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eellaakk  KKWW®®ttaass''ddwwggBBiitteeTTAAttaammBBiitt  VVllIIffaayyffaaPPUUttjjaaNNTTssßßnn: EE®®bb
ffaa®®VVCC∆∆aaeeXXIIjjeeTTAAttaammssPPaaBBBBiittEEddlleekkIItteeLLIIgg  ..  kk~~¨g̈geeBBlleennHH  ssUUmm
eellIIkkyykkEEtteehhttuuppllmmYYyy  EEddllTTaakk''TTggnnwwggrrUUbbrraaggkkaayynniiggcciitt††KKMMnniitt
rrbbss''mmnnuussßß  kk~~¨g̈gFFmm··EEddlleehhAAffaa  ««bbddiiccççssmmuubb∫∫aaTTFFmm··»»  ..  JJkk¥¥ffaa  bb
ddiiccççssmmuubb∫∫aaTTFFmm··EE®®bbffaa  FFmm··eekkIItteeLLIIgg®®BBmmee®®JJHHGGaa®®ss&&yyeehhttuu  ..  mmaann
nn&&yyeeddaayysseegg≈≈bb  KKWWrrbbss''eennHHmmaann  rrbbss''eennaaHHkk**mmaannEEddrr  ««≤≤TTMMeehhaattii»»,,
rrbbss''eennHHeekkIItteeLLIIgg  rrbbss''eennaaHHkk**eekkIItteeLLIIggEEddrr  ««≤≤mmssßß¨b̈b∫∫aaeeTTaa  ≤≤TTMMååbb
CCÇÇttii»»,,  rrbbss''eennHHrrlltt''  rrbbss''eennaaHHkk**rrlltt''EEddrr  ««≤≤mmssßß  nniieerraaeeFFaa  ≤≤TTMM  nniirruu
CCÇÇttii»»  ..  KKWWppllmmYYyyeekkIItteeLLIIgg  ee®®JJHHmmaanneehhttuurrbbss''vvaa  eehhIIyypplleennaaHH
eeFFII√√CCaaeehhttuumm††ggssMMrraabb''bbeeggII˚t̊tppllmmYYyyCCaabbnn††eeTTAAeeTToott  mmaannrrhhUUttddll''1122
®®bbkkaarrddUUccCCaa  vvNNÎÎmmNNÎÎllmmYYyyffııkk''CCaabb''bbnn††KK~~aa  eehhAAffaa  bbddiiccççssmmuubb∫∫aaTTFF
mm··  ..  FFmm··TTSSgg1122®®bbkkaarreennaaHHKKWW  GGvviiCCÇÇaa  ssgg≈≈aarr  vviiJJÔÔaaNN  nnaammrrUUbb  ssLLaayy
ttnn: ppssßß: eevvTTnnaa  ttNN˙ȧa  ååVVTTaann  PPBB  CCaattii  CCrraammrrNN: ..  FFmm··1122®®bb--
kkaarreennHHeehhIIyyEEddlleehhAAffaa  vvdd††ssggßßaarr  eeFFII√√[[mmnnuussßßsstt√√vviilleekkIIttvviillss¬¬aa
bb''  ..  mmaannvvdd††:33KKWW  GGvviiCCÇÇaa  ttNN˙ȧa  ååVVTTaann  eeQQµµaaHHffaa  kkiieellssvvdd††: ..  kkmmµµ--
PPBBnniiggssgg≈≈aarr  eeQQµµaaHHffaa  kkmmµµvvdd††: ..  ååbbbbttii††PPBB  vviiJJÔÔaaNN  nnaammrrUUbb
ssLLaayyttnn: ppssßß: eevvTTnnaa  CCaattii  CCaarraammrrNN: eeQQµµaaHHffaa  vviiVVkkvvdd††: ..  GGII√√
EEddlleehhAAffaa  GGvviiCCÇÇaa  ??  KKmmIIıırrmmCCŒŒiimmnniikkaayynniiyyaayyffaa    kkaarrmmiinnssaall''TTuukk≈≈
mmiinnssaall''kkMMeeNNIItt´́nnTTuukk≈≈  mmiinnssaall''kkaarrrrMMlltt''TTuukk≈≈  mmiinnssaall''pp¬¬ËËvv®®bbttiibbttii††
eeTTAAkkaann''kkaarrrrMMlltt''TTuukk≈≈  mm~~aallPPiikk≈≈¨T̈TSSggLLaayy  eennHHeehhIIyyEEddllttffaaKKtteehhAA
ffaaGGvviiCCÇÇaa  ..  ddUUeecc~~HH  GGvviiCCÇÇaaBBMMuuEEmmnnTTwwkkddIIeePPII¬¬ggxx¥¥ll''eeTT,,  GGvviiCCÇÇaaKKWWcciitt††EEddllBBMMuuddwwgg
……BBMMuussaall''nnUUvvssccççFFmm··eennHH‰‰gg  ..  kkaallNNaaBBMMuuddwwggnnSS[[mmaannssgg≈≈aarr  KKWWeecctt--
nnaa……bbMMNNggpp¬¬ËËvvcciitt††  ……ccllnnaapp¬¬ËËvvKKMMnniitteennAAkk~~¨g̈geellaakk  EEddllbbeeggII˚t̊tCCaavviiVVkk
vviiJJÔÔaaNNccaabb''bbddiissnniiÏÏbbnn††eeTTAAeeTToott,,  bbnnÊÊaabb''mmkkCCaaeehhttuu[[mmaannnnaammnniiggrrUUbb
……cciitt††nniiggrrUUbbVVnnddll''xxnnÏÏ55  ((rrUUbb  eevvTTnnaa  ssJJÔÔaa  ssgg≈≈aarr  vviiJJÔÔaaNN))  ..  nnaamm
nniiggrrUUbbCCaaeehhttuunnSS[[mmaannGGaayyttnn:66KKWW  EEPP~~kk  ®®tteeccookk  ®®ccmmuuHH  GGNN††aatt  kkaa
yy  nniiggcciitt††  ..  GGaayyttnn:66eennHHeehhIIyyEEddllnnSS[[mmaannppssßß: KKWWkkaarrbb""HHTTggiicc
GGaayyttnn:xxaaggee®®kkAA66KKWW  rrUUbb  sseemm¬¬gg  kk¬¬iinn  rrss    ssmm∏∏ssßß  nniiggFFmmµµ: ..    FFmmµµ:
VVnnddll''GGII√√TTSSggGGss''EEddllcciitt††nnwwkkKKiitt  ……TTaajjyykkmmkkCCaaGGaarrmmµµNN__  EEddll
eehhAAffaa  FFmmµµaarrmmµµNN__  ..  ppssßß:nnSS[[mmaanneevvTTnnaa  KKWWkkaarrTTTTYYllGGaarrmmµµNN__CCaassuu
xxCCaaTTuukk  nniiggCCaaååeebbkk≈≈aa  ..  eevvTTnnaannSS[[mmaannttNN˙ȧa  KKWWccMMNNgg''  ..  ttNN˙ȧannSS[[
mmaannååVVTTaann  KKWWkkaarr®®bbkkaann''xxÇÇaabb''  ..  ååVVTTaannnnSS[[mmaannPPBB  KKWWTTIIeekkIItt  ..  PPBB
nnSS[[mmaannCCaattiiKKWWkkMMeeNNIIttNNaammYYyykk~~¨g̈gPPBBeennaaHH  ..  CCaattiinnSS[[mmaannCCrraanniiggmmrr

NN: KKWWccaass''nniiggss¬¬aabb''  ..  ‰‰eesscckkII††eessaakkxxßßwwkkxxßßÁÁllkkaarreeTTaammnnssßßttUUccccii
tt††  kkaarrcceeggÌÌøøttccggÌÌll''cciitt††TTSSggLLaayy  kk**eekkIItteeLLIIggee®®JJHHmmaannCCaattiiCCaabbccçç&&yy..
FFmm··eennHH®®BBHHssmmıı¨T̈TÏÏVVnneellIIkkyykkmmkkBBiiccaarrNNaaPPÇÇaabb''CCaammYYyyrrUUbbFFmm··nniiggnnaa
mmFFmm··  EEddllmmaannmmaannTTMMnnaakk''TTMMnnggrrvvaaggeehhttuunniiggppllCCaaGGnnuueellaammnniiggbbddii
eellaamm  KKWWbbeeNN††aayynniiggbbÂÂJJççaass  eeTTIIbb®®BBHHGGgg®®ttaass''ddwwggnnUUvvGGrriiyyFFmm··ss--
ccçç:44  ..  eeddIImm∫∫IIggaayyyyll''GGMMBBIIssPPaaBBnniiggllkk≈≈NN:´́nnrrUUbbFFmm··́́ nnrrUUbbFFmm··nniigg
nnaammFFmm··eennHH  KKbb∫∫IIBBiiccaarrNNaannUUvvnn&&yyeePPTT44®®bbkkaarr  eeTTIIbbGGaaccddwwggffaarrUUbbrraagg
kkaayy  cciitt††KKMMnniittrrbbss''bbuuKKllmmYYyyrrUUbb@@  BBMMuuEEmmnnCCaarrbbss''xx¬¬ÁÁnnBBiitteeTT  KKWWvvaaeekkIItt
eeLLIIggeeddaayyeehhttuubbccçç&&yy  eehhIIyy®®ttUUvvrrlltt''eeTTAAvviijjCCaaFFmmµµttaaBBMMuuss††aabb''bbJJÇÇaa
GG~~kkNNaaeeLLIIyy  eennHHCCaacc∫∫aabb''FFmmµµCCaattii  ..  nn&&yyeePPTT44®®bbkkaarreennaaHHKKWW  11--‰‰kktt††
nn&&yy  = rrUUbbFFmm··nniiggnnaammFFmm··  ((xx¬¬ÁÁnneeyyIIggeennHH))  CCaaFFmmµµCCaattiiEEttmmYYyyeennAACCaammYYyy
KK~~aa;;  22--  nnaanntt††nn&&yy  = rrUUbbFFmm··nniiggnnaammFFmm··eennHHmmaannllkk≈≈NN:eeppßßgg@@BBIIKK~~aa  KKWW
rrUUbbmmaannllkk≈≈NN:®®TTuuDDee®®TTaammeeTTAAvviinnaasseeTTAA  ‰‰nnaammCCaaFFmmµµCCaattiieeccHHeerreeTTAA  ‰‰
nnaammCCaaFFmmµµCCaattiieeccHHeerreeTTAA  eeccHH{{nneeTTAArrkkGGaarrmmµµNN__;;  33--  GGBB¥¥aaVVnnnn&&yy  = rrUU
bbFFmm··nniiggnnaammFFmm··eennHH  BBMMuueeccHHxx√√ll''xx√√aayyddll''KK~~aanniiggKK~~aaeeLLIIyy  KKWWrrUUbbBBMMuuddwwggnnaa
mm@@BBMMuuddwwggrrUUbb  ffaa[[mmkkGGaa®®ss&&yynnwwggxx¬¬ÁÁnneeLLIIyy;;  44--  ‰‰vvMMFFmmµµttaann&&yy  = eeTTaaHH
bbIIrrUUbbnniiggnnaammBBMMuuddwwggKK~~aakk**eeddaayy  eebbIIrrUUbbnnaammeennHHeeFFII√√VVbbEEttggVVnnppllVVbb
eeFFII√√bbuuNN¥¥EEttggVVnnppllbbuuNN¥¥®®KKbb''kkaallTTSSggbbII  KKWWGGttIIttCCaattii  bbccçç¨b̈b∫∫nn~~CCaattii
nniiggGGnnaaKKttCCaattii  ..  VVbbbbuuNN¥¥eennHHssƒƒiitteennAAkk~~¨g̈gmmeennaa  ee®®bboobbddUUccCCaaeerrOOgg
rraa""vv  EEddlleeKKccuuccTTuukkkk~~¨g̈gkkMMuuBB¥¥ËËTT&&rr  ((computer))  eeTTaaHHbbIIbbuuKKllEEcckkssƒƒaanneeTTAA
ddll''VVbbbbuuNN¥¥EEddlleeKKVVnneeFFII√√kk~~¨g̈gCCaattiiEEddllkknn¬¬ggeehhIIyynniiggbbnn††[[ppll
eennAAkk~~¨g̈gCCaattiibbnn††eeTTAAeeTToott  ..  eeddIImm∫∫IIbbJJÇÇaakk''ffaa  eettII®®ttUUvvbbnn††kkaarrTTTTYYllppll´́nn
VVbbbbuuNN¥¥eennHHrreebboobbNNaa  KKbb∫∫IIBBiinniitt¥¥eemmIIllcceemmII¬¬yykk~~¨g̈gmmiilliinnÊÊbbJJ˙ȧaffaa
eePPII¬¬ggEEddlleeqqHHBBIIkk∫∫aall®®BBllbb''  ddll''JJkk''kkNN††aallGGaa®®FFaa®®tt  rrhhUUttddll''PPWW¬¬
BBMMuuEEmmnnCCaaeePPII¬¬ggddEEddlleeTT  KKWWCCaaeePPII¬¬ggffIIµµEEttvvaaTTaakk''TTggBBIIeePPII¬¬ggccaass''  KKWWeePPII¬¬ggEEdd--
lleeqqHHBBIIkk∫∫aall®®BBllbb''  yy""aaggNNaammiijjVVbbnniiggbbuuNN¥¥EEddllbbuuKKllVVnn
ssaaggkk~~¨g̈grrUUbbnniiggnnaammEEddllkknn¬¬ggeehhIIyy  vvaa®®ttUUvvbbnn††[[ppllkk~~¨g̈grrUUbbnniiggnnaammmmYY
yyeeTToott  ..  eennHHeeJJllGGMMBBIIbbuuKKllbbuuffuuCCÇÇnnTTUUeeTTAAEEddlleennAAmmaannGGvviiCCÇÇaa  ttNN˙ȧa
ååVVTTaann  kkmmµµ  CCaaeehhttuuCCaabbccçç&&yybbnn††CCaattiikkMMeeNNIItttteeTTAAeeTToott  eevvoorrEEllggEEtt
®®BBHHGGrrhhnn††TTSSggLLaayymmaann®®BBHHBBuuTTÏÏCCaaeeddIImm  eellaakkkkaatt''pp††aacc''nnUUvveehhttuubbccçç&&yy
eennHHeehhIIyy  eeTTIIbbeellaakkBBMMuubbnn††CCaattiikkMMeeNNIIttEEddllCCaattYYTTuukk≈≈tteeTTAAeeTTootteeTT
eellaakkbbrriinniiJJ√√nnCCaaTTIIbbrrmmssuuxx  ..  ®®BBHHBBuuTTÏÏddIIkkaaeeJJllffaa  yyMM  GGnniiccççMM  ttMM  TTuukk≈≈MM
rrbbss''NNaaBBMMuueeTToogg  rrbbss''eennaaHHCCaaTTuukk≈≈  rrbbss''NNaaBBMMuueeTTooggCCaaTTuukk≈≈  rrbbss''eennaaHH
CCaaGGnntt††aa  KKµµaannxx¬¬wwmmssaarrBBMMuussaabb''bbggaabb''bbJJÇÇaa  ..  eennHHCCaann&&yyeesscckkII††ttaamm--
bbrrmmttƒƒGGPPiiFFmmµµ  CCaaKKmmIIıırrdd**mmaannCCMMeerrAArrbbss''®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  ..

CCnnCCaattiiEExxµµrrFF¬¬aabb''mmaannGGaarr¥¥FFmm··dd**xxııgg''xxııss''ttSSggBBIIssmm&&yybbUUrraaNN  VVnn
eeKKaarrBB®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaa  TTuukkCCaammaaKKaa··®®bbccSSCCIIvviittrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  eeddaayyBBiiccaarrNNaa
eeXXIIjjffaa  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaammaannJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAAdd**®®ttwwmm®®ttUUvv  kk~~¨g̈gkkaarrddwwkk
nnSSxx¬¬ÁÁnnnniiggssggmmEExxµµrr[[VVnnssuuxxssaann††  ..  ddUUccVVnneeJJllmmkkeehhIIyy  rrbbss''
GGII√√mmYYyyVVnneekkIItteeLLIIgg  ssuuTTÏÏEEtteekkIItteeLLIIggBBIIeehhttuubbccçç&&yy  KKµµaannGGII√√mmYYyyeekkIItt
eeLLIIgg®®VVssccaakkeehhttuubbccçç&&yyeeLLIIyy  ..  ®®BBHHBBuuTTÏÏssMMEEddggffaa    ®®KKbb''FFmmµµCCaattii
TTSSggGGss''eekkIItteeLLIIggeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ttaammFFmmµµttaarrbbss''eellaakkFFaattuu……cc®®kkvvaaLL
ddUUcc®®BBHHGGaaTTiitt¥¥  ®®BBHHcc&&nnÊÊ  EEppnnddII  PP~~MM  TTeenn¬¬  ssmmuu®®TTCCaaeeddIImm  KKµµaannGG~~kkNNaabbeeggII˚˚
tteeTT  ..  ‰‰rrbbss''mmaannvviiJJÔÔaaNNddUUccmmnnuussßßsstt√√GGeennÊÊaallss¬¬aabb''eekkIIttttaammGGMMeeBBII
rrbbss''xx¬¬ÁÁnn  BBMMuuEEmmnn®®BBHHCCaaGG~~kkccaatt''EEccggeeTT  ..  mmYYyyeeTToott  ®®BBHHBBMMuussMMEEddgg®®ttgg''
NNaaEEddllBBMMuuGGaacceellIIkkyykkPPss††¨ẗtaaggmmkkbbJJÇÇaakk''®®VVbb''eeKKVVnneeLLIIyy  ddUUcc
®®BBHHGGggmmiinnssMMEEddggffaa  kk~~¨g̈geellaakkeennHH  eettIImmnnuussßßNNaaeeQQµµaaHHGGII√√eekkIIttmmuunneeKK



..  ®®BBHHGGggmmaann®®BBHHBBuuTTÏÏddIIkkaaeeddaayyeellIIkkyykkååTTaahhrrNN__mmYYyymmkkbbJJÇÇaakk''
ffaa  eebbIIeeKKssYYrrffaa  kkUUnnmmaann''eekkIIttmmkkBBIINNaa  mmuuxxCCaaeeqqII¬¬yyffaaeekkIIttmmkkBBIIBBggmmaann''
ccuuHHBBggmmaann''eekkIIttmmkkBBIINNaa  mmuuxxCCaaeeqqII¬¬yyffaa  eekkIIttmmkkBBIIeemmmmaann''  ccuuHHeemmmmaann''
eekkIIttmmkkBBIINNaa  mmuuxxCCaaeeqqII¬¬yyddEEddll@@  eekkIIttBBIIBBggmmaannkkUUnnmmaann''  BBMMuuGGaacckkMMNN
tt''VVnnffaa  mmaann''NNaaeekkIIttmmuunneeKKEEddllGGaaccyykkPPss††¨ẗtaaggmmkkbbJJÇÇaakk''®®VVbb''eeKK
VVnneeLLIIyy  ..  ®®BBHHBBuuTTÏÏVVnnbbJJÇÇaakk''bbEEnnƒƒmmeeTToottffaa  ee®®bboobbddUUcckkgg''rreeTTHHmmYYyy
EEddllmmaannvvgg''mmUUll  eehhIIyyeeKKbbgg√√iill[[vviill  eeKKBBMMuuGGaacckkMMNNtt''ffaa®®ttgg''NNaaCCaa
ccMMNNuucceeddIImmeeLLIIyy  ..  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaakk**KKµµaannJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAAffaa  mmnnuu--
ssßßeeddIImmEEddlleekkIIttmmuunneeKKeeFFII√√VVbbvvaammaannVVbbddll''mmnnuussßßee®®kkaayyeeTToottEEdd--
llmmiinnVVnneeFFII√√VVbbeeLLIIyy  ..  eennHHCCaa®®TTwwssII††GGyyuuttii††FFmm··NNaass''  ee®®JJHHmmnnuussßß
mmuunnmmiinneeCCOO®®BBHH  ®®BBHHGGgg[[mmaannVVbb  [[VVbbddll''GG~~kkeekkIIttee®®kkaayyeeTToott  ..
ttuullaakkaarrbbccçç¨b̈b∫∫nn~~eennHH  eeKKssMMeerrcc[[mmaanneeTTaassccMMeeJJHHmmnnuussßßNNaaEEddll®®bb
®®BBwwtt††xxuuss  ..  BBMMuuEEmmnnVVnnnn&&yyffaa  ““BBuukkmm††aayy®®bb®®BBwwtt††xxuuss  mmaanneeTTaassttaamm
pp¬¬ËËvvrrddΩΩ  kkUUnnEEddllmmiinnVVnn®®bb®®BBwwtt††kk**®®ttUUvvmmaanneeTTaassddUUeecc~~HHeeLLIIyy  ..  kk~~¨g̈gBBuuTTÏÏ
ssaassnnaakk**nniiyyaayyffaa  GG~~kkEEddlleeFFII√√VVbb®®ttUUvvTTTTYYllppllVVbbeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg
..  kk~~¨g̈g®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaakk**KKµµaann®®TTwwssII††ffaa  mmnnuussßßNNaaeeCCOO®®BBHHGGggmmaannPPkkII††PPaa
BBccMMeeJJHH®®BBHHGGgg  ®®BBHHGGggssBB√√®®BBHHTT&&yy[[mmnnuussßßeennaaHHeekkIIttkk~~¨g̈gssƒƒaannssYYKK··
‰‰mmnnuussßßNNaaEEddllmmiinnss††aabb''bbggaabb''  ®®BBHHGGggddaakk''bbNN††aassaarrmmnnuussßßeennaaHH
nnwwggTTTTYYllTTuukk≈≈eeTTaassrrhhUUtt[[FF¬¬aakk''nnrrkkyy""aaggeennHHeeLLIIyy  ..  ®®BBHHBBuuTTÏÏCCaabbuuKK--
llbbrriissuuTTÏÏppuuttccaakkkkaarreebbootteebboonneehhIIyy  ®®BBHHGGggmmiinn[[mmnnuussßßeekkIIttssƒƒaann
ssYYKK··nniiggccuuHHnnrrkkeeddaayyssaarrmmiinneeCCOO®®BBHHGGggeeLLIIyy  bb""uuEEnn††®®BBHHGGgg®®KKaann''EEtt
bbgg˙ȧajjpp¬¬ËËvveeTTAAkkaann''TTIIeennaaHHbb""uueeNNˆâaHH  TTuukkssiiTTiiÏÏ[[mmnnuussßßsstt√√ssMMeerrcccciitt††eeFFII√√ddMM
eeNNIIrreeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ..  ssUUmm∫∫II®®BBHHGGggssMMEEddggFFmm··  kk**KKµµaannbbgg≈≈MMmmnnuussßßsstt√√
[[eeCCOOFFmm··®®BBHHGGggeeLLIIyy  EEffmmTTSSgg®®BBHHGGggrrMMllwwkkffaa  mmuunnnnwwggeeCCOOFFmm··ttffaa--
KKtt  ccUUrrGG~~kkBBiiccaarrNNaaCCaammuunnssiinn  ..  bbrriiss&&TT®®KKbb''ssaassnnaaTTSSggGGss''  BBMMuuEEmmnn
®®bbttiibbttii††VVnn®®ttwwmm®®ttUUvvttaamm{{vvaaTTssaassnnaarrbbss''xx¬¬ÁÁnneeLLIIyy  EEttggllaayyLLMM
eeddaayyTTMMeennoommTTmm¬¬aabb''®®bb´́BBNNIICCaattiiEEddllmmaannCCaaee®®ccIInnttMMNNmmkk  ..  yy""aagg
NNaammiijj  CCnnCCaattiiEExxµµrreeBBllmmaannTTuukk≈≈  EEttggbbnn''®®ssnn''[[xx¬¬ÁÁnnVVtt''TTuukk≈≈CCaaeeddIImm
kk**ddUUccCCaa®®BBHHssggÙÙssUU®®ttFFmm··CCUUnnBBrrBBuuTTÏÏbbrriiss&&TT  CCaakkaarreellIIkkTTwwkkcciitt††[[mmaann
kkmm¬¬SSggpp¬¬ËËvvcciitt††ttaammrrbbbbssuuCCIIvvFFmm··  CCaammYYyyeennaaHHmmaann®®bbTTaann{{vvaaTT[[eeKK®®bb®®BBww
tt††llÌÌ  eeddIImm∫∫II[[kkaarrCCUUnnBBrreennaaHHmmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBB  BBMMuuEEmmnnCCaakkaarrxxuusseeTT  ..  mmaa
nnssaassnnaammYYyynniiyyaayyffaa  ®®BBHHrrbbss''eeKKbbeeggII˚t̊teellaakk  ‰‰®®BBHHBBMMuummaannssaacc''
QQaammrraaggeerrAAGGII√√eeLLIIyy  KKWW®®TTgg''CCaa®®BBHHvviiJJÔÔaaNN  ..  ®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaanniiyyaayy
ffaa  vviiJJÔÔaaNNeekkIIttmmaannGGaa®®ss&&yymmaannrrUUbb  KKWWGGaayyttnn:66  EEPP~~kk  ®®tteeccookk  ®®ccmmuuHH
GGNN††aatt  kkaayy  nniiggmmeennaa  bb""HH  ((ppssßß:))  nniiggGGaayynn:xxaaggee®®kkAA  rrUUbb  rraagg  kkii¬¬nn
rrss  ssmm∏∏ssßß  nniiggFFmmµµaa  ((FFmmµµaarrNN__))  eeTTIIbbeekkIIttcckk≈≈¨v̈viiJJÔÔaaNN  eessaattvviiJJÔÔaaNN
XXaannvviiJJÔÔaaNN  CCIIvv˙ȧavviiJJÔÔaaNN  kkaayyvviiJJÔÔaaNN  nniiggmmeennaavviiJJÔÔaaNN  ..  ddUUeecc~~HH®®BBHH
CCaarrbbss''GGvviiCCÇÇmmaanneeTTAAbbeeggII˚t̊trrbbss''vviiCCÇÇmmaann  eettIImmaannkkaarrBBiitt……eeTT  ..  ssaass--
nnaaeennaaHHnniiyyaayyeeTToottffaa  ®®BBHHGGggbbeeggII˚t̊tGGII√√TTSSggGGss''  KKµµaannvvttƒƒ¨n̈niiggmmnnuussßß
NNaa  EEddll®®BBHHmmiinnVVnnbbeeggII˚t̊teennaaHHeeTT  ®®BBHHeeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__bbJJ˙ȧammnnuussßß
eellaakkttSSggBBIInneeyyaaVVyyeeTTAA  rrhhUUtt®®TTgg''GGnnuuJJÔÔaatt[[eekkIIttxx¥¥ll''BB¥¥¨ḦHeePPII¬¬ggPPMM~~
ppÊÊ¨ḦHCCaaeeddIImm  eeddaayymmnnuussßßmmiinnss††aabb''bbggaabb''®®TTgg''@@®®ttUUvvEEttddaakk''bbNN††aassaarrddUU
eecc~~HH  ..  GGssççaarr¥¥NNaass''  ®®KKaann''EEtteeKKmmiinnss††aabb''bbggaabb''  mmiinneeFFII√√ttaamm  eeTTAAeeFFII√√VV
bbeeKK  eennHHTTuukkCCaakkaarrrrMMeellaaPPssiiTTiiÏḮ́ nnCCMMeennOOrrbbss''eeKK  EEddllppÊÊ¨ÿyBBIIrrbbbb®®bbCCaa
FFiibbeettyy¥¥nniiggyyuuttii††FFmm··  ..  ccMMeeJJHH®®BBHHBBuuTTÏÏnniigg®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaavviijj  ®®BBHHGGgg
mmiinneeFFII√√eeTTaassbbuuKKllNNaaeeLLIIyy  eeTTaaHHbbIIeeKKmmiinneeCCOOFFmm··eeTTssnnaa®®BBHHGGggkk**
eeddaayy  ddUUccBBYYkknnii®®KKnnƒƒmmiinneeCCOOeehhIIyy®®bbqqSSggnnwwgg®®BBHHGGgg  kk**mmiinneeXXIIjjkk~~¨g̈g

BBuuTTÏÏ®®bbvvttii††ffaa  ®®BBHHGGggttbbeeTTAABBYYkknnii®®KKnnƒƒTTSSggeennaaHHeeddaayyhhwwggßßaaEEbbbbNNaammYY--
yyeeLLIIyy  ..  ssaassnnaaeennaaHHnniiyyaayybbnn††eeTToottffaa  KKµµaannGGII√√mmYYyyEEddll®®BBHHbbeeggII˚˚
tteeLLIIggeeddaayy≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__eeLLIIyy  ..  ssUUmmssYYrrEEttvvttƒƒ¨m̈mYYyyffaa  ccuuHHeeJJHHeevvoo
nndduuHHEExx~~gg  ®®BBHHbbeeggII˚t̊teeLLIIggeeddIImm∫∫IIGGII√√,,  mmnnuussßß®®KKbb''rrUUbbmmaanneeJJHHeevvoonndduuHHEExx~~gg
VVnnssuuxx®®ssYYlleennAAeeBBllEEddllGGaahhaarrmmiinnTTaann''ccUUlleeTTAAkk~~¨g̈geeJJHHeevvoonneennaaHH
eeTT  eeBBllEEddllGGaahhaarrccUUll®®ttUUvvQQWWccuukkccaabb''  eebbIImmiinnkkaatt''eeccaall[[VVnnqqaabb''
eeTT  nnwwggTTTTYYllee®®KKaaHHff~~aakk''rrhhUUttddll''ss¬¬aabb''  ..  eeKKeeJJllffaa  ®®BBHHbbeeggII˚t̊tmmnnuu--
ssßßee®®ccIInnFFuunnmmaannllÌÌmmaannGGaa®®kkkk''  eeddIImm∫∫IIddwwggllÌÌ®®ttUUvvmmaannGGaa®®kkkk''  ..  kk~~¨g̈gJJ--
kk¥¥eennHHmmaannnn&&yyffaa  ®®KKaann''EEtteeKKddwwggllÌÌ  eeTTAACCaabbeeggII˚t̊tmmnnuussßßGGaa®®kkkk''  [[BBii--
PPBBeellaakkmmaannTTuukk≈≈eeddaayymmnnuussßßGGaa®®kkkk''  EEddll®®BBHHbbeeggII˚t̊teennHHeebbootteebboonn..
GG~~kkmmaannvviiCCÇÇaammaannbbJJÔÔaa  eeKKyyll''llkk≈≈NN:mmnnuussßßeehhIIyy  mmiinnVVcc''bbeeggII˚t̊tmm
nnuussßßGGaa®®kkkk''eeTTIIbbddwwggmmnnuussßßllÌÌeeTT  ..  eeKKeeJJllffaa  mmnnuussßßBBiikkaarrmmaannmmnnuu
ssßßxx√√aakk''CCaaeeddIImmBBMMuuEEmmnneekkIItteeLLIIggeeddaayyVVbbxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  BBMMuuEEmmnn““BBuukkmm††aayy  EEtt
bbNN††aalleeLLIIggBBII®®BBHHCCaammççaass''bbNN††aall[[BBiikkaarrmmaannxx√√aakk''CCaaeeddIImmeeTTIIbb®®BBHH
GGggBB¥¥aaVVll[[CCaaeeddaayy®®BBHHssMMEEddggkk~~¨g̈gxx¬¬ÁÁnnmmnnuussßßxx√√aakk''eennaaHH  eeddIImm∫∫IIssMMEEdd
ggkkaarreellIIkkddeemmII˚g̊gssiirrIIrruuggeerrOOgg´́nn®®BBHHCCaammççaass''  ..  JJkk¥¥eennHHmmaannnn&&yyffaa
mmnnuussßßBBiikkaarrmmaannxx√√aakk''CCaaeeddIImmeennHH  KKWW®®BBHHeeFFII√√[[xx√√aakk''  ..  ®®KKaann''EEttccgg''eellIIkkdd
eemmII˚g̊g®®BBHH  EEbbrrCCaaeeTTAAeeFFII√√TTuukk≈≈eeTTaassddll''mmnnuussßß  ..  eeFFII√√[[eeKKQQWWeehhIIyyeeTTAA
BB¥¥aaVVll  ..  ≤≤LLËËvveennHHmmnnuussßßBBiikkaarrxx√√aakk''xx√√iinnKKrrff¬¬gg''ee®®ccIInnNNaass''  ssUUmm®®BBHH
yyaaggmmkkCCYYyyBB¥¥aaVVllppgg  eeddIImm∫∫IICCYYyyssMMrraall®®KKUUeeBBTT¥¥kkMMuu[[ccMMNNaayyffvviikkaa
ee®®ccIInneeBBkk  ..  eeKKeeJJllffaa  mmnnuussßßmmaannTTuukk≈≈eeddaayyssaarrmmaannVVbb  xxuussKK~~aaBBII
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaEEddlleeJJllffaa  mmnnuussßßmmaannTTuukk≈≈eeddaayyssaarrmmaannxxnnÏÏ55((
bbJJççVVTTaannxxnnÏÏaa  TTuukk≈≈aa))  ..  eettIIBBuuTTÏÏssaassnnaanniiyyaayykkaarrBBiitt……eeTT,,  mmnnuussßßccaa
ss''QQWWss¬¬aabb''  eeddaayymmaannkkaarreekkIItt  KKWWkkaarreekkIIttmmaannxxnnÏÏ55eennHH‰‰gg  ..  ‰‰eessaakk
TTuukk≈≈  bbrriieeTTvvTTuukk≈≈  eeTTaammnnssßßTTuukk≈≈  ååVVyyaassTTuukk≈≈  CCaaeeddIImmeekkIIttmmaannee®®JJHHmmaa
nnCCaattiiCCaabbccçç&&yy  ..  eebbIImmnnuussßßKKµµaannVVnneeTTAAccuuHH  ®®KKaann''EEttVVnnssuuxxxx¬¬HHkk~~¨g̈gssƒƒaa
nnmmnnuussßß  bb""uuEEnn††eeKKccBBMMuuppuuttBBIICCrraaTTuukk≈≈  BB¥¥aaFFiiTTuukk≈≈  mmrrNNTTuukk≈≈EEddrr  eebbIIeekkIIttssƒƒaann
ssYYKK··GGss''bbuuNN¥¥®®ttUUvvcc¥¥¨ẗtvviillss¬¬aabb''vviilleekkIIttkk~~¨g̈gvvdd††ssggßßaarrddEEddll  ssUUmmkkMMuu
bbkk®®ssaayyffaa  mmnnuussßßeebbIIVVnneeTTAAeekkIIttssƒƒaannssYYKK··  eeTTAArrss''eennAACCaammYYyy®®BBHH
mmaannCCIIvviittrrss''rrhhUUttddUUeecc~~HHeeLLIIyy  ee®®JJHHssƒƒaannmmnnuussßßssƒƒaannssYYKK··ssƒƒaann®®BBhhµµ
CCaaPPBBbbIIssiiƒƒtteennAAee®®kkaamm  GGnniiccççMM  TTuukkMM≈≈  GGnntt††aa  CCaattYYssgg≈≈ttFFmm··EEttggvviillss¬¬aabb''
vviilleekkIItt  mmaannEEtt®®BBHHnniiJJ√√nneeTT  EEddlleeccjjppuuttBBIIssgg≈≈ttFFaattuueennHH  CCaaGGmmttMM
nniiJJ√√nnMM  EE®®bbffaanniiJJ√√nnmmiinnss¬¬aabb''  ..  eeKKnniiyyaayyffaa  mmaannEEtt®®BBHHeeTTEEddllGGaacc
sseeÂÂggaaHHmmnnuussßß[[ppuuttVVbb  BBMMuuEEmmnneeddaayykkaarr®®bb®®BBwwtt††eeTT  KKWWeeddaayykkaarr®®ss
LLaajj''eemmtt††aaBBII®®BBHH  eeddaayyxx¬¬ÁÁnnmmaannCCMMeennOOeeTTAAeellII®®BBHH  ..  ccMMeeJJHHBBuuTTÏÏssaassnnaa
vviijjeeJJllffaa  eesscckkII††bbrriissuuTTÏÏnniiggmmiinnbbrriissuuTTÏÏeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  GG~~kkdd´́TTBBMMuuGGaacc
jj¨S̈SggGG~~kkdd´́TT[[bbrriissuuTTÏÏnniiggeessAAhhµµggVVnneeLLIIyy  ..  cciitt††CCaaFFMMCCaa®®bbFFaanneellII
sskkmmµµPPaaBBllÌÌGGaa®®kkkk''rrbbss''mmnnuussßß  eebbIIccgg''[[cciitt††bbrriissuuTTÏÏppuuttVVbb  ®®ttUUvvGGbb''rrMM
cciitt††eennHHGGMMeeBBIIGGaa®®kkkk''®®KKbb''yy""aaggeeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ttaammJJkk¥¥ee®®bboonn®®bbeeddAArrbb--
ss''®®BBHHBBuuTTÏÏ  ..  ®®BBHHBBuuTTÏÏssMMEEddggffaa  KKµµaann≤≤TTiiÏÏBBllxxaaggee®®kkAANNaammYYyy  CCYYyy[[
mmnnuussßßsstt√√ppuuttTTuukk≈≈eeLLIIyy  ..eebbIIxx¬¬ÁÁnnmmiinn®®bbttiibbttii††xx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeTT  ..  eeKKeeJJllffaa
vviiTT¥¥aassaa®®ss††®®KKaann''EEttBBnn¥¥ll''nnUUvvGGII√√@@EEddll®®BBHHbbeeggII˚t̊teeLLIIggbb""uueeNNˆâaHH  ..  GG~~kk
EEddlleeJJllEEbbbbeennHH  eettIIVVnneeXXIIjj®®BBHHeellaakkbbeeggII˚t̊tFFmmµµCCaattiiTTSSggeennaaHH
eeddaayyppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  ……ssMMGGaaggGGII√√EEddlleeKKGGaaccffaaCCaakkaarrBBiittVVnn  ee®®JJHHmmiinnffaaEEtt
®®BBHHBBuuTTÏÏssaassnnaaeeTT  eeTTaaHHbbII®®kkuummvviiTT¥¥aassaa®®ss††kk**VVnneeJJll®®ssbbKK~~aaffaa  kkaarr
eekkIItteeLLIIgg´́nnFFmmµµCCaattiinniiggrrccnnaassmmıı&&nnÏÏrrbbss''FFmmµµCCaattii  vvaa®®bb®®BBwwtt††eeTTAAnniiggeekkIItt
eeLLIIggeeddaayyxx¬¬ÁÁnnvvaa  ..  eeKKeeJJlleeTToottffaa  BBuuTTÏÏssaassnnaaffaaBBwwggxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ccuuHHddUUcc



mmnnuussßßEEhhllkk~~¨g̈gssmmuu®®TT  eebbIImmiinnBBwwggkkVV""ll''……TTUUkkeeTT  nnwwgg®®ttUUvvss¬¬aabb''  ..  eennAA
EEttxx¬¬ÁÁnnBBwwggxx¬¬ÁÁnnddEEddll  ee®®JJHHGG~~kkEEddlleeKKCCYYyyeennaaHH  eeddaayyssaarrmmnnuussßßllÌÌ
EEddllKKYYrr[[eeKKCCYYyy  eebbIICCaammnnuussßßeeccaarr®®bb®®BBwwtt††GGMMeeBBIIåå®®kkwwddΩΩ  eeKKBBMMuuVVnnssTTÏÏaa
CCYYyyeeTT  eehhIIyyGG~~kkeennaaHHssMMuu[[eeKKCCYYyyppgg  ..  ddUUcc®®KKUUBBnn¥¥ll''ssiissßß  eebbIIssii--
ssßßeennaaHHmmiinnCCYYyyxx¬¬ÁÁnn‰‰ggeeddaayyxxMM®®bbwwggss††aabb''eeTT  ccMMeeNNHHvviiCCÇÇaaeennaaHHBBMMuuGGaaccccUU--  

llkk~~¨g̈gxxYYrrkk∫∫aallssiissßßVVnneeTT  ..  kk**ddUUccCCaaBBuuTTÏÏbbrriiss&&TTccgg''ssMMeerrcc®®BBHHnniiJJ√√nn
®®ttUUvv®®bbttiibbttii††xx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ((GGtt††TTIIVV))  ttaamm®®BBHHFFmm··KKWWssIIllssmmaaFFiibbJJÔÔaa  ((FFmmµµTTII--
VV))  GGII√√ddEETTeeTToottBBMMuuEEmmnnCCaaTTIIBBwwggrrbbss''GG~~kkrraall''KK~~aaeeLLIIyy  ((GGnnJJÔÔssrrNNaa))
eennHHCCaaBBuuTTÏÏPPaassiitt  ..⁄⁄
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