
Cem¬aHrvagExµr®khmnigyYnkumµ¨ynis†

eennAAeeddIImmqq~~SS11997700  yyYYnnhhaaNNUUyyVVnnyykkEExxµµrreevvoottmmiijj  ((2211)) ccMMnnYYnn22,,330000nnaa
kk''  (7) nniiggssWWgg--gg""uukkmmiijj  ((eehhAAGGaaccaarr¥¥eemmoonn))  EEddllVVnneePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAssmm©©MMeennAAhhaa--
NNUUyy  ((2222)) ee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvv  EExxkkkk˚̊ddaa11995544  mmkk[[ddwwkknnSSccllnnaaEExxµµrrkkuu
mmµµ¨̈yynniiss††  ..  kkaarrEEddllkkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIggvvaayylluukkssaaFFaarrNNrrddΩΩ
EExxµµrreennaaHH  BBYYkkeennHHVVnnyykkTTuunn®®bbCCaa®®bbiiyyssIIhhnnuummkkeeXXaassnnaaeeVVkk®®VVss''rraaÂÂss††EExxµµrr
EEddrr  ddUUccCCaayykkrrUUbbffttsseemm††ccssIIhhnnuuddaakk''eellIIbb&&NNˆ̂KKNNkkmmµµaaFFiikkaarrTTaakk''TTggCCaaeeddIImm  ..
‰‰cciinneebb""kkSSggkk**VVnnyykkTTuunn®®bbCCaa®®bbiiyyssIIhhnnuummkkee®®bbIIEEddrr  ..  ssBB√√́́ ff©©eennHHeeTToottkk**eeddaa
yy  ((11998877))  eeddIImm∫∫IIccMMeehhoovvxx¬¬aajj''ssIIhhnnuuCCaappll®®bbeeyyaaCCnn__yyYYnn  nniiggppll®®bbeeyyaaCCnn__
kkUUnnCCwwggxx¬¬ÁÁnn  ((EExxµµrr®®kkhhmm))  cciinneebb""kkSSggVVnneeVVHHrrUUbbsseemm††ccssIIhhnnuu  rraabb''EEssnnssnn¬¬wwkkEEcc
kk[[BBYYkkeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmm  kkaann''ccUUlleeTTAA®®ssuukkEExxµµrr  EEcckkccaayyddll''®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr  [[
yyll''®®ccLLMMmm††ggeeTToottffaa  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmCCaakkggTT&&BBrrbbss''sseemm††cc““  mmkkcc∫∫aaMMggyykkGGMM--
NNaacc[[sseemm††cc““vviijj  ..

eennHHeehhIIyyllTTÏÏppll´́nn  ««nneeyyaaVVyy®®bbCCaammttii»»  rrbbss''sseemm††ccssIIhhnnuu  EEddllCCaa
bbuuBB√√eehhttuussaarrvvnn††mmYYyydd**CCaakk''cc∫∫aass''  kk~~̈̈ggvviinnaasskkmmµµCCIIvviitt´́nn®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrbbIIllaannnnaakk''
nniiggkkaarrrrllaayy®®bbeeTTssEExxµµrrssBB√√́́ ff©©eennHH  ..
( kkkknn ––  ddUUeecc~~HHeennAAkk~~̈̈ggkkaarrkkaatt''eeTTaassEExxµµrr®®kkhhmm  BBIIbbTTssmm¬¬aabb''rrggaall    EEddllnnwwggeeFFI√
eeLLIIggnnaaeeBBllxxaaggmmuuxxeennHH˘̆˘̆˘̆  sseemm††ccssIIhhnnuuKKWWCCaaeemmddwwkknnSSyy""aaggssMMxxaann''CCaaggeeKKTTSSgg
GGss''  ´́nnGGMMeeBBIIåå®®kkiiddΩΩkkmmµµ®®bbqqSSggmmnnuussßßCCaattii,,  GGMMeeBBIIåå®®kkiiddΩΩkkmmµµssÂÂggaamm  nniiggGGMMeeBBIIssmm¬¬aabb''
CCaattii‰‰gg  ..  eebbII®®TTgg''mmiinnssµµ&&®®KKcciitt††eeddIIrrccUUlleeTTAA[[eeKKkkaatt''eeTTaasseeddaayyxx¬¬ÁÁnn‰‰gg  ttaammddUUcc
®®BBHHbbnnÊÊËËlleeTT˘̆˘̆˘̆  ttuullaakkaarr®®ttUUvveekkaaHHeehhAAsseemm††ccssIIhhnnuummuunneeKKTTSSggGGss''  ..  ««  sswwgg‰‰gg
eeQQµµaaHHGGII  VVnnCCaa““eeQQµµaaHHeemm""AA--eessTTuugg  ??  »»  )) ..

CCaaff~~ËËrrnnwwggGGgg˚̊rr  yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††VVnnpp††ll''ee®®KKOOggssaaÂÂss††aavvuuFF[[BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmxx¬¬HH
EEttmmiinnVVaann®®KKbb''®®KKaann''ttaammkkaarr®®ttUUvvkkaarrrrbbss''bbnnEExxµµrr®®kkhhmmeessaaHHeeLLIIyy  ..  eennAAeeBBll
EEddllBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmVVnnTTTTYYllCCMMnnYYyyBBIIcciinneebb""kkSSggllµµmm®®KKbb''kkmm¬¬SSggeeKK    ttaammkkaarrCCYYyy  

((2211)) BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjVVnnbbeeggII̊̊ttKKNNbbkkßßnneeyyaaVVyyeeQQµµaaHH  ««KKNNbbkkßß®®bbCCaaCCnn»»  mmaannrrUUbbnngg&&
llCCaassJJÔÔaassMMKKaall''  nniiggddwwkknnSSeeddaayyNNuubb--bbUUppaann  ..  ee®®kkaayyNNuubb--bbUUppaann®®ttUUvvKKiijjssIIhhnnuussmm¬¬aabb''
eeccaalleeTTAA,,  nngg--ssYYnn  ((eekkIItteennAAKKIIrrIIvvggßß,,  eexxtt††ttaaEEkkvv))  VVnneeLLIIggmmkkCCMMnnYYss  rrYYccccUUll´́®®BBrrYYmm´́ddCCaammYY--
yyEExxµµrr®®kkhhmm  ..
((2222)) ssWWgg--gg""uukkmmiijj  mmiinnEEmmnnCCaabbÌÌËËnneellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''TTaall''EEtteessaaHH  GG~~kkxx¬¬HHeennAAEEttyyll''®®ccLLMM
eerrOOggeennHH  ttaammkkaarreeXXaassnnaarrbbss''yyYYnnhhaaNNUUyy  EEddllvvaaee®®bbIICCaammeeFF¥¥aaVVyyssMMrraabb''TTaakk''TTaajjBBYYkkEExxµµrr
kkNN††aall  EExxµµrree®®kkaamm  [[ccUUllbbMMeerrIIccllnnaayyYYnneevvoottmmiijj  KKWWyykk®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  rrYYmmCCaammYYyyllaavv  eevvoott--  
NNaammeeFFII√√CCaa  ««sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinn»»  ..  eeddIImm∫∫IIddwwggKKuuNNGGaaccaarr¥¥eemmoonn……ssWWgg--gg""uukkmmiijj  EEddllVVnnbbMMeerrII
®®bbeeyyaaCCnn__yyYYnn  @@VVnneeVVHHrrUUbbffttGGaaccaarr¥¥eemmoonneellIIEEttmm__ssMMbbuu®®tttt´́mm¬¬mmYYyyeerrooll  nniiggeellII®®VVkk''110000
eerroollrrbbbbeehhgg--ssMMrriinnssBB√√́́ ff©©eennHH  ..
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ee®®CCaammEE®®CCggBBIIsseemm††ccssIIhhnnuueennAAeebb""kkSSggeennaaHH  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeeqq√√ggddaacc''xxaattnniiyymm
llTTiiÏÏeemm""AA  kk**ccaabb''®®bbeellHHyykkBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjbbeeNNII††rr@@  EEddllBBYYkkeeKKeeccaaTTffaa  ««  kk∫∫aall
yyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr  »»  ..

--111122--

TTiiddΩΩPPaaBB´́nnkkaarrBBiiXXaatt®®bbCCaaCCnnffIIµµTTSSgg®®KKYY@@eennAAPPUUmmiiPPaaKKåått††rrTTiissnniiggbbUUJJ··TTiiss

((kkMMBBgg''FFMM--kkMMBBgg''ccaamm))  KKUUrreeddaayyeellaakkGGwwuugg--bbflfluunnhhflflaagg  ((  eellaakkGGwwuugg--bbflfluunnhhflflaagg

VVnnpp††ll''ssMMeeNNAArrUUbbKKMMnnUUrreennHHddll''xxMM∆∆̈̈  kkaalleennAACCMMrrMMeexxAA--GGIIuuddaagg  qq~~SS11998800  ))



eeddaayyxx¬¬aaccyyYYnn  ssWWgg--gg""uukkmmiijj  kk¬¬aayyCCaaeemmddwwkknnSSeeTTAA´́ff©©mmuuxxeennaaHH  bb""uull--BBttkk**eerroo
bbccMMKKMMeerraaggkkaarrNN__ssmm¬¬aabb''GGaaccaarr¥¥eemmoonneeccaall  ..  bb""uull--BBtt  ……ssaaLL¨̈tt--ssrr  VVnn[[
GG~~kkCCMMnniittCCaaEExxµµrreellIIeeQQµµaaGG  GGaabb""gg''  llbbyykkff~~SSbbMMBBuullEExxµµrreellIIeeTTAAddaakk''kk~~¨̈ggGGaahhaarr
ssmm¬¬aabb''ssWWgg--gg""uukkmmiijjkk~~̈̈ggqq~~SS11997722  (8) ..  rrYYcceehhIIyy  bb""uull--BBttxx¬¬ÁÁnn‰‰ggkk**eeLLIIggeeFFII√√CCaa
®®bbFFaanneellxxaaFFiikkaarrbbkkßßkkuummµµ¨̈yynniiss††EExxµµrr  EEddllkkaalleeNNaaHHeeKKbbwwTTVVMMggeeddaayyddaakk''
eeQQµµaaHHffaa  ««rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı̈̈CCaa»»  ee®®JJHHmmaann®®kkuummssIIhhnnuuccUUllrrYYmmCCaammYYyyppgg  ..
sseemm††ccssIIhhnnuukkaalleennaaHHeeFFII√√CCaa®®bbFFaannrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaattii  ttSSggeennAAee®®kkAA®®ssuukk
((eennAA®®kkuuggeebb""kkSSgg))  ..

ttaammBBiitteeTTAA  sseemm††ccKKµµaann≤≤TTiiÏÏBBllGGII√√bbnnii††cceeTTAAeellIIccllnnaarrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı̈̈
CCaaeessaaHH  eehhIIyymmiinnGGaaccmmkkCCaann''ddII®®ssuukkEExxµµrr  eeddaayyKKµµaannkkaarrGGnnuuJJÔÔaattBBIIbb""uull--BBttnniigg
bbnnEExxµµrr®®kkhhmmeeLLIIyy  ee®®JJHHffaa  ––  ««  GGggkkaarrmmiinn[[ssIIhhnnuummkk®®ssuukkEExxµµrr˘̆˘̆˘̆  ee®®JJHHeebbII
[[ssIIhhnnuummkk  cc∫∫aass''CCaa®®bbCCaaCCnnrrtt''eeTTAArrkkssIIhhnnuueehhIIyy˘̆˘̆˘̆  ccMMEENNkkeeyyIIggvviijj  eeyyIIgg
mmuuxxCCaaeeVVssKKUUffTTeeTT  »»  (9) ..  ddUUeecc~~HHEExxµµrr®®kkhhmm®®KKaann''EEttyykkssIIhhnnuummkkeeFFII√√®®ttwwmmEEttCCaa
QQ~~aann''eeXXaassnnaaeeKKooggKKrr®®bbmmUUllkkmm¬¬SSggKKSS®®TTbbnneeKKBBIIddMMbbUUggTTIIbb""uueeNNˆ̂aaHH  ee®®JJHHkkaall
eeNNaaHHTTnn''®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBrrbbss''sseemm††cc““  eennAAmmaann≤≤TTiiÏÏBBllxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''kk~~̈̈ggccMMeeNNaa
mm®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarr  ..  ffII√√eebbIICCaarrbbbbpp††aacc''kkaarrddUUccKK~~aa  rrbbbbrraaCCaanniiyymmnniigg
rrbbbbkkuummµµ¨̈yynniiss††CCaass®®ttUUvvss¬¬aabb''rrss''  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmmmiinnGGaaccyykksseemm††ccssIIhhnnuu[[
mmkk®®ttYYttkk∫∫aallBBYYkkeeKKeennaaHHeeLLIIyy  ..  rrNNssiirrßßnniiggrraaCCrrddΩΩaaPPiiVVllrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı̈̈CCaammaa--
nnEEtteeQQµµaaHHbb""uueeNNˆ̂aaHH  ttaammBBiitt´́ppÊÊkk~~̈̈ggKKNNkkmmµµaaFFiikkaarr´́ppÊÊkk~~̈̈ggssuuTTÏÏEEttCCaaEExxµµrr®®kkhhmm--EExxµµ
rreevvoottmmiijjTTSSggGGss''  ..

BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmee®®kkaayyBBIIVVnnCCMMrruuHHBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjbbeeNNII††rr@@mmkk  eeKKkk**ccaabb''eeppII††mm
®®bbqqSSggeeccjjmmuuxxCCaammYYyynnwwggBBYYkkyyYYnneevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  rrhhUUttddll''mmaann
kkaarrbb""HHTTggiicc®®bbyyuuTTÏÏssIIuussaacc''hhuuttQQaammKK~~aayy""aaggFF©©nn''FF©©rr  ..  eettIIbbNN††aallmmkkBBIIeehhttuuGGII√√  ??
ddUUccEEttkkaallssmm&&yy≤≤ssßßrr:EEddrreennaaHH  BBYYkkyyYYnnTTuukkBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmCCaakkJJÇÇHH  CCaaxxMM∆∆̈̈  ssMMrraabb''  
bbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__eevvoottNNaammmmYYyymmuuxxbb""uueeNNˆ̂aaHH  eeddaayyee®®CCoottEE®®CCkkkkiiccççkkaarr´́ppÊÊkk~~̈̈ggrrbb
ss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  eeFFII√√xx¬¬ÁÁnnCCaammççaass''  CCaaeeccAAhh√√aayyeellIIkk∫∫aallEExxµµrr®®kkhhmm  ..  kkaarreennHHKKWWyyYY
nnccgg''bbgg˙̇aajjffaa  yyYYnnmmaannbbMMNNggyykk®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUllCCaaBBiitt®®VVkkdd  ..

ddUUcckkaallssmm&&yy≤≤ssßßrr:EEddrr  kkaalleennaaHHBBYYkkEExxµµrr≤≤ssßßrr:VVnneeFFII√√kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''
yyYYnnGGss''CCaaee®®ccIInn  kk**mmkkddll''ssmm&&yybbnnEExxµµrr®®kkhhmm  kk**yyYYnneennAAEEtteeFFII√√rreebboobbEEttmmYYyy
eeddaayyeemmddwwkknnSSyyYYnnKKµµaannkkaarreessµµaaHH®®ttgg''  ..    ®®ttgg''eennHHeehhIIyyEEddlleellaakkeesskk--ssMMeeGGoo
tteeCCOOttaammssMMddIIrrbbss''ssIIhhnnuu  eehhIIyyxxMMbbJJÇÇËËnnkkSSeePPII¬¬gg  ®®KKaabb''TTSSggLLaann@@eeTTAApp††ll''[[kkgg
TT&&BBeess††cc““rraall''@@EExxmmiinnEEddllxxaann  eeddIImm∫∫IIVVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††xxııgg''xxııss''eeTToott  kkaallNNaaeebbII
eess††cc““vviillmmkkkkaann''GGMMNNaaccvviijjeennaaHH  ..

eennAAccuuggqq~~SS11997733  eeddaayy®®ttUUvvvvaayylluukkeevvoottNNaammxxaaggtt∫∫ËËgg[[xx¬¬SSggkk¬¬aakk~~̈̈ggrrddUUvveekk††AAqq~~SS
11997722ppggeennaaHH  kkggTT&&BByyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††eeddaayymmaannCCeemm¬¬aaHHCCaammYYyyBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmppgg
eennaaHHkk**ddkkkkggTT&&BBQQbb''vvaayyssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr,,  eeTTAACCaayyEEddnnEExxµµrr--yyYYnnPPaaKKxxaaggeekkIItt
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TTuukkPPaarr::[[rrNNssiirrßßrrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı¨̈CCaamm††ggvviijj  EEttyyYYnnkkuummµµ¨̈yynniiss††eennAAEEttkkaann''kkaabb''
mmUUllddΩΩaannsswwkkxx¬¬HH@@eennAAkk~~̈̈ggEEddnnddIIEExxµµrreennAAeeLLIIyy  ..  EEppnnkkaarrCCMMrruuHHBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijj  nniigg
BBYYkkssIIhhnnuunniiyymmkk**VVnnccaabb''eeFFII√√CCaabbnn††ss©©aatt''@@  rrhhUUttmmkkddll''JJkk''kkNN††aallqq~~SS11997788
eeTToott  ddUUccCCaakkaarrccaabb''mmUUll--ssmm∫∫ttii††  nniiggBBYYkkJJyy&&BB¥¥TTiissssmm¬¬aabb''eeccaalleennAA´́ff©©TTII1188
mmiiffuunnaaqq~~SS11997788CCaaeeddIImm  ..  eennAAeeBBllQQ~~HHrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩllnn''--nnll''PP¬¬aamm  bb""uull--BB
ttkk**kk**kkMMeeTTcckkggTT&&BBnniiggBBYYkkssIIhhnnuueennAAttMMbbnn''eexxtt††kkMMBBtt  nniiggeexxtt††nnaannaaxx¬¬HHeeTToott  EEddll
mmiinnVVnn®®bbuuggxx¬¬ÁÁnnCCaammuunneexxÊÊccxxÊÊIIGGss''KKµµaannssll''  ddUUccCCaaeeccgg--ssaayyMMuubbflflnnCCaaeeddIImm  ..ll..

❑                                     ❑

❑
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CMBUkTI6

lTÏpl´nEpnkarhU-CImij

mmuunnnnwwggQQaannccUUlleeTTAAddll''llTTÏÏppllCCaassUUeerrccrrbbss''eemmddwwkknnSShhUU--CCIImmiijj  CCaabbzzmm
xxMM∆∆̈̈ssUUmmbbrriiyyaayyxx¬¬HH@@GGMMBBIICC&&yyCCMMnnHHrrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  eellIIssaaFFaarrNNrrddΩΩllnn''--nnll''eennAA
´́ff©©TTII1177  eemmssaa  qq~~SS11997755  ..

bbuuBB√√eehhttuú́ nnCC&&yyCCMMnnHHrrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm
nniiggbbrraaCC&&yyrrbbss''rrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr

bb""uull--BBttEEttggEEttGGYYtteekkÌÌggkkÌÌaaggffaa  BBYYkkvvaaVVnnvvaayyQQ~~HHcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSggnniiggbbrrii
vvaarrllnn''--nnll''  eeddaayyssaarrEEttnneeyyaaVVyydd**PP¬¬WWss√√aaggrrbbss''GGggkkaarrnniiggkkggTT&&BB®®bbddaabb''GGaa
vvuuFF®®bbCCaaCCnnkkmmıı̈̈CCaadd**xx¬¬SSggkk¬¬aammhhaaGGssççaarr¥¥  ddUUccccMMeerrooggmmYYyyrrbbss''vvaaee®®ccooggffaa  ––  nneeyyaa--
VVyyrrYYmmppßßMMGGaavvuuFF  ®®bbeessIIrreemmaaHHmmuuttrrbbss''GGggkkaarr˘̆˘̆˘̆..ll..

ttaammBBiitt  CC&&yyCCMMnnHHrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  VVnnmmkkeeddaayyssaarrEEttyyYYnnnniiggcciinneebb""--
kkSSggeeTTAAvviijjeeTT  eebbIIKKµµaannCCMMnnYYyyssmm∏∏aarr::sswwkkssnnÏÏwwkkssnnÏÏaabb''BBIIcciinn®®bbCCaammaanniittuu  nniiggCCMMnnYY
yyBBIIkkggTT&&BBeevvoottkkuugg--eevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  EEddllvvaayyEExxµµrrssaaFFaarrNNrrddΩΩBBIIEExxeemmssaa
11997700  mmkkEExxmmiinnaa11997733  ®®BBmmTTSSggssPPaasshhrrddΩΩssMMeerrcc[[bbJJŒŒbb''EEllggee®®bbIIyynn††--
eehhaaHHeebb--5522  eeTTAATTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeellIIEEddnnddIIEExxµµrreeTToott  ccaabb''BBIIqq~~SS11997733eeTTeennaaHH  bbnn
bb""uull--BBttcc∫∫aass''CCaarrkkmmiinneeXXIIjjCC&&yyCCMMnnHH´́ff©©TTII1177eemmssaa11997755eennaaHHTTaall''EEtteessaaHH..  

EEffmmBBIIeellIIeennHHeeTTAAeeTToott  mmaannkktt††aabbIIFFMM@@VVnneeFFII√√[[ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrddYYllrrllMMEEdd--
llxxMM∆∆̈̈ssUUmmeeFFII√√ttaarraaggee®®bboobbeeFFoobbddUUcctteeTTAA  ––
EExxµµrr®®kkhhmm EExxµµrrssaaFFaarrNNrrddΩΩ
11--KKµµaannxxµµSSgg´́ppÊÊkk~~̈̈gg  ::  bb""uull--BBttVVnneeFFII√√ 11--mmaannxxµµSSgg´́ppÊÊkk~~̈̈gg::  eeccAAhh√√aayyeexxtt††PPaaKK

kkaarreeVVssssMMGGaattssmm¬¬aabb''BBYYkkEExxµµrreevvoott                  ee®®ccIInnddUUccCCaaeesskk--ssMMeeGGoott  CCaaBBiieess
mmiijjnniiggBBYYkkssIIhhnnuunniiyymm  ..                                  ssnnaayykkaarriiyyaall&&yyTTII22    KKiimmeeGGgg--

KKUUrruunneeddtt      EEddllpp††ll''ccMMNNuucceexxßßaayy
®®kkuummssaaFFaarrNNrrddΩΩnniiggkkaarrssmm©©aatt''́́ nn
®®bbttiibbttii††kkaarrsswwkkeeTTAAEExxµµrr®®kkhhmm  ..

22--KKµµaannGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy::  vviinn&&yyEEddkkEEffbb            22--BBuukkrrllYYyyeellIIssCCMMnnaann''ssIIhhnnuu11CCaa
KKµµaanneeyyaaKKyyll''  KKµµaannmmeennaasseeJJççtt                    1100  nnaayyTTaahhaannllnn''--nnll''ssgg''vvII--
nnaa  ((KKµµaanneebbHHddUUgg))                                                          LLaa  mmaann®®bbBBnnÏÏccuuggrraabb''ssiibb˘̆˘̆˘̆
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33--nneeyyaaVVyycciitt††ssaaÂÂss††xx¬¬SSgg                              33--KKµµaannee®®bbIInneeyyaaVVyycciitt††ssaaÂÂss††::  nnaa
yyTTaahhaannbbMMeerrIIxxµµSSgg  llkk''ff~~SSeeBBTT¥¥
llkk''®®KKaabb''  ..ll..˘̆˘̆˘̆

11--  eennAAkk~~̈̈ggCCYYrrEExxµµrr®®kkhhmm  GG~~kkEEddlleeKKGGnnuuJJÔÔaatt[[ccUUllCCaaeebbkk≈≈CCnnVVnneennaaHH  lluuHH
®®ttaaEEttmmaann®®bbvvttii††rrUUbbssÌÌaattssÌÌMM  eehhIIyyEEffmmTTSSggVVnnbbMMeeBBjjllkk≈≈&&NNmmYYyyccMMnnYYnnFFMM  EEddll
GGggkkaarrtt®®mmUUvv[[eeFFII√√  ..  GGKKeellxxaaFFiikkaarrbbkkßßkkuummµµ̈̈yynniiss††EExxµµrrbb""uull--BBtt  GGaacckk††aabb''®®ttYYtt
®®ttaaVVnneellII®®kkuummEExxµµrr®®kkhhmmTTSSggmmUUll  eeddaayyee®®bbIIvviinn&&yyEEddkkEEffbb  nniiggGGMMNNaaccpp††aacc''
kkaarrvvNNˆ̂::GGFFnn  ..  ppÊÊ¨̈yyeeTTAAvviijj  eellaakkllnn''--nnll''mmiinnGGaacc®®ttYYtt®®ttaa  ……kk††aabb''GG~~kkee®®kkaamm
bbggaabb''eellaakk[[VVnnddUUccBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmeessaaHHeeLLIIyy  ..  kkaarrTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuummiinnccaatt''TTuukk
ffaaCCaabbddiivvtt††nn__VVnneeLLIIyy  KKWWCCaakkaarrddeemmII††mmGGMMNNaacceeddaayyKKµµaannkkaarrbbgg˙̇ËËrrQQaammmmYYyy  ..  kkMM
hhuussdd**FFMMmmYYyyrrbbss''llnn''--nnll''KKWW  mmYYyymmiinnyyll''®®BBmmttaammeeyyaabbll''®®TTgg''ssiirriimmtt::  EEdd--
ll[[eeFFII√√KKtt''ssIIhhnnuu˘̆˘̆˘̆  BBIIrrllnn''--nnll''VVnnTTuukkmm""aassIIuunnccaass''rrffyynn††eellaakkeennAAddEEddll
®®KKaann''EEtteellaakkeeLLIIggCCaaGG~~kkeebbIIkkbbrrffIIµµmm~~aakk''EEttbb""uueeNNˆ̂aaHH  eeJJllKKWWGG~~kkEEddllKKSS®®TTssIIhhnnuu
eennAAEEttTTSSggGGss''kk~~̈̈ggss~~ËËllnniigg®®bbBB&&nnÏÏddwwkknnSSrrbbss''eellaakk  TTSSggEEpp~~kkrrddΩΩVVll  TTSSggEEpp~~kk
kkggTT&&BB  ..  GG~~kkTTSSggeennaaHHVVnnxxÊÊaass''kkgg''ssaaFFaarrNNrrddΩΩmmiinn[[vviilleeTTAAmmuuxxppgg  nniiggmmYYyy
eeTToottVVnnCCYYyyCCaakkmm¬¬SSggddll''ss®®ttUUvv´́nnssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ((EExxµµrr®®kkhhmmnniiggssIIhhnnuu))
ppgg  ..  BBYYkkeeKKVVnnCCJJÇÇËËnnkkSSeePPII¬¬gg  ®®KKaabb''  ff~~SSeeBBTT¥¥  eeTTAApp††ll''[[EExxµµrr®®kkhhmm  ..  ccaabb''BBIInnaayy
TTaahhaannCCaann''xxııss''  rrhhUUttddll''eeccAAhh√√aayyeexxtt††  ssuuTTÏÏEEttVVnnCCYYyykkggTT&&BBrrbbss''ssIIhhnnuu  ((
EExxµµrr®®kkhhmm))  sswwggEEttTTSSggGGss''  ..  ssUUmm∫∫IIEEttllnn''--NNuunnCCaabbÌÌËËnneellaakkllnn''--nnll''  kk**
VVnnddwwkk®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggeeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmmEEddrr  ..  kk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggCCaabb''́́ dd®®bbyyuuTTÏÏKK~~aaeennAAttMMbbnn''
TTYYlleelloobb  eeBBllyybb''eellaakkllnn''--NNuunnVVnnbbJJÇÇaa[[TTaahhaannCCMMnniitt  ddwwkk®®KKaabb''yykkeeTTAA
[[EExxµµrr®®kkhhmmeennAAPP~~MM®®VVssiiTTiiÏÏ  VVkk''ddwwgg  ((11)) ..  ‰‰eellaakkeesskk--ssMMeeGGoott  GGPPiiVVlleexxtt††
VVtt''ddMMbbgg  CCaaCCnnBBuukkrrllYYyymm~~aakk''kk~~̈̈ggccMMeeNNaammBBYYkkBBuukkrrllYYyyCCaaee®®ccIInneeTToott´́nnrrddΩΩaaPPiiVV
llllnn''--nnll''  eeddaayyVVnnpp††ll''®®KKaabb''rrMMeessvv  nniiggee®®KKOOggssaaÂÂss††aavvuuFFeeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmm  ..

kk~~¨̈ggEExxeemmssaaqq~~SS11997744  eeBBllEEddllbbÌÌËËnn´́ff¬¬eellaakkeeddoobb--eessoonnVVnnccaabb''eexxaaGGaavv
bbYYnnVVvv  EEss∫∫kkeeCCIIggbbYYnnVVvv  nniigg®®VVkk''3377mmWWuunneerrooll ((22)) eennAA®®ttgg''PPUUmmiiTTYYll®®kkssSSgg  BBIIrr

((11)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakk  ssiiuumm--KKiinn  ®®kkuuggssIIuuGGaaffiill  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaann  ..
((22)) eesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkssWWnn--eeLL  GGttiitteemmbbJJÇÇaakkaarreennAAbbnnÊÊaayyEE®®ttgg  ..  kkaalleennaaHHPP~~aakk''
ggaarrssmm©©aatt''VVnn[[kkaarrNN__ffaa  mmaannEExxßßrryy::xxµµSSggVVnnddwwkkssmm∏∏aarr::  eeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmmeennAAPPUUmmiiTTYYll®®kkssSS
gg  ..  eeddaayyKKµµaannbbEEggÌÌkk  eellaakkssWWnn--eeLLVVnnnniiyyaayyvviiTT¥¥¨T̈Taakk''TTgg[[bbÌÌËËnneeddoobb--eessoonn  ((GGPPiiVVll
GGnnuueexxtt††́́ bb""lliinn))  eeQQµµaaHHss√√aayy--ssaaeemmOOnnmmkkccaabb''  ..  GGnnuueessnniiyy‰‰kkss√√aayy--ssaaeemmOOnnnniiggsshhkkaarrII
bbYYnnnnaakk''  VVnnmmkkTTaakk''TTggnnwwggeellaakkssWWnn--eeLL@@kk**VVnnbbEEnnƒƒmmPP~~aakk''ggaarrssmm©©aatt''eellaakkBBIIrrnnaakk''eeTToott  ..
®®kkuummeennHHVVnneeccjjBBIIeess††AAeennAAeemm""aagg44ll©©aacc  eeTTAAhhflfl˜˜uuBB&&TTÏÏPPUUmmiiTTYYll®®kkssSSgg  rrYYccccaabb''VVnnGG~~kkeebbIIkkbbrr
LLaannddwwkkeeQQIIBBIIrrnnaakk''  nniigg®®KKUUbbzzmmssiikkßßaamm~~aakk''  ((eePP¬¬cceeQQµµaaHH))  EEddllkkMMBBuuggnnSSrrbbss''eeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmm..
mmnnuussßßnniiggrrbbss''PPss††¨ẗtaaggVVnnyykkmmkkTTuukkeennAAbbnnÊÊaayyEE®®ttgg  ..  eeBBll®®BBwwkkeeLLIIggeellaakkeeddoobb--eessoonn
nniiggeeffAAEEkkGGflflUU  VVnneeTTAAssYYrrcceemmII¬¬yy  ..  GG~~kkCCaabb''eeccaaTTVVnneeqqII¬¬yyffaa  CCaa≤≤vvaa""nn''rrbbss''eellaakkeesskk--ssMMeeGGoott
ee®®bbII[[nnSSeeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmm  ..  mmnnuussßßnniiggvvttƒƒ¨C̈CaaPPss††¨ẗtaagg  VVnnbbJJÇÇËËnneeTTAAVVtt''ddMMbbgg  ..  eesskk--ssMMeeGGoo
ttkk**VVnneeddaaHHEEllgg[[rrYYccxx¬¬ÁÁnneeTTAA  ..
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KKIILLËËEEmm""®®ttBBIIss~~wwgg  ttaammpp¬¬ËËvveeTTAAkkMMBBgg''KKll'',,  eesskk--ssMMeeGGoottVVnneehhAAGG~~kkccaabb''mmkkssII††bb--
eennÊÊaassffaa  ––  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaBBYYkk‰‰ggccaabb''BBYYkkeeKK  ??  KKWWBBYYkkeeKKEEddll[[BBYYkk‰‰ggssuuxx  !!  kkaarr
eennHHKKWWxxMM∆∆̈̈VVnneeFFII√√mmkkCCaayyUUrryyaarrmmkkeehhIIyy  ee®®JJHHBBYYkkeeKKcc∫∫SSggEEttCCaammYYyyyyYYnnmmYYyyssnnÊÊ̈̈HH
eeTT  nnwwggccUUllmmkkrrYYbbrrYYmmCCaammYYyyeeyyIIggeehhIIyy  ..

eellaakkssµµ̈̈flflkk--eeyy"",,  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggttaaxxUUmm""aa  VVnn[[kkaarrNN__ffaa  xx¬¬ÁÁnnFF¬¬aabb''VVnnddwwgg
BBIIeerrOOggeesskk--ssMMeeGGoott  ddwwkkkkSSeePPII¬¬gg  ddwwkk®®KKaabb''ttaammLLaannTTaahhaannmm††gg@@xxÊÊgg''BBII88eeTTAA1100
LLaannCCaaeerrooggrraall''EExx  nnSSeeTTAA[[EExxµµrr®®kkhhmmttaammpp¬¬ËËvvBBIIssIIuussuuppuunneeTTAAeessoommrraabb  ..  kkaall
eennaaHHeellaakkssµµ̈̈flflkk--eeyy""CCaannaaccMMNNgg''eennAAbbnnÊÊaayy´́®®BB®®CCUUkk  ®®kkLLaajj''kkMMBBgg''ff˚̊ËËvveessoommrraabb  ..
kkUUnnTTaahhaannBBIIrrnnaakk''GGtt''mmiinnVVnnkk**ssYYrrffaa  eehhttuuGGII√√VVnnCCaaeeKKddwwkkkkSSeePPII¬¬gg  ddwwkk®®KKaabb''ccUUll
eeTTAAttMMbbnn''xxµµSSggyy""aaggeennHH  eebbIITTaahhaannkkMMBBuuggEEttxx√√HH®®KKaabb''eennaaHH  ??  ..  kkUUnnTTaahhaannBBIIrrnnaakk''
eennaaHHkk**®®ttUUvveemmbbJJÇÇaakkaarreeQQµµaaHHmm""aa--GGUUnn  yykkeeTTAAssmm¬¬aabb''bbMMbbwwTTmmaatt''eeccaall  ((qq~~aaMM11997700--
7711))  ..

eellaakkKKiimmeeGGgg--KKUUrruunneeddttCCaannaayykkaarriiyyaall&&yyTTII22EEpp~~kkyykkkkaarrNN__ssmm©©aatt''  CCaa
rrnnuukkkk~~̈̈ggrrbbss''ssIIhhnnuu--EExxµµrr®®kkhhmm        VVnnpp††ll''kkaarrssmm©©aatt''TTSSggGGss''eeTTAAyyYYnneevvoottkkuugg
EExxµµrr®®kkhhmm  ..  eehhttuueennHHeehhIIyyeeTTIIbb®®KKbb''®®bbttiibbttii††kkaarrsswwkknnaannaa  mmaanneeccnnLLaaTTII11  eeccnn
LLaaTTII22˘̆˘̆˘̆  ®®ttUUvvbbrraaCC&&yyrrhhUUtt  ..  eellaakkKKiimmeeGGgg--KKUUrruunneeddttssBB√√́́ ff©©  ((11999900))  eennHH  rrss''
eennAAkk~~̈̈ggCCYYrrEExxµµrr®®kkhhmm‰‰CCaayyEEddnnEExxµµrr--´́ff  ..  

kk~~̈̈ggkkggTT&&BBsswwggEEtt®®KKbb''kkgg‰‰kkPPaaBB  mmaannkkaarrllYYccbbMMVVtt''ccMMnnYYnnkkUUnnTTaahhaanneennAA‰‰
bb""uuss††ii__……bbnnÊÊaayy  eehhIIyy®®ttUUvvss®®ttUUvvyyYYnn--EExxµµrr®®kkhhmmvvaayyeexxÊÊccxxÊÊII  ..

kkggTT&&BBKKµµaannvviinn&&yyTTaall''EEtteessaaHH  xx¬¬HHeeTTAAbb¬¬nn''GGuukkLL¨̈kkhhaaggTTMMnniijj  bbrriieePPaaKKVVyy……
KKuuyyTTaavvmmiinn[[lluuyyCCaaeeddIImm˘̆˘̆˘̆  xx¬¬HHeeTToottccaabb''®®ssII  kkUUnn®®kkmmMMuueeKKTTSSgg´́ff©©ddaakk''LLaann  rrMMeellaaPP
rrYYccyykkeeTTAAllkk''[[bbnn®®ssIIeeBBss¥¥aaeeTToott  ..

22--  eebbIInniiyyaayyBBIIGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyvviijj  xx¬¬SSggCCaaggssmm&&yyssIIhhnnuummYYyyCCaaddbb''CCaa´́mm∏∏..
eeccAAhh√√aayyeexxtt††ccUUllhhflfluunnCCaammYYyynnaayyTTuunn  cciinnppßßaarrnnSSccUUllrrbbss''rrtt''BBnnÏÏ  ddwwkkTTSSggTTUU@@
rreeTTHHeePPII¬¬gg  ..  bb""uuss††ii__kkuugg®®ttUUll®®ttYYttBBiinniitt¥¥nniimmYYyy@@  ®®ttUUvvrrkklluuyy[[eeccAAhh√√aayynnaayy  ((33))  ..

kk~~̈̈ggssmm&&yy®®bbLLggmmFF¥¥mmssiikkßßaabbzzmmPPUUmmii  ((  Diplôme )),,  mmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaa
KKTTII11  ((  BAC I )),,  mmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaaKKTTII22  ((  BAC II ))  eennAAccuuggqq~~SS11997700,,  11997711  CCaa
KKMMrrUUGGaa®®kkkk''ddll''bbuuKKlliikkssiikkßßaa  ..  eeccAAhh√√aayyeexxtt††VVnneeppII∆∆kkUUnn®®ssII[[nnaayykkmmFF¥¥mmssii--
kkßßaa    (( DP= Directuer Provincial de l'Enseignement Secondaire ))    CCYYyyyy""aagg[[

((33)) eennAA®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ee®®kkaayyTTmm¬¬aakk''ssIIhhnnuurrYYccmmkk  eeccAAhh√√aayyeexxtt††VVnn[[ssiissßßvviiTT¥¥aall&&yynniiggssaa
ÂÂss††aaccaarr¥¥EEcckkeevvnnKK~~aayyaammEEqqkkeeqqrr®®cckkccUUll®®kkuugg  kk~~̈̈ggmmYYyy´́ff©©ssiissßßccMMnnYYnnBBII1155eeTTAA2200nnaakk''  eehhIIyy
mmaann®®KKUUBBIIrrnnaakk''eemmIIllxxuuss®®ttUUvv  ..  xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆¨̈ppÊÊaall''kk**VVnnccUUllrrYYmmkk~~̈̈gg®®kkuummEEqqkkeeqqrreennHHEEddrr  ..  BBYYkkeeyyIIggEEqqkk
eeqqrrrrkkEEttrrbbss''EEddllTTaakk''TTiinnnniiggxxµµSSggssuuTTÏÏssaaFF  rrbbss''rrtt''BBnnÏÏmmiinn®®ttwwmm®®ttUUvvEEddllee®®ccIInnhhYYsseehhttuu  ..
xxMM∆∆¨̈ssUUmmCCMMrraabbffaa  BBYYkkeeyyIIggmmiinnEEddllVVnnTTTTYYllyykkssMMNNUUkkTTaall''EEtteessaaHH  ..  eeddaayyBBYYkkssiissßßnniigg®®KKUU
mmiinneeccHHrrkklluuyy[[eeKKeennaaHH  eeTTIIbbkknn¬¬HHqq~~SSee®®kkaayymmkk  eeKKkk**bbJJŒŒbb''EEllgg[[ssiissßßvviiTT¥¥aall&&yynniiggssaa--
ÂÂss††aaccaarr¥¥eeFFII√√kkaarrEEqqkkeeqqrrtteeTTAAeeTToott  eeKKddaakk''BBYYkkKKiijj  kkggss√√&&yy®®ttaann  nniiggbbuuKKlliikk®®kkssYYggeeppßßgg@@EEdd
lleeccHHrrkklluuyyvviijj  ..
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EEttVVnnCCaabb'',,  TTaahhaannssııaayykkSSeePPII¬¬ggccUUlleeTTAA®®bbLLgg  eehhIIyyeebbIIkkeemmIIllttaammcciitt††  ..  bbuuKK
lliikkKKyyKKiijj  ssUUkklluuyy®®bbFFaannKKNNeemm®®bbeeyyaaKK  ((  President de jury ))  eeddIImm∫∫IIVVnn
CCaabb''nniiggVVnneeLLIIggbbuuNN¥¥ss&&kkii††  ..  eerrOOggmmYYyyEEddllxxMM∆∆̈̈ccSSmmiinneePP¬¬cceennaaHH  KKWWssmm&&yy®®bbLLgg
mmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaaKKTTII22kk~~̈̈ggqq~~SS11997722eennAAVVtt''ddMMbbgg®®kkuugg  ((44)) ..  ssiissßßmm~~aakk''CCaakkUUnn
nnaayyTTaahhaanneennAAVVtt''ddMMbbgg,,  ®®bbEEhhllCCaaeeKKGGaaggffaaVVnnssUUkk®®bbFFaannKKNN::eemm®®bbeeyyaa
KKrrYYcceehhIIyy  eeTTIIbbeeKKVVnncceemmII¬¬yyKKNNiittssaaÂÂss††TTSSggGGss''mmkkccMMLLggddaakk''bbeeNN††aayy  ..
xxMM∆∆̈̈kk**ccaabb''ssiissßßeennaaHH      eemm®®bbeeyyaaKKBBIIrrnnaakk''eeTToottkk~~̈̈ggssaall®®bbLLggeennaaHHkk**®®ttUUvvccuuHHhhttƒƒ--  
eellxxaaeellIIvviiJJÔÔaassaarrrrbbss''eebbkk≈≈CCnneennaaHH  PPÇÇaabb''CCaammYYyy‰‰kkssaarrccaabb''VVnn  vviiJJÔÔaassaarreennaaHH
nnwwgg®®ttUUvvVVnnBBiinnÊÊ̈̈ssUUnn¥¥  ((  ttaammcc∫∫aabb''eebbIImmaannPPss††̈̈ttaagg  eehhIIyyeebbIIvviiJJÔÔaassaarrNNaammYYyyVVnn
ssUUnn¥¥eennaaHH  eeKKmmiinnbbUUkkBBiinnÊÊ¨̈eeTT  ))  ..  EEtteeKKVVnn®®ttUUvvrr""UUvvKK~~aaCCaammYYyy®®bbFFaannKKNN::eemm®®bbeeyyaaKK
nniiggGG~~kkkkaatt''kk∫∫aall®®kkddaass''eebbkk≈≈CCnnddaakk''eellxxssmm©©aatt''  eeKKkk**ddaakk''®®kkddaass''eebbkk≈≈CCnnEEddll
eeFFII√√llÌÌ®®ttwwmm®®ttUUvv≤≤tteexxççaaHHCCMMnnYYss  ddkk‰‰kkssaarrccaabb''VVnn®®KKvvaatt''eeccaall  ..        eebbkk≈≈CCnneennaaHHkk**      
VVnnCCaabb''ssJJÔÔaabb&&®®ttmmFF¥¥mmssiikkßßaaPPaaKKTTII22eeTTAA  ..  ee®®kkaayymmkkeeTTIIbbxxMM∆∆̈̈VVnnddwwggffaa  eeKKccMM--
NNaayyGGss''CCaagg3300mmWWuunneerrooll  ..  eennHHeehhIIyyCCaaKKMMrrUUEEddllCCMMrruujj[[®®kkssYYggGGbb''rrMMCCaattiiccaabb''
BBuukkrrllYYyyEEddrr  ccaabb''BBIIqq~~SS11997722mmkk  ..

ttSSggBBIIssmm&&yyssIIhhnnuummkkddll''qq~~SS11997700,,  11997711  bbuuKKlliikkssiikkßßaaeennAAssÌÌaattssÌÌMMllÌÌ
NNaass''  EEddllBBYYkkrraaCCkkaarr……rrddΩΩkkaarr®®KKbb''®®kkssYYgg  nniiggnnaayyTTuunn  cciinnppßßaarrnnSSKK~~aaeehhAAffaa  nnaa
mmWWuunnddIIss  ……BBYYkk®®VVkk''EExxggaabb''  ……BBYYkkBBss''®®BBlliitt  ..  ssƒƒaannkkaarrNN__ssÂÂggaammeeFFII√√mmiinn[[®®KKUU
®®VVkk''EExxggaabb''rrss''eekkIItt  bbUUkkrrYYmmTTSSggkkMMeehhIIjjGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyy®®KKbb''®®kkssYYggnnaannaappgg  eehhII--
yyBBYYkkeeKKTTSSggeennaaHHrrss''VVnn®®ssYYll  BBYYkkbbuuKKlliikkssiikkßßaakk**ccaabb''ssIIuussMMNNUUkkeeccjjmmuuxxEEtt
mm††ggEEddrr  xx¬¬HHeeTToottVVnnnniiyyaayyffaa  eebbIIvvaaddUUeecc~~HHeeTTAAeehhIIyyeennaaHH  KKYYrrnnSSKK~~aaCCYYyyrruujjssaaFFaarr
NNrrddΩΩeennHHTTmm¬¬aakk''TTwwkkbbeeNN††aayyeeTTAA  ee®®JJHHvvaaGGss''pp¬¬ËËvvEEkkeehhIIyy  llkk≈≈&&nnii††kk::eellIIss††ËËbbssaa--
FFaarrNNrrddΩΩmmuuxxGGttiittrraaCCvvSSgg  ®®ttUUvveeKKbbMMeePP¬¬cceeccaall  eeVVHHeeccaallkk~~̈̈ggPPkk''®®CCSSGGss''  ..  ‰‰BBYYkk
®®KKUUEEddllmmaannnniinn~~aakkaarr®®kkhhmm  VVnneeFFII√√[[eellccæækk~~̈̈ggccMMeeNNaamm®®KKUUmmFF¥¥mmssiikkßßaaffaa  BBYYkkBBuu
kkrrllYYyyGGss''eennHH  eemmIIlleeTTAAKKµµaannpp¬¬ËËvvEEkkTTaall''EEtteessaaHH  mmaannEEttpp¬¬ËËvvmm""¥¥aaggKKWWssmm¬¬aabb''eeccaall
..  EEffmmBBIIeellIIeennHHeeTTAAeeTTootteennaaHH  ssiissßßvviiTT¥¥aall&&yy  CCaaBBiieesssseennAA®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  PPaaKK
ee®®ccIInnCCaakkUUnnnnaayyTTaahhaann      KKµµaanneeKKaarrBBvviinn&&yyssaallaaTTaall''EEtteessaaHH    yykkkkSSeePPII¬¬ggccUUll
bbnnÊÊbb''eerroonn  ddaall''®®KKUU  ®®cceeLLaammxxaamm  ((55)) ddUUccCCaa®®kkuummGGaamm""UUvveemmbb¬¬nn''CCaaeeddIImm  ..

((44)) eeddIImm∫∫IIssMMrrYYllddll''kkUUnnssiissßß  ee®®JJHHpp¬¬ËËvvccrraaccrrddaacc''  ®®kkssYYggGGbb''rrMMCCaattiissMMeerrcc[[eebbIIkkmmNNÎÎll®®bbLLgg
mmFF¥¥mmssiikkßßaabbzzmmPPUUmmii,,  mmFF¥¥mmssiikkßßaaPPaaKKTTII11eennAAttaammeexxtt††  EEkknniigg®®bbkkaassllTTÏÏpplleennAAttaammeexxtt††EEtt
mm††gg  eellIIkkEEllggEEttmmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaaKKTTII22eeccjj  vviiJJÔÔaassaarreebbkk≈≈CCnn®®ttUUvv®®bbmmUUllyykkeeTTAAEEkkeennAAPP~~MM
eeBBjjTTSSggGGss''  ..
((55)) kk~~̈̈ggqq~~SS11997722  eennAAvviiTT¥¥aall&&yyeennttyy""gg''  mmaannssiissßßmm~~aakk''CCaakkUUnneellaakkss&&kkii††®®VVMMttuullaakkaarrsswwkkVVtt''
ddMMbbgg  ((PPUUQQYYyyeellaakkeemm""AA--ssnn))  ..  ssiissßßnnaarrIImm~~aakk''VVnneeLLIIggBBIIee®®kkaammeeTTAACCaann''eellII  ‰‰kkUUnneellaakkss&&kkii††
®®VVMMeennaaHHccuuHHBBIIeellIImmkk  eehhIIyyccaabb''{{bbssiissßßnnaarrIIeennaaHHeennAACCaann''TTII22  EEddlleeFFII√√[[ssiissßßnnaarrIIeennaaHHxxµµaass''eeKK
CCaaxx¬¬SSgg  ..  ®®BBwwkkEEssÌÌkkeeLLIIgg  KKNNkkmmµµkkaarrvviinn&&yynniiggssaaÂÂss††aaccaarr¥¥TTSSggGGss''VVnnrrYYmm®®bbCCMMuu  ee®®kkaammGGFFiibbttII  
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eellaakkccaagghh√√aagg  eehhIIyyssMMeerrccbbeeNN††jjssiissßßeennaaHH  QQbb''[[ccUUlleerroonnssaallaarrddΩΩnnaannaaTTSSggGGss''
eeTTaaHHbbIICCaa““BBuukkssiissßßeennaaHHVVnnxxMMeeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__yy""aaggNNaakk**eeddaayy  ..  eennAAvviiTT¥¥aall&&yyVVtt''ddMMbbgg  ((GGttiitt
vviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHmmuunnIIvvggßß))  mmaannssiissßßmm~~aakk''eeddaayyxxwwggnnwwggeellaakk®®KKUU  EEddllVVnnbbeeNN††jj[[QQbb''eerroonnmmYY--
yyGGaaTTiitt¥¥  eeddaayybbTT®®BBeehhIInnnniiggrrMMxxaannssiissßßnnaarrIIkk~~̈̈ggff~~aakk''  ..  ´́ff©©mmYYyykk**ccUUllmmkkkk~~̈̈ggff~~aakk''eerroonn  rrYYccddaa
ll''eellaakk®®KKUUEEddllkkMMBBuuggbbee®®ggoonn  rrYYcchhkk''eeccjjttaammbbggÌÌÁÁcceeTTAA  ..  ssiissßßeennaaHHkk**CCaakkUUnnss&&kkii††®®VVMMmm~~aakk''eeTToo
ttEEddrr  ..  

eerrOOggBBuukkrrllYYyyEEddlleeFFII√√[[BBYYkkssaaÂÂss††aaccaarr¥¥ccSSmmiinneePP¬¬cceennaaHH  KKWWkkaarrkkaatt''yykk3300%%
eellII®®VVkk''eemm""aaggrrbbss''®®KKUUmm~~aakk''@@  eebbIIBBMMuuddUUeecc~~aaHHeeTTBBYYkkrrttnnaaKKaarrmmiinn®®BBmmeeFFII√√eeLLIIyy  eeKKBBnn¥¥aa
TTuukk[[yyUUrr  eeddaayyyykkeellssffaa  ffvviikkaaKKµµaann  ®®ttUUvvccSSbbYYnn®®VVMMqq~~SStteeTTAAeeTToott  ..  ssUUmmCCMMrraabb
ffaa  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥mmFF¥¥mmssiikkßßaabbzzmmPPUUmmiimmaann®®VVkk''EExx88,,550000eerrooll  ((kkaalleeNNaaHHmmaass
mmYYyyddMMLLwwgg´́ff¬¬33,,000000eerrooll))  ..  eebbIIbbee®®ggoonneennAAbbzzmmPPUUmmii  ((ff~~aakk''TTII66eeTTAATTII33TTMMeennIIbb))
®®ttUUvvbbee®®ggoonn1188eemm""aaggkk~~¨̈ggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥  eebbIIeellIIssBBIIeennaaHHKKWWCCaaeemm""aaggbbEEnnƒƒmm  EEddll®®ttUUvv
TTTTYYllkkMḾ́ rrccMMnnYYnn116600eerroollkk~~̈̈ggmmYYyyeemm""aagg  ..  eebbIIbbee®®ggoonneennAATTuuttiiyyPPUUmmii  ((ff~~aakk''TTII22ddll''
ff~~aakk''TTIIbbJJççbb''))  eennaaHH®®ttUUvvbbee®®ggoonnEEtt1166eemm""aaggeeTTkk~~̈̈gg11GGaaTTiitt¥¥  eellIIssBBIIeennaaHHKKWWeemm""aaggbb--
EEnnƒƒmm®®ttUUvvVVnnkkMḾ́ rr118800eerroollkk~~̈̈ggmmYYyyeemm""aagg  ..  eebbIICCaassaaÂÂss††aaccaarr¥¥TTuuttiiyyPPUUmmii  ((bbrriiJJÔÔaa--
bb&&®®tt))  vviijj  ((  ®®VVkk''EExx1100,,000000eerrooll))  eennaaHH®®ttUUvvVVnnkkMḾ́ rr®®VVkk''eemm""aaggbbEEnnƒƒmmccMMnnYYnnEEtt77
eemm""aaggkknn¬¬HHeeTTkk~~̈̈ggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥  eebbIIeellIIssBBIIeennHH®®ttUUvvbbee®®ggoonnTTeeTTeeddaayyKKµµaannkkMḾ́ rr  ..  BBYYkk
®®KKUU®®VVkk''EExxggaabb''VVnnFFUUrrFFaarrmmYYyykkMMrriitt  kk**eeddaayyssaarrEEtt®®VVkk''eemm""aaggbbEEnnƒƒmmeennHH  eehhIIyy
®®ttUUvvBBYYkkrrttnnaaKKaarrkkaatt''yykk3300%%  TTSSggGGyyuuttii††FFmm··  EEddlleeFFII√√[[GG~~kkxx¬¬HHmmaannKKMMnniitt®®kkhhmm
eeLLIIgg  ..  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥mmFF¥¥mmssiikkßßaabbzzmmPPUUmmiimm~~aakk''@@®®ttUUvvVVnnkkMḾ́ rr®®VVkk''eemm""aaggeennHHccMMnnYYnn
BBII33,,000000eeTTAA55,,000000eerroollkk~~̈̈ggmmYYyyEExx    ttaammbbee®®ggoonnttiicc……ee®®ccIInneemm""aagg  ..    kk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√  
®®VVkk''eemm""aaggeennHH  BBYYkkrrttnnaaKKaarreeKKtt´́ff¬¬CCaammYYyynnaayyKKNNeennyy¥¥xxaaggbbuuKKlliikkssiikkßßaa  ..
nnaayyKKNNeennyy¥¥yykkmmkkBBiiPPaakkßßaaCCaammYYyynnaayykkeexxtt††xxaaggmmFF¥¥mmssiikkßßaa  CCaammYYyyccaagg
hh√√aaggvviiTT¥¥aall&&yy  ..ccaagghh√√aaggvviiTT¥¥aall&&yyeebbIIkk®®bbCCMMuussMMuueeyyaabbll''PPaaKKee®®ccIInnBBIIBBYYkkssaaÂÂss††aa
ccaarr¥¥kk~~̈̈ggkkaarrtt´́ff¬¬eennHH  ..  ®®VVkk''eemm""aaggeennaaHHeeKKeebbIIkkmmkk®®KKbb''ttaammbbJJÇÇII®®ttwwmm®®ttUUvv  EEttkk~~̈̈ggbb--
JJIIÇÇggggiittvviijj  nnaayyKKNNeennyy¥¥xxaaggbbuuKKlliikkssiikkßßaakkaatt''yykk®®VVkk''3300%%  ®®bbKKll''ee®®kkaa
mmttuueeTTAA[[BBYYkkrrttnnaaKKaarreeKKEEcckkccaayyKK~~aaeeKK  ..  eettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaaeeKK®®ttUUvveeFFII√√EEbbbbeennHH
ee®®JJHHeennHHCCaammuuxxggaarr  CCaaPPaarrkkiiccççrrbbss''BBYYkkeeKKeessaaHHeennaaHH  ??  ..  eerrOOggeennHHeehhIIyyEEddll
bbNN††aallCCaabbuuBB√√eehhttuueekk††AA®®kkhhaayymmYYyyEEddrrccMMeeJJHHBBYYkkssaaÂÂss††aaccaarr¥¥  ..  ®®bbBB&&nnÏÏrrddΩΩVV--
llEEpp~~kkBBuukkrrllYYyy  rrhhUUttcciinnppßßaarr  ……BBYYkkkkUUnneeccAAcciinneennAAVVtt''ddMMbbggeeKKnniiyyaayyffaa  ««  eeKK
mmiinn[[kkUUnneeTTAA®®KKUU®®VVkk''EExxggaabb''eeTT  eeKKssuuxxcciitt††eellIIkk[[kkUUnnbb""UUllIIss®®VVkk''EExx22,,000000eerroo--
ll®®bbeessIIrrCCaagg  »»  ..  ‰‰eeccAAhh√√aayyeexxtt††®®VVkk''EExx77,,000000eerrooll  eehhttuuGGII√√kk**hhWWuuhhaarreemm""¬¬HH
VVnnlluuyymmkkBBIINNaa  ??  ..

33--  nneeyyaaVVyycciitt††ssaaÂÂss††KKµµaannyykkmmkkee®®bbIITTaall''EEtteessaaHH  GG~~kkEEddlleeTTAAssiikkßßaa
vviiCCÇÇaaeennHHBBIIkkUUeerr""xxaaggtt∫∫ËËgg  ®®KKaann''EEttmmaann@@bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  BBYYkkss~~ggkkaarrnneeyyaaVVyyJJkk''EEtt
ss&&kkii††llMMGGTTII®®kkuugg    ssUU®®tt®®TTwwssII††®®bbqqSSggkkuummµµ̈̈yynniiss††[[EEttssiissßßnniigg®®KKUUss††aabb''  EEttnnaayyTTaa  
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hhaann  GGss''eellaakkeeccAAhh√√aayyeexxtt††mmiinnrrvvIIrrvvll''eeGGIIeeBBII  ……eeFFII√√ttaammKKMMnniittssÂÂggaammcciitt††ssaaÂÂss††
´́nnBBYYkkss~~ggkkaarrnneeyyaaVVyyTTaall''EEtteessaaHH  eehhIIyyEEffmmTTSSggBBYYkkeeKKeemmIIllggaayyffaa  BBYYkk
ss~~ggkkaarrnneeyyaaVVyyEEddllPPaaKKee®®ccIInnCCaannaayyTTaahhaannGGaassIIuummIIeeLL  (( Assimilés ))eennaaHH
eeccHHmmiinnddll''BBYYkkeeKKCCaannaayyTTaahhaann  EEddllVVnnssiikkßßaaeeccjjBBIIssaallaaeeyyaaFFaaEExxµµrr  ((
EMK - Ecole Militaire Khmère ))  TTaall''EEtteessaaHH  ..  ppÊÊ̈̈yyeeTTAAvviijj  BBYYkkeemmEExxµµrr®®kkhhmmBBMMuu
EEddllssiikkßßaa®®TTwwssII††ssaallaaeeyyaaFFaaNNaammYYyyeeTT  EEttBBYYkkeennHHVVnnyykk®®TTwwssII††ssÂÂggaammTT&&BB
qqµµkk''mmkkGGnnuuvvtt††VVnneeCCaaKKCC&&yymmYYyyrryyPPaaKKrryy  kkaann''kkaabb''CCaammççaass''llaann®®bbyyuuTTÏÏVVnn  ((
Maître du terrain ))  ‰‰BBYYkkGGttiittssiissßßssaallaaeeyyaaFFaaEEbbrrCCaaGGnnuuvvtt††®®TTwwssII††ssÂÂggaammttSS
ggBBIIssmm&&yyGGaaNNaanniiKKmm  ®®bbmmUUllppMM††̈̈KK~~aaEEtteennAAkk~~̈̈ggbbnnÊÊaayy  TTuukkTTIIxxaaggee®®kkAA[[xxµµSSggeeFFII√√ss--
kkmmµµPPaaBBVVnn110000%%  CCaaBBiieesssseennAAeeBBllyybb''  BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmGGnnuuvvtt††ssÂÂggaammcciitt††ssaa
ÂÂss††eennHHxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''  eehhIIyyVVnneeCCaaKKCC&&yyCCaaTTIIeeBBjjcciitt††rrbbss''eeKK  ..  eeKKeeXXaassnnaa
nniiggeeFFII√√vviiTTÏÏggßßnnaa  bbgg˚̊vviieeccœœTTkkmmµµ[[´́ppÊÊkk~~̈̈ggssaaFFaarrNNrrddΩΩ®®ccbbUUkk®®ccbbll''  ®®bbCCaaCCnnEEllggmmaa
nnCCMMeennOOeellIIrrddΩΩkkaarrllnn''--nnll''  eehhIIyynnwwkkssrreessIIrr®®ssLLaajj''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  llÌÌ®®ttwwmm
®®ttUUvv  ssÌÌaattssÌÌMM  mmiinnllYYccbb¬¬nn''GG~~kk®®ssuukk  ((eebbIIBBYYkkeeKKeebbHHEEpp¬¬eemmÊÊssmmYYyy  eeKKddaakk''lluuyyeellIIeeddII
mmeemmÊÊsseennaaHH))  ssrreessIIrrffaaeeBBTT¥¥bbddiivvtt††nn__eeccHHccaakk''mmÇÇ¨̈llvviiTT¥¥aassaaÂÂss††ttaammEEbbbbcciinn  ((
Acupuncture ))  BBUUEEkkss&&kkii††ssiiTTiiÏÏ,,  mmiinnssIIuussMMNNUUkk  ..ll..

kkmm¬¬SSggssaaFFaarrNNrrddÏÏEEddll®®ttUUvvyykkmmkkvvaayyxxµµSSggeennaaHH  ®®ttLLbb''CCaayykkmmkkkkaabb''ccaa
kk''ssmm¬¬aabb''EEttKK~~aa‰‰gg´́ppÊÊkk~~̈̈ggeeTTAAvviijj  ((  llnn''--NNuunnddaakk''®®KKaabb''EEbbkk®®bbuuggeeFFII√√XXaatteellaakknnaa
yykkrrddΩΩmmÂÂnnII††ssWWgg--gg""uukkffaajj'',,  eeFFII√√XXaatteellaakkeessgg--ssflfluunn´́ff,,  eeFFII√√XXaatteellaakkffaacc''--CCaa
nniiggbbNNiiÎÎttEEkkvv--ssaaMMggKKIImm,,  ssmm¬¬aabb''eellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFF˘̆˘̆˘̆  ))  ..BBYYkk®®kkuummllnn''--NNuunn  eeddaayy
xx¬¬aacc®®kkuummeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''ddeeNNII††mmGGMMNNaaccBBIIbbggKKaatt''  ((  nnll''--nnll''  ))  kk**bbMMEEbbkk
kkggTT&&BBBBiieessss  kkggTT&&BBEEmm""kkhh√√&&kkeexxÊÊccxxIIÊÊ[[eexxßßaayyEEllggmmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBB  ..  kkggvvrr
eessnnaaNNaaEEddllxx¬¬SSgg  ddUUccCCaakkggTT&&BBqq&&®®tteeyyaagg,,  kkggTTaahhaanneellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFF˘̆˘̆˘̆  ®®ttUUvv
®®kkuummllnn''--NNuunnbbJJÇÇËËnn[[eeTTAAvvaayy®®KKbb''ssmmrrPPUUmmii  rrhhUUttss¬¬aabb''GGss''KKµµaannssll''  rrhhUUtt
eellaakkGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFFkk**®®ttUUvvss¬¬aabb''VVtt''bbgg''CCIIvviitteeddaayyssaarrss~~aa´́ddllnn''--NNuunnEEffmmeeTToott  KKWW
XXaattkkmmµµVVnneeFFII√√bbIÍ́ ff©©  ee®®kkaayyEEddllGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFFVVnneeTTAACCYYbb  ((  TTTTYYll{{vvaaTTee®®bboonn®®bbeeddAA
BBIIeellaakkssWWgg--gg""uukkffaajj''  ))  CCaaKKMMrrbb''eellIIkkTTII®®VVMMmmkk  ..

eeKKmmiinn[[®®KKaabb''  ……rrffyynn††ddwwkkTTaahhaanneeTT  lluuHHNNaaEEtteemmbbJJÇÇaakkaarrssUUkklluuyy  eeTTIIbb
eeKK®®BBmm[[  ..  eebbIIccgg''yynn††eehhaaHHeeTTAATTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkk  eemmbbJJÇÇaakkaarr®®ttUUvvEEttssUUkklluuyyEEddrr
eebbIImmiinnddUUeecc~~aaHHeeTT  kkggvvrr::eessnnaaeennaaHH@@kk**®®ttUUvvBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmnniiggBBYYkkyyYYnnxxaaggeeCCIIggvvaayy
ss¬¬aabb''eexxÊÊccxxIIÊÊGGss''eeTTAA  ..

eexxaaGGaavvCCaaCCMMnnYYyyGGaaeemmrriikkSSggeeKKmmiinneebbIIkk[[TTaahhaanneeTT  eeKKeeTTAA®®bbTTHHeeXXIIjjTTSSggKKMM
nnrrllkk''eennAAttaammppßßaarrnnaannaa  ddUUccCCaappßßaarrGGUULLSSBBiiccCCaaeeddIImm  ..  eebbIIEEbbrrCCaaeebbIIkk[[TTaahhaannvvii--
jj  KKWWeemmbbJJÇÇaakkaarrnnwwggkkaatt''®®VVkk''EExx´́ff¬¬eexxaaGGaavveennaaHH  ..kk~~̈̈gg{{kkaassEEhhrrkk∫∫ÁÁnnTTTTYYlleellaakk
GGKKrrddΩΩTTUUttGGaaeemmrriikkSSgghh¨̈nn--FF&&rreeddoonneennAAVVtt''ddMMbbggeennaaHH  TTaahhaanneeddIIrrkk∫∫ÁÁnneess¬¬øøkkeexxaa
GGaavvrrEEhhkk    eellaakkeeddoonnVVnnyykkeexxßßøøeellaakkeeTTAAeeKKaaHHpp˚̊aayyeeFFII√√BBIImmaass    eellIIssµµaaeesskk--  
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ssMMeeGGoott  eehhIIyymmaann®®bbssaassnn__ffaa  ––  pp˚̊aayyeellaakkeeFFII√√ssuuTTÏÏEEttBBIImmaass  EEttrraaÂÂss††  nniiggTTaa
hhaanneellaakkGGtt''VVyy  !!  ..

eettIIeehhttuuGGII√√VVnnCCaaBBYYkknnaayyTTaahhaannssaaFFaarrNNrrddΩΩCCYYyyBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ??  ee®®JJHH  ––
11--  BBYYkkeeKKnnSSKK~~aaeeCCOOttaamm®®BBHHrraaCCbbnnÊÊËËllssIIhhnnuu  EEddllEE®®sskkEEkk††gg@@BBIIeebb""kkSSggmmkk

ffaa  [[kkUUnneeccAAnnSSKK~~aarrtt''ccUUll´́®®BB  vvaayykkMMccaatt''bbnnkk∫∫tt''llnn''--nnll''  nniiggcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg
..  eehhttuueennHHeehhIIyyVVnnCCaaEExxµµrr®®kkhhmm  GGaacc®®bbmmUUllkkggTT&&BBVVnnyy""aaggqqaabb''rrhh&&ss  eeddaa
yyVVnnrraaCCbbnnÊÊËËllssIIhhnnuuCCYYyyEE®®sskkBBIIeebb""kkSSggppgg  nniiggeeddaayyTTuunn®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBBssII--
hhnnuueennAAxxııss''  kk~~̈̈gg®®ssTTaabb''cciitt††KKMMnniittkkssiikkrrEExxµµrr®®ssuukkEE®®ssccMMkkaarrppgg  ..

22--  BBYYkkeeKKeennAAEEttmmaannCCMMeennOOffaa  ((  rrhhUUttssBB√√́́ ff©©BBYYkkssIIhhnnuunniiyymm  kk**eennAAEEtteeCCOOdd
EEddll  ))  eeTTAA´́ff©©mmuuxx  sseemm††ccssIIhhnnuummuuxxCCaammkkddwwkknnSS®®bbeeTTssEExxµµrrvviijjCCaammiinnxxaann  ..  eehh
ttuueennHHeehhIIyy  eebbIIbbYYkkeeKKCCYYyykkggTT&&BBssIIhhnnuueennAAeeBBlleennHH  ((  11997700--7755  ))    eeTTAA´́ff©©mmuuxx  
BBYYkkeeKKcc∫∫aass''CCaaVVnnbbuuNN¥¥ss&&kkii††kkaann''EEttFFMMeeLLIIggEEffmmeeTToott  eennAAeeBBllEEddllsseemm††ccssII
hhnnuuyyaaggmmkkkkaann''kkaabb''GGMMNNaacc  CCaa®®bbmmuuxxrrddΩΩEExxµµrrvviijjeennaaHH  ..    kk~~̈̈ggKKMMnniittyyll''®®ccLLMMEEbb
bbeennHH‰‰gg  eeTTIIbbbbYYkkeeKKmmiinnyykkcciitt††TTuukkddaakk''ssiikkßßaaBBIIbbnnEExxµµrr®®kkhhmmddll''bbnnii††cceessaaHH  ..
kk~~̈̈ggCCMMeennOOrreebboobbeennHH  eeTTIIbbVVnnCCaallnn''--NNuunnVVnnbbJJÇÇËËnn®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬ggeeTTAA[[EExxµµrr®®kkhh
mmEEddrr  ..

bbrraaCC&&yy´́nnrrbbbbssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  KKWWmmaannkk**eeddaayyssaarrEEtteellaakkllnn''--nnll''ppÊÊaa
ll''EEttmm††gg  EEddllmmaannKKMMnniittxxII¬¬  KKWWmmYYyymmiinn®®BBmmeeFFII√√ttaammKKMMnniittrrbbss''®®TTgg''ssiirriimmtt::  EEddll[[
eeFFII√√KKttssIIhhnnuu  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrkkMMuu[[ssIIhhnnuurrtt''eeTTAAccUUllCCaammYYyyxxµµSSgg  ((  ®®bbEEhhllCCaallnn''--
nnll''xx¬¬aacc≤≤TTiiÏÏBBllTTwwkkssmm∫∫ff  EEddllVVKKUUyykk®®BBHHxxaann''rraaCC¥¥kkUUrr[[ppwwkkeehhIIyyss∫∫ffffaa
mmiinnkk∫∫tt''eeFFII√√KKttssIIhhnnuueeTT  ee®®JJHHllnn''--nnll''eeCCOOeellIIGGaaKKmmGGUUmmGGaammJJkk¥¥ssmm∫∫ffNNaa
ss''  ))  ..  TTII22--KKWWllnn''--nnll''mmiinn®®BBmmddkkBBYYkkssIIhhnnuunniiyymm[[GGss''eessaaHH  ..  EEffmmBBIIeellII
eennHHeeTToott  ttSSggBBIIllnn''--nnll''kk¬¬aayyCCaaBBiikkaarrss¬¬aabb''́́ ddeeCCIIggmmkk  ((  xxMM®®ttddrr{{bbGGMMNNaacctt
eeTTAAeeTToott  ))  llnn''--nnll''ffIIµµeennHHmmiinnddUUccllnn''--nnll''kkaallmmuunneessaaHH  ..  CCaaååTTaahhrrNN__®®KKaann''
EEtt®®bbBBnnÏÏffIIµµeekkµµggVVnnkkUUnn  kk**GGYYtt®®VVbb''eeKK‰‰gg  ®®bbkkaassttaammvviiTT¥¥¨̈  eekkaaHHeehhAAGGflfl̃̃uu--ssaavvuuFFBBII
llaann®®bbyyuuTTÏÏkkMMBBuuggxx¬¬SSggkk¬¬aa  mmkk®®VVbb''ddMMNNwwggccMMkkYYttmmiinnssmmeehhttuupplleennHH  ..  kkaallEExxµµrr
®®kkhhmmvvaayyPP~~MMeeBBjjxx¬¬SSggkk¬¬aaeennaaHH    llnn''--nnll''VVnneeFFII√√ssIImmaaddMMuuffµµ  rrYYcceehhIIyy[[yynn††eehhaaHH
yykkeeTTAAeeVVHHTTmm¬¬aakk''CCMMuuvviijjTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  CCaassiimmaakkaarrJJrrkkMMuu[[BBYYkkTTmmiiLLccUUllmmkkkk~~¨̈gg
®®kkuuggVVnn  ..  llnn''nnll''[[®®KKUUeess¬¬øøkkssJJkk''ss  ssııaayyffgg''yyaamm®®KKvvaassVVccGGgg˚̊rrnnSSmmuuxx
kkggTT&&BB  ccUUlleeTTAAvvaayyTT&&BByyYYnneeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  nniiggEExxµµrr®®kkhhmm
..ll..  KKWWllnn''--nnll''ccaatt''TTuukkBBYYkkyyYYnneeyyookkkkuugg--eeyyookkNNaammxxaaggeeCCIIgg  nniiggEExxµµrr®®kkhh
mmCCaaTTmmiiLL  CCaaeexxµµaacc®®JJyybbiissaacc  CCaass®®ttUUvvGGrrUUbbiiyy  EEddllKKaatt''eeCCOOffaa  ®®ttUUvvEEttccuuHHccaajj''
≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''BBuuTTÏÏmmnn††CCaaddaacc''xxaatt  ((??!!))  ..

❑                          ❑

❑
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bdivt†n_Xatkr
´́ff©©TTII1177  eemmssaa  11997755  CCaa´́ff©©mmhhaaeeCCaaKKCC&&yyrrbbss''bbnnEExxµµrr®®kkhhmmeellIIrrbbbbssaa

FFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  nniiggcc®®kkBBttii††GGaaeemmrriikkSSgg  ..  bb""uull--BBttVVnnbbJJÇÇaaPP¬¬aamm[[eeddjjCCeenn¬¬øøss
®®bbCCaaCCnneeccjjBBII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  eeddaayyKKµµaannkkaarrGGnnuuee®®KKaaHHeessaaHHeeLLIIyy  ..  ®®bbCCaaCCnnCCaagg
bbIIllaannnnaakk''  ((55)) VVnn®®ttUUvvccaakkeeccjjeeccaallppÊÊHHssMMEEbbggTTSSggbbgg≈≈MM  VVkk''EEbbkk®®JJtt''®®VVss''
EEmm""““  kkUUnnbbII††®®bbBBnnÏÏeeTTAATTIÍ́ TT@@  eeddaayyxx¬¬HHeennAA‰‰kkaarriiyyaall&&yy  eennAAssaallaaeerroonn  eeTTAAppßßaarr
eeTTAAeeBBTT¥¥ssYYrrGG~~kkCCmm©©WW  eennAAppÊÊHHbbggbbÌÌËËnn……mmiitt††PPkkii††̆̆ ˘̆..  ®®KKUUeeBBTT¥¥EEddll®®KKaann''EEttssMMuuBBnn¥¥aaeeBBll
eemmIIllGG~~kkrrbbYYss  kk**®®ttUUvveeyyaaFFaaVVjj''eeccaallPP¬¬aamm  ..  TTaahhaannssaaFFaarrNNrrddΩΩEEddlleePP¬¬cc
eeddaaHH‰‰kkssNNΩΩaanneeccaall  ®®ttUUvvBBYYkkeeyyaaFFaaVVjj''ss¬¬aabb''ccÂÂggaagg@@eeccaalleennAAeellIIpp¬¬ËËvvff~~ll''  ..
GG~~kkEEddllssaakkll∫∫ggBBnn¥¥aaeeBBllEErr""rr""  kk**®®ttUUvveeyyaaFFaaVVjj''eeccaall  ……KKbb''®®KKaabb''EEbbkkccUUllkk~~̈̈
ggppÊÊHHss¬¬aabb''TTSSgg®®KKYYssaarr  ..  mmnnuussßßEENNnnNNaann''ttaann''ttaabb''®®bbee®®CCoottKK~~aaeeccjjeellII®®KKbb''pp¬¬ËËvv
eeccjjBBIITTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..  eekkµµgg  mmnnuussßßccaass''CCrraa  GG~~kkCCmm©©WW®®ttUUvvss¬¬aabb''  eehhIIyy®®ttUUvveeVVHHbbgg''
ssaakkssBBeeccaallKKµµaanneeBBlleevvllaannwwggkkbb''[[VVnn®®ssYYlleeLLIIyy  ®®KKaann''EEtt®®KKbbnnwwgg®®kk--
NNaatt''ssMMBBtt''……kkeennÊÊll  kkUUnneeccAA……EEmm""““  kk**eeFFII√√ddMMeeNNIIrrKKµµaanneeKKaalleeddAAtteeTTAAmmuuxxeeTToott
ee®®JJHHxx¬¬aaccGGaaCC∆∆aaBBiiXXaattrrbbss''BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  ..

““BBuukkxxMM∆∆̈̈EEbbkkBBIImm††aayyxxMM∆∆̈̈  ((66)) CCaabb''CCaammYYyybbÌÌËËnn®®bbuussbbnnÊÊaabb''eeQQµµaaHHhhiiuunn--ssIIuuFFnn  nniigg
GGaammMMuuCCaa®®bbBBnnÏÏ  ®®BBmmCCaammYYyybbÌÌËËnn®®ssIITTII55  CCaassiissßßvviiTT¥¥aall&&yy1188mmiinnaa  eeQQµµaaHHhhiiuunn--ccaann''
FFII  ((77)) eeFFII√√ddMMeeNNIIrrttaammpp¬¬ËËvvkk∫∫aallff~~ll''  EE®®BBkk‰‰gg  eehhIIyyeeTTAArrss''eennAAkk~~̈̈gg®®ssuukkkkMMeeNNIItt
GGaammMMuuCCaakkUUnn®®bbssaarr®®ssII  ((  ®®bbBBnnÏÏssIIuuFFnn  ))  eennAAeexxtt††́́ ®®BBEEvvgg  ee®®ttIIyyxxaaggeekkIIttTTeenn¬¬eemmKKgg
kk~~̈̈ggPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··TTiiss  ..  ddll''rrddUUvv®®ccUUttkkaatt''qq~~SS11997755  GGggkkaarrbbUUJJ··VVnnCCeenn¬¬øøss®®bbCCaa
CCnnffIIµµ  [[eeTTAAeennAAee®®ttIIyyxxaagglliiccxx¬¬HHkk~~̈̈ggeexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ..  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈nniiggkkUUnnTTSSggGGss''KK~~aa
bbYYnnnnaakk''  kk**®®ttUUvvGGggkkaarrddaakk''TTiisseennHHEEddrr  eehhIIyyVVnneeTTAAeennAAkk~~¨̈ggPPUUmmii®®ttJJMMggÚÚssßßII
ssgg˚̊aatt''CC&&eeyyaa  ®®ssuukkccMMkkaarreellII  eexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  ttMMbbnn''55  PPUUmmiiPPaaKKåått††rrTTiiss  ..
eeddaayyxx√√HHCCaattii®®bbUUeettGGIIuunn  ee®®JJHHrrbbbbGGaaEExxµµrr®®kkhhmmvvaammiinnpp††ll''GGaahhaarr®®KKbb''®®KKaann''ddll''®®bb
CCaaCCnneeTT  ““BBuukkxxMM∆∆̈̈eehhIImmkk¬¬aayyCCaaddMMee◊◊eeddaayyKKµµaannff~~SSBB¥¥aaVVll  ..  BBYYkkvvaaVVnnddaakk''TTiiss““
BBuukkxxMM∆∆̈̈[[CCYYyybbiittÚÚssßßIIeeFFII√√kkEEÂÂJJççggllIIÌÌCCaammYYyy®®kkuummttaaccaass''@@eennAAkk~~̈̈ggPPUUmmii  ..        ‰‰bbÌÌËËnn®®ssII  

((55)) ®®bbCCaaCCnneekkIInneeLLIIggeeddaayyssaarrrrtt''eeKKccBBIIssÂÂggaammeexxtt††ee®®kkAAccUUllmmkkkkkkkkuujjkk~~̈̈gg®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ..
((66)) BBtt··mmaannssII††BBIIddMMNNwwggCCeenn¬¬øøssrrbbss''““BBuukkxxMM∆∆¨̈  KKWWmmiitt††EEtt--eemm""ggllIIVVnneerroobbrraabb''®®VVbb''xxMM∆∆¨̈  ..  EEtt--eemm""gg
llII  CCaaGGttiittssaaÂÂss††aaccaarr¥¥GGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrr--VVrrSSggeennAAvviiTT¥¥aall&&yyeenntt--yy""gg''EEddrr  ..        eennAAqq~~SS11997722  
VVnnpp¬¬aass''eeTTAAbbee®®ggoonnssmmNNssiissßßeennAABBuuTTiiÏÏkkvviiTT¥¥aall&&yy®®BBHHssuurraa®®mmiitt  ((PP~~MMeeBBjj))  ..  eeBBllEExxµµrr®®kkhhmm
CCeenn¬¬øøss®®bbCCaaCCnneennaaHH  mmiitt††EEtt--eemm""ggllII  VVnneeTTAArrss''eennAAkk~~̈̈ggXXMMuuCCaammYYyy®®KKYYssaarr““BBuukkxxMM∆∆̈̈  eeddaayyPPrrBBYYkk
vvaaffaa  CCaacciinnGG~~kkrrkkssIIuuBBIIeeddIImm  ..  EEtt--eemm""ggllIIVVnneeTTAAeellggCCaammYYyybbÌÌËËnn®®bbuussxxMM∆∆¨̈  eeBBll®®ccUUtt®®ssUUvvnnaaqq~~SS
11997755  ..  xxMM∆∆̈̈VVnnCCYYbbEEtt--eemm""ggllII  ee®®kkaayyeeBBllEEddllkkggTT&&BByyYYnnccUUllQQ¬¬aannJJnnkkaann''kkaabb''®®ssuukkEExxµµrr
ssBB√√́́ ff©©mmiitt††EEtt--eemm""ggllII  VVnnrrss''eennAAkk~~̈̈gg®®kkuugg  QUEBEC ®®bbeeTTsskkaaNNaaddaa  ..
((77)) bbÌÌËËnn®®bbuusseennHHssBB√√́́ ff©©eennAArrss''‰‰eexxtt††eeJJFFiissaatt''  ..
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hhiiuunn--ccaann''FFII  eeddaayyeennAAllIIvv  bbYYkkvvaakk**ccaatt''bbJJççËËlleeTTAAkk~~̈̈gg®®kkuummccll&&ttnnaarrII  mmiinnVVnneennAACCYY
bbCCMMuu““BBuukkxxMM∆∆̈̈eeTT  ..  yyUUrr@@eeTTIIbbVVnnssMMuucc∫∫aabb''eeKKmmkkeellgg““BBuukknniiggbbgg@@VVnnmm††gg  ..  eeBBll
eevvllaaeeccHHEEttkknn¬¬ggeeTTAA  mmiitt††EEtt--eemm""ggllIIVVnn®®ttUUvvGGggkkaarrddaakk''TTiiss[[eeTTAAPPÇÇÁÁrrEE®®ss    eellIIkk
TTMMnnbb''  CCIIkk®®bbLLaayy  eellIIkkPP¬¬WWEE®®ss  eehhIIyyVVnnCCYYbbKK~~aaCCaammYYyybbÌÌËËnn®®bbuussxxMM∆∆̈̈CCaajjwwkkjjaabb''  ..
kk~~̈̈ggEExxeemmssaa11997777  mmiitt††EEtt--eemm""ggllIIVVnneeTTAAeellgg““BBuukkxxMM∆∆̈̈eeTToottEEttbbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈VVnn®®VVbb''ffaa
““BBuukkxxMM∆∆̈̈VVnn®®ttUUvvGGggkkaarrddaakk''TTiiss[[eeTTAAyyaammTTMMnnbb''kkaallBBII®®VVMḾ́ ff©©mmuunn  ((ee®®JJHHkkaalleennaaHH
GGggkkaarrEExxµµrr®®kkhhmmåått††rrTTiiss  VVnneekkNNÎÎ®®bbCCaaCCnnkkggccll&&ttTTSSgg®®bbuussTTSSgg®®ssIIrraabb''mmWWuu
nnnnaakk''eeTTAAeellIIkkTTMMnnbb''TTwwkkqqaa))  ..  bbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈VVnnnniiyyaayy®®VVbb''EEtt--eemm""ggllIIffaa  ––  mmiitt††ttUUcc((kkgg
QQ¬¬bb))  VVnnyykkkkgg''mmkkddwwkk““BBuukkxxMM∆∆̈̈  eeddaayy[[KKaatt''eerroobbccMMeexxaaGGaavv  ee®®JJHH®®ttUUvvmmaannTTiiss
eeTTAACCYYyyyyaammTTMMnnbb''  ..  vvaa®®VVbb''ffaa  vvaaddwwkkeeTTAACCaassgg˚̊aatt''@@  vvaaddwwkk““BBuukkrrbbss''xxMM∆∆̈̈ttaammLLaa
nnCCaammYYyynniiggttaa@@dd´́TTeeTToott  EEddllmmkkBBIIPPUUmmiieeppßßgg@@mmkkCCYYbbCCMMuuKK~~aa  ..  ttSSggBBIIeeBBlleennaaHH
mmkk  VVtt''ddMMNNwwgg““BBuukkxxMM∆∆̈̈rrhhUUtt  ..  bbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈TTSSggbbIIVVnnccSS@@eemmIIllpp¬¬ËËvv““BBuukkmmiinneeXXIIjjvviill®®tt
LLbb''mmkkvviijjeessaaHH  ..  ddll''mmkk´́ff©©TTII22kkkk˚̊ddaa11997777  GGggkkaarrEExxµµrr®®kkhhmmPPUUmmiiPPaaKKåått††rrttMM
bbnn''55  ccaabb''CCeenn¬¬øøss®®bbCCaaCCnnffIIµµeessIIÊÊrrGGss''BBIIPPUUmmii    ffaayykkeeTTAA[[bbgg˚̊bbeeggII̊̊nnpplleennAA®®ssuukk
ffIIµµmmYYyyeeppßßggeeTToott  mmiinnccSSVVcc''yykk≤≤vvaa""nn''ee®®ccIInneeTTnnSSBBiiVVkk  ee®®JJHHeennAATTIIeennaaHHGGggkkaarrmmaa
nnrrbbss''GGaaccpptt''ppgg''VVnnssBB√√®®KKbb''TTSSggGGss''  ..  BBYYkkvvaaVVnn®®VVbb''ffaa  GGggkkaarrnnwwggddaakk''TTiiss
[[®®bbCCaaCCnnffIIµµeeTTAAeennAAttaammddggpp¬¬ËËvvCCaattiieeTTAAPP~~MMeeBBjj  ..    ææffaaVVnnGGggkkaarrpptt''ppgg''ssBB√√®®KKbb''
eennaaHH  GG~~kkxx¬¬HH  EEddllKKµµaannTTiisskk**ssMMuueeKKeeTTAACCaammYYyyEEddrr  eeddIImm∫∫IIVVnnCCYYbbCCMMuubbggbbÌÌËËnnkkUUnneeccAA  ..
kkaalleennaaHH  bbÌÌËËnn®®ssIIxxMM∆∆̈̈eennAAkk~~̈̈ggkkggccll&&tt  kkMMBBuuggCCMMrrHHeessµµAAccMMkkaarrmmnn  ddll''ææffaabbgg®®bbuussbb
gg®®ssII®®ttUUvveeKKCCeenn¬¬øøss  kk**TTMMllaakk''ccbbeeccaallrrtt''rrllHHrrllSSggmmkkCCYYbbbbgg    eehhIIyyssMMuueeTTAACCaa
mmYYyyeeKKEEddrr  ..  ®®bbCCaaCCnnffIIµµTTSSggGGss''®®ttUUvvBBYYkkvvaaddwwkkTTSSggLLaann@@  ((LLaann®®TTuugg))  yy""aaggEENN
nnyykk  eeTTAAvvaayyssmm¬¬aabb''kkbb''rreeNN††AAeennAAkk~~̈̈ggccMMkkaarreekkAAssflflUUGGUUrrGGNN††ËËgg  ccmm©©aayy2200KK˘̆mm˘̆BBIIPPUU
mmii  ..  BBYYkkvvaaVVnnCCIIkkrreeNN††AAyy""aaggFFMMddUUccCCaa®®ssHHTTwwkkTTuukkCCaammuunnxxÊÊgg''mmYYyyEExx  ..  vvaassmm¬¬aabb''ttSS
ggBBIITTaarrkk  eekkµµggttUUcc  mmnnuussßß®®bbuuss®®ssII®®KKbb''vv&&yy  TTSSgg®®ssIImmaann´́ppÊÊeeJJHHppgg  ..  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[
ssMMEErrkk  QQWWccaabb''́́ nnBBYYkkGG~~kkeeTTaassææssUUrreeTTAAddll''PPUUmmii  BBYYkkvvaaVVnnccaakk''eemm®®kkUUeePP¬¬ggnniiggccMMeerroo
ggbbddiivvtt††nn__  ((rrMMllaayy®®ssuukkrrMMllaayyssggmmEExxµµrr))  llaann''ææxx¬¬SSggkkggrrMMBBgg  ..  kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''
eennHH  KKWWbb""uull--BBtteeccjjbbJJÇÇaaBBIIPP~~MMeeBBjjmmkkee®®kkaayy  EEddllvvaassmm¬¬aabb''VVnnKKNNPPUUmmiiPPaaKKbbUU
JJ··kk∫∫tt''ccUUll´́ddyyYYnneeQQµµaaHHeessaa--PPwwmmeennaaHHmmkk  ..  bb""uull--BBttVVnn[[bbJJÇÇaassmm¬¬aabb''TTSSgg
eeyyaaFFaakk∫∫tt''  rrYYmmTTSSgg®®bbCCaaCCnnffIIµµkk~~̈̈ggPPUUmmiiPPaaKKåått††rrnniiggbbUUJJ··TTiiss  ..  vvaayykkyynn††eehhaaHHeeTTAA
TTmm¬¬aakk''xxiittbb&&NNˆ̂  [[BBYYkkeeyyaaFFaabbUUJJ··ddaakk''GGaavvuuFFccuuHHccUUllGGggkkaarrnnwwggGGPP&&yyeeTTaass[[
EEttee®®kkaayyhhUUttGGaavvuuFFGGss''eehhIIyy    bb""uull--BBttbbJJÇÇaa[[ddwwkkeeyyaaFFaabbUUJJ··TTiissTTSSggGGss''xxÊÊgg''
bbYYnnmmWWuunnnnaakk''  yykkmmkkvvaayyTTmm¬¬aakk''rreeNN††AAeennAA®®ttgg''rrkkaaeekkaagg  eexxaaGGaavv  mmYYkk    eennAAeeccaallrraatt''
rraayy  ‰‰kk¬¬iinnssÌÌ̈̈yyeexxµµaaccBBYYkkeeyyaaFFaabbUUJJ··PPaayyrrhhUUttddll''ee®®ttIIyymm≈≈aaggxxaaggll√√aaeeTTrr  eennHHeebbII
ttaammeesscckkII††rraayykkaarrNN__rrbbss''eellaakkyyUU--ssMMbbUUrr  GGttIIttnnaayykkbbuuKKlliikkmmFF¥¥mmssiikkßßaa®®kkuu
ggPP~~MMeeBBjj  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggmm""uuggeerr""GGaall''®®bbeeTTsskkaaNNaaddaa  ..

‰‰mm††aayyxxMM∆∆̈̈vviijjVVnnCCeenn¬¬øøsseeccjjeeTTAA®®ssuukkkkMMeeNNIItteennAAeekkaaHHxxßßaacc''kkNN††aall      xxaagg
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eekkIIttee®®CCaayyccgg√√aa  EEtteeddaayyCCaa®®bbCCaaCCnnffIIµµ  ®®VVMMmmYYyyEExxee®®kkaayykk**®®ttUUvvGGggkkaarrCCeenn¬¬øøsseecc
jjbbnn††mmkkddll''eexxtt††eeJJFFiissaatt''  ccuuHHeeTTAAqq©©aayyddaacc''®®ssyyaallBBIIff~~ll''CCaattiiCCaagg3300KK˘̆mm˘̆
CCaattMMbbnn''́́ ®®BBKKµµaann®®ttIIssaacc''  CCaammYYyybbÌÌËËnn®®bbuussllIIvv  hhiiuunn--ssIIuuffaa  ((bbÌÌËËnnTTII66))  bbÌÌËËnn®®ssIIhhiiuunn--
®®ssII  ((bbÌÌËËnnTTII77))  nniiggbbÌÌËËnn®®bbuusseeBBAAhhiiuunn--vvNNˆ̂ddaarraa  eehhAAhhflfluucc  ((77)) ..  bbÌÌËËnn®®bbuussssIIuuffaa  ®®ttUU
vv®®bbFFaannkkggccll&&ttkkggQQ¬¬bbccaabb''yykkeeTTAAccaakk''kkssmm¬¬aabb''  BBIIbbTTllYYcckkaacc''eeJJttmmYYyyssMM--  
rrnn''®®kkBBHH  EEddllrrbbbbGGggkkaarrvvaakkMMNNtt''[[GGgg˚̊rrmmYYyykkMMbb""uugg  ((TTmm©©nn''xxÊÊgg''220000®®kkaamm))  ssMMrraabb''
KK~~aa1100nnaakk''kk~~̈̈gg11´́ff©©  ..  mm††aayyxxMM∆∆̈̈eeddaayymmaanneerraaKKCCmm©©WW®®kkBBHH®®bbccSSkkaayyppgg  NNaammYYyyGGtt''
GGaahhaarrppgg  eehhIIyyddll''TTTTYYllddMMNNwwggBBIIbbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈®®ttUUvvBBYYkkGGaaeeffII¬¬mmeexxµµAAbb""uull--BBttssmm¬¬aabb''eeccaa
lleeTTootteennaaHH  kk**bbNN††aalleerraaKKkkaann''EEttxx¬¬SSgg  ..  eeBBllCCiittppuuttddeeggIİ̇mm,,  ttaammssMMddIIbbÌÌËËnn®®bbuuss
eeBBAA,,  mm††aayyxxMM∆∆̈̈VVnn[[bbÌÌËËnnxxMM∆∆̈̈eeTTAAssMMuuss˚̊rreett~~aattmmYYyyss¬¬aabb®®JJBBIImmIIccuuggeePPAAeerraaggVVyyrrYYmm  EEtt
eemmssaammaann¥¥eennaaHHvvaaeeqqII¬¬yyttbbvviijjffaa  ––  ««  KKµµaannss˚̊rrKKµµaannssIIÌÌeeTT  BBYYkkmmII1177eemmssaa[[vvaass¬¬aabb''
®®ssLLHH[[GGss''eeTTAA  !!  »»  ..  mm††aayyxxMM∆∆̈̈VVnnTTTTYYllmmrrNNPPaaBBTTSSggkkII††eevvTTnnaanniiggQQWWccaabb''  ..
bbÌÌËËnn®®bbuussxxMM∆∆̈̈VVnnbbJJçç̈̈HHssBBmm††aayyxxMM∆∆̈̈ppÊÊaall''́́ dd  ((qq~~SS11997777))  ..  ‰‰bbÌÌËËnn®®ssIITTII77kk**mmaannCCmm©©WWKKµµaa
nnff~~SSBB¥¥aaVVll  eehhIIyyVVtt''bbgg''CCIIvviitteennAATTIIeennaaHHEEddrr  ..

kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''mmaannssPPaaBBxx¬¬SSggkk¬¬aaNNaass''kk~~̈̈ggkkMMLL¨̈ggqq~~SS11997777  ..  eennAAPPUUmmiiPPaaKK
åått††rrnniiggbbUUJJ··TTiiss  CCaaBBiieesssseennAAee®®kkaayyEEddlleessaa--PPwwmmVVnnkk∫∫tt''ccUUll´́ddKKSS®®TTyyYYnn
eehhIIyyeellIIkkTT&&BBssMMeeddAAmmkkPP~~MMeeBBjj  ..  ee®®kkaayyssmm¬¬aabb''eessaa--PPwwmmrrYYcceehhIIyy  bb""uull--BBtt
bbJJÇÇaa[[eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmvvaayyssMMrruukkccUUlleeTTAAkk~~̈̈ggddIIeevvoottNNaamm  ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrr
ee®®kkaammGGss''CCaaee®®ccIInnJJnn''  ..  ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__BBIIEExxµµrree®®kkaammmm~~aakk''eeQQµµaaHHffaacc''--QQ~~aa
gg  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAA®®kkuuggGGUULLSSBBIIyy""aa  rrddΩΩvvaa""ssiiuunneettaannffaa  ––  ««  yyYYnnVVnnddwwggssƒƒaannkkaarrNN__
eennHHmmuunn  eehhIIyy[[ddMMNNwwgg®®bbCCaaCCnnyyYYnnddkkxx¬¬ÁÁnnffyy  ‰‰EExxµµrree®®kkaammeeKKmmiinn[[ddwwggeessaaHH
eeLLIIyy  TT&&BBbb""uull--BBttkkaabb''ssmm¬¬aabb''PPaaKKee®®ccIInn  CCaaCCaattiiyyYYnnssJJÇÇaattiieeddIImmEExxµµrree®®kkaammbb""uu--
eeNNˆ̂aaHH  ..  mmuunnnnwwggTT&&BByyYYnnccUUllQQ¬¬aannJJnn®®ssuukkEExxµµrr  BBYYkkbb""uull--BBttmmiinnGGaacckkaann''kkaabb''ttMM
bbnn''xxaaggeekkIIttee®®ttIIyyTTeenn¬¬eemmKKggPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··VVnneeTT  ®®bbCCaaCCnnmmaannkkaarrrrMMeeCCIIbbrrMMCCYYllbbHH
eeVVrrttTTll''ss¬¬aabb''rrss''CCaammYYyyBBYYkkkkggQQ¬¬bb  ..  mmaanneerrOOggGG~~kkxx¬¬SSggBBUUEEkkeeccjjCCYYyyGG~~kk®®ssuu
kk  mmaanneerrOOggeellaakkttaasskk''ss  ((ccaarrbbuurrssyyYYnn))  ccUUllmmkkbbgg˚̊ccllaaccllBBYYkkbb""uull--BBtt
eebbIIeeyyaaFFaaeeddjjttaammkk**eeKKccxx¬¬ÁÁnnVVtt''rrkkmmiinneeXXIIjjeeLLIIyy  ((88)) ..  ‰‰eennAAVVtt''ddMMbbggmmaann
JJkk¥¥ccccaammGGaarraammxxßßwwbbttKK~~aaBBIImmaatt''mmYYyyeeTTAAmmaatt''mmYYyyffaa  ––  ««  GG~~kkmmaannbbuuNN¥¥CCiitteekkIItt
eehhIIyy˘̆˘̆˘̆ xx¬¬HHeeTToottffaaeekkIItteehhIIyy  EEtteeccjjttaammqqÌÌwwggCCMMnnIImm††aayy  mmiinnddUUccmmnnuussßßssaammJJÔÔ
FFmmµµttaaeeTT˘̆˘̆˘̆  xx¬¬HHeeTToottffaaBBYYkkeeyyaaFFaa®®bbuuggssmm¬¬aabb''TTSSggmm††aayyTTSSggkkUUnn  EEtteeyyaaFFaaeennaaHH®®ttUUvv
ss¬¬aabb''xx¬¬ÁÁnn‰‰ggvviijj  »»  ..  eebbIIttaammeessµµrr˘̆˘̆˘̆  eennHHCCaassÂÂggaammcciitt††ssaaÂÂss††rrbbss''BBYYkkyyYYnneehh--
gg--ssMMrriinn  bbMMppuuss[[EExxµµrrEEddllmmaannCCMMeennOOrrgg''ccSSEEttGG~~kkmmaannbbuuNN¥¥mmkkCCYYyyeennaaHH  [[KKSS®®TT
BBYYkkvvaa  ..

‰‰kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''®®bbCCaaCCnnttMMbbnn''PPUUmmiiPPaaKKåått††rrnniiggbbUUJJ··eennaaHH        KKWWeeFFII√√eeddaayyrreebboobb  

((77)) bbÌÌËËnn®®bbuusseennHHssBB√√́́ ff©©eennAArrss''‰‰eexxtt††eeJJFFiissaatt''  ..
((88)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''eellaakkhhuukk--GGUUnnllaaggeennAA®®kkeeccHH  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aa..
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eeXXaarreeXXAAbbMMppuutt  ddUUccCCaaBBMMuuEEmmnnCCaaCCaattiiEExxµµrrddUUccKK~~aabbnnii††cceessaaHH  ..  bb""uull--BBttbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aa
bb''eeccaallTTSSgg®®KKYY@@  ..  ssUUmm∫∫IIccll&&ttEEddllKKµµaann““BBuukkmm††aayy  KKµµaannddwwggeerrOOggGGII√√eessaaHH  kk**®®ttUUvv
BBYYkkvvaaGGUUsskkyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallEEddrr  KKWWvvaaeeFFII√√ttaammssuuPPaassiittcciinnffaa  ––  ««  CCMMrrHHeessµµAAKKWW
CCIIkkTTSSggÚÚss  »»  bbgg˚̊aarrkkMMuu[[mmaannkkaarrssggsswwkknnwwggBBYYkkvvaaeeTTAA´́ff©©ee®®kkaayy  ..  kkUUnneekkµµgg  TTaarrkk
®®ttUUvvBBYYkkvvaaccaabb''eeVVkkssmm¬¬aabb''nnwwggKKll''eett~~aatt  KKll''ss√√aayy  KKll''ddUUgg  eeVVHHeeLLIIggeellIIyykkCCMM
BBuuHHTTuuggrrgg  ..  vvaarrMMeellaaPP®®ssIIrrYYccssmm¬¬aabb''eeccaall  ..  vvHHmmnnuussßßTTSSggrrss''yykkeeff¬¬IImmeeTTAAqqaarrssIIuu
yykk®®bbmmaatt''ppwwkkEEkk¬¬mm®®ssaa  nniiggbbJJÇÇËËnneeTTAA®®ssuukkcciinneeFFII√√ff~~SScciinnEEssEEkkeerraaKK  ..  rreeNN††AAFFMM@@
eeBBjjeeddaayyeexxµµaaccrraabb''JJnn''  ..  KKll''ddUUgg  KKll''eett~~aatt  eennAA®®bbLLaakk''QQaammeennAAeeLLIIyyeeBBll
TT&&BByyYYnnccUUllmmkkQQ¬¬aannJJnn®®ssuukkEExxµµrr  eehhIIyyyykkVVnnPP~~MMeeBBjjeennAA´́ff©©TTII77  mmkkrraa  1199--
7799eennaaHH  ..  

kk~~̈̈ggJJkk''kkNN††aallqq~~SS11997788  bb""uull--BBttbbJJÇÇaa[[CCeenn¬¬øøss®®bbCCaaCCnneexxtt††ss√√aayyeerroogg
mmkkPP~~MMeeBBjjyykk®®kkmmaaBBNN··´́bbttggmm~~aakk''mmYYyy  rrYYcceehhIIyyddwwkkCCJJÇÇËËnnttaammrreeTTHHeePPII¬¬ggmmkk
TTmm¬¬aakk''eeccaalleennAAeexxtt††eeJJFFiissaatt''  ..  BBYYkkGG~~kkmmaann®®kkmmaaBBNN··́́ bbttggeennHH  KKWW®®ttUUvvGGggkkaarr
eexxtt††eeJJFFiissaatt''TTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIbb""uull--BBttmmkk[[ssmm¬¬aabb''eeccaallTTSSggGGss''  ee®®JJHHssuuTTÏÏCCaa
BBYYkkkk∫∫tt''  kk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr  ..  eeKKGGUUsskkyykkBBYYkkss√√aayyeerrooggTTSSggGGss''  mmiinnffaaCCaa®®bbCCaa
CCnn  eemmkkgg  KKNN:XXMMuu  KKNN:GGII√√@@eeTT  yykkeeTTAAvvaayykkaabb''ssmm¬¬aabb''eeccaalleennAA‰‰vvaallEE®®ss
ee®®kkAAPPUUmmii  ..  mmaanneemmkkggnnaarrIImm~~aakk''kk¬¬aahhaannNNaass''VVnnnniiyyaayyffaa  ––  eettIIBBYYkkeeKKmmaannkkMMhhuu
ssGGII√√VVnnGGggkkaarryykkBBYYkkeeKKmmkkssmm¬¬aabb''yy""aaggeennHH  ??  BBYYkkeeyyIIggVVnnbbMMeerrIIGGggkkaarr  eessµµaaHH
®®ttgg''GGggkkaarrGGss''BBIIcciitt††BBIIeeffII¬¬mm  eennAATTIIbbJJççbb''BBYYkkeeyyIIggVVnnTTTTYYllppllEEbbbbeennHHeeTTAAvviijj!!
mmiinnVVcc''ccggmmuuxxyykkeeTTAAeeTT  ssmm¬¬aabb''eeyyIIggeennAATTIIeennHHccuuHH  !!  ..  eekkµµgg®®ssIImm~~aakk''GGaayyuu®®VVMMbbYYnn
qq~~SS®®ttUUvvBBYYkkeeBBCCŒŒXXaattyykkeeTTAAvvaayyssmm¬¬aabb''EEttmmiinnccMMFF©©nn''®®KKaann''EEttssnn¬¬bb''  eeggIIbbddwwggxx¬¬ÁÁnnBBII
ssnn¬¬bb''kk**eeddIIrrccUUllmmkkkk~~̈̈ggPPUUmmiivviijj  ..  ®®bbCCaaCCnnmmUUllddΩΩaannVVnn®®VVbb''[[rrtt''eeKKccxx¬¬ÁÁnneeccjj
eeTTAA  EEttKK~~aaggIIeeggIImmiinnddwwggrrtt''eeTTAATTIINNaa  ..  kkggQQ¬¬bbmmkkddll''eeXXIIjjkk**ccaabb''yykkeeTTAAdduuttTTSS
ggrrss''  EE®®sskkTTFFaakk''kkeeÂÂJJÇÇaallllaann''rrMMBBggTTMMrrSSddaacc''xx¥¥ll''ss¬¬aabb''  ..  eexxµµaaccGG~~kkeexxtt††ss√√aayy
eerrooggrraabb''mmWWuunnnnaakk''ss¬¬aabb''KKrreeCCIIggeellIIKK~~aaKKµµaannkkbb''eeTT  eeccaallrraatt''rraayykkNN††aallvvaalleehhIImm
ssÌÌ̈̈yyPPaayymmkkddll''PPUUmmii  ((99)) ..  eennAACCaayyEEddnnss√√aayyeerroogg  mmaannBBYYkkss~~ËËlleevvoottmmiijjddUUcc
eehhgg--ssMMrriinn  ((mmiinnTTSSggGGss''eeTT))  mmaannKKMMnniitt®®ssLLaajj''nniiggbbMMeerrIIyyYYnnttSSggBBIIssmm&&yy≤≤ssßß
rr:mmkkeemm""¬¬HH  ..  kk~~̈̈ggssmm&&yyssIIhhnnuuBBYYkkeennHHrrss''eennAAllaakk''xx¬¬ÁÁnneeFFII√√CCaa®®bbCCaaCCnnrrkkssIIuuFFmmµµttaa
EEttmmiinnccuuHHccUUllCCaammYYyyrrbbbbddwwkknnSSssIIhhnnuueeTT  ddUUccCCaa®®KKUUbb""kk''eennAAPPUUmmiissaagg  xx¬¬HHrrkkssIIuurrtt''
BBnnÏÏnnSS≤≤vvaa""nn''yykkeeTTAAllkk''  ddUUccCCaakkrrNNIIeemmEExxµµrreevvoottmmiijjeehhgg--ssMMrriinn  EEddllrrkkssIIuuddwwkk
®®CCUUkkeeTTAAllkk''eennAACCaayyEEddnnyyYYnnCCaaeeddIImm  ..

((99)) ttaammeesscckkII††[[kkaarrNN__rrbbss''GG~~kk®®ssIIKKIImm--ssaann  nnaammeeddIImmPPUU--BBUUnn  CCaabbÌÌËËnn®®ssIInnYYnn--CCaa  ((CCaakkUUnncciiJJççww
mmrrbbss''GGMMuuxxaagg®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆¨̈))  ..  eeBBllmmkkCCYYbbCCMMuuCCaammYYyybbggbbÌÌËËnnmm††aayyyyaayyeeBBjj  eennAAvvtt††KKrrkknn¬¬HHEExxee®®kkaayy
yyYYnnyykk®®ssuukkEExxµµrrVVnn  ffaaVVnnCCeenn¬¬øøssmmkkrrss''eennAAeexxtt††eeJJFFiissaatt''  VVnneeXXIIjjeerrOOggkkaabb''ssmm¬¬aabb''BBYYkk
eexxtt††ss√√aayyeerrooggeennHH  ..  ‰‰kkUUnn®®bbuusscc∫∫ggrrbbss''KKaatt''eeQQµµaaHHssll''  QQWWeehhIIyyrrtt''BBIIkkggccll&&ttmmkkddaacc''
xx¥¥ll''ss¬¬aabb''eennAAnnwwggkkSSCCeeNNII††rrxxÊÊmmnnwwggmmuuxxmm††aayy  ..  ‰‰kkUUnn®®bbuussmm~~aakk''eeTToott  ®®ttUUvvkkggQQ¬¬bbyykkeeTTAAdduutt
ssmm¬¬aabb''TTSSggrrss''  ee®®JJHHvvaaxxiiÇÇllBBuutteeFFII√√QQWW  ..
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eennAAVVtt''ddMMbbgg  PPUUmmiiPPaaKKJJyy&&BB¥¥TTiissBBYYkkGGggkkaarrmmUUll--ssmm∫∫ttii††kk**mmiinnGGnn''EEddrr  kk~~̈̈gg
kkaarrkkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrreennHH  ..  ®®bbCCaaCCnnttMMbbnn''bbYYnnxxaaggee®®kkaammGGttIItt®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ®®ttUUvv
ss¬¬aabb''vviinnaassTTSSggPPUUmmii@@  eeddaayyssaarrBBYYkkvvaabbggÌÌtt''VVyy  nniiggccaabb''yykkeeTTAAvvaayyssmm¬¬aabb''eeccaa
llbbnn††KK~~aa  ..  GG~~kkllYYccrrtt''eeccjjBBIIttMMbbnn''44ssMMeeddAAeeTTAACCaayyEEddnn´́ff  mmaannsswwggrraall''́́ ff©©  xx¬¬HH
rrtt''mmkkssMMuueennAAvvtt††KKrr    GG~~kkxx¬¬HH®®ttUUvvQQ¬¬bbccaabb''VVnnkk**®®ttUUvvBBYYkkvvaassmm¬¬aabb''eeccaalleeTTAA  ..    ‰‰GG~~kk  
XXMMuuvvtt††KKrrkk**llYYccrrtt''eeTTAA®®ssuukkeessoommEEddrr  eeTTAAmm††ggCCaa®®kkuummddbb''……´́mm∏∏nnaakk''  ccMMnnYYnnBBIIrrbbIIGGaaTTiitt¥¥
mmaannddMMNNwwggffaammaannGG~~kkllYYccrrtt''  ..  eeddaayyGGtt''xx¬¬SSggeeBBkk  ®®bbuuss@@EEddllkkMMBBuuggPPççÁÁrrkk**ddYYll
ss¬¬aabb''PP¬¬aamm  eekkµµgg@@ss¬¬aabb''mmuunneeKK  rrYYcceeTTIIbbmmnnuussßß®®bbuussee®®JJHHxx√√HHGGaahhaarrpp††ll''ffaammBBll
ddUUccCCaass˚̊rr  CCaattii®®bbUUeettGGIIuunn  ((®®ttII  ssaacc''  ssflfluutt))  ‰‰®®ssIIss¬¬aabb''ee®®kkaayyEEttttiiccee®®JJHH®®ssIImmiinn
ssUUvv®®ttUUvvkkaarrzzaammBBllkk~~̈̈ggssJJ··ggkkaayyeeTTIIbbGGaacc®®TTSS®®TTVVnnyyUUrrCCaagg  ..

GG~~kkxx¬¬HHeeddaayyGGtt''xx¬¬SSggeeBBkkeeTTAA  kk**hhflflaanneeTTAAllYYccKKaass''eexxµµaacckkbb''ffIIµµ  GGaarryykkssaacc''
mmkkllYYcceess©©aarr  ……GGSSggTTTTYYllTTaannssMMrrnn''®®kkBBHH  yykkkkii††lleecckkkkii††llll˙̇̈̈ggmmkkbbrriieePPaaKKllaa
yynniigg®®ttkkYYnn  nnSS[[ccuuHHrraaKKrrhhUUttVVtt''bbgg''CCIIvviitt  ..  xx¬¬HHeeTTootteeTTAAllYYccbbUUtt®®ssUUvv  llYYccKKaass''
ddMMLLËËgg  ®®ttaavv  eehhIIyy®®ttUUvvkkggQQ¬¬bbccaabb''VVnnssmm¬¬aabb''eeccaalleeTTAAeeTToott  ..  kk~~̈̈ggPPUUmmiivvtt††KKrrEEdd
llxxMM∆∆̈̈rrss''eennAA  BBYYkkeemmkkggrraayykkaarrNN__eeTTAAXXMMuu  @@[[kkggQQ¬¬bbmmkkyykkmm††ggmmYYyy@@eeTTAAssmm¬¬aa
bb''eeccaallss©©aatt''@@  ..  ‰‰xx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆̈̈ppÊÊaall''kk**mmaanneeQQµµaaHHkk~~̈̈ggbbJJÇÇIIeexxµµAArrbbss''BBYYkkvvaaEEddrr  CCaammYYyynniigg
eellaakkttaassUUrr--CCiitt  GGttIIttGGnnuuKKNNeexxtt††VVtt''ddMMbbgg  ((1100)) ..  GG~~kkbbMMJJnnssIIllFFmm··ssaahhaa
yyssµµnn''KK~~aa  ®®ttUUvveeKKyykkeeTTAAvvaayyssmm¬¬aabb''eennAAmmuuxxGGgg®®bbCCMMuu  ..  GG~~kkxxiiÇÇlleeKKccEEkkmmiinn®®BBmmeeFFII√√
kkaarrrrYYmm  GG~~kkQQWWee®®ccIInnkk**®®ttUUvvkkggQQ¬¬bbGGUUsskkyykkeeTTAAEEddrr  ..  bbggyyYYgg((GGttIIttKKyy)),,  eellaa
kkhhaabb''--hhUUyy  ((nnaayyEEpp~~kkbbuuKKlliikk®®KKUUmmFF¥¥mmssiikkßßaaVVtt''ddMMbbgg))  kk**eeKKyykkeeTTAAEEddrr  eeddaa
yyPPrriiyyaaKKaatt''eeFFII√√[[eellccææffaa  eebbIIkkMMuuEEtt®®ssuukkddUUeecc~~HHeemm""¬¬HHbbII††KKaatt''mmaannbbuuNN¥¥ss&&kkii††FFMMCCaammiinn
xxaann  ..  KKaatt''ffaaeellaakkeesskk--ssMMeeGGoott  eeccAAhh√√aayyeexxtt††VVtt''ddMMbbggVVnneessII~~rr[[bbII††KKaatt''JJ--
kk''ss&&kkii††®®VVMM  JJkk¥¥eennHHææccUUllddll''®®tteeccookk®®bbFFaannnnaarrIIeeQQµµaaHHeerroobb  EEddllkkMMBBuuggCCaann''GGgg˚̊rr
rrYYccddll''KKNN::XXMMuu@@kk**CCeenn¬¬øøss®®KKYYssaarrKKaatt''eeTTAAeennAAccuuggXXMMuuvvtt††KKrr[[EEcckkkk††aarrCCiittPP~~MMssMMeeBBAA
bbnnii††ccmmkkQQ¬¬bbkk**mmkkyykkeellaakk®®KKUUhhaabb''--hhUUyyeeTTAAssmm¬¬aabb''eennAAGGNN††ËËgg®®BBIIgg  ..  GG~~kkxx¬¬HH
eeTToottEEddllxxMMllaakk''xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyy®®ttUUvvEEbbkkkkaarrNN__nnwwggssMMddII®®bbBBnnÏÏ  ee®®JJHHmmiinneeccHHllwwbbkkwwbb
yykkmmkkpp††ll''[[®®bbBBnnÏÏ  EEddllGGtt''ssIIuueeddaayyKK~~aammaannxx¬¬ÁÁnnCCaaGGttIIttrrddΩΩkkaarr  kk**bbNN††aall[[mmaa
nnCCeemm¬¬aaHHbbII††®®bbBBnnÏÏ  ®®bbBBnnÏÏEE®®sskk……eeCCrr  eeFFII√√[[EEbbkkkkaarrNN__BBIImmuuxxddMMEENNggbbII††  kkggQQ¬¬bb
kk**mmkkGGUUsskkyykkeeTTAA˘̆˘̆˘̆  xx¬¬HHeeTToottkk**ssuuxxcciitt††llYYccrrtt''eeccjjeeTTAA´́ff  ddUUccCCaaeellaakkbbUUrraa""nn''CCaa
eeddIImm  ..  BBYYkkllYYccrrtt''PPaaKKee®®ccIInn  ®®ttUUvv´́ffCCaayyEEddnnssmm¬¬aabb''eeccaall    yykkmmaass®®VVkk''EEddll
CCaabb''nnwwggxx¬¬ÁÁnn  ..  eeccAA®®bbssaarrGGMMuuxxSSeeQQµµaaHHppll¬¬aa  ((  GGttIIttss&&kkii††bbIIeebbIIkkyynn††eehhaaHH  ®®ttUUvvCCaajjaa    

((1100)) kkggTT&&BByyYYnnkkaann''kkaabb''VVnn®®kkuuggVVtt''ddMMbbggeehhIIyyeennAA´́ff©©TTII1122mmkkrraa  ®®bbCCaaCCnnVVnnllbbqq¬¬ggssÊÊwwgg
ccUUllmmkkPPUUmmiivvtt††KKrreerrIIyykk®®TTBB¥¥  EEtt®®ttUUvvbb""HHQQ¬¬bbyyaammrrbbss''vvaa  ´́ff©©TTII1133˘̆˘̆˘̆  QQ¬¬bbEEddllvvaaddaakk''yyaammkk~~¨̈gg
PPUUmmiiss©©aatt''QQwwgg  kk**VVjj''BBYYkk®®bbCCaaCCnnEEddllllbbccUUlleeTTAAPPUUmmiiss¬¬aabb''GGss''CCaaee®®ccIInn  ..  GG~~kkEEddllccUUlleeTTAA
eerrIIkk~~¨̈ggppÊÊHHKKNN::XXMMuu  VVnneeXXIIjjssMMeeNNAAbbJJÇÇIIrraayyeeQQµµaaHHEEddlleeKK®®ttUUvvyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''  ..  eeQQµµaaHHssmm¬¬aa
bb''rrYYccBBYYkkvvaaKKUUsseeccaall  eeQQµµaaHHxxMM∆∆̈̈eennAA®®ttgg''eellxx332288  ..  eeQQµµaaHHeellaakkttaassUUrr--CCiitteennAABBIImmuuxxxxMM∆∆̈̈  eennAAEEtt55
nnaakk''eeTToottddll''eevvnnxxMM∆∆̈̈  ..
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ttiinnYYnn--CCaappgg  ))  kk**®®ttUUvveeKKyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''kkbb''GGgg˚̊aammeennAAGGNN††ËËgg®®BBIIggEEddrr  eeddaayyBBYYkk
QQ¬¬bbvvaammkkyykkffaa  [[eeTTAACCYYyyCCJJÇÇËËnnGGMMbbiill‰‰XXMMuu  ..  ffIIKKIICCaaKKiijjkk**eeKKyykkeeTTAAEEddrr  vvaayy
eeFFII√√TTaarruuNNkkmmµµmmYYyy´́ff©©@@EE®®sskkeerraaTTii__rrMMBBggTTMMrrSSss¬¬aabb''  ..  kkUUnnffIIKKIIBBIIrrnnaakk''eeQQµµaaHHkkaanniiggeekkIInn
mmiinnssuuxxcciitt††mmkk®®bbeeTTssTTII33nnwwggeeKKeeTT  mmkkccUUllrrYYmmccllnnaattssflflUUrr˘̆CC˘̆rr˘̆bb˘̆xx˘̆eennAACCaayy
EEddnnccSSssggsswwkknnwwggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmvviijj  ..  eennAAmmaannGG~~kk‰‰eeTToottCCaaee®®ccIInnEEddllxxMM∆∆̈̈mmiinnccSS
eeQQµµaaHHGGss''  EEttkk~~̈̈ggccMMeeNNaammGGttIItt®®KKUUnniiggssaaÂÂss††aaccaarr¥¥vviiTT¥¥aall&&yyeenntt--yy""gg''ccMMnnYYnnEEss
ssiibbnnaakk''  eennAAssll''rrss''EEtt®®VVMMmmYYyynnaakk''rrYYmmTTSSggxx¬¬ÁÁnnxxMM∆∆̈̈mm~~aakk''ppgg  ee®®kkaayyEEddllBBYYkkyyYYnn
kkaann''kkaabb''®®ssuukkEExxµµrrVVnneehhIIyyeennaaHH  ..

´́ff©©EExxeeccHHEEttkknn¬¬ggeeTTAA  mmYYyy´́ff©©hhaakk''ddUUccCCaammYYyyqq~~SS  eeBBll®®BBwwkkeeLLIIggkk**nnwwkkffaaxx¬¬ÁÁnn
VVnnrrss''mmYYyy´́ff©©eeTTootteehhIIyy  EEttxxMM∆∆̈̈rrss''eennAATTSSggkkII††PPiittPP&&yyttkk''ss¬¬̈̈tt  mmiinnddwwggffaa´́ff©©NNaa
nnwwggddll''eevvnnxx¬¬ÁÁnn  ..  yybb''eeLLIIggmmaannEEttbbnn''®®BBHH  vvttƒƒ̈̈ss&&kkii††ssiiTTiiÏÏnnaannaa  KKuuNN““BBuukkmm††aayyCCYY
yy[[bbeeJJççøøssrrYYccppuuttBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''  kkMMuu[[ddUUccGG~~kkppggEEddllQQ¬¬bbvvaayykkeeTTAAffaa  ««  [[eeTTAA
eerroonnssUU®®tt‰‰GGggkkaarreellII  »»  eennaaHHeehhIIyyKKµµaann´́ff©©vviillmmkkvviijjeessaaHH  ..  EEttxxMM∆∆̈̈mmiinneePP¬¬ccllaakk''
ddaavveekkrr††ii__  ssMMeellooggyy""aaggmmuutt  ddaakk''ee®®kkaammkkeennÊÊlleeddkkeeLLIIyy  ..  ddaavveennHH®®ttUUvvBBYYkknniirrttIIddkk
hhUUttyykkmmuunnyyYYnnccUUllbbnnii††cc  TTSSggBBUUeeffAA  ppaakk''  EExx√√vv®®KKbb''@@ppÊÊHH  ee®®JJHHvvaaxx¬¬aacc®®bbCCaaCCnnbbHH
eeVVrrddUUcceennAAPPUUmmiiPPaaKKbbUUJJ··eeTToott  ..  xxMM∆∆̈̈rrss''eennAAeeddaayyeesscckkII††ssggÙÙwwmm  ((  Hope ))  ee®®JJHHmmaa
nnCCMMeennOOffaa  rrbbbbccMMkkYYttllIIllaaEEbbbbeennHHcc∫∫aass''CCaarrllaayyGGnn††rrFFaann´́ff©©NNaammYYyymmiinnxxaann  ..
mmiitt††xxMM∆∆̈̈xx¬¬HHddUUccCCaaCCiinn--ssUUFFIIrr,,  ssaaÂÂss††aaccaarr¥¥bbrriiJJÔÔaabb&&®®ttFFmmµµCCaattiivviiTT¥¥aa,,  ssYYnn--QQwwmm,,  ssaa--
ÂÂss††aaccaarr¥¥PPaassaaGGgg''eeKK¬¬ss  eeddaayykkII††GGss''ssggÙÙwwmmkk~~̈̈ggCCIIvviitt  kk**ddaacc''cciitt††ccggkkeeFFII√√GGtt††XXaatt
ss¬¬aabb''kk~~̈̈ggqq~~SS11997777  ..

xxMM∆∆̈̈ssUUmmCCMMrraabbffaa  ee®®kkaayyrrddUUvvccMMrrUUttqq~~SS11997755  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvveeKKccaatt''[[eeTTAAeeFFII√√kkaarrkk~~̈̈ggeerraaggCCaa
ggrrYYmm®®bbccSSXXMMuuvvtt††KKrr  ccmm©©aayybbIIKKIILLËËEEmm""®®ttxxaaggeellIIppÊÊHHmm††aayynnYYnn--CCaa  eeddaayyssaarrxxMM∆∆̈̈mmaannccMM
eeNNHHxxaaggeePPII¬¬ggGGKKIIssnnII  nniiggCCYYssCCuullvviiTT¥¥¨̈  eeddaayyVVnneerroonnttaammssMMbbuu®®ttTTaakk''TTggBBII®®ssuu
kkVVrrSSggBBIIssaallaaGGWWrrWWuulliicc  (( Institut Europeen d'Electronique - EUREULEC ))
..  mmYYyyGGaaTTiitt¥¥  CCYYnnddbb''́́ ff©©eeTTIIbbVVnnmmkkCCYYbbmmuuxxkkUUnn  ((kkUUnncc∫∫ggTTII11))  nniigg®®bbBBnnÏÏmm††gg  ..

eennAA´́ff©©TTII1188mmiiffuunnaa11997788  eeBBllEEddllBBYYkkCCaaggPPUUmmiivvtt††KKrreeTTAAeerrIIEEddkkkk~~̈̈gg®®kkuuggVVtt''
ddMMbbgg  mmaannBBYYkkeeyyaaFFaaffaammkkBBIIPP~~MMeeBBjj  CCaaBBYYkkmmCCŒŒwwmmxxÊÊgg''®®bbmmaaNN®®VVMMJJnn''nnaakk''  nniiggrrff
ee®®kkaaHHCCaagg´́mm∏∏ee®®KKOOgg  ®®bbLLaakk''ddII®®ssmmkkccUUllmmkkkk~~̈̈ggGGttIIttVVtt''ddMMbbgg®®kkuugg  eeddaayyKKµµaann
[[ddMMNNwwggGGII√√CCaammuunnddll''BBYYkkPPUUmmiiPPaaKKJJyy&&BB¥¥TTiisseessaaHHeeLLIIyy  ..  BBYYkkeeyyaaFFaammCCŒŒwwmmVV
nnssaakkssYYrrrrkkeeddjjBBYYkkCCaagg[[vviill®®ttLLbb''mmkkPPUUmmiivvtt††KKrrvviijj  ..  BBYYkkmmCCŒŒwwmmbbkkßßkk**eeFFII√√
kkaarrccaabb''ccggttaammXXMMuu  ®®ssuukk  rrYYccxx¬¬HHeeTTootteeTTAAccaabb''KKNNPPUUmmiiPPaaKKJJyy&&BB¥¥TTiiss  mmUUll--ss
mm∫∫ttii††  ……ttaaeekkAA  ((  BBYYkkJJyy&&BB¥¥eehhAAKKaatt''ffaa  rrss''--jjwwmmeeTTAAvviijj  ))  BBIIppÊÊHHKKaatt''EEddlleennAAkk~~̈̈gg
cc∫∫aarrBBiieessaaFFnn__®®ssUUvvCCbb""uunn  CCiittPP~~MMttUUccPP~~MMFFMM®®ssuukkmmggllbbUUrrII  xx¬¬HHeeTTootteeTTAAccaabb''ccggKKNNttMM--
bbnn''  sshhkkrrNN__  KKNN:®®ssuukk  kkggQQ¬¬bb  eeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaalleeddaayyeeccaaTTffaakk∫∫tt''  ..  ‰‰
BBYYkkJJyy&&BB¥¥nniiggkkggQQ¬¬bbxx¬¬HH  ddUUccCCaaGGaaeemmeeBBCCŒŒXXaatt®®bbccSSPPUUmmiivvtt††KKrrmmaann  ––  GGaaeeBBAA,,  GGaa
eemmOOnn,,  GGaaeeDDOOnn  VVnnrrtt''ccUUll´́®®BBttssflflUUCCaammYYyyBBYYkknniirrttIIrrhhUUttddll''yyYYnnccUUll  ..    BBYYkkmmCCŒŒww  
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mmVVnnyykkBBYYkknniirrttIImmkkCCMMnnYYss®®KKbb''EEpp~~kkkk~~̈̈ggPPUUmmiiPPaaKKJJyy&&BB¥¥TTSSggmmUUll  ..  ‰‰kkaarrssmm¬¬aabb''
eennaaEEttmmaannCCaabbnn††hhUUrrEEhhrrKKµµaannQQbb''QQrreeLLIIyy  rraall''@@´́ff©©  ..  kk~~̈̈ggXXMMuuvvtt††KKrrmmaanneemmkkgg
´́ppCCaaGG~~kkeeccHHEEGGbbGGbbCCaammYYyyBBYYkknniirrttII  bb††wwgg[[yykkGG~~kkeennHHyykkGG~~kkeennaaHH  ..  ee®®kkaayyyyYY
nnccUUll  eemmkkgg´́ppkk**®®ttUUvvkkgg´́ss√√®®ttaaNNXXMMuuvvtt††KKrrssMMeerrccyykkeeTTAAVVjj''eeccaalleennAApp¬¬ËËvvffIIµµ
CCiittGGttIIttBBMMnnUUkkddII Murette EEddlleeKKeellIIkkBBUUnneeFFII√√CCaaEExxßß®®kkvvaatt''kkaarrJJrr®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg
CCMMnnaann''ssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrr  ..  

eennAAeeddIImmEExxFF~~ËË  ee®®kkaayyBBIIddkkhhUUtt  ddaavv  kkSSbbiitt  BBUUeeffAABBII®®bbCCaaCCnneehhIIyy  BBYYkkvvaaVVnn
ddaakk''EEppnnkkaarr[[ccaakkeeccjjBBIIPPUUmmii  eeTTAAeeFFII√√xxÊÊmmeennAAvvaallEE®®ssxxaaggeekkIIttPPUUmmiivvtt††KKrr  eehhIIyybbgg≈≈MM
[[®®ccUUtt®®ssUUvvTTSSggmmiinnTTaann''TTMMuu®®ssYYllbbYYllppggeennaaHH  yy""aaggrrYYssrraann''bbMMppuutt  ..  BBYYkkvvaahhaakk''ddUUcc
CCaaddwwggffaa  TT&&BByyYYnn®®bbuuggee®®bboobbvvaayyccUUll®®ssuukkEExxµµrreehhIIyy  ..  mmaannBBYYkknniirrttIIeeccHHEEttmmkk
bbnn††KK~~aaKKµµaannQQbb''  xx¬¬HHeeddjj®®kkbbIIeeKKaaTTSSgghh√√ËËggmmkkppgg  ..  BBYYkkvvaaeellIIkkxxÊÊHHVVyyrrYYmmeeTTAAddSS
ss¬¬eennAA‰‰EE®®ssEEddrr  ..  eemmkkggeeQQµµaaHH´́ppVVnnnniiyyaayyeeddaayyKKMMrraammccgg''ssIIuussaacc''  æænnwwgg®®tt
eeccookkxxMM∆∆̈̈ppÊÊaall''ffaa  ––  ««  BBYYkkGGaarrddΩΩkkaarreessssssll''  !!˘̆˘̆˘̆  BBYYkkEErr˙̇ggccSSeemmIIllEEttddll''®®ccUUtt®®ssUUvv
rrYYccnnwwggddwwggKK~~aaeehhIIyy  !!  »»  ..  eennAA‰‰PPUUmmiiss√√aayyeecckk  vvaaVVnneehhAA®®bbCCaaCCnnmmkk®®bbCCMMuu  eehhIIyy
BBYYkkvvaanniiyyaayyffaa  ««GGggkkaarr®®ttUUvvkkaarrkkggTT&&BBeeTTAAvvaayyyyYYnn  ee®®JJHHyyYYnnccUUllmmkkvvaayy®®ssuukk
eeyyIIggeehhIIyy  eehhttuueennHHeebbIImmaannbbggbbÌÌËËnn  ……mmiitt††NNaaEEddllCCaaGGttIIttTTaahhaannssaaFFaarrNN
rrddΩΩBBIIeeddIImmeennaaHH  ssUUmmbbgg˙̇aajjxx¬¬ÁÁnn  GGggkkaarrnnwwggccaatt''[[CCYYyykkaann''kkSSeePPII¬¬ggeeTTAAvvaayyyyYYnn  »»  ..
GG~~kkEEddllxxMMllaakk''xx¬¬ÁÁnnCCaayyUUrrmmkkeehhIIyykk**®®VVbb''vvaaGGss''  BBYYkkvvaakk**ddwwkkCCJJÇÇËËnnttaammrreeTTHHTTSSgg
®®KKYY@@CCaaggBBIIrrJJnn''nnaakk''  ®®VVbb''ffaaeeTTAAccUUllCCaammYYyykkggeeyyaaFFaaeeTTAAvvaayyyyYYnn  ..  eeccjjppuuttBBII
PPUUmmii®®bbEEhhll22KK˘̆mm˘̆  BBYYkkeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmkk**VVjj''ssmm¬¬aabb''BBYYkkeennaaHHTTSSgg®®KKYYssaarrGGss''
KKµµaannssll''  ..

eennAAccuuggEExxFF~~ËË11997788    BBIIEE®®sseeTTAA  eeyyIIggeemmIIlleeXXIIjjBBYYkkkkggTT&&BBbb""uull--BBtt  nnSSKK~~aa
rrtt''ddwwkkssmm∏∏aarr:eeppßßgg@@mmaann  mm""aassIIuunneeddrr  ®®kkNNaatt''  ®®KKaabb''kkSSeePPII¬¬gg®®KKbb''FFuunn  eeFFII√√ddMMeeNNIIrr®®bb
jjaabb''®®bbjjaall''eellIIpp¬¬ËËvv´́bb""lliinn  bbwwggrrSSgg  ..  BBYYkkeeyyaaFFaaxx¬¬HHmmkkttaammrreeTTHHeePPII¬¬gg  sseessII¬¬tt
ssss¬¬aakk''ssııaayykkSSeePPII¬¬ggmm~~aakk''BBIIrr……bbIIeeddIImm  ssYYrrrrkkpp¬¬ËËvveeTTAAssMMLLËËtt  PP~~MMvvaayyccaabb  ..  ®®BBwwkk´́ff©©TTII
99mmkkrraaqq~~SS11997799  mmaannyynn††eehhaaHHmmIIccBBIIrree®®KKOOggeebbIIkkyy""aaggeellOOggkkaatt''BBIIeellII®®kkuuggVVtt''ddMM
bbgg  VVjj''TTmm¬¬aakk''®®KKaabb''EEbbkkeeddjjBBYYkkeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmEEddllkkMMBBuuggrrtt''VVkk''TT&&BB  ..  BBYYkk
vvaarraayyddaakk''EExxßßee®®ttoommTTII11eennAA®®ttgg''vvtt††bbwwggrrSSgg  mmaannttSSggkkSSeePPII¬¬ggFFMMeennAAkk~~¨̈ggvvtt††bbwwggrrSSgg
eennaaHHppgg  ..  eeddaayybbeeNN††aaHHkkSSeePPII¬¬ggnniigg®®KKaabb''EEddllss††̈̈kkTTuukkkk~~̈̈ggvvtt††ssEEgg˚̊dd**llÌÌ®®bbiimm®®bbii--
yymmiinnTTaann''  yybb''́́ ff©©TTII99mmkkrraa  BBYYkkvvaakk**VVjj''eepp¬¬aaggkkMMeeTTccvvtt††ssEEgg˚̊eeqqHHPP¬¬WWmmYYyyccMMeehhoogg
eemmXX  ..  BBYYkkGG~~kk®®ssuukkkk**nnSSkkUUnnCCJJÇÇËËnneeccAArrtt''ccUUllmmkkPPUUmmiillMMeennAAvviijj  nnSSKK~~aaQQrreemmIIll
eePPII¬¬ggeeqqHHvvtt††ssEEgg˚̊ppÊÊ¨̈HHkkee®®kkIIkkddII  ..  ´́ff©©TTII1100mmkkrraa  TT&&BByyYYnnmmaannllaayyllaavvppgg  VVnnccUU--
llmmkkddll''GGttIItteexxµµaacc®®kkuuggVVtt''ddMMbbgg  ..  ®®bbCCaaCCnnmmYYyy®®kkuummyykkVVnnkkSSeePPII¬¬ggmmYYyyhhii
bb  EEddllEExxµµrr®®kkhhmmyykkeeTTAAmmiinnTTaann''  eennAAxxaaggeellIIPPUUmmiibbwwggrrSSggbbnnii††cc  eehhIIyykk**nnSSKK~~aaCCaa
mmYYyyGGttIIttQQ¬¬bbXXMMuuvvtt††KKrr  EEddllrrtt''ccUUll´́®®BBeellIIkkKK~~aaeeTTAAEEccggkk††aarr  ssÊÊaakk''VVjj''LLaannhhßßII
bbKKNN:®®ssuukkeeqqgg  nniiggttaamm""uukk  ..  ttaamm""uukkeeKKccrrYYccxx¬¬ÁÁnn  ..      ®®bbCCaaCCnnnnSSKK~~aarrtt''eeTTAAPPUUmmiixxaagg
eellII@@  mmkkCCiittkkEEnn¬¬ggEEddllmmaannTTaahhaannyyYYnn  mmkkeennAAkkkkkkuujjKK~~aannwwggvvtt††KKrr        mmaatt''ssÊÊwwgg  
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ssEEgg˚̊  xx¬¬HHeeTToottVVnnqq¬¬ggeeTTAAee®®ttIIyymm≈≈aagg  ..  TT&&BByyYYnnvvaayyaammddaakk''EExxßß®®kkvvaatt''kkaarrJJrrvvaaeennAA
®®ttwwmmpp¬¬ËËvvrreeTTHHeePPII¬¬gg  ccmm©©aayyxxÊÊgg''BBIIrrrryyEEmm""®®ttBBIIppÊÊHHEEddllxxMM∆∆̈̈eennAA  ..  ®®bbCCaaCCnnVVnnnnSSKK~~aaeeTTAA
CCJJÇÇËËnnyykk®®kkNNaatt''eexxµµAA  ´́ss∫∫mmuuggBBIIeerraaggttmm∫∫aajjkk~~̈̈ggvvtt††KKrr  xx¬¬HHeeTToottnnSSKK~~aaeeTTAAccaabb''mmaann''
TTaa  ®®CCUUkk  BBII®®TTuuggrrYYmmeennAApp¬¬ËËvvffIIµµ  xx¬¬HHeeLLIIggeebbHHddUUggEEGGGGuukkeeFFII√√®®CCUUkkmmaann''TTaa  ..  yybb''eennaaHHBBYYkk
eeyyaaFFaabb""uull--BBttVVnneess¬¬øøkkJJkk''bbnn¬¬MMeeFFII√√®®bbCCaaCCnn  CCaaTTaahhaanneehhgg--ssMMrriinn  eess¬¬øøkkkkaaKKII
ccUUllmmkkXXMMuuvvtt††KKrr  ..
eeyyIIggVVnnssaakkssYYrrKK~~aaffaaCCaaBBYYkkNNaaEEddrr  eeKKffaaCCaakkggTT&&BBmmiitt††eeyyIIggmmkkrrMMeeddaaHHeeTT  ..  ®®BBww
kkeeLLIIggeemm""aagg®®VVMM  eessµµrrxxMM∆∆¨̈kkMMBBuuggEEtteeppÊÊøøggss††aabb''vviiTT¥¥¨̈sseemm¬¬ggsshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkCCaaPPaassaa
EExxµµrr  ®®ssaabb''EEttææCCaaddMMbbUUggss~~ËËrrkkSSeePPII¬¬ggbbII®®KKaabb''CCaassJJÔÔaa  bbnnii††ccmmkkss~~ËËrrddUUccllaaCCppÊÊ̈̈HH  ..  BBYYkk
eeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmVVnnmmkkeennAAeeBBjjee®®kkaammppÊÊHH  ttaammpp¬¬ËËvv  eehhIIyyeeddjj®®bbCCaaCCnn[[eeccjj
BBIIPPUUmmii  ppÊÊHHssMMEEbbgg  ttaammpp¬¬ËËvv  ttaammddggssÊÊwwggeeLLIIggeeTTAAeellII  GG~~kkEEddll®®bbuuggeeKKcc  ®®ttUUvvBBYYkkvvaa
VVjj''ssmm¬¬aabb''eeccaallss¬¬aabb''hhUUrrEEhhrrttaammpp¬¬ËËvv  ..  ““BBuukkeekkµµkknniiggmm††aayyeekkµµkkxxMM∆∆̈̈®®ttUUvvBBYYkkeeyyaaFFaa
EExxµµrr®®kkhhmmCCeenn¬¬øøsseeccjjeeTTAAGGss''ttSSggBBII®®BBllwwmm®®ssaagg@@  ..  xxMM∆∆̈̈  ®®bbBBnnÏÏ  nniiggkkUUnnttUUccGGaa
yyuuCCiittBBIIrrqq~~SSBBYYnnssmm©©MMeennAAeellIIppÊÊHH  ..  xxMM∆∆̈̈llbbeemmIIllttaamm®®bbeehhaaggkk††aarr  eeXXIIjjBBYYkkvvaakkMMBBuugg
kkaabb''ddUUggEEcckkKK~~aassIIuu  nniiggppwwkkTTwwkk  eehhIIyyCCEECCkkKK~~aarr´́jj""  ..  ddll''eemm""aagg®®bbEEhhll®®VVMMbbII  kkUUnn
®®bbuussxxMM∆∆̈̈GGaayyuueeTTIIbb22xxYYbbeerrIIyyMM  mm††aayyxxÊÊbb''mmaatt''EEddrr  EEttBBYYkkvvaaVVnnæærrYYccCCaaee®®sscc  ..  KK~~aavvaa
EE®®sskkffaa  mmaannmmnnuussßßeennAAeellIIppÊÊHH  ..  GGaamm~~aakk''rraaggddUUcceeccaarreexxµµAA®®ssiilleeLLIIggmmkkFFaakk''TT√√aarr
eellIIkkkkSSeePPII¬¬ggGGaakkaaeehhoobbnnwwggeekkHH´́kkeeTTAAeehhIIyy  EEttVVnneeyyaaFFaamm~~aakk''eeTToottrraaggss®®CCHH
eeLLIIggmmkkTTaann''KKaasseellIIkkccuuggkkSSeePPII¬¬ggeeTTAAeellIIrrYYccnniiyyaayyffaa  ––  ««  bbggeeGGIIyy!!  ssMMuueeTTAAttaamm
eeKKssiinneeTTAA  kkMMuu[[eeKKeeFFII√√VVbb  »»  ..  xxMM∆∆̈̈kk**nnSS®®bbBBnnÏÏkkUUnnmmkkddIICCaa®®bbjjaabb''  rrYYcceeddIIrrrr""bbttaammpp¬¬ËËvv
ddggssÊÊwwggeeTTAAeellIIttaammBBYYkkvvaa®®VVbb''  ..  BBYYkkeeyyaaFFaaEEddllCCIIkkeellNNddΩΩaannhhUUrrEEhhrrttaammpp¬¬ËËvv
EE®®sskkeeCCrrxxMM∆∆̈̈llaann''®®TThhwwggssBB√√EEbbbbyy""aagg  ..  GGaaxx¬¬HHvvaaffaa  ««  eeyyIIuuss!!  VVnnEEttVVjj''eeccaall
eemm""cceennAAccgg''ccUUllyyYYnneeGGHH±±  ??  »»  ..  GGaaxx¬¬HHeeTToottvvaaffaa  ««  GGaaeennHHVVnnEEttddaakk''vvaa[[ccSSyyaamm
pp¬¬ËËvveennAA®®ttgg''eeNNHH  !!  »»  ..ll..  xxMM∆∆̈̈eeccHHEEttnniiyyaayyGGgg√√rreeddaaHHssaarrvvaaffaa  ««  mmkkBBIIkkUUnnxxMM∆∆̈̈vvaa®®KKuunn
xx¬¬SSgg  ssUUmmmmiitt††GGaaNNiitteemmtt††aappgg  »»  ..  GGaaxx¬¬HHeeTToottvvaaffaa  ««  eeTTAA!!  eeTTAA!!  [[qqaabb''kkMMuu[[GGjj
EE®®bbcciitt††TTaann''  »»  ..  eennAAttaammpp¬¬ËËvvmmaannGG~~kkCCiiHHkkgg''eettOOnn[[®®bbCCaaCCnn®®ssUUtteeTTAAmmuuxx  ..  eexxµµaacc
ss¬¬aabb''nnwwggeeyyaaFFaaVVjj''eeccaalleennAArreeNNttss††ËËkkss††wwggttaammddggpp¬¬ËËvv  mmaannTTSSggeexxµµaaccttaaeeLLAA--
GGflflUUnniiggkkUUnn®®bbuussmm~~aakk''ppgg  ((1111)) ..  xxMM∆∆̈̈mmaannGGaarrmmµµNN__ffaa  eebbIIeennAAEEttttaammvvaaeeTTAAxxaaggeellIItt
eeTTAAeeTToott  CCIIvviittxxMM∆∆̈̈cc∫∫aass''CCaaBBYYkkvvaassmm¬¬aabb''CCaammiinnxxaann  ee®®JJHHrraaggeerrAAssmm∫∫¨̈rrssMMbbkkxxMM∆∆̈̈mmiinnEEmm
nnCCaaGG~~kkEE®®ss  ..  xxMM∆∆̈̈eeccHHEEttbbbbYYll®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈rrtt''qq¬¬ggeeTTAAee®®ttIIyymm≈≈aagg  EEtt®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈mmiinn®®BBmm
ttaamm  eeddaayyccgg''®®ssUUtteeTTAA[[TTaann''““BBuukkmm††aayyEEddlleeTTAAmmuunnVVtt''  ..  bbbbYYllCCaaee®®ccIInnddgg
eennAAEEttmmiinn®®BBmm  xxMM∆∆̈̈kk**ssMMeerrcccciitt††ffaa®®ttUUvvEEtteeKKccxx¬¬ÁÁnnmmYYyyrryy:ssiinn  ..  eeBBlleeddIIrrhhYYsseerraagg
CCaagg  ((1122)) ®®bbEEhhllCCaa®®VVMMrryyEEmm""®®tt    eeddaayy®®ttgg''eennaaHHpp¬¬ËËvveekkaaggvvaaggqq©©aayyBBIImmaatt''®®ccSSgg    

((1111)) eeLLAA--GGflflUU  ®®ttUUvvCCaammaaeeLLAA--eebbggKKnn  ((nnYYnn--CCaa))  CCaabbÌÌËËnn®®bbuusseeLLAA--llIIvv  ““BBuukknnYYnn--CCaa  ..
((1122)) ssUUmmCCMMrraabbffaa  ee®®kkaayyBBIÍ́ ff©©EEddllBBYYkkmmCCŒŒwwmmbbkkßßccUUllmmkkccaabb''mmUUll--ssmm∫∫ttii††  nniiggBBYYkkJJyy&&BB¥¥
TTiissssmm¬¬aabb''eeccaalleennaaHH  mmYYyyGGaaTTiitt¥¥ee®®kkaayy  xxMM∆∆̈̈®®ttUUvveeKKddkkeeccjjBBIIeerraaggCCaagg  [[mmkkeennAAkk~~̈̈ggPPUUmmiiCCYYyy
ssgg''eerraaggddaakk''®®ssUUvv  ..
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ssÊÊwwgg  eehhIIyy®®ccSSggkk**eeccaatteeTTootteennaaHH,,  ccSS[[®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈eeddIIrrppuutteeTTAAmmuuxxbbnnii††cc  xxMM∆∆̈̈eeFFII√√CCaaccUUll
eeTTAAddggTTwwkkkk~~̈̈ggppÊÊHHKKµµaannmmnnuussßßeennAA  ..    eeBBlleeyyaaFFaaCCiiHHkkgg''eettOOnn®®bbCCaaCCnnCCiiHHkkgg''hhYYss  
bbnnii††cc  xxMM∆∆̈̈kk**eeKKccrrtt''eellaattccuuHHeeTTAABBYYnnEEGGbbnnwwggmmaatt''®®ccSSggeeccaattssmm©©MMeennAATTIIeennaaHHeeTTAA  ..  xxMM∆∆̈̈ææ
ssUUrrGGaa®®kkuummkkSSeePPII¬¬ggtt∫∫aall''®®VVMM--®®VVMMmmYYyynnaakk''  EEddllkkMMBBuuggffyybbeeNNII††rrVVjj''eepp††aaggbb--
eeNNII††rr  nniiyyaayyeessIIcckkÌÌaakkkkÌÌaayynnwwggeeCCaaKKCC&&yyBBYYkkvvaaeennHH  ..  xxMM∆∆̈̈ccSSrrhhUUttTTll''yybb''  eeTTIIbb
hhflflaannEEhhllqq¬¬ggTTwwkkeeTTAAee®®ttIIyymm≈≈aagg  ..  eehhttuuEEddllxxMM∆∆̈̈eeKKcckk**CCaakkaarrssnnii~~ddΩΩaanndd**®®ttwwmm®®ttUUvv
rrbbss''xxMM∆∆̈̈EEmmnn  ee®®JJHHee®®kkaayyxxMM∆∆̈̈CCYYbb®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈vviijj  ææffaaeeBBllyybb''  BBYYkkGGaaeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhh
mm  vvaaeeddIIrrqqYYllBBiilleemmIIllmmuuxxGG~~kkvvtt††KKrrEEddllvvaaCCeenn¬¬øøsseennaaHH  nnrrNNaammaannrrUUbbrraaggssÌÌaattVV
tt  mmiinnssmmCCaaGG~~kkEE®®ss  vvaakk**GGUUsskkyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeccaallbbnn††KK~~aa  ..  kkEEnn¬¬ggssggßß&&yymmuunn
nnwwggqq¬¬ggkkaatt''pp¬¬ËËvvee®®ttIIyyxxaaggeekkIItt  xxMM∆∆̈̈ccUUllBBYYnnkk~~̈̈ggdduubbssflfluubb®®TTbb''ssiinn  ssMMrraakkrrYYcc®®BBwwkkeeLLIIgg
VVnneeddIIrrkkaatt''ggaakkeeqq√√ggssMMeeddAAeeTTAAPPUUmmiiGGUUrrddMMbbgg  ee®®kkaayyvvtt††ttaammwwmm  TTll''mmuuxxnnwwggPPUUmmiivvtt††KKrr
..  BBIIrr--bbIÍ́ ff©©ee®®kkaayymmkk  GG~~kkEEddllhhflflaannqq¬¬ggssÊÊwwggccUUlleeTTAAyykk≤≤vvaa""nn''kk~~̈̈ggPPUUmmiivvtt††KKrr  ®®ttUUvv
BBYYkkQQ¬¬bbVVjj''ss¬¬aabb''GGss''CCaaee®®ccIInn  ..  eeBBllrrtt''eeccjjBBIIKKMMeennoorrEExxµµrr®®kkhhmmvviijj  ®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈
xxMMeeddIIrreeGGIItteemmIIllttaamm®®ccSSggmmaatt''ssÊÊwwggEE®®kkggeeXXIIjjssBBxxMM∆∆̈̈  rrhhUUttVVnnCCYYbbGGttiittssiissßßxxMM∆∆̈̈
mm~~aakk''EEddll®®VVbb''ffaaxxMM∆∆̈̈eennAArrss''eennAAeeLLIIyy ((1133)) ..

xxMM∆∆̈̈eePP¬¬ccCCMMrraabbffaa  eennAA´́ff©©TTII77mmkkrraa11997799  eeBBllEEddllTT&&BByyYYnnyykkVVnn®®kkuuggPP~~MMeeBB--
jjeehhIIyyeennaaHH  bb""uussii††__vviiTT¥¥¨̈VVnnppßßaayy[[®®bbCCaaCCnnnnSSKK~~aaee®®kkaakkQQrreeLLIIgg  vvaayykkMMccaatt''kkMMeeTT
ccrrbbbbBBYYkkbb""uull--BBtt  ..  xxMM∆∆̈̈®®BBmmTTSSggKK~~aammYYyyccMMnnYYnnVVnneebbIIkkvviiTT¥¥¨̈kk~~̈̈ggeerraaggVVyyrrYYmm  ddwwggffaa
eeKKeeddjjBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  yykkVVnnPP~~MMeeBBjjeehhIIyy  ..  eeQQµµaaHHeemmOOtt,,  yyWWuunn,,  ssaarrii  nniiggKK~~aammYY
yyccMMnnYYnneeTToottEEddllxxMM∆∆̈̈mmiinnccSSeeQQµµaaHH  kk**kkMMeerrIIkkcciitt††kk¬¬aahhaann  nnSSKK~~aaccaabb''KKNNkkggBBYYkknniirrttII
eeQQµµaaHHttaammSSgg  ttaakk∫∫aallFFMMnniigg®®bbBBnnÏÏ  ((mmiinnccSSeeQQµµaaHH))  yykkeeTTAAkkaabb''ssmm¬¬aabb''kkbb''eeccaall
eennAAee®®kkaayyPPUUmmiivvtt††KKrr  ®®ttgg''ccuuggccMMkkaarrccwwkkssflfluuyy  ..  mmiitt††mmaaXXCCaaKKNNXXMMuunniirrttII  EEddllmmkk
CCMMnnYYssmmiitt††eeyy""nn  ((JJyy&&BB¥¥TTiiss))  VVnnnnSSBBYYkkeeyyaaFFaaCCaaggssaammssiibbnnaakk''  mmaannkkSSeePPII¬¬gg
®®KKbb''´́ddttaammrrkkBBYYkkGG~~kkEEddllssmm¬¬aabb''KK~~aaeeKK  ..  BBYYkkbbHHbb""uunnµµaannnnaakk''eennaaHHkk**eeqq¬¬øøtteeKKcceeTTAA
®®bbuuggccaabb''®®bbBBnnÏÏmmiitt††mmaaXXyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeTToott  EEttnnaaggeennaaHHkkUUnnxxIIççppgg  VVnnGGgg√√rrssMMuu[[
TTuukkCCIIvviittee®®JJHHxx¬¬ÁÁnnmmiinnVVnnddwwggeerrOOggGGII√√eeTT  eehhIIyymmYYyyeeTToottnnaaggeennaaHHkk**mmaanncciitt††eeffII¬¬mmmmiinn
kkaaccssaahhaavvddUUccbbII††CCaaKKNNXXMMuu  eeTTIIbbBBYYkkeeKKEEllggmmiinnssmm¬¬aabb''  ..  eeddaayyssaarrEEtteerrOOggeennHH
BBYYkkeeyyaaFFaakk**eeFFII√√kkaarrssggsswwkkvviijj  eeddaayyVVjj''ssmm¬¬aabb''BBYYkkkkggccll&&tt  EEddllvviill®®ttLLbb''
mmkkBBIIkkaarrddΩΩaannTTMMnnbb''TTwwkkxx¬¬HH  kkaarrddΩΩaannEE®®ssvvaall®®TTaaxx¬¬HH  mmkkCCYYbbCCMMuu““BBuukkmm††aayy‰‰PPUUmmiivviijj
ss¬¬aabb''GGss''CCaaggbbIIrryynnaakk''eennAA®®ttgg''PPUUmmiixxßßaacc''eeJJyy  ((GGttIIttPPUUmmiiyyYYnnkkaattUUlliikk))  nniiggxx¬¬HH
eeTToottvvaaqqYYllBBiilleemmIIllmmuuxxyykkeeTTAAssmm¬¬aabb''eeBBllkkMMBBuuggCCeenn¬¬øøss  ..  eehhttuueennHHeehhIIyyeeTTII
bbxxMM∆∆̈̈ddaacc''cciitt††EEbbkk®®bbBBnnÏÏnniiggkkUUnnssiinn  eehhIIyymmYYyyeeTTootteeddaayyssaarrxxMM∆∆̈̈yyll''ffaa  ®®ssII@@BBYYkk
vvaammiinnssUUvvCCaayykkcciitt††TTuukkddaakk''  ……eeFFII√√VVbbeeTT  eeBBllEEddllBBYYkkvvaakkMMBBuuggPP&&yyss¬¬nn''eess¬¬aarrrrtt''
nnwwggkkggTT&&BByyYYnneeddjjBBIIee®®kkaayyeennaaHH  ..

yyYYnnVVnneeddjjttaammBBYYkkeeyyaaFFaabb""uull--BBttyy""aagg®®bbkkiitt    nniiggeepp¬¬aaggkkSSeePPII¬¬ggFFMMddaakk''EEff  

((1133)) KKWW®®VVMMbbYYnn´́ff©©ee®®kkaayymmkk  eeBBlleennaaHHkkUUnn®®bbuusscc∫∫ggxxMM∆∆̈̈®®KKuunneekk††AACCaaxx¬¬SSgg  nniiggeeccjjkkÂÂJJÇÇiillppgg  ..
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mmeeTToott    eeFFII√√[[GG~~kkCCeenn¬¬øøssnniiggBBYYkkeeyyaaFFaaEExxµµrr®®kkhhmmPPiittPP&&yyCCaaxx¬¬SSgg    nnwwgg®®KKaabb''eepp¬¬aagg  
yyYYnn  ..  BBYYkkvvaaEEqqkkeeqqrrxxMM∆∆̈̈yykknnaaLLiikkaa´́ddnniiggEExxßßkkEEddllllaakk''TTuukk  eehhIIyyeeccaaTTxxMM∆∆̈̈ffaa  VV
nnccUUllCCaammYYyyyyYYnneeTToott  mmuunneeBBllEEddllxxMM∆∆̈̈ssMMeerrcccciitt††EEbbkkBBII®®bbBBnnÏÏxxMM∆∆̈̈eennaaHH  ..  eellaakk®®KKUU
QQWWnn--qqaayykk**®®ttUUvvBBYYkkvvaaEEqqkkeeqqrrEEddrr  EEttKKaatt''eeccHHnnwwkkeeXXIIjjll∫∫iiccmmYYyyffaa  GGUU!!  kkggTT&&BB
yyYYnnKK~~aaCCaaggssaammssiibbnnaakk''eeTTIIbbnnwwggCCYYbbxxMM∆∆̈̈®®ttgg''eennaaHHGGMMVVjjmmiijj  !!  GGaaeeyyaaFFaabbIInnaakk''EEdd
ll®®bbuuggEEqqkkeeqqrryykknnaaLLiikkaa´́dd  EExxßßkk  kk**PP&&yyeess¬¬aarr  ggaakkeemmIIlleeqq√√ggss††SS  rrYYccddaakk''eemmppaa
yybbeeNN††aayy  ..  kkggTT&&BByyYYnneeTTAAttSSggeennAAPPUUmmiiXXMMuuNNaa  vvaaeerrIIssKKNN:kkmmµµkkaarrPPUUmmii  kkggss√√&&
yy®®ttaannyyaammPPUUmmiirrYYcceehhIIyy  yyYYnnvvaaddkkeeccjjeeddaayyKKµµaann®®VVbb''CCaammuunneessaaHH  ..  eeBBll
yybb''eeLLIIggBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmvvaaddwwggkk**ccUUllmmkkVVjj''ssmm¬¬aabb''kkggss√√&&yy®®ttaannKKµµaannkkSSeePPII¬¬gg  nnii
gg®®bbCCaaCCnnss¬¬aabb''GGss''KKµµaannssll''  ..  eennHHeehhIIyyCCaall∫∫iiccmmYYyyrrbbss''yyYYnn  kk~~̈̈ggkkaarrxxIIçḉ́ dd
EExxµµrr®®kkhhmmssmm¬¬aabb''rraaÂÂss††EExxµµrrss¬¬ËËtt®®ttgg''  eehhIIyyEExxµµrrKKµµaannBBiiccaarrNNaaxx¬¬HHeennAAEEttyyll''ffaa
yyYYnnvvaammaannKKuuNNeellIIEExxµµrreeTToott  ..  eebbII®®bbCCaaCCnnccaabb''VVnnEExxµµrr®®kkhhmm  yyYYnnvvaaeeTTAAyykkmmkk
XXMMuuTTuukk  [[VVyyTTwwkkrrYYccEEllggGGaaEExxµµrr®®kkhhmmeennaaHHeeTTAAvviijj  vvaakk**nnSSeeyyaaFFaaKK~~aavvaaccUUllmmkkss
mm¬¬aabb''GG~~kkccaabb''vvaanniigg®®bbCCaaCCnnPPUUmmiieennaaHHGGss''eeTTAA  ..  kkEEnn¬¬ggxx¬¬HHeeTToott  EEddll®®bbCCaaCCnnccaabb''
VVnnBBYYkkQQ¬¬bbEEddllssmm¬¬aabb''““BBuukkmm††aayybbggbbÌÌËËnneeKK  eehhIIyy®®bbuuggee®®bboobbnnwwggssmm¬¬aabb''ssgg
sswwkkvviijj  yyYYnneeFFII√√CCaaeeTTAAXXaatt''yykkllÌÌeemmIIll  rrYYccbbnnii††ccmmkkBBYYkkyyYYnneennaaHHkk**eebbIIkk´́dd[[GG~~kk
ccggKKMMnnMMuunnwwggQQ¬¬bbEExxµµrr®®kkhhmmeennaaHHkkaabb''ssmm¬¬aabb''CCnnXXaattkkrreennaaHHeeTTAA  ..  BBYYkkeemmkkgg  eemm
PPUUmmii  JJNNiiCCÇÇQQ¬¬bbEEddllmmaannxx¬¬ÁÁnnxx¬¬HH  EEddllmmaanncciitt††ssaahhaavvssmm¬¬aabb''eeKKCCMMnnaann''bb""uull--BBtt
kk**®®ttUUvveeKKssmm¬¬aabb''vviijj  xx¬¬HHkk**rrtt''eeKKccxx¬¬ÁÁnneeTTAAeennAATTIIdd´́TTqq©©aayy@@  eehhIIyyBBYYkkCCMMBBUUkkeennHHkk**VVnn
mmkk®®bbeeTTssTTII33  CCaaBBiieesssssshhrrddΩΩGGaaeemmrriikkkk**mmiinnttiiccEEddrr  ddUUccCCaakkrrNNIImmiitt††eePPoogg  ((
KKNNXXMMuu´́®®CC))  eemmeeBBCCŒŒXXaatt®®bbccSSeexxtt††VVtt''ddMMbbggCCaaeeddIImm  EEddllssBB√√́́ ff©©rrss''eennAAkk~~̈̈ggrrddΩΩ
xxUUeeNNttFFIIxxaatt''  ..

❑                            ❑

❑
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yYnUbniykmµk`¨gsm&y
ehgsMrin-h~unEsn

eeddIImm∫∫II[[®®bbCCaaCCnnKKSS®®TT    yyYYnnVVnneerroobbccMMddaakk''eehhgg--ssMMrriinn,,  GGttIIttEExxµµrreevvoottmmiijj
eennAACCaayyEEddnnyyYYnn--ss√√aayyeerroogg  [[eeFFII√√CCaa®®bbFFaannrrddΩΩTTIIggeemmaagg  eehhIIyyEE®®bbeeQQµµaaHH®®ssuukk
EExxµµrrCCaa  ««  kkmmıı̈̈CCaa®®bbCCaammaanniittuu  »»    EEttyyYYnnkk††aabb''®®ttYYtt®®ttaarrbbbbeennHHnniiggssggmmEExxµµrrddll''CCMM--
eerrAA  xx¬¬SSggCCaaggssmm&&yyee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  ee®®CCAACCaaggGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSggeeTTAAeeTToott  ..  eemm
ddwwkknnSShhUU--CCIImmiijjVVnnssiikkßßaaBBIIbbrraaCC&&yyPPaaBBkk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµkkmmıı̈̈CCaammiinn
ssMMeerrccCCMMnnaann''kkßß®®ttIIEExxµµrrGGggmmIIuu  ..  ee®®JJHHmmkkBBIIeehhttuuGGII√√eeTTIIbbyyYYnnUUbbnniiyykkmmµµeennaaHHmmiinnssMMeerr
cc  ??  ee®®JJHH  ––

11--  eemmddwwkknnSSyyYYnnmmiinnVVnnssiikkßßaaBBIIssggmmEExxµµrr[[VVnnee®®CCAA®®CCHH  ..  yyYYnnXX¬¬MM̈̈yykkEEtt
eess††ccEExxµµrrCCaabb''kk~~̈̈ggkkNN††aabb''́́ dd  eeKKkk**mmaannCCMMeennOOffaa  eeKKGGaaccrrMMllaayy®®ssuukkEExxµµrr  CCaaeexxtt††yyYYnn
CCaaBBiitt®®VVkkdd  ..  yyYYnnGGaacckk††aabb''VVnnEEttTTII®®kkuugg  EEttttaammCCnnbbTT  PPUUmmii  XXMMuu  yyYYnnmmiinnVVnnKKiitt
KKUUrreessaaHH  ..  eennHHeehhIIyyCCaacceenn¬¬aaHHpp¬¬ttrrbbss''eemmTT&&BBee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  kk~~̈̈ggkkaarreeFFII√√yyYYnnUUbb
nniiyykkmmµµkkmmıı̈̈CCaaTTSSggmmUUllmmiinnVVnnssMMeerrcceennaaHH  ..

22--  eemmyyYYnnmmiinnssaall''TTwwkkcciitt††®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrr..  EExxµµrrssmm&&yyeennaaHHeeKK®®ssLLaajj''eeKKaa
rrBBeess††ccNNaass''  TTuukkeess††ccCCaammççaass''eellIIssiirriissaa  CCaammççaass''EEppnnddII  ..  kkaarrEEddllyyYYnnccaabb''
XXMMuueess††ccEExxµµrr  CCaakkaarrmmYYyybbJJÇÇaakk''ffaa  yyYYnnmmaannbbMMNNggrrMMllaayyvvggßßkkßß®®ttEExxµµrr  eehhIIyy
yykkyyYYnn[[mmkkeeFFII√√CCaaeess††cceellIIrraaÂÂss††EExxµµrrvviijj  ..  mmYYyyvviijjeeTToott  rraaÂÂss††EExxµµrrmmiinnccUUllcciitt††
[[CCaattií́ ssssaassnn__  mmkkeeFFII√√kkaarrbbggii≈≈ttbbgg≈≈MMeeKKeeTT  ..

33--  eemmddwwkknnSSyyYYnnnniiggTTaahhaannyyYYnnmmiinneeccHHPPaassaaEExxµµrr  EEddllCCaakkaarrmmYYyyBBiiVVkkkk~~̈̈gg
kkaarr®®VV®®ss&&yyTTaakk''TTgg[[yyll''cciitt††EExxµµrrppgg  nniiggCCaaBBiieessssBBiiVVkkkk~~̈̈ggkkaarreessIIuubbyykkkkaa
rrNN__ssmm©©aatt''BBIIccllnnaattssflflUUEExxµµrrppgg  ..

44--  yyYYnnmmiinnssaall''PPUUmmiissaaÂÂss††TTwwkkddIIEExxµµrr  EEddllCCaakkaarrBBiiVVkkkk~~̈̈ggkkaarr®®ttYYtt®®ttaa  ..
55--  kkaarryykkBBuuTTÏÏssaassnnaammhhaayyaannmmkkbbgg≈≈MM[[EExxµµrrTTSSgg®®bbeeTTss®®BBmmTTTTYYll  nniigg

eeFFII√√kkaarreeKKaarrBB®®BBHHssggÙÙyyYYnnEEddlleess¬¬øøkkeexxaaGGaavvppÊÊ¨̈yyBBIIss∫∫gg''ccIIBBrr  rrMMllaayyvvtt††GGaarraamm
®®BBHHvviihhaarrEExxµµrr  rrYYccssgg''vviihhaarrEEbbbbyyYYnn  bbgg≈≈MM[[®®ssIIEExxµµrreess¬¬øøkkGGaavvbbMMBBgg''EEvvggrreebboobbyyYYnn
[[mmÂÂnnII††EExxµµrreerroonnPPaassaayyYYnn  CCaakkaarrmmYYyy®®bbqqSSggnnwwggTTMMeennoommTTMMllaabb''rrbbss''EExxµµrr  EEddllVV
nnGGnnuuvvtt††rraabb''JJnn''qq~~SSmmkkeehhIIyy  ..

66--  kkaarrEEddllyyYYnnee®®bbIIGGMMeeBBIIkkaacceeXXaarreeXXAAmmkkeellIIrraaÂÂss††EExxµµrr  bbgg˙̇aajjEExxµµrr[[eemmIIll
eeXXIIjjffaayyYYnnmmaannbbMMNNggrrMMllaayyCCaattiiEExxµµrr®®bbeeTTssEExxµµrrCCaaBBiitt®®VVkkddNNaass''  ..

77--  EEppnnkkaarryyYYnnEEddll®®bbuuggddkkeeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrreehhIIyyyykkyyYYnnmmkkCCMMnnYYnnvviijj
eennaaHH  VVnneeFFII√√[[eeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrrrrYYbbrrYYmm´́ddCCaammYYyy®®bbCCaarraaÂÂss††vvaayykkMMccaatt''yyYYnnvviijj  ..

bbuuBB√√eehhttuuTTSSgg77®®bbkkaarreennHHeehhIIyyEEddlleeFFII√√[[EExxµµrreeccHHrrYYbbrrYYmmKK~~aa  ee®®kkaakkeeLLIIggbbgg˚̊CCaa
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®®kkuummCCaassµµ&&®®KKbbkkßßBBYYkkbbHHeeVVrrTTUUTTSSgg®®bbeeTTssEExxµµrr  ®®bbqqSSggttTTll''nnwwggss®®ttUUvvbbrreeTTss
EEddllccgg''rrMMllaayyssaassnn__EExxµµrr  rrMMllaayy®®bbeeTTssEExxµµrr  ..  kkaarrssnnµµtt''KK~~aa®®KKbb''eemmbbHH  eeFFII√√kkaarr
eeVVssssMMGGaattyyYYnnTTSSggTTaahhaannTTSSggssIIuuvviill  kkMMLL¨̈gg88´́ff©©TTUUTTSSgg®®bbeeTTssEExxµµrr  eeFFII√√[[eemm
TT&&BByyYYnnee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggmmiinnGGaaccTTbb''TTll''VVnneeLLIIyy  eehhIIyyeeTTaaHHbbIICCaaee®®TTOOgg--mmiijj
yy""aaggVVnnbb††ËËrrEEppnnkkaarr®®bbuuggeeVVkkrraaÂÂss††EExxµµrr  eeddaayy®®BBmmyykkvvggßßkkßß®®ttEExxµµrrGGggmmIIuummkk
[[eessaayyrraaCC¥¥vviijjeennaaHH  kk**vvaaCCaakkaarrhhYYsseeBBlleeTTAAeehhIIyyEEddrr  ee®®JJHHrraaÂÂss††EExxµµrrEEllgg
eeCCOOEEllggTTuukkcciitt††yyYYnnffaammaanncciitt††eessµµaaHH®®ttgg''  mmiinneeVVkk®®VVss''eeTToott  ddUUccssuuPPaassiittEExxµµrr
EEttggrrMMllwwkk®®VVbb''kkUUnneeccAAffaa  ––  ««  eessoommmmiinneeccaallkk∫∫ÁÁnn  yyYYnnmmiinneeccaallBBuutt  »» ..  EEffmmBBII
eellIIeennHHeeTTAAeeTTootteennaaHH  ®®BBwwttii††kkaarrNN__  ««  kkMMBBbb''EEttGGuugg  »» kk**eeTTIIbbEEttnnwwggkknn¬¬ggeeTTAAffIIµµ@@  CCaagg
1100qq~~SSbb""uueeNNˆ̂aaHH    EEddllkkaalleeNNaaHHyyYYnnVVnneeFFII√√kkaarrssmm¬¬aabb''EExxµµrreeddaayyPPaaBBssaahhaavv´́®®BB  
´́ppßßhhYYsseehhttuueeBBkkkk~~̈̈ggkkaarrddΩΩaannCCIIkkEE®®BBkk  ««  vviijjeett  »» ..  ®®BBwwttii††kkaarrNN__kkMMBBbb''EEttGGuuggeennHH
ddUUnnttaaEEmm""““EExxµµrr  eellIIkkEEllggEEtteess††ccEExxµµrrmmYYyyeeccjj  EEttggeellIIkkyykkmmkkttMMNNaall®®VVbb''
kkUUnneeccAA[[ccggccSS  ssaall''BBIIcciitt††KKMMnniittyyYYnn  bbMMNNggrrbbss''yyYYnn  ..  eeTTaaHHbbIICCaaeemmddwwkknnSSEExxµµrr
mmYYyykk††aabb''ttUUcc®®ssLLaajj''yyYYnnkk**eeddaayy  EEttrraaÂÂss††EExxµµrr®®ssTTaabb''ee®®kkaammmmiinn®®ssLLaajj''  mmiinn
ccUUllcciitt††yyYYnneessaaHHeeLLIIyy  ee®®JJHHyyYYnnCCaaCCaattiissaassnn__mmaannBBuutttt∫∫¨̈tt  ®®kklliicc®®kklluucc
NNaass''  EEttEExxµµrrmmiinnEEmmnnmmaannKKMMnniitt®®bbkkaann''BBUUCCssaassnn__  Racialist rreebboobbddUUcckk~~̈̈ggssggmm
GGaaeemmrriikkSSggssmm&&yymmuunn  EEddlleessµµrrbbrreeTTssxx¬¬HHVVnnssrreessrreennaaHHeeTT  ..

eehhttuuddUUeecc~~HHeehhIIyy  eeddIImm∫∫II®®kkeessaabbeellbb®®bbeeTTssEExxµµrr  kk~~̈̈ggddMMeeNNIIrreeqqııaaHHmmkkTTiiss
xxaagglliicceellIIkkTTII22eeTTootteennaaHH  hhUU--CCIImmiijjVVnneerroobbEEppnnkkaarrvvaayy""aaggllÌÌiittllÌÌnn''  ®®BBmmTTSSgg
ssiikkßßaa®®ssaavv®®CCaavvBBIIbbuuBB√√eehhttuú́ nnbbrraaCC&&yyrrbbss''ddUUnnttaavvaa  EEddlleeFFII√√eevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµ
kkmmıı̈̈CCaammiinnVVnnssMMeerrcceennaaHH  ..

EEppnnkkaarrffIIµµrrbbss''hhUU--CCIImmiijjKKWW  ––
11--  eerroobbccMMssggmmEExxµµrr[[ppÊÊ̈̈yyxxuuss®®ssLLHHBBIIssggmmbb""uull--BBtt  ..
22--  eeFFII√√[[EExxµµrr®®ssLLaajj''yyYYnn  EEkkEE®®bb®®bbvvttii††ssaaÂÂss††  ffaayyYYnnCCaammiitt††mmkkCCYYyyEExxµµrr  ..
33--  BBgg√√kk''[[EExxµµrrqqÁÁttvveegg√√gg  BBuukkrrllYYyy  rrSSEErrkk  ®®ssIIjjII  bbJJççËËll®®ssIIyyYYnn[[mmkkeeFFII√√CCaa

®®bbBBnnÏÏccuuggBBYYkkeemmddwwkknnSSFFMM@@  nniiggBBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrrEExxµµrreehhgg--ssMMrriinn  ..
44--  yykk®®kkuummEExxµµrreevvoottmmiijjmmkkddwwkknnSS®®ssuukkEExxµµrr  ..
55--  ee®®bbIIvviiFFaannkkaarrBBnn¥¥aaeeBBll  eeddIImm∫∫IIeerroobbccMḾ́ ppÊÊkk~~̈̈gg  nniigg[[EExxµµrreePP¬¬cceennOOyyNNaayy

ppßßSS[[rraaÂÂss††EExxµµrrGGaaccrrss''eennAAee®®kkaammkkaarr®®ttYYtt®®ttaarrbbss''yyYYnn  [[mmttiiBBiiPPBBeellaakk®®BBmmTTTTYY
llssaall''rrbbbbGGaayy""ggeehhggssMMrriinn--hhflfluunnEEssnn  ®®BBmmTTTTYYllddwwggææ  Status quo kk~~̈̈ggssƒƒaa
nnPPaaBB®®ssuukkEExxµµrrssBB√√́́ ff©©  ffaayyYYnnCCaammççaass''́́ nnkkmmıı̈̈CCaa  ..

66--  yykknniiKKmmyyYYnnmmkkttSSggeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrr[[kkaann''EEttee®®ccIInn  eeddIImm∫∫IIttaammBBiinniitt¥¥ss
kkmmµµPPaaBBEExxµµrr  bbgg˚̊aatt''BBUUCCEExxµµrryyYYnn[[mmaannkkUUnnkkaatt''yyYYnnEExxµµrrkkaann''EEttee®®ccIInn  ..  eennHHKKWWCCaaEEppnn
kkaarrrrMMllaayyCCaattiiEExxµµrrkk~~̈̈ggrryy::eeBBllEEvvggmmYYyy  EEddllyyYYnnVVnnFF¬¬aabb''eeFFII√√mmkkVVnneeCCaaKKCC&&yy
rrYYcceehhIIyyeennAA®®bbeeTTssccaamm  nniiggffIIµµ@@kk~~¨̈ggccuuggssttvvttßßTTII1199nniiggeeddIImmssttvvttßßTTII2200eennHH
eennAAkkmmıı̈̈CCaaee®®kkaamm  ..
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kk~~̈̈ggbbMMNNggmmYYyyeeTToottEEddrr  KKWW[[eehhgg--ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnnTTTTYYllyykkBBYYkknniiKKmm
yyYYnnffIIµµ@@eennHH  [[ccUUllCCaassJJÇÇaattiiEExxµµrrTTSSggGGss''  kk~~̈̈ggbbMMNNggyykkQQ~~HH  eebbII®®bbssiinnCCaaGGgg
kkaarrsshh®®bbCCaaCCaattiibbgg≈≈MM[[mmaannkkaarreeVVHHeeqq~~aatteennaaHH  ..

77--  bbMMppuusseellIIkkyykkEEttBBIIåå®®kkiiddΩΩkkmmµµ  EEttGGMMBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''rrbbss''EExxµµrr®®kkhhmmmmkk®®VV
bb''mmttiiCCaattiiEExxµµrrkk~~̈̈gg®®bbeeTTss  nniiggCCaaBBiieessssBBiiPPBBeellaakk  eeddIImm∫∫IIbbwwTTVVMMggnnUUvvåå®®kkiiddΩΩkkmmµµ
rrbbss''yyYYnnmmkkeellIIrraaÂÂss††EExxµµrr  nniiggbbwwTTVVMMggeeKKaallbbMMNNggyyYYnn  kk~~̈̈ggkkaarreellbb®®bbeeTTss
EExxµµrrrrYYmmeeFFII√√sshhBB&&nnÏÏ≤≤NNÎÎËËcciinneeTTAAGGnnaaKKtt  ..

kk~~̈̈ggvviiFFaannkkaarrNN__yykkQQ~~HHeellIIBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  bbMMPP&&nn††mmttiiBBiiPPBBeellaakk  nniiggeellbb
®®ssuukkEExxµµrryy""aaggqq©©aajj''  ddUUccyyYYnneellbb®®bbeeTTssccaammnniigg®®bbeeTTssllaavveennaaHH  yyYYnnnniiggGGaa--
yy""ggeehhgg--ssMMrriinn  eeFFII√√CCaaeebbIIkk[[mmaanneessrrIIPPaaBB  ((EEkk¬¬ggkk¬¬aayy))  ®®bbCCaaCCnnGGaacceeddIIrrccuuHHeeLLII
ggVVnn  EEtt®®ttUUvvmmaannlliixxiittGGnnuuJJÔÔaatteeddIIrrpp¬¬ËËvv  ((eeKK®®ttUUvvccaayylluuyyssUUkkeeTTIIbbVVnnlliixxiitt
eennaaHH))  GG~~kkNNaaeennAA®®ssuukkNNaaGGaaccvviilleeTTAArrss''eennAA®®ssuukkeennaaHHvviijj  ..  bbeeggII̊̊tt®®kkddaass''®®VV
kk''eeVVHHeeddaayyeevvoottNNaamm  yykkmmkkTTiijjeePPaaKKppllEExxµµrryy""aaggeeffaakkddwwkkeeccjjeeTTAAee®®kkAA®®bb
eeTTssee®®kkaammyyIIeehhaa  Product of Vietnam ..  eebbIIkk[[mmaannppßßaarrllkk''ddUUrr  eebbIIkkssaallaa
eerroonn  vviiTT¥¥aall&&yy  EEtteeKKmmiinn[[ssiikkßßaaBBII®®bbvvttii††EExxµµrr  mmiinn[[ssiikkßßaaBBIIGGkkßßrrssaaÂÂss††EExxµµrreessaaHH
eeLLIIyy  ..  eeKKbbee®®ggoonn[[kkUUnnEExxµµrreeccHH®®ssLLaajj''yyYYnn  ffaayyYYnnllÌÌ  yyYYnnCCaammiitt††mmkkCCYYyy
EExxµµrr  ..  ssiissßßEEddllCCaabb''mmFF¥¥mmssiikkßßaabb&&®®ttPPaaKKTTII22  ((  Bacc II ))  eehhIIyy  mmiinnGGaaccyykk
ccMMeeNNHHeeTTAAbbMMeerrII®®ssuukkVVnneeLLIIyy  ..  rrbbss''GGss''TTSSggeennHHEEddlleeKKbbeeggII̊̊tteeLLIIgg  vvaa®®KKaann''
EEttCCaabbMMNNggbbgg˙̇aajjBBiiPPBBeellaakk[[eeXXIIjj  eehhIIyyKKSS®®TTrrbbbbGGaayy""gg  ssÌÌbb''rrbbbbbb""uull--
BBtt  eehhIIyyeePP¬¬ccssUUnn¥¥QQwwggEEttmm††ggBBIIeevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµkkmmıı̈̈CCaaTTSSggmmUUllCCaa  ««  ®®ttaann''
ttaayyffaajj''»»  rrbbss''yyYYnn  ..

eeKKaallbbMMNNggrrbbss''hhUU--CCIImmiijjVVnnssMMeerrccCCaassƒƒaaBBrreehhIIyy  eeddaayyssaavv&&kkKKaatt''VV
nneeddIIrrttaammmmaaKK··aa®®ttaayyTTuukk  eehhIIyyyykkVVnnkkmmıı̈̈CCaaTTSSggmmUUllkk~~̈̈gg´́ff©©TTII77  mmkkaarr  11997799  ..

yyYYnnvvaaddaakk''EExxµµrreevvoottmmiijj  EEddllTTTTYYllkkaarrGGbb''rrMMeennAAhhaaNNUUyyCCMMnnaann''TTII11  ((1144))
eehhgg--ssMMrriinn,,  GGttIIttGG~~kkrrtt''BBnnÏÏ®®CCUUkkeennAAss√√aayyeerroogg,,  [[eeFFII√√CCaa®®bbFFaannnnaaFFiibbttIIGGaayy""gg
kkmmıı̈̈CCaa  rrYYccyykkBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjCCMMnnaann''TTII22[[CCYYyyeeFFII√√kkaarr  EEttyyYYnnVVnnddaakk''ss~~ggkkaarrnniigg
PP~~aakk''ggaarr  ((®®ssIIyyYYnn®®bbBBnnÏÏccuugg))  vvaa[[eennAA®®ttYYtt®®ttaattaammddaannBBYYkk®®kkuummGGaayy""ggeehhgg--ssMMrriinn,,  
hhflfluunn--EEssnn  ..  eesscckkII††ssMMeerrccGGII√√@@  ……kkaarr®®ttUUvveeFFII√√yy""aaggNNaa@@eennaaHH    ®®ttUUvvEEttssaakkssYYrreessII~~  

((1144)) BBYYkkCCMMnnaann''TTII11KKWWBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijj  EEddllttaammyyYYnneeTTAAeennAAhhaaNNUUyyee®®kkaayyssnnii~~ssiiTThhßßWWEENNvv
qq~~SS11995544  mmaannGGaaccaarr¥¥eemmoonn  ……ssWWgg--gg""uukkmmiijj,,  eehhgg--ssMMrriinn˘̆˘̆˘̆..  BBYYkkCCMMnnaann''TTII22KKWWBBYYkkeekkµµgg@@nniiggBBYYkk
CCMMTTgg''kkUUnnEExxµµrr  EEddllyyYYnnccaabb''yykkeeTTAAGGbb''rrMMeennAAhhaaNNUUyy  ccaabb''BBIIrrvvaaggqq~~SS11995522mmkk  KKWWssmm&&yy  ««  ®®bb
mmaatt''®®bbmmgg''  ……GGaarr""aabb''ccaabb''kkUUnneekkµµgg  »»  mmaannBBYYkkEEbb""nn--ssuuvvNNˆ̂,,  CCaa--sswwuumm,,  rrss''--ssmm&&yyCCaaeeddIImm  ..  ssBB√√
´́ff©©BBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjCCMMnnaann''TTII22eennHHmmaann®®bbBBnnÏÏyyYYnn  ‰‰xx¬¬HHeeddaayyyyYYnnccaabb''eeTTAABBIIeekkµµggeeBBkk  mmiinnTTSSgg
ssaall''®®ssuukkkkMMeeNNIItt  ……EEmm""““bbggbbÌÌËËnnppgg  ..  BBYYkkCCMMnnaann''TTII33  KKWWBBYYkkeekkµµggkkMM®®JJEExxµµrr  EEddllyyYYnn®®bbmmUUllyykk
eeBBllbb""uull--BBttVVkk''TT&&BBrrtt''mmkkCCaayyEEddnn´́ff  ..  CCMMnnaann''TTII33eennHH  yyYYnnnnwwggyykkmmkkee®®bbIIeeTToott  eebbIIEExxµµrrrrMM--
eeddaaHH®®ssuukkrrYYcceennAAeeBBlleennHH  ..
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ssMMuukkaarryyll''®®BBmmBBIIeemmddwwkknnSSyyYYnnCCaammuunnssiinn  eebbIIttMMNNaagg……eemmddwwkknnSSyyYYnnmmiinn®®BBmm  KKWWmmii
nnGGaacceeFFII√√……ccaatt''kkaarrVVnnTTaall''EEtteessaaHH  ..

EEppnnkkaarreevvoottNNaammUUbbnniiyykkmmµµffIIµµeennHH  KKWWyyYYnnmmiinnee®®KKaaggddkkeeccAAhh√√aayyeexxtt††  eeccAA--
hh√√aayy®®ssuukkEExxµµrr  eehhIIyyddaakk''yyYYnnmmkkCCMMnnYYssddUUccEEddllee®®TTOOgg--mmiijjyy""aagg  ((1155)) VVnn
GGnnuuvvtt††ttaammbbJJÇÇaaeess††ccmmiijj--mm""aaggkkaallBBIIqq~~SS11884400  kk~~̈̈ggrraaCCkkßß®®ttIIGGggmmIIuueennaaHHeeTTootteeTT..
yyYYnnvvaayykkEExxµµrrEEddllVVnnTTTTYYllkkaarrGGbb''rrMMbbÂÂJJççkk®®TTwwssII††yyYYnnUUbbnniiyykkmmµµeennAAhhaaNNUUyy
CCaayyUUrrqq~~SSmmkkeehhIIyyeennaaHH  [[®®ttYYtt®®ttaarraaÂÂss††EExxµµrrKK~~aa‰‰gg  EEttyyYYnnvvaa®®ttYYttBBIIeellIIkk∫∫aallBBYYkk
GGaayy""ggeehhgg--ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnnvviijj    eehhIIyyeemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnbbgg˚̊bb''PP~~aakk''ggaarreeKKeennAA  
kk~~̈̈gg®®ssTTaabb''GGaaCC∆∆aaFFrreehhgg--ssMMrriinn  CCaaBBiieesssseennAAkk~~̈̈gg®®ssTTaabb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrrEEttmm††gg  eeddII
mm∫∫IIkkMMuu[[EExxµµrreeggIIbbbbHHeeVVrrrrYYcceennAAkk~~̈̈gg®®bbeeTTssEExxµµrrddUUccssmm&&yyee®®TTOOgg--mmiijjyy""aaggeeTToott  ..
bbuuKKlliikkFFMM@@®®KKbb''®®kkssYYgg  eeTTaaHHmmaann®®bbBBnnÏÏEExxµµrrEExxµµrrrrYYcceeTTAAeehhIIyykk**eeddaayy  kk**®®ttUUvvEEttyykk
®®bbBBnnÏÏccuuggCCaayyYYnnmmYYyyeeTToott  ..

eennAAttaammvviiTT¥¥aall&&yynnaannaa  eeKK[[eerroonnPPaassaayyYYnnCCaaPPaassaaTTII22ccaabb''BBIIff~~aakk''TTII55eeLLIIgg
eeTTAA  kk~~̈̈ggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥ccMMnnYYnn22eemm""aagg  ..  ttaammlliixxiittqq¬¬ggeeqqII¬¬yyrrbbss''eellaakkttUUcc--QQYYgg,,
GGttIIttGG~~kknniiBBnnÏÏeessoovveePPAA  ««VVtt''ddMMbbggssmm&&yyeellaakkmmççaass''  »»  VVnnssrreessrr®®VVbb''ffaa  ––

eennAAttaammvviiTT¥¥aall&&yynnaannaa  eeKK[[eerroonnPPaassaayyYYnnCCaaPPaassaaTTII22ccaabb''BBIIff~~aakk''TTII55eeLLIIgg
eeTTAA  kk~~̈̈ggmmYYyyGGaaTTiitt¥¥ccMMnnYYnn22eemm""aagg  ..  ttaammlliixxiittqq¬¬ggeeqqII¬¬yyrrbbss''eellaakkttUUcc--QQYYgg,,
GGttIIttGG~~kknniiBBnnÏÏeessoovveePPAA  ««  VVtt''ddMMbbggssmm&&yyeellaakkmmççaass''  »»  VVnnssrreessrr®®VVbb''ffaa  ––
««  ssiissßßEEddll®®bbLLggDDIIbb¬¬ËËmm  eeKKeeFFII√√  Classement ee®®CCIIsseerrIIssyykkPPaaKKrryy[[ccUUllff~~aa
kk''TTII88  ((  Classe de seconde BBIIeeddIImm  ))  EEttBBiinnÊÊ̈̈mmiinnddll''eeKKeehhAAffaaFF¬¬aakk''eekkAAGGII  ®®ttUUvvss˚̊kk
eeddIIrrTTaatt''xx¥¥ll''  ®®ttUUvvVV""cc''eeFFII√√TTaahhaann  ..  ®®bbLLggssBB√√́́ ff©©eeKK®®ttUUvvkkaarrlluuyykkaakk''  GGaa®®kkkk''GGaa
®®kkIICCaaggssmm&&yyllnn''--nnll''eeTTAAeeTToott  ..˘̆˘̆˘̆  EEtt  Taux vvaammiinnddll''  CCaakkaarr≤≤tt®®bbeeyyaaCCnn__  ..
nniiyyaayyBBIIkkMMrriittvviiCCÇÇaassiissßßeexxßßaayyhhYYssvviiss&&yy  xx¬¬HHCCaabb''  Bac eehhIIyymmiinneeccHH  Fraction

ppgg  ..
eemmddwwkknnSSyyYYnnBBgg√√kk''EExxµµrr®®KKbb''®®kkssYYggrrddΩΩ[[QQ¬¬kk''vveegg√√gg  BBuukkrrllYYyyddll''qqÌÌwwgg  eeddIImm∫∫II

ggaayykkaann''kkaabb''®®ttYYtt®®ttaa  ee®®JJHHEExxµµrrmm~~aakk''@@KKiittEEttBBIIbbJJ˙̇aa®®KKYYssaarr  ®®kkBBHH  EEllggKKiittKKUUBBIICCaa
ttii  BBII®®bbeeTTss®®ttUUvveennAACCaakkJJÇÇHHyyYYnn  ……eeTTAACCaassIIÌÌeeTTootteehhIIyy  ..

®®KKUUbbzzmmssiikkßßaaVVnn®®VVkk''EExx117755eerrooll  ‰‰®®KKUUmmFF¥¥mmssiikkßßaaVVnn225500eerroollkk~~̈̈ggmmYY
yyEExx  ..  GG~~kkrrddΩΩkkaarrmmFF¥¥mmVVnn®®VVkk''EExxxxÊÊgg''220000eerrooll  ‰‰BBYYkkeehhaa--NNSShhuugg,,  KKgg''--ssMM
GGuull˘̆˘̆˘̆  VVnnxxÊÊgg''330000eerroollkk~~̈̈ggmmYYyyEExx  EEttBBYYkkeennHHCCiiHHLLaannssuuTTÏÏEEttmm""aakkEEmmrrssWWEEddss
eebbIIKKiittCCaalluuyyssnnßßMM®®VVkk''EExx  BBYYkkeennHH®®ttUUvveeFFII√√kkaarrccMMnnYYnnBBIIrrrryyqq~~SSeeTTIIbbTTiijjLLaannFFuunneennHH
VVnnCCiiHH  ..

eeddaayyssaarrBBYYkkEExxµµrreevvoottmmiijjssuuTTÏÏEEttCCaammnnuussßßll©©gg''eexx¬¬AA  mmiinnGGaacceeFFII√√[[®®bbBB&&nnÏÏddwwkk
nnSS®®bbeeTTsseeddIIrreeTTAAmmuuxxVVnn  yyYYnnkk**ee®®CCIIsseerrIIssyykkBBYYkkCCYYrrTTII33    mmkkCCYYyyeeFFII√√kkaarrBBYYkkGGaa--  
yy""ggyyYYnneennHHmmaann  KKgg''--ssMMGGuull        ((  GGttIIttnniissßßiitteennAA  Georgia sshhrrddΩΩGGaaeemmrriikk  )),,  

((1155))  ssUUmmGGaannCCMMBBUUkkTTII11  ..
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eehhaa--NNSShhuugg  nniiggBBYYkkGGttIIttrraaCCkkaarrCCMMnnaann''ssIIhhnnuu  nniiggBBYYkkrrddΩΩkkaarrCCMMnnaann''ssaaFFaarrNN--
rrddΩΩmmkkCCYYyyeeTToott  ..  BBYYkkee®®kkaayyeennHH  ddMMbbUUggeeLLIIyyeeKKyykkmmkk®®KKaann''EEttCCaabbMMeerrIIBBYYkkCCYYrrTTII11
nniiggCCYYrrTTII22bb""uueeNNˆ̂aaHHeeTT  EEttee®®kkaayyEEddllCCYYrrTTII11nniiggTTII22VVkk''EEbbkkKK~~aa  bbnnÊÊaabb''BBIIyyYYnnccaabb''
EEbb""nn--ssuuvvNNˆ̂yykkeeTTAAhhaaNNUUyyVVtt''eeTTAAeennaaHH  BBYYkkCCYYrrTTII33  ddUUccCCaaKKgg''--ssMMGGuull,,  eehhaa--
NNSShhuugg  kk**VVnneeLLIIggTTwwkkmmYYyykkMMrriittyy""aaggxxııss''  eehhIIyyttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaakkJJÇÇHHyyYYnnddaacc''́́ ff¬¬EEtt
mm††gg  ee®®JJHHEEttGGMMNNaacc  ..

eeddIImm∫∫IIeeFFII√√[[®®kkuummccllnnaattssflflUUEExxµµrreexxßßaayy  BBYYkkyyYYnnVVnneeFFII√√nneeyyaaVVyyTTaakk''TTaajj
yykkBBYYkkEExxµµrrbbrreeTTssddUUccCCaa  ––  hhSSgg--eegg""aa,,  DDiitt--®®bbnn,,  EEbb""ll--NNaall'',,  yy""gg--EEssmm,,
GGiiuunn--ttSS,,  qqSSgg--ssuugg˘̆˘̆˘̆..ll..    kk~~̈̈ggeeKKaalleeddAABBIIrr  ––    KKWWmmYYyy[[KKSS®®TTrrbbbbGGaayy""ggeehhgg--
ssMMrriinn,,  hhflfluunn--EEssnn  nniiggeeXXaassnnaarrbbbbeennHH[[EExxµµrreennAAbbrreeTTss  nniiggmmttiibbrreeTTssTTTTYYll
ssaall''rrbbbbeennHH  nniiggeeKKaalleeddAATTII22  KKWWTTaakk''TTaajjyykklluuyyrrUUbbiiyyvvttƒƒ̈̈eeTTAACCYYyyss††aarreessddΩΩ
kkiiccççyyYYnn  EEddllBBYYkkeennHHVVnnrrkkssIIuunnSSyykklluuyydduull¬¬aarr  lluuyyÂÂhh√√gg''eeTTAA[[bbggbbÌÌËËnneennAA
®®ssuukkEExxµµrr  EEttyyYYnn®®bbmmUUllyykkrrUUbbiiyybb&&NNˆ̂TTSSggGGss''eeTTAA´́®®BBnnKKrr  TTuukk®®VVkk''eerroollEEddll
yyYYnneeVVHH[[FFnnaaKKaarreehhgg--ssMMrriinn  CCaaCCMMnnYYsslluuyydduull¬¬aarreeTTAAvviijj  ..

eeddIImm∫∫IICCaall∫∫iicceellbb®®ssuukkEExxµµrr  yyYYnnVVnn[[eehhgg--ssMMrriinnccuuHHhhttƒƒeellxxaayyll''®®BBmm
[[kkggTT&&BByyYYnnttSSggeennAAeellIITTwwkkddIIEExxµµrrccMMnnYYnn2255qq~~SS  nniiggccuuHHhhttƒƒeellxxaakk~~̈̈ggkkaarrrraabb''GGaannKK~~aa
dd**CCiittss~~iiTTÏÏ  rrvvaagg®®bbCCaaCCnneevvoottNNaamm--llaavv--kkmmıı̈̈CCaaCCaabbggbbÌÌËËnnyyUUrrGGEEgg√√ggqq~~SS  ..  kk~~̈̈ggPPaa
ssaanneeyyaaVVyy……TTUUtt  BBYYkkeeKKnniiyyaayyffaa  ««  nneeyyaaVVyyrrbbss''®®bbeeTTss≤≤NNÎÎËËcciinnTTSSgg
bbII  »»  ..

yyYYnnVVnnbbgg≈≈MM[[eehhgg--ssMMrriinnccuuHHhhttƒƒeellxxaa®®bbKKll''eekkaaHHeessHH  EEddllmmaannee®®bbggkkaa
tteeTTAA[[yyYYnn  kkaatt''bbnnƒƒyy®®BBMMEEddnnEExxµµrr  ccmm©©aayyBBII55eeTTAA3300KK˘̆mm˘̆  ccaabb''BBII®®BBMMrrYYmmbbII®®bbeeTTss
EExxµµrr--llaavv--yyYYnn  ccuuHHmmkkddll''mmaatt''ssmmuu®®TTCCaabb''eexxtt††JJmm  (( Hatien ))  ((1166)) ..

eemmddwwkknnSSyyYYnnVVnnnniiyyaayyffaa  ––  ««  eeddIImm∫∫IIkkMMuu[[®®bbCCaaCCnnyyYYnnnniiggEExxµµrreeccHHEEttTTaass''
EETTggKK~~aammiinneeccHHccbb''eeTTootteennaaHH  KKYYrrEExxµµrrkkaatt''®®bbKKll''ddIIccMMBBuuHHTTaakk~~̈̈ggeexxtt††ss√√aayyeerroogg[[eeTTAA
yyYYnn  »»  ..

❑                                  ❑

❑

((1166)) ssUUmmGGaann  ««  kkaall®®bbvvttii††vviiTT¥¥aa´́nn®®bbeeTTsskkmmıı¨̈CCaa  »»  rrbbss''eessµµrr  ..
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sem†csIhnuCa®bFanclnaExµrcMruH

eennAAqq~~SS11996699  eeBBllEExxµµrreessrrII220055nnaakk''ccuuHHccUUll  EEddllkkaalleennaaHHssIIhhnnuuVVnnGGaann
GGttƒƒbbTTEExxµµrreessrrII  EEccggBBIIee®®KKaaHHff~~aakk''nneeyyaaVVyyxxuussrrbbss''®®TTgg''  sseemm††ccVVnnddwwggrrYYcceehhII
yy  eeddaayykkMMhhwwggccgg''ssggsswwkkBBYYkkllnn''--nnll'',,  ssiirriimmtt::  ssIIhhnnuuVVnnccUUllrrYYmm´́ddCCaammYYyy
yyYYnnkkuummµµ̈̈yynniiss††nniiggEExxµµrr®®kkhhmm  ..  [[TT&&BByyYYnnhhUU--CCIImmiijjvvaayy®®bbeeTTssEExxµµrr  ssmm¬¬aabb''
EExxµµrr  ..

kk~~̈̈ggeessoovveePPAA Sihanouk's Sideshow ®®ttgg''TTMMBB&&rr115555  ssIIhhnnuuVVnnssaarrPPaaBB
®®VVbb''GG~~kknniiBBnnÏÏffaa  ––  ««  I have had to take a sedative in order to sleep »».

Princess Monique guards her husband's supply of barbiturates, just as

she did during the years they were help captive by the Khmer Rouge. He

wanted to commit suicide, but she refused to give him the potion. He,

too, tells me ( the author ), « I owe my life and sanity to my wife ».

eehhttuuGGII√√VVnnCCaasseemm††ccssIIhhnnuuccgg''eeFFII√√GGtt††XXaatt??  ee®®JJHHGGss''ssggÙÙwwmm  ……eeddaayyssaarr
mmaannvviibb∫∫ddiissaarrII  ??  ..

kk~~̈̈ggssMMeennrr  ««  ssÂÂggaammnniiggeesscckkII††ssggÙÙwwmm  »»  (( War and Hope ))  kk**sseemm††ccssIIhh
nnuuVVnnssaarrPPaaBBBBII  ««  bbuuBB√√eehhttuuGGII√√VVnnCCaa®®TTgg''eeTTAACCYYyyyyYYnneevvoottNNaammxxaaggeeCCIIgg  »»  EEddrr
EEtt®®KKaann''EEttCCaaeellssEEddll®®TTgg''yykkmmkkssrreessrrssMMrraabb''kkaarrJJrrmmuuxxmmaatt''  ((  Sauver sa

face ))  bb""uueeNNˆ̂aaHH  ..  kkaarrssMMxxaann''KKWW®®TTgg''VVnnssaarrPPaaBBffaa  ««  ssIIhhnnuuVVnnCCYYyyyyYYnn®®KKbb''EEbb
bb®®KKbb''yy""aaggEEmmnn  »» ..

eennAA®®KKbb''ssuunnÊÊrrkkffaa  eennAA®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggEEddll®®TTgg''yyaaggeeTTAA  sseemm††ccssIIhhnnuueennAAEEtt
mmiinnTTTTYYllffaa  ««  nneeyyaaVVyyrrbbss''®®TTgg''xxuuss  ……kk**EExxµµrrTTSSggbbIIllaannnnaakk''ss¬¬aabb''KKWWmmaann®®TTgg''
CCaaGG~~kkccUUllrrYYmmCCaammYYyyBBYYkkXXaattkkrrEExxµµrr®®kkhhmmeeTT  »» ..  ®®TTgg''eennAAEEttCCMMTTaalleeCCrrffaa  ««  mmkk
EEttBBIIBBYYkkGGaassaaFFaarrNNrrddΩΩ  GGaallnn''--nnll'',,  ssiirriimmtt: bbnnkk∫∫tt''eeFFII√√rrddΩΩ®®bbhhaarrTTmm¬¬aakk''®®TTgg''BBII
ttMMEENNgg®®bbmmuuxxrrddΩΩ  eeTTIIbbVVnnCCaa®®ssuukkeeTTAACCaayy""aaggeennHH  »» ..

kk~~¨̈ggnnaammCCaa®®bbFFaannccllnnaattssflflUUccMMrruuHH  sseemm††ccssIIhhnnuueennAAEEtteeFFII√√nneeyyaaVVyyee®®kkaamm
TTUUrrbbJJÇÇaarrbbss''eemmddwwkknnSSyyYYnn  ..  ®®TTgg''llaaEEllgg  EEllggllaaCCaaee®®ccIInnddgg  ..  tt´́ff¬¬®®VVkk''EExx
CCaammYYyyyyYYnn  kk~~̈̈ggeeBBllyyYYnnCCaammYYyyeehhgg--ssMMrriinn  ee®®bbIImmeeFF¥¥aaVVyyll∫∫ÁÁggTTaakk''yykkss--
eemm††cc  eehhIIyy‰‰sseemm††ccvviijjggaakkmmkkbbrriihhaarr  pp††ll''kkaarrTTnn''eexxßßaayy´́ppÊÊkk~~̈̈ggccllnnaattssflflUUEExxµµrr
eeTTAAeemmddwwkknnSSyyYYnnGGss''rrllIIgg  ..

ssBB√√́́ ff©©eennHHeeTToott  ((  EExxFF~~ËË11999900  ))  sseemm††ccssIIhhnnuukkMMBBuuggEEtteeddIIrrttYYffttkkuunneennAAkkUUeerr""
xxaaggeeCCIIgg  eeddIImm∫∫IIyykkeeTTAAbbJJççSSgg[[rraaÂÂss††EExxµµrreemmIIll  kk~~¨̈ggeeKKaallbbMMNNggllaaggkkMMhhuuss
llaaggVVtt´́dd®®TTgg''[[®®CCHHQQaammrraaÂÂss††EExxµµrr  EEddll®®TTgg''kkaalleennaaHH  CCaa®®bbFFaannrrddΩΩaaPPiiVVll
rrYYbbrrYYmmCCaattiikkmmıı̈̈CCaa  eeFFII√√sshhkkaarrrrYYmm´́ddCCaammYYyyeemmddwwkknnSSyyYYnnppgg  CCaammYYyybbnnEExxµµrr®®kkhhmm
ppgg  nniiggddUUcckkaallmmuunnddEEddll      KKWW®®ssgg''  ««nneeyyaaVVyy®®bbCCaaPPiiffuuttii    ®®bbCCaa®®bbiiyyPPaaBB  »»  
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rrbbss''®®TTgg''eeLLIIggvviijj  ..
eettIIttMMNNeeTTAA´́ff©©mmuuxx  sseemm††ccssIIhhnnuunnwwggddUUrr≤≤rriiyyaabbff  ssuuxxcciitt††eeFFII√√BBlliikkmmµµxx¬¬HH  eeddII--

mm∫∫IIee®®ssaacc®®ssgg''mmuuxxmmaatt''rrbbss''®®TTgg''kk~~̈̈gg®®bbvvttii††ssaaÂÂss††sskkll  CCaaBBiieesssskk~~̈̈gg®®bbvvttii††--
ssaaÂÂss††EExxµµrr……eeTT  ??

sskkmmµµPPaaBBrrbbss''®®TTgg''CCaammYYyyGG~~kkmm~~aagg  ®®BBmmTTSSggbbuu®®tt  ssBB√√́́ ff©©eennHHCCaakkaarrbbJJÇÇaakk''
®®VVbb''eeyyIIggCCaaEExxµµrrTTSSggGGss''KK~~aarrYYccee®®sscceeTTAAeehhIIyy  !!  ..

❑                            ❑

❑
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eKaledAnigbMNgExµr®khmnaGnaKt

TTSSggmmttiisskklleellaakk  CCaaBBiieessssmmttiirraaÂÂss††EExxµµrr  mmiinneeCCOOffaa  EExxµµrr®®kkhhmmEEkkEE®®bb
cciitt††KKMMnniitt  llHHbbgg''®®TTwwssII††eemm""AAnniiyymmeeqq√√gghhYYsseehhttuu  ((  Radical Maoism ))  bb††ËËrrccrriittssaa
hhaavvEEllggkkaabb''ssmm¬¬aabb''EExxµµrr  nniiggmmiinnmmkkddeeNNII††mmGGMMNNaacceeTToott  ..  ccMMNNuucceennHHeehhIIyy
EEddlleemmddwwkknnSSeevvoottNNaammyyll''cc∫∫aass''  eehhIIyyyykkmmkkeeFFII√√CCaaeellsskk~~¨̈ggkkaarrkkaann''kkaabb''
®®ssuukkEExxµµrrTTSSggmmUUlleeddaayyssMMGGaaggffaa  kkaarrJJrrrraaÂÂss††EExxµµrr[[rrYYccBBIIBBYYkkXXaattkkrrbb""uull--BBtt  ..

bbnnEExxµµrr®®kkhhmmeennAAEEttmmaannCCMMeennOOffaa  ««  bbddiivvtt††nn__mmhhaaeellaatteepp¬¬aaHHmmhhaaGGssççaarr¥¥  »»
nniigg  ««  bbddiivvtt††nn__vvbb∫∫FFmm··  »»  dd**llIIllaarreevvIIrrvvaayyttaammccMMkkYYttmm""aarrssIIuuss--eemm""AAnniiyymmssIIÌÌvvaaeennaaHH
CCiittVVnnssMMeerrccddll''eeKKaalleeddAAeeTTAAeehhIIyy  eebbIIkkMMuuEEtteevvoottNNaammccUUllmmkkQQ¬¬aannJJnneeddjj
BBYYkkvvaaeeccjjBBIIGGMMNNaacceennaaHH  ..

BBYYkknniissßßiittEExxµµrrEEddllvviill®®ttLLbb''ccUUll®®ssuukkvviijjee®®kkaayy´́ff©©1177eemmssaa11997755  xxÊÊgg''
bbIIJJnn''nnaakk''  ‰‰GG~~kkEEddlleennAAssll''rrss''BBIIss¬¬aabb''eeddaayyss~~aa´́ddbb""uull--BBtt  vvaalltt''ddMMmmaannCCaagg
bbIIrryynnaakk''  ..  kk~~̈̈ggccMMeeNNaammBBYYkkEEddlleennAAssll''CCIIvviitteennHH  mmaannxx¬¬HHeennAAEEtteeCCOOddUUccbbnnbb""uull
--BBttEEddrr  ..  xx¬¬HHVVnnvviilleeTTAACCYYbbEEmm""““eennAAeexxtt††kkMMBBgg''ccaamm  eehhIIyyxxMMGGYYttffaa  ––  ««  EExxµµrreeyyIIgg
eennAAEEttbbnnii††cceeTToottmmaannVVyyhhUUbbbbIIddggnniiggmmaannbbEEggÌÌmmppgg  »»  EEtt®®ttUUvvbbggbbÌÌËËnnVVnnhhaamm
[[bbwwTTmmaatt''QQbb''nniiyyaayytteeTTAAeeTToott  eebbIIBBMMuueennaaHHeeTTnnwwgg®®ttUUvv®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrGGUUsskkCCaammiinn
xxaann  ..

kk~~̈̈ggBBiiFFIICCbb''eellooggmmYYyyeennAAjjËËvvyy""kkkk~~̈̈ggqq~~SS11998822  EEddllmmaannsseemm††ccssIIhhnnuunniigg
GG~~kkmm~~aaggssIIhhnnuuVVnnccaatt''EEccggeeLLIIggeennaaHH  eePP∆∆øøvvssMMxxaann''eellIIkkEEllggEEttGG~~kkkkaarrTTUUttbbrreeTT
sseeccjj  KKWWmmaanneemmddwwkknnSSEExxµµrr®®kkhhmmFFMMVVnnccUUllrrYYmm  mmaanneexxoovv--ssMMppnnCCaaeeddIImm  ..  eexxoovv
ssMMppnnVVnneeqqII¬¬yyttbbnnwwggssMMnnYYrr  ––  ««  eettIIeellaakkVVnnssmm¬¬aabb''®®bbCCaarraaÂÂss††bb""uunnµµaannnnaakk''  ??  mmYY
yyllaann''nnaakk''  ??  BBIIrrllaannnnaakk''  ??  »»  ffaaCCaa  ««  JJkk¥¥PPUUttPPrrrrbbss''BBYYkkcc®®kkBBttii††,,  cc®®kkBBttii††eevvoo
ttNNaammQQ¬¬aannJJnnVVnnmmkkssmm¬¬aabb''rraaÂÂss††EExxµµrrTTSSggeennaaHH  »» ..

bb""uull--BBttEEttggEEtteebbIIkkvvKKGGbb''rrMMeerroonnssUU®®ttttMMrrgg''eeKKaallCCMMhhrrnneeyyaaVVyyvvaaBBMMuuEEddll
eellaaHHxxaanneeLLIIyy  CCaaBBiieesssskkaarrGGbb''rrMMBBYYkkKKNNddwwkknnSSFFMM@@  BBYYkkeemmkkggeeyyaaFFaaCCaaeeddIImm  ..
kkaarreebbIIkkvvKKeerroonnssUU®®ttmmYYyyeennAAttMMbbnn''8877kk~~̈̈ggeexxtt††®®ttaatt  ((®®ssuukk´́ff))  CCiittCCMMrrMMEExxµµrr®®kkhhmm
EEkk∫∫rrTTll''EEddnnEExxµµrreennaaHHmmaannTTSSggBBYYkkeemmddwwkknnSS´́nnEEddnnddIIBBiiXXaatt  ((  The Killing Fields

))    VVnnccUUllrrYYmmppggKKWW  ––  ssuunn--eessnn,,  nnYYnn--CCaa,,  eexxoovv--ssMMppnn,,  eeGGoogg--ssaarrII,,  ttaamm""uukk  ..  CCMMrrMM
eennHHCCaammUUllddΩΩaanneeyyaaFFaaFFMMrrbbss''EExxµµrr®®kkhhmm  EEddllmmaannccMMnnYYnnBBII3355JJnn''eeTTAAbbYYnnmmWWuunnnnaakk''
..  eennAAttMMbbnn''8877  bb""uull--BBttVVnneerroobbccMMyyuuTTÏÏvviiFFIIccaass''ddEEddll  eeddIImm∫∫IIkk††aabb''yykkCCnnbbTTEExxµµrr
((  kkaann''kkaabb''kk~~̈̈ggeeBBllyybb''  ´́ff©©bbgg˚̊bb''xx¬¬ÁÁnn  ))  eeLLaammhhflfl̃̃uuBB&&TTÏÏTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjBBuukkrrllYYyynniiggrrddΩΩ
VVll  ((eehhgg--ssMMrriinn))  VVkk''EEbbkk  ..

BBYYkkEExxµµrr®®kkhhmmmmiinnee®®bbIIyyuuTTÏÏssaaÂÂss††vvaayyssÂÂggbb''ccUUllTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjj  ddUUcckkaallqq~~SS
11997755eeTTootteeTT  EEttBBYYkkvvaaeepp††kkpp††ÁÁlleeTTAAttaammnneeyyaaVVyy´́nnkkaarrTTUUttGGnn††rrCCaattii    nniiggkkaarrccrr  
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ccaaTTaakk''TTiinnCCaammYYyykkggTT&&BBqqµµkk''  ((TT&&BBccllnnaattssflflUUEExxµµrr  ))  ..  bb""uull--BBttVVnnyyll''yy""aaggcc∫∫aa
ss''ffaa  eebbIIkkaallNNaakkggTT&&BBEExxµµrr®®kkhhmmccUUllkkaann''EEttCCiittTTII®®kkuuggPP~~MMeeBBjjeennaaHH  sshhKKmm
GGnn††rrCCaattiikk**nnwwggeeqq¬¬qq¬¬aaeeFFII√√ssmmııaaFFbbgg≈≈MM[[mmaannkkaarreeddaaHH®®ssaayynneeyyaaVVyy  ..  ffII√√eebbIIkkaarrvvaa
yy®®bbyyuuTTÏÏ®®ttUUvvEEttyykkmmkkee®®bbIICCaaccSSVVcc''eennaaHH  EEttbbnnEExxµµrr®®kkhhmm®®ttUUvvEEtt®®bbmmUUllppMM††̈̈KKMMnniitt
vvaaeellIIEEpp~~kknneeyyaaVVyy  ((  ccUUccccMMeerrooggBBYYkkvvaaee®®ccIInnee®®ccooggffaa  nneeyyaaVVyyrrYYmmppßßMMGGaavvuuFF  ®®bb--  
eessIIeemmaaHHmmuuttrrbbss''GGggkkaarr  ))  eeddIImm∫∫IIQQaanneeTTAArrkkeeKKaalleeddAArrbbss''vvaaeennaaHH  ..  eehhttuuddUUeecc~~HH
eehhIIyy  eeTTaaHHbbIICCaaTTII®®kkuuggvvaa""ssiiuunneettaannVVnnddkkkkaarrKKSS®®TTnneeyyaaVVyyeeccjjBBIIBBYYkkEExxµµrr®®kk--
hhmm  eeddIImm∫∫IIeeFFII√√kkaarrccrrccaaCCaammYYyyeevvoottNNaamm  kk~~̈̈ggkkaarreeccoossvvaaggkkMMuu[[EExxµµrr®®kkhhmmmmkkyykk
GGMMNNaaccvviijjkk**eeddaayy  kk**vvaaKKµµaannGGII√√EE®®bb®®bbYYllpp¬¬aass''bb††ËËrreessaaHHeeLLIIyy  ..

kk~~̈̈ggBBiiFFIIeebbIIkkvvKKeerroonnssUU®®tteennaaHH  bb""uull--BBttVVnnccMMNNaayyeeBBjjmmYYyy´́ff©©kk~~̈̈ggkkaarrssii--
kkßßaaEEvvkkEEjjkkBBIInneeyyaaVVyy  nniiggEEmmkkFFaaggssggmmvvNNˆ̂:´́nnccllnnaattssflflUU®®ttIIPPaaKKIIEEddllrrYYmm
CCaammYYyyBBYYkkmmiinnEEmmnnkkuummµµ̈̈yynniiss††  ..  bb""uull--BBttVVnnbbee®®ggoonnffaa  kkaarrEEddllEExxµµrr®®kkhhmm
®®BBmmccUUllrrYYmmCCaammYYyyBBYYkkmmiinnEEmmnnkkuummµµ̈̈yynniiss††  kk~~̈̈ggeeKKaalleeddAA®®bbmmUUllyykknnUUvvkkaarrKKSS®®TTnn
eeyyaaVVyyBBIIrraaÂÂss††EExxµµrrkk~~̈̈gg®®ssuukk  nniiggkkaarrKKSS®®TTpp¬¬ËËvvTTUUttBBIIGGnn††rrCCaattii  ffII√√eebbIImmaannkkaarrEE®®bb®®bbYY--
lleeKKaallCCMMhhrrnneeyyaaVVyyxx¬¬HHeeddaayyBBYYkkbbddiivvtt††nn__CCYYbb®®bbTTHHCCaammYYyyBBYYkkcc®®kkBBttii††nniiggss
kkii††PPUUmmiikk**eeddaayy  ..  EEtteeTTaaHHCCaayy""aaggNNaakk**eeddaayy  bb""uull--BBttVVnn®®BBmmaannee®®kkIInnrrMMllwwkkBBYYkk
ssiissßßvvaaffaa  [[rrkkßßaannUUvvssPPaaBBeeddIImm  ((  Their true nature))  CCaanniiccççeehhIIyyrrss''eennAAeeddaayy
TTeennÊÊjjCCaabb''CCaanniiccççffaa  ««  nneeyyaaVVyyVVnnpp¬¬aass''bb††ËËrr  EEttBBYYkkeeyyIIggeennaaEEttmmaanncciitt††KKMMnniitt
ddEEddll  »»  ((The politics have changed but the spirit remains the same ))  ..

EEffmmBBIIeellIIeennHHeeTToott  bb""uull--BBttVVnnFFaannaaddll''BBYYkkeemmkkgg  eemmKKNNddwwkknnSSvvaaffaa  ––  ««
ffII√√eebbIIbb""uuss††ii__ssMMxxaann''@@xxaaggkkaarrTTUUtt®®ttUUvvBBYYkkmmiinnEEmmnnkkuummµµ̈̈yynniiss††kkaann''kkaabb''kk**eeddaayykk**BBYYkkEExxµµrr
®®kkhhmmeennAAEEttCCaakkmm¬¬SSggTT&&BBdd**xx¬¬SSggCCaaggeeKKkk~~̈̈ggccllnnaattssflflUUccMMrruuHH  ––  sseemm††ccssIIhhnnuu  CCaa
®®bbFFaannEEttKKµµaannGGMMNNaacc  ee®®bboobbddUUccssMMbbkk®®kkUUccGGIIccwwgg  ‰‰BBYYkkeeyyIIggvviijjCCaaEEkk¬¬bbEEpp¬¬®®kkUUcc
eennaaHH  ..  ssIIhhnnuunniiggBBiiPPBBeellaakkxxaaggee®®kkAAmmiinnmmaannTTiiddΩΩPPaaBBddUUeecc~~HHeeTT  bb""uuEEnn††ssmmmmiitt††TTSSgg
GGss''KK~~aammiinn®®ttUUvvssggßß&&yyeessaaHHeeLLIIyyffaa  KKWWBBYYkkeeyyIIggeennHHeehhIIyy  EEddllmmaannnnaaTTIICCaaeemmddww
kknnSSBBiitt@@kk~~̈̈ggkkaarrvvaayy®®bbyyuuTTÏÏrrMMeeddaaHHCCaattiieennHH  »» ..

kk~~̈̈ggkkaarreebbIIkkvvKKssiikkßßaaeerroonnssUU®®tteennHH  bb""uull--BBttVVnnssYYrrddll''ssiissßßCCaaKKNNddwwkk
nnSSEExxµµrr®®kkhhmmffaa  ––  ««  eettIIeeyyIIgg®®ttUUvveeFFII√√yy""aaggNNaaeeddIImm∫∫II[[®®bbCCaaCCnnKKSS®®TTeeyyIIgg  ??  »»  ..
BBYYkkKKNNeemmkkggCCaaee®®ccIInnVVnneeqqII¬¬yyttbbffaa  ««  [[eellIIkkyykkGGMMeeBBIIBBuukkrrllYYyyrrbbss''®®kkuumm
mmiinnEEmmnnkkuummµµ¨̈yynniiss††mmkknniiyyaayy  eehhIIyybbgg˙̇aajjBBIIsskkmmµµPPaaBBeess~~hhaaCCaattiirrbbss''BBYYkk
EExxµµrr®®kkhhmm  ..  xx¬¬HHeeTTootteellIIkkGGMMBBIIbbJJ˙̇aaeessddΩΩkkiiccçç  ffaa®®ttUUvveerroobbccMM[[®®bbCCaaCCnnbbgg˚̊bbeeggII̊̊nn
ppll®®ssUUvv[[VVnnee®®ccIInn  »»  CCaaeeddIImm  EEttbb""uull--BBtteennAAEEttmmiinneeBBjjcciitt††eellIIcceemmII¬¬yyTTSSgg
eennaaHH  ..  eeBBlleennaaHHmmaanneemmkkggvvaaeennAACCYYrree®®kkaayymm~~aakk''eellIIkk´́ddeeqqII¬¬yyffaa  ––  ««  eeyyIIgg®®ttUUvvddaa
kk''xx¬¬ÁÁnn[[TTaabbeessIIµµnnwwgg®®bbCCaaCCnnEEddll®®kkII®®kkCCaaggeeKK  eennaaHHbbnnÊÊaabb''mmkk®®bbCCaaCCnnkk**nnwwggmmkkppMM††̈̈
KKSS®®TTBBYYkkeeyyIIggnniigg®®ssLLaajj''BBYYkkeeyyIIgg  »»  ..  bb""uull--BBttVVnneeqqII¬¬yyyy""aaggeeBBjjcciitt††ffaa  ««
®®ttUUvv  !!  ®®ttUUvvNNaass''  !!  »»  ..
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eennAAkk~~̈̈ggff~~aakk''vvKKeerroonnssUU®®tteennHH  bb""uull--BBttVVnneeff˚̊aalleeTTaassBBYYkkPP~~aakk''ggaarreevvoottNNaa
mm  ((kk∫∫aallyyYYnnxx¬¬ÁÁnnEExxµµrr))  ffaaVVnneeFFII√√vviiTTÏÏggßßnnaaddll''bbddiivvtt††nn__  CCaaPPaaKKee®®ccIInnkk~~̈̈ggkkaarrssmm¬¬aabb''
rrggaall  ..  bb""uull--BBttVVnnssaarrPPaaBBffaa  ––  ««  kkaarrEEddllGGggkkaarrbbJJÇÇaa[[ssmm¬¬aabb''BBYYkkGG~~kknn--
eeyyaaVVyy  nniiggeemmbbJJÇÇaakkaarrkkggTT&&BBssaaFFaarrNNrrddΩΩEExxµµrrkk~~̈̈ggqq~~SS11997755eennaaHH  ««  ee®®JJHHBBYYkk
eeKK®®bbLLaakk''eeCCaaKKCCSSeeddaayyKKMMnniittcc®®kkBBttii††»»,,  eehhIIyybb""uull--BBttVVnnrrMMllwwkkBBIIeemmddwwkknnSSEExxµµrr
®®kkhhmmeekkµµgg@@  EEddllVVnnGGnnuuvvtt††®®TTwwssII††bbddiivvtt††nn__ddaacc''xxaatteeBBkk  nniigg®®BBmmaannQQbb''[[eeFFII√√kkMM
hhuussddEEddlleennaaHHeeTToott  ..

eennAAeeBBllbbJJççbb''bbwwTTvvKKeerroonnssUU®®tteennaaHH  bb""uull--BBttVVnnEEff¬¬ggssuunnÊÊkkffaaEEddlleeFFII√√[[BBYY
kkssiissßßKKNN  bbJJÇÇaakkaarr  vvrreessnnaa˘̆˘̆˘̆  ®®sskk''TTwwkkEEPP~~kknniiggssMMEEddggkkaarreebb††CC∆∆aacciitt††ttssflflUU®®bb--
yyuuTTÏÏrrhhUUttddMMNNkk''QQaammccuuggee®®kkaayybbggÌÌss''  ddUUccGG~~kknniiBBnnÏÏVVnneellIIkkssMMddIIeennaaHHmmkkssrr--
eessrr®®ttgg''TTMMBB&&rr220000ffaa  ––  ««  xxMM∆∆̈̈mmaanneesscckkII††eessaakkss††aayyNNaass''  eeddaayyssmmmmiitt††TTSSgg
GGss''mmiinnTTaann''yyll''[[VVnnddll''CCMMeerrAA  ..  xxMM∆∆̈̈eessaakkss††aayyNNaass''EEddll®®kkuummttssflflUUdd´́TTeeTToo
ttnnwwggkkaann''EEttmmaannkkmm¬¬SSgg  ..  eeTTaaHHbbIIxxMM∆∆̈̈kkaann''EEttccaass''  nniigg®®ttUUvvccUUllnniivvtt††nn__kk**eeddaayy  kk**xxMM∆∆̈̈®®ttUUvv
EEttxxMM®®bbwwgg[[GGss''ssmmttƒƒPPaaBBeeddIImm∫∫IIkkssaaggssmmmmiitt††  ..  kkMMuueemmIIllggaayyxx¬¬ÁÁnnffaa  ssmmmmiitt††
eeTTAAmmiinnrrYYcc  EEtt®®ttUUvv®®bbuugg®®bbyy&&tt~~CCaanniiccççccMMeeJJHHPPaaBBeettaaHHeettIIyynniiggllaakk''kkaarrCCaanniiccçç  »»  ..˘̆˘̆˘̆

eettII®®kkuummEEddllttSSggxx¬¬ÁÁnnCCaaEExxµµrreessrrIIkkaarr  ®®ssLLaajj''eessrrIIPPaaBB  yyuuttii††FFmm··̆̆ ˘̆˘̆eennaaHHmmaann
kkaarreebb††CC∆∆aattSSggcciitt††[[VVnnmmYYyyPPaaKK´́nn®®kkuummXXaattkkrreennHHeeTT  ??  ..

ttaammssMMddIIhhYYtt--GGUUnneehhgg  eennAA®®kkeeccHH  ssBB√√́́ ff©©rrss''eennAArrddΩΩkkaallIIhh√√&&rrnniijj""aaVVnnnniiyyaa
yyffaa  ««  eeQQµµaaHHqqnn  ((……ttaayykkßß)),,  eennAAkkMMBBgg''ccaammssmm&&yyyyYYnnyykk®®ssuukkEExxµµrr  VVnn®®ttUUvv
eeKKeeccaaTTbbww††ggyyYYnnffaaCCaaEExxµµrr®®kkhhmm  ..  KKaatt''kkMMBBuuggEEtteeddkkGG®®ggwwggee®®kkaammppÊÊHH  ®®ssaabb''EEttmmaa
nnBBYYkkTTaahhaannyyYYnnmmYYyy®®kkuummccuuHHBBIIrrffyynn††eeddIIrrssMMeeddAAmmkkrrkkKKaatt''@@eeXXIIjjddUUeecc~~aaHHkk**nnwwkkffaa
yyYYnncc∫∫aass''CCaammkkrrkkccaabb''KKaatt''CCaammiinnxxaann  kk**kkMMeessookkxx¬¬ÁÁnneeKKcceeTTAAee®®kkaayyppÊÊHH  TTaahhaann
yyYYnnkk**eeddjjccaabb''bbeeNN††aayy  ..  eeQQµµaaHHqqnn……ttaayykkßßVVnnrrtt''ccUUll´́®®BBeeTTAArrss''eennAACCaammYY--
yyBBYYkkEExxµµrr®®kkhhmm  eehhIIyyVVnneeFFII√√CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrkkggvvrreessnnaa  ..  eeKKeehhAAffaa  ««  ttaaqqnn  »»
((ttaaCCaavvNNˆ̂::kk~~̈̈ggCCYYrrEExxµµrr®®kkhhmm))  ..  hhYYtt--GGUUnneehhggVVnnrrMMllwwkkssMMddIIttaaqqnnffaa  ––  ««  rrbbbb
eennHHeennaaEEttkkaabb''ssmm¬¬aabb''ddEEddll  KKWWKKµµaannEEkkEE®®bbTTaall''EEtteessaaHH  ee®®JJHH®®TTwwssII††®®kkhhmmddaacc''
xxaattVVnnEEccggffaa  ®®ttUUvvEEttssmm¬¬aabb''eeddIImm∫∫II[[mmnnuussßßxx¬¬aacc  nniiggeeKKaarrBBttaammTTiisseeddAArrbbss''GG--
ggkkaarrkkuummµµ̈̈yynniiss††  nniiggeeddIImm∫∫II[[VVnnkkaann''GGMMNNaacctteeTTAA´́ff©©mmuuxxeeTToott  »»  ..

eebbIImmaannddMMeeNNaaHH®®ssaayyssnnii††PPaaBBrrYYcceennAA®®ssuukkEExxµµrr  EEttKKµµaannkkaarrccaatt''EEccggkkaatt''eeTTaa
ssbbnnEExxµµrr®®kkhhmmeeTTeennaaHH  kk~~¨̈ggrryy::eeBBllEEvvggnnaaGGnnaaKKtt  kk~~¨̈ggeeBBllEEddllBBYYkkGGaaCC∆∆aaFFrr
EExxµµrrmm~~aakk''@@xxMMbbUUmm  xxMMBBuukkrrllYYyy®®ssgg''eeddIImmeennaaHH  bbnnEExxµµrr®®kkhhmmkk**nnwwgg®®bbmmUUllVVnnnnUUvvkkaarr
KKSS®®TTBBII®®bbCCaarraaÂÂss††EExxµµrrmmkkvviijj  eehhIIyy®®kkeessaabbyykkGGMMNNaaccmmkkvviijjeeTToottCCaammiinnxxaann
EEttkk~~̈̈ggnnaammEExxµµrrssIIÌÌmmYYyyeeppßßggeeTToott  mmiinnEEmmnnkk~~̈̈ggnnaamm  ««  EExxµµrr®®kkhhmm  »»  ddEEddlleennHHeeTT..

❑                                   ❑

❑
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CMBUkTI7

- eyabl' -
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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