCYYyyEExxµµrrtteeTTAAeeTToo
tt  ®®ttUUvvEEttEEkk®®bbBB&&nnÏÏttuullaakkaarr[[VVnnllÌÌeeLLIIgg  ..  yy""aaggNNaammiijj  kkaarrbb††wwggpp††--
ll''KK~~aammaannTTSSggssggxxaagg  bb""uuEEnn††ttuullaakkaarreeddaaHH®®ssaayyEEttJJkkbbNN††wwggrrbbss''
GG~~kkkkaann''GGMMNNaacc  KKWWrrbbss''®®bbFFaannrrddΩΩssPPaa  nniiggrrbbss''nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  ..  mmiinn
EEttbb""uueeNNˆâaHH  [[eeKKddkkGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏEEttxxaaggKKNNbbkkßß®®bbqqSSgg  ccMMEENNkkGG~~
kkkkaann''GGMMNNaaccTTSSggBBIIrrrrUUbbeennHH  mmiinneeXXIIjjssMMuuddkkeeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarreessIIuubbGGeegg˚t̊t
ddUUccKK~~aaeeTT  ..  GG~~kkcc∫∫aabb''xx¬¬HHnniiyyaayyffaa  kkaarrddkkeennHHxxuussnnwwggrrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔEExxµµrr
bbccçç¨b̈b∫∫nn~~  ee®®JJHHkkaarrbbrriihhaarreekkrr††ii__BBMMuuEEmmnnCCaaeeTTaassåå®®kkwwddΩΩCCaabbTT®®BBhhµµTTNNÎÎeeTT
eebbIICCaakkaarrbbrriihhaarreekkrr††ii__EEmmnnCCaabbTTmmCCŒŒwwmm  GGaacceehhAAttMMNNaaggrraa®®ss††eennaaHHeeTTAA
ssaakkssYYrrVVnn  mmiinn®®ttUUvvddkkGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏeeTT  ..  eebbIIKKYYrrddkkGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏ
KKWWddkk®®bbFFaannrrddΩΩssPPaanniiggnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  ee®®JJHHbbkkßß®®bbqqSSggVVnneeccaaTTGG~~kk
TTSSggBBIIrrff~~aakk''åå®®kkwwddΩΩCCaabbTT®®BBhhµµTTNNÎÎ  GGMMBBIIGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyynniiggGGMMeeBBIIXXaattkkmmµµ
ddUUeecc~~HHbbJJÇÇaakk''ffaa  ttuullaakkaarr®®kkuuggPP~~MMeeBBjjmmiinn‰‰kkrraaCC¥¥ssiiƒƒtteennAAee®®kkaammssmmııaaFF
rrbbss''GG~~kkkkaann''GGMMNNaacc  ..

22--  bbJJ˙ȧaddkkGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏrrbbss''ssPPaaEExxµµrr ––
kkaarrbbiiTTVVMMggrreebboobbvvaarr:mmiinn[[GG~~kkBBtt··mmaannddwwggVVnn  kkaarrbbiiTTTT√√aarrCCiitt  kkaarr

eeddjjttMMNNaaggTTUUtteeccjj  kkaarryykkbb""UUlliisseebb""GGwwmmBB&&TTÏÏCCMMuuvviijjrrddΩΩssPPaa  kkaarr
GGnnuumm&&tteeddaayyeellIIkk´́ddkk~~¨g̈gkkaarrddkkGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏrrbbss''ttMMNNaaggrraa®®ss††TTSSgg
bbIIrrUUbb´́nnKKNNbbkkßß®®bbqqSSgg  CCaaGGMMeeBBIIxxuusscc∫∫aabb''  ..  eeKKGGaacceeccaaTTffaa  CCaaGGMMeeBBII
pp††aacc''kkaarrrreebboobbkkuummµµ¨ÿynniiss††  ..  rrbbbbkkuummµµ¨ÿynniiss††  GGII√√@@mmCCŒŒwwmmbbkkßßssMMeerrcc
rrYYcceehhIIyy  ssPPaa®®KKaann''EEttbbMMeeBBjjkkiiccççCCaaTT®®mmgg''xxaaggee®®kkAAbb""uueeNNˆâaHH  ..  yy""aagg

NNaammiijj  kkaarrddkkGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏrrbbss''ttMMNNaaggrraa®®ss††TTSSggbbIIrrUUbb  ®®ttUUvvVVnn
®®bbFFaannrrddΩΩssPPaanniiggnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††BBiiee®®KKaaHHKK~~aaCCaaee®®ssccffaa®®ttUUvvEEttddkk  ‰‰kkaarr
[[ssmmaaCCiikkssPPaaeellIIkk´́ddeennaaHH  ®®KKaann''EEttbbMMeeBBjjkkiiccççbb""uueeNNˆâaHH  kkMMuu[[eeKKffaammiinn
mmaann®®bbCCaaFFiibbeettyy¥¥  ..  eebbII®®bb®®BBwwtt††eeTTAAttaammcc∫∫aabb''  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaeeddjjttMM--
NNaaggTTUUtteeccjjBBIIssaall®®bbCCMMuu  mmiinnbbJJççSSggrrUUbbPPaaBB[[eeKKeeXXIIjjeennAAxxaaggee®®kkAA
mmnnIIÊÊrrrrddΩΩssPPaa  eehhttuuGGII√√VVnnCCaayykkbb""UUlliisseebb""GGwwmmyy""aaggee®®ccIInnxxuuss®®bb®®kkttII
mmkkyyaamm  eehhttuuGGII√√mmiinneeVVHHeeqq~~aattssmm©©aatt''  EEbbrrCCaa[[ssmmaaCCiikkssPPaaeeVVHHeeqq~~aa
tteeddaayyeellIIkk´́dd  ..

33--  bbJJ˙ȧaGGnn††rraaKKmmnn__rrbbss''®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrr ––
bbnnÊÊaabb''BBII®®BBwwttii††kkaarrNN__eennHHeekkIItteeLLIIgg  GGttIItt®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrrsseemm††cc

nneerraatt††mm--ssIIhhnnuu  VVnneeFFII√√ssMMNNUUmmBBrreeTTAAPPaaKKIIEExxµµrrTTSSggBBIIrr  KKWW®®bbFFaannrrddΩΩss
PPaanniiggnnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  nnUUvvssMMeeNNII®®VVMMccMMNNuucc  EEddllmmaannCCaaGGaaTTii  ssMMuu[[PPaaKKII
TTSSggbbIIddkkJJkk¥¥bbNN††wwggeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ssMMuu[[eellIIkkEEllggeeTTaassddll''GG~~kkEEddll
®®ttUUvveeccaaTT®®bbkkaann''  pp††ll''GGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏ[[ttMMNNaaggrraa®®ss††TTSSggbbIIeeLLIIggvviijj  ..
ssMMeeNNIIeennHHVVnn®®ttUUvvbbddiieessFFeeddaayyPPaaKKIIEExxµµrrTTSSggBBIIrr  eeddaayyyykkeellssffaa
kkaarrddkkGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏeeFFII√√eeLLIIggeeddaayyssmmaaCCiikkssPPaa  BBMMuuEEmmnnxx¬¬ÁÁnneeKKTTSSggBBIIrr
nnaakk''eeTT  eehhIIyyssMMNNMMuueerrOOggeennaaHHssiiƒƒtteellIÍ́ ddttuullaakkaarr  ®®ttUUvvTTuukk[[ttuullaakkaarr
ddMMeeNNIIrrkkaarr  BBYYkkeeKKTTSSggBBIIrrBBMMuuGGaacceeFFII√√GGII√√eekkIItteeTT  ..  ttaammBBiittGGII√√kk**eeFFII√√eekkIIttEEddrr
eebbIIeeKKccgg''eeFFII√√  ddUUccCCaassPPaaddkkssPPaakk**GGaacc®®bbKKll''‰‰kkssiiTTiiÏÏmmkkvviijj  ee®®JJHH
ssmmaaCCiikkssPPaaTTSSggeennaaHH  eeffII√√EEttttaammbbMMNNggrrbbss''®®bbFFaannbbkkßß  eebbIImmiinneellII
kk´́ddGGnnuumm&&tteeTT  xx¬¬aacc®®bbFFaannddkkeeccjjBBIIttMMEENNggttMMNNaaggrraa®®ss††  ..  mmYYyyeeTToo
ttmmiinnEEmmnnttuullaakkaarrbbeeggII˚t̊tbbJJ˙ȧaeeTT  KKWWPPaaKKIIEExxµµrrTTSSggbbIIeeTTEEddllbb††wwggpp††ll''KK~~aa
eebbIIddkkJJkk¥¥eerroogg@@xx¬¬ÁÁnneeTTAA  ttuullaakkaarrEExxµµrrkk**KKµµaannbbJJ˙ȧaGGII√√yykkmmkkeeddaaHH®®ssaa--
yyEEddrr  ..  bb""uuEEnn††eennHH®®KKaann''EEttCCaaeellssmmiinnssmmeehhttuuppll  eeddIImm∫∫IIbbddiieessFF
mmiinneeFFII√√ttaammssMMNNUUmmBBrrrrbbss''®®BBHHGGttIItt®®BBHHmmhhaakkßß®®ttbb""uueeNNˆâaHH  ..  ttaammFFaa
ttuuBBiitt  GGII√√mmYYyyEEddllBBMMuu®®ssbbttaammbbMMNNggrrbbss''eeKK  ……BBMMuummaann®®bbeeyyaaCCnn__xx¬¬ÁÁnn
eeKK  ……kk**BBMMuummaann®®bbeeyyaaCCnn__bbkkßß  eeTTaaHHbbIImmaannppll®®bbeeyyaaCCnn__CCaattiikk**eeddaayy
eeKKBBMMuueeFFII√√ttaamm®®BBHHmmhhaakkßß®®tteeTT  ..  GG~~kkddwwkknnSSEExxµµrrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  ccaatt''TTuukk®®BBHH
mmhhaakkßß®®ttEExxµµrrccSSEEtt®®bbffaabb''®®ttaa[[eeKKbb""uueeNNˆâaHH  eeTTaaHHbbIImmaannGGMMNNaaccxx¬¬HHeennAA
kk~~¨g̈grrddΩΩFFmmµµnnuuJJÔÔ  kk**KKµµaanneeFFII√√GGII√√eekkIIttEEddrr  ..    bb""uuEEnn††eeKKGGaacceeFFII√√ttaamm  [[EEtteeyyaabb
ll''®®BBHHmmhhaakkßß®®ttbbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__eeKK  ……´́hheeGGIICCaammYYyyeeKK  ddUUcc®®BBHHGGttII
tt®®BBHHmmhhaakkßß®®ttVVnneeFFII√√kkaarrssMMrruuHHssMMrrYYllqq~~SS11999933  nniiggqq~~SS11999977CCaaeeddIImm..
bb""uuEEnn††kkaarrssMMrruuHHssMMrrYYllrrbbss''®®BBHHGGttIItt®®BBHHmmhhaakkßß®®tteeBBlleennHH  hhaakk''ddUUccCCaa
yyWWtteeBBllbbnn††iicc  KKWWssMMrruuHHssMMrrYYlleennAAeeBBllEEddlleePPII¬¬ggeeqqHHeehhIIyyeeTTIIbbyykkTTww
kkeeTTAAlltt''  ..  yy""aaggNNaammiijj  mmuunnnnwwggQQaanneeTTAAddkkGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏ  bbJJ˙ȧa
eennHHVVnneekkIItteeLLIIggrraabb''EExxrraabb''qq~~SSmmkkeehhIIyy  BBMMuuææssUUrr®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrr
yykk®®BBHHTT&&yyTTuukkddaakk''  eeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__TTbb''ss˚åatt''  kkMMuu[[bbJJ˙ȧaeennHHeekkIItteeLLIIgg
ddll''ff~~aakk''ddUUcceeBBlleennHH  eehhIIyy®®BBHHGGttIIttmmhhaakkßß®®ttEExxµµrrEEddlleeFFII√√ssMMeeNNII
®®VVMMccMMNNuucceennHHeeTToott  kk**eekkIItteeLLIIggBBIIkkaarrCCMMrruujjBBIICCnnCCaattiiEExxµµrrxx¬¬HH  EEddllssrr--
eessrrkk~~¨g̈gGGIIuuEEmm""ll  eeppII∆∆eeTTAA®®BBHHGGggeeddaayybbeennÊÊaassffaa  ®®BBHHGGgg®®BBeeggIIyykkeennII††--
yyBBMMuuCCYYyyeeddaaHH®®ssaayy  ..  GG~~kkxx¬¬HHyyll''yy""aaggxxII¬¬ffaa  ®®BBHHGGttIItt®®BBHHmmhhaakkßß®®tt
EExxµµrrmmiinnhhflflaannbb""HHJJll''  ……mmiinnhhflflaannCCMMTTaass''bbuurrssxx¬¬SSggeeTT  ee®®JJHH®®BBHHmmhhaa
kkßß®®ttffIIµµeekkIItteeLLIIggBBIIbbuurrssxx¬¬SSggeennHH‰‰gg  ..

eesscckkII††ssnnii~~ddΩΩaann ––
GG~~kknneeyyaaVVyyEExxµµrreessIIÊÊ®®KKbb''CCMMnnaann''  ee®®ccIInnyykkTTMMnnaass''ppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnnmmkkeeFFII√√

CCaaTTMMnnaass''ssggmm  ..  eennAAeeBBllddkkGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏ  mmaannvvtt††mmaann®®bbFFaannrrddΩΩss
PPaa  nnaayykkrrddΩΩmmÂÂnnII††  EEddllCCaaKKUUvviivvaaTTssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈gGGgg®®bbCCMMuurrddΩΩssPPaa  TTuukkCCaakkaarr



KKaabbssgg˚t̊t''xxaaggpp¬¬ËËvvnneeyyaaVVyyeeTTAAeellIIssmmaaCCiikkssPPaadd´́TTeeTToott  ®®ttUUvvEEttGG
nnuumm&&ttddkkGGPP&&yy‰‰kkssiiTTiiÏÏttMMNNaaggrraa®®ss††33rrUUbb´́nnKKNNbbkkßß®®bbqqSSggmmYYyyeeTToo
tt  kk~~¨g̈geeBBllffIIµµ@@eennHH  ssPPaaVVnn®®bbCCMMuuVVnn®®bbCCMMuueeddaayyKKµµaannKKNNbbkkßß®®bbqqSSgg
ssee®®mmcceeFFII√√vviieessaaFFnnkkmmµµEEkkbbTTbbJJÇÇaa´́ppÊÊkk~~¨g̈g´́nnrrddΩΩssPPaarrwwttbbnn††wwggkkaann''EEttxx¬¬SS
ggeeLLIIggeeTToott  nnUUvvkkaarrBBiiPPaakkßßaakk~~¨g̈grrddΩΩssPPaa  eeddaayy[[GGMMNNaacceeTTAA®®bbFFaannss
PPaakkaann''EEttee®®ccIInneeLLIIgg  kk~~¨g̈gkkaarrGGaarrkkaatt''rreebboobbvvaarr:EEddll®®ttUUvveellIIkkyykkmmkkBBii
PPaakkßßaakk~~¨g̈grrddΩΩssPPaa  ..  GG~~kksseegg˚t̊tkkaarrNN__CCaattiinniiggGGnn††rrCCaattiiVVnneeccaaTTffaa
GG~~kkkkaann''GGMMNNaaccEExxµµrrkkMMBBuuggKKaabbssgg˚t̊t''KKNNbbkkßß®®bbqqSSgg  ..

eebbIIGG~~kknneeyyaaVVyyEExxµµrrTTSSggbbII  eeFFII√√ttaammssMMeeNNIIrrbbss''®®BBHHGGttIItt®®BBHHmm--
hhaakkßß®®ttEExxµµrr  EEddlleessII~~[[ssMMrruuHHssMMrrYYllppßßHHppßßaaKK~~aa  QQbb''bb††wwggpp††ll''KK~~aa  eerrOOgg
eennaaHHkk**®®ttUUvvccbb''  ..  ppßßHHppßßaaKK~~aammaannnn&&yyffaa  QQbb''KKaass''kkkkaayyeerrOOggrraa""vvKK~~aaeeTTAA
vviijjeeTTAAmmkk  eehhIIyyssuuxxcciitt††eeFFII√√kkaarrCCaammYYyyKK~~aaddUUcceeddIImmvviijj  ..  ®®ssbbnnwwggBBuuTTÏÏ
ssaassnnaa  mmaannbbJJ˙ȧaxx¬¬HH®®BBHHBBuuTTÏÏGGnnuuJJÔÔaatt[[rrmm©©aabb''GGFFiikkrrNN__  KKWWCCeemm¬¬aaHHrrvvaagg
®®BBHHssggÙÙnniigg®®BBHHssggÙÙ  eeddaayyttiiNNvvttƒƒaarrkk: KKWWmmiinneellIIkkeerrOOggrraa""vveeccaaTTKK~~aa
ee®®bboobbddUUccyykkeessµµAAeeTTAA®®KKbbllaammkkkkMMuu[[FFMMkk¬¬iinn  ..  VVnneesscckkII††ffaa  mmiinneellIIkk
eerrOOggrraa""vveennaaHHmmkknniiyyaayynnSS[[ssggÙÙEEbbkkVVkk''ssaammKKIIKK~~aa..  rrmm©©aabb''GGFFiikkrrNN__  

rreebboobbeennHH  KKWWmmiinnnniiyyaayy[[GG~~kkNNaaxxuuss[[GG~~kkNNaa®®ttUUvv  ..      eettIIKKUUPPaaKKIIEExxµµrr  
TTSSggbbIIssuuxxcciitt††eeFFII√√rreebboobbeennHH……eeTT  ??  ee®®JJHHrreebboobbeennHH  FF¬¬aabb''eeFFII√√BBIIrrbbIIddggmmkk  
eehhIIyy  ..

GG~~kknneeyyaaVVyyEExxµµrrEEbbrrmmkkrrkkkkaarrGGnnuuvvtt††nn__ttaammcc∫∫aabb''  llHHbbgg''kkaarree®®bbII
kkmm¬¬SSggVVyyeeddaayyllYYccssmm¬¬aabb''KK~~aa  CCaakkaarr®®bbeessIIrrmmYYyykk®®mmwwtteehhIIyy  bb""uuEEnn††
mmaannkkaarr®®BBYYyyVVrrmm∏∏  ®®ttgg''ttuullaakkaarrEExxµµrrBBMMuuVVnnyyuuttii††FFmm··  llMMeeGGooggeeTTAArrkkGG~~kk
kkaann''GGMMNNaacc  ..  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrreennAAEEttccgg''ddwwggffaa  eettIIPPaaKKIIEExxµµrrNNaaxxuuss
PPaaKKIIEExxµµrrNNaa®®ttUUvvGGMMBBIIkkaarrbb††wwggpp††ll''KK~~aaeennHH  eebbIIttuullaakkaarrpp††ll''yyuuttii††FFmm··VVnn  ..
FFmmµµttaakkaarrbb††wwggpp††ll''KK~~aaEEttgg®®ssaavv®®CCaavvrrkkkkMMhhuussKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ..  eebbII
eeyyIICCHHTTwwkkddaakk''eeKK@@CCHHTTwwkkddaakk''eeyyIIggvviijj  ddUUeecc~~HHeerrOOggrraa""vvkkaann''EEttEEvvggqq©©aayy
eeTTAAeeTToott  ee®®JJHHmmnnuussßßmm~~aakk''BBMMuuEEmmnnKKµµaannkkMMhhuusseeTT  KKYYrrPPaaKKIIEExxµµrrTTSSggbbIIBBiiccaarr
NNaa  kkMMuummaann®®CCuull®®bbyy&&tt~~xxaattTTSSggeeddIImmxxaattTTSSggccuugg  ddUUcceerrOOggsstt√√BBEEBB22
CCYYbbmmuuxxKK~~aa®®ttgg''ssııaanncceeggÌÌøøttmmYYyy  mmaann:eerrooggxx¬¬ÁÁnnmmiinn®®BBmmffyyee®®kkaayyeeddII--
mm∫∫II[[xxaaggNNaammYYyyeeddIIrreeTTAAVVnn  kk**eekkIIttkkaarrCCll''KK~~aarrhhUUttFF¬¬aakk''TTwwkkeerrooggxx¬¬ÁÁnn..
……mmYYyyVVbbkkmmµµPPaaKKIINNaammYYyyEEddllssaaggGGaa®®kkkk''  ®®ttUUvvpp††ll''pplleeBBlleennHH
eehhIIyy  ®®bbCCaaBBllrrddΩΩEExxµµrrnnwwggrrgg''ccSSeemmIIll  ..⁄⁄




