
esckI†GMJvnav
rrbbss''®®BBHHeettCC®®BBHHKKuuNNbbNNiiÎÎtt  hhuukk--ssaavvNNˆˆ
ccMMeeJJHH®®BBHHeeccAAGGFFiikkaarrnniiggeemmkkuuddiivvtt††TTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj

ssMMuuTTTTYYll®®BBHHssggÙÙ1111GGggnniiggnniissßßiitt1111nnaakk''EEddll
sseemm††cceeTTBB--vvggßßeeddjjeeccjjBBIIvvtt††ååNNˆâaeellaammeennaaHH
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eennAAeeBBllffIIµµ@@eennHH  ®®BBHHssggÙÙ1111GGggnniiggnniissßßiitt1111nnaakk''  EEddllKKgg''nniigg
ss~~aakk''eennAAvvtt††ååNNˆâaeellaamm  VVnn®®ttUUvvsseemm††cceeTTBB--vvggßßeeddjjeeccjjBBIIvvtt††  eeddaa
yymmUUlleehhttuuffaa  mmiinn®®BBmm[[eeKKssgg''kkuuddiibbnn††  nniiggyykkkkuuddiieeFFII√√CCaarrbbrrGGaaCCIIvv--
kkmmµµ  ..  kkaarrbbÂÂgg˚åabbeeddaayyGGMMeeBBIIhhwwggßßaaeennHH  VVnnyykkbb""UUlliissBBII2200eeTTAA3300nnaa
kk''eeTTAAbbÂÂgg˚åabb  eehhIIyykkuuddiiEEddll®®BBHHssggÙÙTTSSggeennaaHHKKgg''eennAA  VVnn®®ttUUvvrruuHHeerrIInniigg
vvaayykkMMeeTTcceeccaall  ..  ddMMeeNNaaHH®®ssaayyEEddllyykkbb""UUlliisseeTTAAbbÂÂgg˚åabbeennHHBBMMuu
®®ssbbttaammvviinn&&yyrrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeLLIIyy  ee®®JJHHFFmm··rrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏKKWW
FFmm··GGhhwwggßßaa  kkaarrBBMMuueebbootteebboonn  kkaarrBBMMuummaannKKMMnniittBB¥¥aaVVTT  ..  mm""¥¥aaggeeTToott  eeFFII√√
CCaaEEmm""““eeKK  ®®ttUUvvmmaann®®BBhhµµvviihhaarrKKWWeemmtt††aakkrruuNNaa  eebbIIkkUUnneeccAAeeFFII√√xxuuss  ®®ttUUvvEEtt
GGbb''rrMMeeddaayyssnnii††vviiFFII  ..  KKMMnniittBB¥¥aaVVTTeennHHkkaann''EEttFF©©nn''eeLLIIggeeTToott  KKWWhhaamm®®KK
bb''vvtt††TTSSggGGss''  mmiinn[[TTTTYYll®®BBHHssggÙÙTTSSggeennaaHHss~~aakk''eennAA  ..  TTMMeevvIIeennHHVVnn
eeFFII√√[[®®BBHHssggÙÙnniiggnniissiißßttTTSSggeennaaHHVVtt''bbgg''kkaarreerroonnssUU®®tt  nniiggkkaarrrrss''
eennAA  eeddaayyKKµµaannTTIIss~~aakk''eennAA  KKµµaannGGaahhaarrbbrriieePPaaKK  eebbIIeeKKeeKKaarrBBttaammbbTT
bbJJÇÇaaeennHH110000%%  ®®BBHHssggÙÙTTSSggeennaaHHBBMMuuGGaaccrrss''eennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjjVVnneeLLII--
yy  ..  eennHHCCaakkaarreeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµccMMeeJJHH®®BBHHssggÙÙnniiggnniissßßiitt1111nnaakk''  EEddll
ssuuTTÏÏEEttCCaaGG~~kk®®kkII®®kkKKµµaann®®VVkk''CCYYllppÊÊHH  mmkkssMMuussbb∫∫¨r̈rssFFmm··BBIImmÂÂnnII††ssggÙÙ
eeddIImm∫∫IIxx¬¬ÁÁnnVVnnss~~aakk''eennAAssiikkßßaaeerroonnssUU®®tt  ..  mmUUlleehhttuuEEddlleellIIkkyykkmmkk
ssMMGGaaggeeddIImm∫∫IIbbÂÂgg˚åabbeennHH  KKµµaannssmmeehhttuussmmpplleeLLIIyy  ®®ttgg''mmUUlleehhttuu
ffaammiinn[[ssgg''kkuuddii……CCYYssCCuullkkuuddiibbnn††  GGaaccss®®mmYYllKK~~aaVVnneebbIIccgg''ss®®mmYYll
..  eebbIIeellaakkBBMMuu®®BBmm[[CCYYssCCuullkkuuddiittaammJJkk¥¥eeccaaTTEEmmnn  kk**BBMMuummaannkkMMhhuuss
rrhhUUtteeddjjeeccaalleeLLIIyy  ..  ®®ttgg''mmUUlleehhttuuffaa  yykkkkuuddiieennaaHHeeFFII√√CCaarrbbbbGGaa
CCIIvvkkmmµµ  eettIIrrbbrrGGaaCCIIvvkkmmµµEEbbbbNNaa  ee®®JJHH®®BBHHssggÙÙeeffrrvvaaTT  ®®BBHHvviinn&&yyhhaamm
mmiinn[[eeFFII√√CCMMnnYYjjCCYYjjddUUrreeLLIIyy  ……mmaannkkaarr®®ccEENNnnnnwwggllaaPPsskk˚åarr:EEddll
eekkIItteeLLIIggee®®ccIInnddll''®®BBHHssggÙÙTTSSggeennaaHH  eehhIIyymmiinnVVnnEEbbggEEcckkddll''
®®BBHHssggÙÙff~~aakk''eellII  ..  eebbII®®bbccuubb®®bbEEccggrreeNNbbrrNNbb®®KKhhssƒƒ[[eeKK®®ss--
LLaajj''rraabb''GGaann  eeddIImm∫∫IIVVnnllaaPPsskk˚åarr:……TTssßßnn__TTaayy  nniiggssUU®®ttmmnn††rrMMeeddaaHH
ee®®KKaaHH  EEddllkk~~¨g̈g®®BBHHvviinn&&yyccaatt''TTuukkCCaaGGeennssnn: CCaammuuxxrrbbrrBBMMuuKKYYrrrrbbss''®®BBHH
ssggÙÙeennaaHH  mmÂÂnnII††ssggÙÙCCaann''xxııss''kk**®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIeennHHyy""aaggccMMhh  rrhhUUtteellIIkk
®®BBHHhhttƒƒff√√aayybbggMM®®KKhhssƒƒEEffmmeeTToottppgg  ..  ttaammBBtt··mmaannmmYYyybbJJÇÇaakk''ffaa
kkaarreeddjjeennaaHHmmaannmmUUlleehhttuueeppßßggBBIIeennHH  KKWWTTaakk''TTggnnwwggKKNNbbkkßßnneeyyaa
VVyy  KKWWmmÂÂnnII††ssggÙÙkktt''ssmmaall''eeXXIIjjffaa  eemmkkuuddiiEEddll®®ttUUvveeddjjeennaaHHllMM--
eeGGooggeeTTAArrkkKKNNbbkkßß®®bbqqSSgg  KKWWKKNNbbkkßßssmm--rrggßßII¨ ̈ eehhIIyymmÂÂnnII††ssggÙÙ

CCaann''xxııss''eennaaHH  mmaannCCMMhhrrxxaaggKKNNbbkkßßGG~~kkkkaann''GGMMNNaacc  KKWWKKNNbbkkßß®®bb
CCaaVVnnkkmmıı¨C̈Caa  VVnnCCaassggÙÙTTSSggeennaaHH  BBMMuueeBBjjcciitt††®®ttUUvveeddjjeeccaall  eehhIIyy
ttaammBB¥¥aaVVTT[[vviinnaass  ..  eebbIIBBtt··mmaanneennHHCCaakkaarrBBiittEEmmnn  KKYYrr[[ss††aayyNNaa
ss''  ee®®JJHH®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa[[®®bbkkaann''eeKKaallCCMMhhrryyuuttii††FFmm··kkMMuullMMeeGGoogg
ee®®JJHH®®ssLLaajj''ee®®JJHHssÌÌbb''  TTMMeevvIIEEbbbbeennHHnnSS[[xxUUcctt´́mm¬¬®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..
KKYYrr[[qq©©ll''mmYYyyeeTToott  BBMMuuEEmmnneeddjjEEtteemmkkuuddiieeTT  KKWWeeddjj®®BBHHssggÙÙ1100GGgg
eeTToott  nniiggnniissßßiittCCaakkUUnnssiissßß1111nnaakk''eeTToott  EEddlleeFFII√√[[®®BBHHssggÙÙnniiggkkUUnn
ssiissßßTTSSggeennaaHH  VVtt''bbgg''TTIICC®®mmkknniiggxxUUcckkaarrssiikkßßaa  ..  GGMMeeBBIIGGkkuusslleennHH
BBMMuuEEmmnnxxUUcc®®bbeeyyaaCCnn__EEtt®®BBHHssggÙÙ1111GGgg  nniiggkkUUnnssiissßß1111nnaakk''eennaaHHeeTT
KKWWxxUUcc®®bbeeyyaaCCnn__CCaattiiEExxµµrr  ee®®JJHHssiissßßnniiggnniissßßiittCCaaFFnnFFaannmmnnuussßßdd**ssMM
xxaann''rrbbss''®®bbeeTTss  ..  

kk~~¨g̈g®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaavviijj  kkaarreeddjj®®BBHHssggÙÙeeccjjBBIIvvtt††EEbbbbeennHH  KKµµaann
eeXXIIjjTTaakk''TTggnnwwgg®®BBHHvviinn&&yy®®bbeePPTTNNaammYYyyeeLLIIyy  ..  JJkk¥¥ffaanniissßßaarr--
NNaa  EEddllEE®®bbffaaeeddjj  EEddllmmaannnniiyyaayykk~~¨g̈g®®BBHHvviinn&&yyeennaaHH  KKWWnniiyyaayy
GGMMBBIIssaammeeNNrrmmYYyyGGgg  eeQQµµaaHHkkNN††kkssaammeeNNrr  EEddlleeJJllttiiHHeeddooll
®®BBHHBBuuTTÏÏ®®BBHHFFmm··®®BBHHssggÙÙ  CCaammiiccœœaaTTiiddiiΩΩ  eeJJllGGkk∫∫iiyy: EE®®bbffaa  rrbbss''BBMMuuKKYYrrffaa
CCaa  kkbb∫∫iiyy: ffaaCCaarrbbss''KKYYrr  PPiikk≈≈¨V̈VnneeJJllhhaammssaammeeNNrreennaaHH33ddgg  kkMMuu
[[eeJJllddUUeecc~~HH  ssaammeeNNrreennaaHHBBMMuuss††aabb''  eeTTIIbb®®bbCCMMuu®®BBHHssggÙÙhhaammeeTToott
eennAAEEttBBMMuuss††aabb''  eeTTIIbb®®BBHHssggÙÙssUU®®ttGGnnuumm&&tt  bbeeNN††jjssaammeeNNrreennaaHHmmiinn
[[sswwggCCaammYYyyssaammeeNNrr……PPiikk≈≈¨ẗteeTTAAeeTToott  [[sswwggEEttmm~~aakk''‰‰gg  eehhAAffaannii--
ssßßaarrNNaa  BBMMuuEEmmnneeddjjeeccjjBBIIvvtt††ddUUccsseemm††cceeTTBB--vvggßßeeddjj®®BBHHssggÙÙ
eennaaHHeeLLIIyy  ..  lluuHHeeBBllee®®kkaayymmkk  ssaammeeNNrreennaaHHllHHbbgg''TTiiddiiΩΩeennaaHH  eeTTII
bb®®BBHHssggÙÙeeFFII√√GGbbeellaakknnkkmmµµ  KKWWssUU®®tt®®bbkkaass®®VVbb''®®BBHHssggÙÙ  eehhAA
mmkkvviijj  eehhAAffaa  {{ssaarrNNaa  KKWW[[sswwggCCaammYYyyssaammeeNNrrdd´́TTeeTToottddUUcc
FFmmµµttaavviijj  ..  eennHHCCaaTTNNÎÎkkmmµµttUUccmmYYyy  EEddllddaakk''[[rraaggccaall  [[KKMMnniittyy
ll''®®ttUUvvvviijj  ®®bbkkbbeeddaayycciitt††bbrriissuuTTÏÏ  BBMMuuEEmmnnmmaanncciitt††BB¥¥aaVVTT  ®®bbkkbbeeddaayy
GGkkuussllcciitt††  ddUUccGG~~kkeeddjj®®BBHHssggÙÙeeccjjBBIIvvtt††ååNNˆâaeellaamm  EEffmmTTSSggttaa
mmBB¥¥aaVVTT  bbJJÇÇaammiinn[[vvtt††dd´́TTeeTToott´́nnTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  TTTTYYlleellaakk[[ss~~aa
kk''eennAAeeTToottppgg  ..  ddMMeeNNaaHH®®ssaayy®®bbkkbbeeddaayyeellaaPP: eeTTaass: eemmaahh:

BBMMuuEEmmnnCCaaddMMeeNNaaHH®®ssaayyttaammåått††mmKKttii®®bbHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeLLIIyy  ..
ttaammpp¬¬ËËvvGGaaNNaacc®®kkvviijj  eeyyaaggttaammGGggkkaarrmmnnuussßßFFmm··ee®®kkAArrddΩΩaaPPiiVV--

ll  mmaannGGggkkaarrllIIkkaaddUUCCaaeeddIImm  nniiggGG~~kkcc∫∫aabb''VVnnttaammddaannbbJJ˙ȧaeennHHeeddaayy
yykkcciitt††TTuukkddaakk''  eehhIIyysseegg˚t̊teeXXIIjjffaa  kkaarreeddjj®®BBHHssggÙÙ1111GGggnniigg
nniissßßiitt1111nnaakk''eennaaHH  KKµµaannmmUUlleehhttuussmmrrmm¥¥kk~~¨g̈gkkaarrbbeeNN††jjeessaaHHeeLLII--
yy  ..  ddUUeecc~~HHbbJJÇÇaakk''ffaa  ttaammcc∫∫aabb''pp¬¬ËËvvGGaaNNaacc®®kk  ®®BBHHssggÙÙnniiggnniissßßiittTTSS
ggeennaaHH  KKµµaannkkMMhhuussEEddllnnSS[[eeddjjeennaaHHeeLLIIyy  ..  kkaarreeddjjeennHHCCaakkaarrrrMM--
eellaaPPssiiTTiiÏÏmmnnuussßß  EEddllVVnnEEccggffaa  mmnnuussßß®®KKbb''rrUUbbmmaannssiiTTiiÏÏrrss''eennAAkk~~¨-̈-  
ggllMMeennAAdd**ssmmrrmm¥¥  ..  kkaarryykkbb""UUlliissccMMnnYYnnBBII2200eeTTAA3300nnaakk''  eeTTAAbbÂÂgg˚åabb  
rruuHHeerrIITTIIllMMeennAArrbbss''GG~~kkdd´́TT  eeddaayyKKµµaannddIIkkaaBBIIttuullaakkaarr  eehhIIyyBBMMuuVVnn[[mmççaa
ss''kkuuddiiddwwggCCaammuunn  ssUUmm∫∫II≤≤vvaa""nn''rrbbss''eellaakkkk**®®ttUUvvvviinnaassVVtt''bbgg''  CCaakkaarrrrMM--
eellaaPPssiiTTiiÏÏmmnnuussßßyy""aaggeeccttnnaa  eeKKGGaaccbb††wwggeeccaaTTffaa  CCaaeeccaarrmmkkrruuHHeerrIIllMM--
eennAAssƒƒaann  eehhIIyyBBMMuuGGaaccyykkcc∫∫aabb''vvtt††mmkkee®®bbII  eeddIImm∫∫IIGGnnuuvvtt††TTMMeevvIIeennHHeeLLIIyy..

ttaammBBtt··mmaannBBIIPP~~MMeeBBjjffaa  xxuuTTÊÊkkaall&&yysseemm††cceeTTBB--vvggßß  VVnnbbddiieess
FFnnUUvveesscckkII††GGMMJJvvnnaavvrrbbss''GGttIItt®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrr  EEddllssMMuu[[sseemm††cc
eeTTBB--vvggßßBBiiccaarrNNaaeeLLIIggvviijj  nnUUvvbbJJ˙ȧabbeeNN††jj®®BBHHssggÙÙnniiggnniissßßiittCCaa
kkUUnneeccAA®®kkII®®kkeennHH  ..  ddUUeecc~~HHbbJJÇÇaakk''ffaa  ssUUmm∫∫II®®BBHHmmhhaakkßß®®tteeFFII√√eesscckkII††GGMMJJvv
nnaavv  kk**xxuuTTÊÊkkaall&&yysseemm††cceeTTBB--vvggßßBBMMuu®®BBmmeellIIkkmmkkBBiiccaarrNNaaEEddrr  ..  ddUUcc
eennHH  eebbIIpp¬¬ËËvvBBuuTTÏÏcc®®kkbbMMuu®®BBmmeeddaaHH®®ssaayy[[GG~~kkrrggee®®KKaaHHTTTTYYllyykkVVnneeTT



mmaannEEtt®®bbKKll''[[ttuullaakkaarrpp¬¬ËËvvGGaaNNaacc®®kk  [[CCYYyyeeddaaHH®®ssaayyeeddIImm∫∫IIrrkkyyuu
ttii††FFmm··vviijj  ..  

TTIIbbMMppuutt  ssUUmmGGMMJJvvnnaavv®®BBHHeeccAAGGFFiikkaarrnniiggeemmkkuuddiieennAAvvtt††TTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj
ssMMuuTTTTYYll[[®®BBHHssggÙÙ1111GGggnniiggnniissßßiitt1111nnaakk''rrss''eennAAkk~~¨g̈gvvtt††  eeddIImm∫∫IIbbnn††
kkaarrssiikkßßaaeeTTAAmmuuxxeeTToott  eeddaayyeesscckkII††GGnnuuee®®KKaaHH  ..

kkaarreeFFII√√ttaammbbJJÇÇaarrbbss''sseemm††cceeTTBB--vvggßßCCaaeerrOOggeemmYYyy  bb""uuEEnn††eerrOOggmmYYyy
eeTToott  KKYYrrKKiittBBIIbbJJ˙ȧammnnuussßßFFmm··  ee®®JJHH®®BBHHssggÙÙTTSSggeennHH  eebbIIKKµµaannvvtt††eennAA
CCiittBBuuTTiiÏÏkkvviiTT¥¥aall&&yykk~~¨g̈g®®kkuuggPP~~MMeeBBjjss~~aakk''eennAAeeTT  eellaakk®®ttUUvvVVtt''bbgg''kkaarrssii
kkßßaa  ee®®JJHH®®BBHHssggÙÙBBMMuuGGaaccrrss''eennAACCaammYYyy®®KKhhssƒƒVVnneeLLIIyy  ..  kkaarrGGnnuu
JJÔÔaatt[[®®BBHHssggÙÙNNaaKKgg''eennAA  CCaassiiTTiiÏÏrrbbss''vvtt††nnIImmYYyy@@  ..  mmYYyyeeTToott  KKµµaann
kkMMhhuussGGII√√eeLLIIyyeebbIIBBMMuueeFFII√√ttaammbbJJÇÇaaNNaaEEddllxxuussFFmm··xxuussvviinn&&yy  ..  eebbIIss
eeÂÂggaaHHmmnnuussßßeeddaayypp¬¬ËËvvmmnnuussßßFFmm··      eeKKmmiinn®®ttUUvvPPÇÇaabb''llkk≈≈xxNNÎÎGGII√√eeLLIIyy  ..  

yy""aaggNNaammiijj  ®®BBHHssggÙÙTTSSggeennaaHHBBMMuuxxuuss®®BBHHvviinn&&yy®®ttgg''NNaaeeTT    ®®KKaann''EEtt  
sseemm††cceeTTBB--vvggßßBBMMuueeBBjj®®BBHHTT&&yy  kk**KKYYrrvvtt††dd´́TTeeTToottTTTTYYllyykk[[ss~~aakk''
eennAA  ee®®JJHHeellaakkBBMMuummaannTTMMnnaass''nnwwggvvtt††dd´́TTeeTT  KKWWCCaaTTMMnnaass''rrvvaaggsseemm††cceeTT
BB--vvggßßCCaaeerrOOggbbuuKKllCCaammYYyy®®BBHHssggÙÙTTSSggeennaaHH  eeddaayybbJJÇÇaammiinn[[vvtt††
dd´́TTeeTToottTTTTYYll  eennHHGGyyuuttii††FFmm··NNaass''  ..  eerrOOggttUUcckkMMuu[[kk¬¬aayyCCaaeerrOOggFFMM
ssUUmmsseemm††cceeTTBB--vvggßßBBiiccaarrNNaaeeLLIIggvviijj  ®®ssbbttaammeesscckkII††GGMMJJvvnnaavv
rrbbss''GGttIItt®®BBHHmmhhaakkßß®®ttEExxµµrr  ..  mmaanneeKKddMMNNaallffaa  vvtt††aaNNˆâaeellaammBBMMuu
eeBBjjcciitt††[[GG~~kkssiikkßßaass~~aakk''eennAAeeTT  ..  mmaanneeBBllmmYYyy  ®®BBHHssggÙÙmmYYyy®®kkuumm
mmaanneesscckkII††kk¬¬aahhaannccUUlleeTTAAss~~aakk''eennAAkk~~¨g̈gkkuuddiimmYYyy  eeTTaaHHbbIIsseemm††cceeTTBB--
vvggßßBBMMuuGGnnuuJJÔÔaattkk**eeddaayy  eeddaayyeeJJllJJkk¥¥ffaa  kkuuddiieeKKeevvrrccMMeeJJHHssggÙÙ  mmiinn
®®ttUUvvsseemm††cceeTTBB--vvggßßhhYYggEEhhgghhYYsseehhttuueeBBkkeeTT  ..⁄⁄
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