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vacaG~kniBnÏ

eessoovveePPAA‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaa®®ss††eerrOOgg  ««eeccAAhh√√aayyKKuuyy»»  eennHH  kkaallkk~~¨g̈gssmm&&yy
sskkii††PPUUmmii  xxMM∆∆¨V̈VnneeVVHHBBuummııppßßaayymm††ggrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  kkaalleeNNaaHH  xxMM∆∆¨®̈®ttUUvveeKKTTaakk''kkbbJJççËË
ll®®TTuuggGGss''ccMMnnYYnn1177´́ff©©,,  eeddaayyeeccaaTTffaa  xxMM∆∆¨ëeffII¬¬mmJJsseemmXX  hhflflaannssrreessrrbb""HHJJll''
ddll''®®BBHHeeccss††aa  ..

≤≤LLËËvveennHH,,  kkaall:eeTTss:tt®®mmUUvv[[xxMM∆∆¨s̈sMMeellooggccuuggVV""kkaarryy""aaggmmuutt  eeddIImm∫∫IIqq˚˚iiHHkkkkaa--
yy®®bbmmaatt''CCSSeexxµµAArrbbss''eess††ccvveegg√√ggCCaattii  bbMMppuussnnUUvvssµµaarrttIIttssflflUUrrbbss''vvIIrrbbuurrssEExxµµrr®®KKbb''
kkaallssmm&&yy  EEddllVVnn®®bbyyuuTTÏÏbb††ËËrrss¬¬aabb''  CCaammYYyyeeccaarryyYYnnbb¬¬nn''TTwwkkddII  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrr
®®TTBB¥¥ssmm∫∫ttii††rrbbss''®®bbeeTTssCCaattii  ..

eessoovveePPAA‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaa®®ss††eerrOOgg  ««eeccAAhh√√aayyKKuuyy»»  qq¬¬¨ḦHbbJJççSSggBBIIsskkmmµµPPaa--
BByy""aagg®®ccaass''eeCCIIgg  rrbbss''yyYYnn®®KKbb''®®ssTTaabb''  EEddllkkMMBBuuggEEtteerroobbKKMMeerraaggkkaarrNN__eellbb
TTwwkkddII  nniiggCCaann''QQII¬¬ssiiTTiiÏÏeessrrIIPPaaBBrrbbss''bbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIggeennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  [[TTTTYYll
TTuukk≈≈eevvTTnnaayy""aaggeexx¬¬aaccppßßaa  eeddaayyVVtt´́dd®®bbLLaakk''QQaammrrbbss''BBYYkkvvaa  ..

PP~~MMeeBBjj,,  ´́ff©©TTII2200  ssIIhhaa  11997711

Ekv-suvtiƒ
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åTiÊskfa

ssUUmmååTTiiÊÊsseessoovveePPAA‰‰kkssaarr®®bbvvttii††ssaa®®ss††eennHHCCUUnnccMMeeJJHH  ––

‹‹  eellaakkeessnnaa®®bbmmuuxx ln'-nl'
‹‹  eellaakkåått††mmeessnniiyy‰‰kk s≥ sirimt:

‹‹  eellaakkTTII®®bbwwkkßßaa sWn-g"ukfaj'

‹‹  eellaakkåått††mmeessnniiyyeeTTaa sU-kaMxUy

‹‹  eellaakkåått††mmeessnniiyy®®ttII Giun-taM

‹‹  eellaakkvvrreessnniiyyeeTTaa m"at'-´s¬va"n'

‹‹  eellaakkvvrreessnniiyyeeTTaa ka-bUnI

‹‹  eellaakkvvrreessnniiyy®®ttII Lac-esOm

‹‹  yyuuTTÏÏCCnneess~~hhaaCCaattiiTTSSggGGss''

‹‹  eellaakkccaagghh√√aaggssaarrBBtt··mmaannCCaattiiTTSSggGGss''

‹‹  GG~~kknniiBBnnÏÏGGkkßßrrssaa®®ss††CCaattiiTTSSggGGss''
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es†cExµr es†cyYn
mmuunnnnwwggppÊÊaatt''TTMMBB&&rrCCMMrraabbmmiitt††GG~~kkGGaann  BBII®®bbvvttii††dd**KKMMrrUUrrbbss''eeccAAhh√√aayyKKuuyy  ®®bbmmuuxxeexx

tt††®®BBHH®®ttJJMMgg  EEddllCCaavvIIrrbbuurrssEExxµµrrdd**GGgg''GGaacceennAAEEddnnddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammeennaaHH  xxMM∆∆¨s̈sUUmmeebbII
kkTTMMBB&&rr®®bbvvttii††ssaa®®ss††  ccggÌÌ¨l̈lBBII®®kkeeyyAAeeffaakkTTaabb´́nneess††ccvveegg√√ggCCaattiixx¬¬HH  EEddllQQ¬¬kk''nnww
ggkkaammttNN˙ȧa®®ssIIyyYYnn  bbNN††aall[[VVtt''bbgg''TTwwkkddIIdd**FFMMeeFFgg  ddUUccmmaann®®bbvvttii††ssaa®®ss††ccaarr
TTuukkmmkkyy""aaggCCUUrrcctt''  [[kkUUnnEExxµµrrCCMMnnaann''ee®®kkaayyCCaaGG~~kkTTTTYYllQQWWccaabb''eexx¬¬aaccppßßaa  ..

kk~~¨g̈gqq~~SSCCUUttGGddΩΩss&&kk  BBuuTTÏÏsskkrraaCC22118800  KK˘̆ss˘̆11663366  ((11)) eennAA®®bbeeTTssEExxµµrreeyyII
ggmmaannkkaarrvvwwkkvvrryy""aaggxx¬¬SSgg  eeddaayyTT&&BByyYYnnccUUllQQ¬¬aannJJnn  kk~~¨g̈gbbMMNNggeellbbyykkTTwwkk
ddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  ..  bb""uuEEnn††kkaalleennaaHH    yyuuTTÏÏCCnnCCaattiieeyyIIggVVnnrrYYmmkkmm¬¬SSggKK~~aa  vvaayyTTbb''vviijj
yy""aaggGGgg''GGaacc  rrhhUUttTTTTYYllCC&&yyCCMMnnHHdd**®®ttccHH®®ttccgg''  ..

kknn¬¬ggVVnnmmYYyyrryy:ee®®kkaayymmkk  eess††ccEExxµµrreekkIIttvviikkllccrriittkk~~¨g̈gxx¬¬ÁÁnn  eePP¬¬ccss®®ttUUvv
ssYYBBUUCCrrbbss''CCaattii  eeddaayyQQ¬¬kk''vveegg√√ggnnwwggss®®mmss''kkUUnn®®kkmmMMuuyyYYnn  bbNN††aall[[TTwwkkEEPP~~kk
®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  hhUUrrkkkkkk¬¬aayyCCaaQQaamm  eebboommEEtteesscckkII††QQWWccaabb''eeddaayyrrkk®®cckkeeddaaHH
®®ssaayyBBMMuurrYYcc  ..

ee®®kkaayyeeBBllyyuuTTÏÏCCnnEExxµµrrdd**GGgg''GGaacc  vvaayybbeeNN††aajjkk∫∫aallyyYYnneeccjjBBIITTwwkkddIIkk
mmıı¨C̈Caaee®®kkaammeehhIIyy  eess††ccEExxµµrrkk**yyaaggeeTTAAeeFFII√√TTssßßnnkkiiccççeennAA®®kkuuggeevv""  ttaammeesscckkII††GGeeJJIIÇÇ
jjkk~~¨g̈gååVVyykklleexxµµAAggggwwttrrbbss''®®BBHHeeccAAyyYYnn  ..

eess††ccEExxµµrryyaaggeeTTAAddll''®®kkuuggeevv""  kk**®®bbTTHHEEPP~~kknnwwggkkUUnn®®kkmmMMuueess††ccyy""aaLL¨g̈g  eeQQµµaaHH
®®BBHHGGggmmççaass''kkßß®®ttIIyy__ccUUvv  EEddllmmaannrrUUbbeeqqaamm®®ssss''®®bbwwmm®®bbiiyy__xxIIççll˙k̇k''ddUUcceeTTBBGGbbßßrr
kk**ccaabb''cciitt††®®bbttiiBB&&TTÏÏPP¬¬aamm  ..  ccMMEENNkk®®BBHHeeccAAyyYYnn  kk**®®bbjjaabb''eellIIkkff√√aayyCCaabbnnÊÊaann''EEddrr
eeddIImm∫∫IIssMMeerrcceeKKaallbbMMNNggyy""aagg®®ccaass''eeCCIIggrrbbss''xx¬¬ÁÁnn  ..

®®BBHHGGggmmççaass''kkßß®®ttIIyy__ccUUvvVVnneeLLIIggzzaann:CCaammeehhssII  ®®BBHHCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22eehhIIyy
kk**ee®®bbIIll∫∫iiccBBgg√√kk''xxYYrr[[QQ¬¬kk''vveegg√√ggnnwwggss®®mmss''rrbbss''vvaa  eePP¬¬ccGGKKmmeehhssIIEExxµµrr  EEddll
EEmm""TTuukk““BBuukkddaakk''GGss''rrllIIgg  ..

rrII‰‰®®BBHHeeccAA®®kkuuggeevv""vviijj  ssbb∫∫aayycciitt††CCaaTTIIbbMMppuutt  ee®®JJHH®®BBHHeeccAAVVnnEEvvkkEEjjkkssaa
cc''eerrOOggeennHHyy""aaggTTUUllMMTTUUllaayy  mmuunnnnwwggccMMNNaayyssaacc''mmYYyyddMMuuff√√aayy®®BBHHeeccAAEExxµµrr  ..  mm""¥¥aa

((11)) cc∫∫aabb''eeddIImmssrreessrrffaa  ––  qq~~SSCCUUttGGddΩΩss&&kk  BBuuTTÏÏsskkrraaCC  22117788  KK˘̆ss˘̆  11555588  ..



eeccAAhh√√aayyKKuuyy                                                                                                                                          0044

ggeeTTootteeKKyyll''ffaa  ––  ssÂÂggaammrrvvaaggEExxµµrrnniiggyyYYnnccbb''®®ttwwmmeennHHeehhIIyy  ee®®JJHHVVnnkkUUnn
®®ssIIBBnn¬¬kkeeTTAAGGgg¨ÿyTTnnÊÊwwmmnnwwgg®®BBHHrraaCCbbll¬¬&&gg˚E̊Exxµµrr  ..  ®®BBHHVVTTCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22mmiinnVVnnccaa
bb''PP¬¬wwkkffaa  eess††ccyyYYnnbbgg˚b̊b''BBiissBBuullyy""aaggssaahhaavvddUUeecc~~HHeessaaHH  kk**rrvvll''EEttQQ¬¬kk''nnwwgg
sstt√√eeCCIIggBBIIrr  eePP¬¬cceemmIIllbbNN††aarraa®®ss††EExxµµrr  EEddllyyaammll∫∫aatteennAACCMMuuvviijjxx¬¬ÁÁnnGGss''rrllIIgg
eeddaayyyyll''ffaa““BBuukkeekkµµkknniiggkkUUnn®®bbssaarr  mmaanneerrOOggGGIInnwwggkkaabb''ssmm¬¬aabb''KK~~aa  eebbIIQQaamm
ssaacc''vviijj®®ttVVjj''CCaaFF¬¬¨g̈gmmYYyyeeTTAAeehhIIyy  ..  ®®ttgg''eennHHeehhIIyy  EEddllEExxµµrreeyyIIggnniiyyaayy
®®VVbb''KK~~aaffaa  ®®BBHHVVTTCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22  yyYYnnVVnnbbJJççËËlleeQQµµaaHHkk~~¨g̈g®®bbvvttii††ssaa®®ss††eehhAAffaa
««®®BBHHGGggmmççaass''llwwgg»»  ..  ee®®JJHHKKaatt''nniiyymmEEtteerrOOggllwwggeennHHeehhIIyy  eeTTIIbbkkUUnnEExxµµrrmmYYyy
PPaaKKFFMMrrss''eennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaamm  hhUUrrTTwwkkEEPP~~kkrraabb''ssttvvttßßmmiinnGGss''  rrhhUUttmmkkddll''ssBB√√́́ ff©©
eennHH  ..

eerrOOgg®®bbBBnnÏÏyyYYnn  ccaabb''́́ dd®®BBHHeeccAAEExxµµrrmmuunnddMMbbUUgg  ccgg''ssII††ffaayy""aaggeemm""cckk**ssaassnn__
eeKKmmiinnssUUvveeGGIIeeBBIIEEddrr  ddll''nnaaggccUUvvmmiinnssUUvvCCaaeeGGIIeeBBII  mmaannGGII®®BBHHeeccAAEExxµµrr®®ssLLaajj''eeKK
eePP¬¬ccxx¬¬ÁÁnnEEttmm††gg  eeXXIIjj®®BBHHCC&&yyeeCCddΩΩaaQQ¬¬kk''vveegg√√ggxx¬¬SSggeehhIIyy  eeTTIIbbvvaaee®®bbIIeess~~øøttbbnnii††cc
mm††gg@@  eeddaayymmiinn[[ddwwggxx¬¬ÁÁnnyy""aaggddaacc''xxaatt  ..  eennHHeehhIIyyBBuutttt∫∫¨ẗt®®ssIIyyYYnn  EEddllssmm©©MM
eess©©øømmee®®bbIITTwwkkmmuuxxjjjjwwmm  eeddIImm∫∫IIddkk®®ssgg''kkaarrBBiieessaaFFnn__BBIIeeyyIIgg  mmuunnddMMbbUUggvvaassÊÊaabb
ssÊÊgg''yykkccMMNNuucceexxßßaayyGGss''eehhIIyy  eeTTIIbbTTIIbbMMppuuttvvaavvaatt''eeyyIIggccaass''́́ ddmm††gg  ..  eerrOOgg
eennHH  CCIIttaaxxMM∆∆¨k̈kaalleennAAVVkk''®®JJ  eexxtt††VVtt''ddMMbbgg  KKaatt''mmaann®®bbBBnnÏÏyyYYnnmmYYyy  ..  KKaatt''BBii--
eessaaFFnn__CCaammYYyyvvaaGGss''®®bbEEhhll44qq~~SS  kk**EEcckkpp¬¬ËËvvKK~~aaeeddIIrreeTTAAEEttKKµµaannkkUUnneessaaHH  ..  KKaatt''
VVnnnniiyyaayy®®VVbb''xxMM∆∆¨f̈faa  ––  BBUUCCyyYYnneeccAAkkMMuueePP¬¬cc[[eessaaHH  eebbII®®ssLLaajj''vvaa®®KKaann''EEttrraabb''
GGaannVVnneehhIIyy  eebbII®®CCuulleeTTAAeessBBKKbb''  ®®ttUUvvKKuubbvvaa[[VVnnmmuunn  kkMMuu[[vvaaKKuubbTTaann''  EEtteebbIIvvaa
KKuubbTTaann''eehhIIyy  ssUUmm∫∫IIeexxaassII¬¬bbkk**GGss''EEddrr  ..  eennHHCCaabbNN††SSrrbbss''CCIIttaaxxMM∆∆¨ ̈ ..

bbnn††eerrOOgg®®BBHHnnaaggGGggccUUvvtteeTTAAeeTToott  ®®BBHHnnaaggccUUvvbbiiuunnttÌÌËËjjEEttÌÌNNaass''mm††ggffaaGGIIeeccHH
mm††ggffaaGGIIccuuHH  eeFFII√√[[®®BBHHCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22vviillkk∫∫¨g̈g®®KKbb''ååVVyykkllrrbbss''vvaa  ..  

®®BBHHnnaaggGGggccUUvvCCaabbuu®®ttIITTII88  ´́nn®®BBHHeeccAAyy""aaLL¨g̈geess††cc®®kkuuggeevv""  ..  ®®bbCCaarraa®®ss††yyYYnn
eeKKnniiyymmeehhAAeeQQµµaaHH®®BBHHnnaaggffaa  ««®®BBHHGGggmmççaass''kkßß®®ttIIyy__kkUUCCiinn»»  ..  ®®BBHHnnaaggttSSggBBII
mmkkrrYYmmrrss''CCaammYYyy®®BBHHVVTTCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22  kk**mmaann®®BBHHrraaCCbbuu®®ttIImmYYyy®®BBHHGGgg  ®®TTgg''ff√√aayy
®®BBHHnnaammffaa  ®®BBHHGGggmmççaass''GGggJJÔÔkkßß®®ttII  ..  kkaalleebbIIVVnnbbuu®®ttIImmYYyyeehhIIyy  ®®BBHHnnaaggGGgg
ccUUvvmmaannGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaaEEbb¬¬kkBBII®®BBHHeeccAAeeyyIIggCCaanniiccçç  ..  ee®®kkaayymmkkeeTToott  ®®BBHHnnaaggssMMuuGGMM
NNaaccBBII®®BBHHGGggeeddIIrrkkMMssaann††®®KKbb''eexxtt††xx&&NNÎÎ  ..  ddll''[[eeddIIrrkkMMssaann††yyUUrr@@eeTTAAttSSggEEbbkk
®®VVCC∆∆aa  kk**eeLLIIggff√√aayybbggMM®®BBHHss√√aammII  ssMMuuGGMMNNaacceeddIIrrssYYrrssuuxxTTuukk≈≈bbNN††aarraa®®ss††EExxµµrr  EEdd--
llrrss''eennAAPPUUmmii®®ssuukkeexxtt††qq©©aayy@@  CCMMnnYYss®®BBHHGGggeeTToott  ..  ®®BBHHCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22kk**GGnnuuJJÔÔaa
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ttddll''®®BBHHnnaaggccUUvv  [[eeddIIrrssYYrrssuuxxTTuukk≈≈rraa®®ss††EE®®ssccMMkkaarr  KKWWeexxtt††VVrraaCC11  eehhIIyynniiggeexx
tt††vvaallee®®bbIIss11  ..

®®BBHHnnaaggGGggccUUvvVVnnTTTTYYllcc∫∫aabb''GGnnuuJJÔÔaattBBIIss√√aammII[[eeddIIrrssYYrrssuuxxTTuukk≈≈EExxµµrr  EEttccMMnnYY
nn22eexxtt††eeTT  EEtteeddaayyGGaagg®®BBHHeeccAAEExxµµrrCCaass√√aammIIssBB√√®®BBHHTT&&yyxx¬¬SSgg  kk**®®CCuullhhYYsseeTTAAbbYY
nneexxtt††‰‰eeNNaaHH..  KKWWeexxtt††jjaa""®®ttaagg11  nniiggeexxtt††TTYYllttaaeemmaakk11eeTToott  ((yyYYnnssBB√√́́ ff©©eehhAA
eeQQµµaaHHeexxtt††eennHHffaa  FFUUyy""UUvvmm""UUkk))  ..

ll∫∫iicckklldd**®®kkxx√√kk''rrbbss''®®BBHHnnaaggccUUvvmmiinn®®ttwwmmEEttbb""uuNNˆˆwwggeeTT  vvaahhflflaannddll''eeTTAAllYY
cceeppII∆∆ssaarrBBII®®bbeeTTssEExxµµrr  eeTTAA®®VVbb''ddll''eeTTAArrddΩΩaaPPiiVVllyy""aaLL¨g̈g  GGMMBBIIKKMMeerraaggkkaarrNN__ss
mm©©aatt''rrbbss''vvaa  EEddllVVnneeFFII√√rrYYcceehhIIyy  eeddIImm∫∫II[[rrddΩΩaaPPiiVVllvvaaccaatt''kkaarrbbJJÇÇËËnnmmkkCCaabbnnÊÊaa
nn''  nnUUvvbbNN††aarraa®®ss††yyYYnnNNaaEEddllKKµµaannddIIFFII¬¬eeFFII√√EE®®ssccMMkkaarr  eeFFII√√ppÊÊHHssMMEEbbgg  ee®®JJHHddIIeennAA
®®ssuukkEExxµµrrssll''TTMMeennrree®®ccIInnNNaass''  mmiinnxx√√HH[[rraa®®ss††yyYYnneennAAeeTT  ..

ååVVyykklleennHHmmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBBNNaass''  mmiinnyyUUrrbb""uunnµµaannrraa®®ss††yyYYnnkk**mmkkrrss''
eennAA®®ccLLËËkk®®ccLLMMCCaammYYyyEExxµµrr  ttkkUUnnBBUUnnCCaaeeccAArraabb''kk∫∫aalleessIIÊÊrrmmiinnGGss''  ..  ddll''eeXXIIjj
rraa®®ss††rrss''eennAAkkkkkkuujj®®KKbb''TTIIkkEEnn¬¬ggeehhIIyy  eeKKkk**®®bbkkaass®®VVbb''bbNN††aarraa®®ss††eeKK[[ddwwgg
®®KKbb''KK~~aaffaa  ––  ((TTwwkkddII®®BBHHnnaaggkkUUCCiinnssiiuunn))  yy""aagg≤≤tteeGGoonnxxµµaass''eessaaHHEEttmm††gg  ..  ccMMeeNNaa
TTGGss''TTSSggeennHH®®ttUUvvFF¬¬aakk''eeTTAAeellII®®BBHHCC&&yyeeCCddΩΩaaTTII22  EEddllCCaaeess††ccKKMMrrkk''ccgg®®kkgg®®bbvvttii††
ssaa®®ss††yy""aaggCCUUcctt''  TTuukk[[CCnnCCaattiiEExxµµrrrrggTTuukk≈≈eevvTTnnaarrhhUUttssBB√√́́ ff©©  kk**ee®®JJHHEEttKKMMnniitt
´́®®BB´́ppßßeellµµaaPPttNN˙ȧarrbbss''eess††ccGGggeennHH  ..

kkUUnnEExxµµrrCCMMnnaann''ee®®kkaayyee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnCCaanniiccçç  nniiggKKaass''rrMMeellIIggÚÚssEEkkvvyygg''XX~~ggrrbb--
ss''eeccaarrbbrreeTTss  eellIITTwwkkddIIdd**FFMMeeFFggrrbbss''EExxµµrr  EEddll®®bbvvttii††ssaa®®ss††VVnnccgg®®kkggTTuukk
eeddaayyGGyyuuttii††FFmm··  ..

�                          �

�
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ecaryYnb¬n'ext†®BH®tJMg
ddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammmmaannssNNΩΩaannbbYYnn®®CCuuggJJ~~yy®®ssbb  llaattssnnÏÏwwggBBIITTiissnniirrttIIeeTTAATTii

ss¯̄ssaann  ..  ®®BBMM®®bbTTll''xxaagglliiccTTll''nnwwggkkmmıı¨C̈CaakkNN††aall  xxaaggtt∫∫ËËggnniiggxxaaggeekkIItt
TTll''nnwwggssmmuu®®TTcciinn  xxaaggeeCCIIggTTll''nnwwggnnKKrrccMMVV""  ..  TTMMhhMMddIImmaann®®bbmmaaNNmmYYyyPPaaKKbbII
11//33´́nnkkmmıı¨C̈CaakkNN††aall  KKWW®®bbmmaaNN22770000KKIILLËËEEmm""®®tt®®kkLLaaeeTT√√KKuuNN  ..  ddIIeennHH®®bbvvttii††
eeddIImmCCaaeekkaaHHttUUcc@@  dduuHH®®bbmmUUllpp††MM¨K̈K~~aa  eehhIIyykk**kk¬¬aayyeeTTAACCaaddIITTMMnnaabbTTaabbeessIIµµ  mmaannCCIIrrCCaa
ttii  GGaaccddSSddMMNNSSVVnnppllllÌÌCCaaTTIIbbMMppuutt  kk~~¨g̈gee®®CCaayy≤≤NNÎÎËËcciinneennHH  ((Indochina))  ..

ddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammBBIIGGttIIttkkaallEEcckkCCaa1177eexxtt††  ..  eexxtt††nnIImmYYyy@@ssuuTTÏÏEEttmmaannTTMMhhMMFFMM
@@NNaass''  ..  lluuHHmmkkddll''ssmm&&yyGGaaNNaanniiKKmmVVrrSSgg  eeKKnnSSKK~~aaBB®®ggIIkkeexxtt††TTSSggeennaaHH
eeTTAACCaa2211eexxtt††vviijj  ..  eexxtt††TTSSgg1177ssmm&&yyGGttIIttkkaallmmaanneeQQµµaaHHddUUcctteeTTAAeennHH  ––
0011--  eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg ((®®ttaayyiijj))
0022--  eexxtt††BBllllaavv ((VVkk''llIIvv))
0033--  eexxtt††XX¬¬SSgg ((ssuukk®®ttSSgg))
0044--  eexxtt††TTwwkkeexxµµAA ((kkaaeemm""AA))
0055--  eexxtt††JJmm ((hhaaeeTToogg))
0066--  eexxtt††®®kkmmYYnn--ss ((rraa""CCyy""aa))
0077--  eexxtt††VVrraaCC ((LL̈̈ggeessoogg))
0088--  eexxtt††mmaatt''®®CCUUkk ((ccUUvvdduukk))
0099--  eexxtt††eerraaggddMMrrII ((ttaayynniijj))
1100--  eexxtt††®®BBHHssYYKK·· ((FFUUyy""UUvvmm""UUkk))
1111--  eexxtt††́́ ®®BBnnKKrr ((´́sshhgg))
1122--  eexxtt††eemm--ss ((mmII--ff))
1133--  eexxtt††llgg''eehhaarr ((yyiiuujjLL¨g̈g))
1144--  eexxtt††kkMMBBgg''ÚÚssßßII ((bbflfl^n̂nEE®®tt))
1155--  eexxtt††EE®®BBkkÚÚssßßII ((kkwwggeeffII))
1166--  eexxtt††ddMMbbUUkkeekkaagg ((hhkkuugg))
1177--  eexxtt††ppßßaarrEEddkk ((ssaaEEddkk))
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kk~~¨g̈geexxtt††nnIImmYYyy@@  mmaanneeccAAhh√√aayyeexxtt††EExxµµrrmm~~aakk''CCaaGGaaNNaaBB¥¥aaVVlleemmIIllkkaarrxxuu--
ss®®ttUUvv  ..  xxNN:eennHH  xxMM∆∆¨B̈BMMuuVVnneerroobbrraabb''BBIIsskkmmµµPPaaBBdd**eeXXaarreeXXAArrbbss''eeccaarryyYYnnmmkk
eellIIbbggbbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIggeennAAkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammTTSSggGGss''eeTT  KKWW®®KKaann''EEtteellIIkkyykkeexxtt††mmYYyy  kk~~¨¨
ggccMMeeNNaammeexxtt††TTSSgg1177eennaaHH  mmkkbbkk®®ssaayyeeddIImm∫∫IICCaa‰‰kkssaarrddaass''ssµµaarrttIIkkUUnnEExxµµrr
CCMMnnaann''ee®®kkaayyTTSSggGGss''  [[ccaabb''GGaarrmmµµNN__BBII®®bbvvttii††CCUUrrcctt''rrbbss''bbuuBB√√bbuurrssCCMMnnaann''mmuunn  EEdd
llVVnnttssflflUU®®kkaajjnnnnaallkk~~¨g̈gTTIIllaannssmmrrPPUUmmii  eeddIImm∫∫IIkkaarrJJrrbbUUrrNNPPaaBBTTwwkkddII  ®®BBHH
BBuuTTÏÏssaassnnaa  nniiggssiiTTiiÏÏeessrrIIPPaaBB®®bbCCaaCCnnEExxµµrrrraabb''EEssnnnnaakk''kk~~¨g̈gTTIIrrYYmmeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg
EEddllmmaanneellaakkååkkjj""aaeessnnaabbttII  ssWWnn--KKuuyy  CCaa®®bbmmuuxxeexxtt††dd**KKMMrrUU  ..

ssmm&&yyååkkjj""aa  ssWWnn--KKuuyy  CCaassmm&&yyee®®bbIIkkSSbbiitt  BBUUeeffAA  ddaavv  llMMEEBBggCCaaGGaavvuuFF
eehhIIyyyykkeessHHddMMrrIICCaayyaannCCMMnniiHH  eennAAeeBBll®®ssuukkmmaannssÂÂggaammQQ¬¬aannJJnnmm††gg@@  ..

EEppnnkkaarrbb¬¬nn''yykkTTwwkkddIIkkmmıı¨C̈Caaee®®kkaammrrbbss''eeyyIIgg  mmuunnddMMbbUUggeess††ccyyYYnnVVnnccaatt''
eemmTT&&BBvvaamm~~aakk''eeQQµµaaHH  FFIIeebb  mmaaDDFFMMddMMbbggeehhIIyyxxııss''kkMM®®BBwwggvviiss&&yyeett~~aatt´́ll  mmuuxxmmaatt''
kkaaccssaahhaavvddUUccxx¬¬aa®®ttUUvvrrbbYYss  bbJJÇÇaakk''yy""aaggcc∫∫aass''ffaaCCaaCCnnee®®sskkQQaammGG~~kkss¬¬ËËtt®®tt
gg''  ..

FFIIeebbTTTTYYllbbJJÇÇaaBBIIeess††ccyyYYnn  [[nnSSTT&&BBmmYYyykkggvvrreessnnaattUUcc  ccUUllmmkkTTbb''TTll''
EExxµµrreennAACCaayyEEddnnkkmmıı¨C̈CaakkNN††aall  eehhIIyyccaatt''eemmTT&&BBmm~~aakk''eeTTootteeQQµµaaHH  GGuugg--LLËËvv  ((TT&&
BBeennHHttaamm‰‰kkssaarrffaa  ssaahhaavvCCaaggTT&&BBNNaaTTSSggGGss''  kk~~¨g̈gccMMeeNNaammkkggTT&&BByyYYnnTTSS
ggmmUUll))  ee®®bbII[[nnSSTT&&BB22kkggvvrreessnnaattUUcc  ccUUllvvaayyssMMrruukkmmkkeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggTTSSggmmUU--
ll[[VVnn  ..

ddMMbbUUggxxMM∆∆¨n̈niiyyaayyBBIIeemmTT&&BByyYYnneeQQµµaaHH  GGuuggFFIIeebb  ssiinn  ..  TT&&BByyYYnnFFIIeebb  kk~~¨g̈geeBBll
bbJJÇÇaaTT&&BBccUUllvvaayyTT&&BBEExxµµrreennAAttaammCCaayyEEddnneeyyIIgg  vvaavvaayyTTbb''TTll''@@CCaabbeeNN††aaHHGGaa--
ssnn~~EEttbb""uueeNNˆˆaaHH  mmiinnGGaaccbbJJÇÇaaTT&&BB[[ccUUll®®bbyyuuTTÏÏCCaammYYyyTT&&BBEExxµµrrxx¬¬SSggkk¬¬aaVVnneeTT
ee®®JJHHTT&&BBEExxµµrreennAAttaammCCaayyEEddnn  ssiiƒƒttee®®kkaammbbJJÇÇaakkaarreellaakk  mmiiuull  EEddllmmaannll∫∫iicc
yyuuTTÏÏssaa®®ss††kk~~¨g̈gkkaarr®®bbyyuuTTÏÏyy""aaggGGgg''GGaaccyyUUrrqq~~SSmmkkeehhIIyy  ..

ccMMEENNkkGGaaeemmeeccaarr  GGuugg--LLËËvv  VVnnnnSSTT&&BBBBIIrrkkggvvrreessnnaattUUcc  ccUUlleeTTAA®®bbyyuuTTÏÏ
eeLLaammBB&&TTÏÏeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  EEddllrrddΩΩaaPPiiVVlleeyyIIggVVnnccaatt''eellaakkååkkjj""aaeessnnaabbttII
ssWWnn--KKuuyy  [[eeFFII√√CCaaeeccAAhh√√aayyeexxtt††  ..

eellaakkååkkjj""aa  ssWWnn--KKuuyy  mmaaDDFFMMddMMbbggxxııss''  ssmm∫∫¨r̈rssEENN††kkVVyy  mmaannTTwwkkmmuuxx
ssssÌÌaatt  ´́ppÊÊff©©aassFFMMTTUUllaayy  sskk''®®ssLLËËttrraabbeessIIµµeeTTAAee®®kkaayy  ..  eellaakkCCaavvIIrrCCnnmm~~aakk''
mmaanncciitt††kk¬¬aahhaann®®KKbb''kkiiccççkkaarrTTUUeeTTAA  eehhIIyyVVnnccUUllbbMMeerrIICCaattiittSSggBBIIGGaayyuu2200qq~~SS  EEddll
CCaaTTIIeeBBjjcciitt††rrbbss''®®bbCCaarraa®®ss††EExxµµrr  ..  rrddΩΩaaPPiiVVllVVnnEEttggttSSggggaarrCCUUnneellaakk  ååkk--



eeccAAhh√√aayyKKuuyy                                                                                                                                          0088

jj""aaeessnnaabbttII  ssWWnn--KKuuyy  CCaaGGPPiiVVlleexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  ..  vvIIrrCCnnrrUUbbeennHH  bbrriibbUUNN··eeddaa
yyKKuuNNssmm∫∫ttii††  ccrriiyyaassmm∫∫ttii††  nniiggssuuPPaaBBrraabbssaa  ssaall''ttUUccssaall''FFMM  eehhIIyyCCaaTTII
eeKKaarrBBrraabb''GGaannrrbbss''bbNN††aarraa®®ss††EExxµµrr®®KKbb''CCaann''ff~~aakk''  ..

ttSSggBBIIeellaakkeeLLIIggkkaann''ttMMEENNggGGPPiiVVlleexxtt††eeBBllNNaammkk  eellaakkmmiinnssUUvvVV
nnssMMrraakkeeTT  ee®®JJHHeerrOOgg®®bbyyuuTTÏÏCCaammYYyyyyYYnn  VVnneeccaaTTeeLLIIggeessIIÊÊrrrraall''́́ ff©©  ..  eellaakk
ee®®bbIIssÂÂggaamm®®KKbb''EEbbbbssÂÂggaammcciitt††ssaa®®ss††  GGbb''rrMM®®bbCCaarraa®®ss††[[eeddIIrreeTTAArrkkpp¬¬ËËvvssuuPPmmgg
ll  [[®®ssLLaajj''CCaattiissaassnnaa  [[ccggVVcc''ssaammKKIIeevvjjåått††mmKKttiiCCaaFF¬¬¨g̈gmmYYyy  rrwwttccMMNN
ggeemm®®ttIIPPaaBBrrvvaaggEExxµµrrnniiggEExxµµrr[[CCiittss~~iiTTÏÏ  ..  ssÂÂggaammGGaavvuuFF  eellaakkeeccjjcc∫∫SSggCCaammYYyy
TT&&BBeeddaayyppÊÊaall''xx¬¬ÁÁnn  mmiinnffaayybb''mmiinnffaa´́ff©©  ..

ååkkjj""aa  ssWWnn--KKuuyy  ®®bbmmuuxxeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  eellaakkmmaannsshhkkaarrIICCMMnniittrrbbss''
eellaakkTTSSggGGss''55rrUUbbssuuTTÏÏEEttsshhkkaarrIIll∫∫IIll∫∫aajjkkkk~~¨g̈gccMMVVMMgg..  sshhkkaarrIITTII11eeQQµµaaHH
PPUUQQYYyy  KKgg'',,  eellaakkmmWWuunn  ‰‰kk,,  eellaakkttaa  mm""gg'',,  eellaakkeeTTssaa  eessaamm  ((xx¬¬HHeehhAAGGnnßßaa
eessaamm))  eehhIIyynniiggeellaakkttaa  mmeennaa  rrss''  ..

ssmmaaCCiikkTTSSgg55rrUUbbeennHH  CCaa´́ddss††SSrrbbss''eellaakkååkkjj""aa    FF¬¬aabb''EEhhllkk~~¨g̈gPP~~kk''ss--
ÂÂggaammrraabb''qq~~SSmmkkeehhIIyy@@mmaannCC&&yyCCMMnnHHeellIIBBYYkkyyYYnnCCaaddrraabb  ..

PPUUQQYYyy  KKgg''  eekkIItteennAAPPUUmmiiss√√aayyeessoomm  ®®ssuukkff˚˚ËËvv  eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  CCaasshhkkaarrII
TTII11  eehhIIyyCCaammnnuussßßGGgg''GGaacckk¬¬aahhaann  bbrriibbUUNN··eeddaayyssiillbb∫∫ssaaTT  kkaabb''mmiinnmmuutt
dduuttmmiinneeqqHH  mmaann®®VVCC∆∆aassMMddIIssMMeeddAAeellIIsseeKK  bb""uuEEnn††CCaammnnuussßßccUUllcciitt††eerrOOggssbb∫∫aayy
®®ssIIjjIIbbnnii††cc  ..

eellaakkttaa  mm""gg''  eekkIItteennAA®®ssuukk  ååmm""uull  eexxtt††EE®®BBkk……ssßßII  mmaaDDFFMM®®TTnnaabb''  ®®ccmmuuHH®®ssYY
cc  ssmm∫∫¨r̈reexxµµAA®®ssEEGGmm  CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarrmm~~aakk''  kkaabb''mmiinnmmuutt  eeccHHbbMMVVMMxx¬¬ÁÁnnyy""aaggBBiitt®®VVkk
dd  ..

eellaakkhhµµWWnn  ‰‰kk  ((ttaamm‰‰kkssaarrffaa  mmaann®®ssuukkeeTTssmmiinn®®VVkkdd))  CCaaeemmbbJJÇÇaakkaarr
kk¬¬aahhaanneellIIssBBIIeeKK‰‰gg  ®®VVCC∆∆aavvaagg´́vv  ÆÆkkJJkk**®®ssKKtt''®®ssKKMMuu  mmiinneeccHHeemmIIllggaayymmiitt††
PPkkii††……nnrrNNaaeeTT  eehhIIyymmiinnssUUvvnniiyyaayyeellggeepp††sspp††aassppgg  ..  KKaatt''mmaannmmnn††GGaaKKmm
KKaaffaaeellIIsseeKKTTSSggGGss''  eeccHHCCbb''BBllKKYYccKKMMnnYYcceessµµAA  ““kk¬¬aayyCCaakkggTT&&BBkk**mmaann  eeccHHbbMM
VVMMggxx¬¬ÁÁnnccUUll®®bbyyuuTTÏÏmmYYyy®®ssbbkk''VVnn  ..  ccMMEENNkkttaaGGnnßßaa  eessaamm  nniiggttaammeennaarrss''
eeccHHmmnn††GGaaKKmmddUUcceeKK‰‰ggEEddrr  bb""uuEEnn††‰‰kkssaarrmmiinnVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  eennAA®®ssuukkNNaaCCaa®®ssuu
kkNNaaeeTT  ..  KKaatt''CCaammnnuussßßeessµµaaHH®®ttgg''bbMMppuutt  ccMMeeJJHHeellaakkååkkjj""aa  KKuuyy  eehhIIyyssÌÌbb''
eexxIIıımmyyYYnnNNaass''  ccUUllcc∫∫SSggCCaammYYyyyyYYnnmm††gg@@  eessIIÊÊrrEEttkkUUnnkk~~¨g̈gGG®®ggwwggmmiinnTTuukkppgg  ..
ss~~aa´́ddrrbbss''KKaatt''eeKKeekkaattxx¬¬aacc®®KKbb''TTiissTTII  ..
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TT&&BByyYYnn  GGuugg  LLËËvv  kkMMBBuuggeeccjjddMMeeNNIIrrCCaabbnn††bbnnÊÊaabb''KK~~aa  BBIIeexxtt††́́ ®®BBnnKKrr  bbtt''kk∫∫aa
llssMMeeddAAeeTTAAeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg  eeddIImm∫∫IIbbMMpp¬¬aajjCCMMrrMMTT&&BBdd**ll∫∫IIll∫∫aajjrrbbss''eeyyIIgg  ..  eellaa
kkeeccAAhh√√aayy  KKuuyy  mmiinnVVnnddwwggffaa  yyYYnnee®®KKaaggkkaarrNN__CCaann''QQII¬¬eexxtt††rrbbss''eellaakk[[vvii--
nnaasseeTT  ..  eellaakkssµµaannxxuussffaa  vvaa®®VVff~~aavvaayyEEttTTiissxxaagglliiccbb""uueeNNˆâaHH  ..  ee®®kkaayy
mmkk®®ssaabb''EEtt  GG~~kkyykkkkaarrNN__ssmm©©aatt''rrbbss''eeyyIIgg  nnSSBBtt··mmaannmmkk®®VVbb''eellaakkååkk--
jj""aaffaa  eemmTT&&BByyYYnn  GGuuggLLËËvv  vvaakkMMBBuuggEEtteellIIkkTT&&BBmmkkeeLLaammBB&&TTÏÏeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggkk~~¨g̈g
´́ff©©eennHHeehhIIyy  ..

bbnnÊÊaann''eennaaHH  eellaakkååkkjj""aarraayykkaarrNN__®®VVbb''eemmbbJJÇÇaakkaarrrrbbss''eellaakkTTSSggGGss''
[[ee®®ttoommxx¬¬ÁÁnnccSSkkMMccaatt''BBYYkkvvaa[[eeccjjGGss''BBIITTwwkkddII  ..  eellaakkhhµµWWnn  ‰‰kk  nniiggttaa  mm""gg''  VVnn
eerroobbccMMkk∫∫ÁÁnnkkaarrJJrrrrgg''ccSSCCaaee®®sscc  [[EEttTT&&BBGGuuggLLËËvvmmkkddll''PP¬¬aamm  nnwwggbbJJÇÇaaTT&&BBvvaayy
lluukkBBMMuubbggÌÌgg''́́ ddeeLLIIyy  ..  eemmbbJJÇÇaakkaarrnnIImmYYyy@@  xxMMGGss''BBIIssmmttƒƒPPaaBB  kkaann''GGaavvuuFF®®KKbb''@@
´́dd  ..

kk∫∫ÁÁnnTT&&BBeellaakk  GGnnßßaaeessaamm  ee®®ttoommccMMeennAATTiissxxaaggtt∫∫ËËgg  ..  kk∫∫ÁÁnnTT&&BBttaa  mm""gg''  eennAA
ccSS®®cckkkkNN††aall  ..  TT&&BBeellaakkhhµµWWnn  ‰‰kk  nniiggttaa  mmeennaarrss''  eennAAccSS®®cckkxxaaggeeCCIIgg  ..  KKWW
TTuukkEEttcceenn¬¬aaHH®®cckkmmYYyy  [[TT&&BByyYYnnvvaaccUUllkk~~¨g̈gGGnnÊÊaakk''eeLLaammBB&&TTÏÏEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..

mmiinnyyUUrrbb""uunnµµaannTTIIssmmrrPPUUmmiimmaannccllnnaarrss''rreevvIIkk  ee®®bboobbVVnnnnwwggBBss''EEvvkkeebbIIkkBB--
JJrr  ……mmhhaaBB¥¥¨ḦHssggÙÙrraakkMMBBuuggEEttrrMMeellIIggKKll''eeQQII  ..  kkaarr®®bbyyuuTTÏÏVVnnyykkTTYYlleekkaagg
ddII®®kkhhmm  ee®®CCaayyGGnnßßaaeeFFII√√CCaassmmrrPPUUmmii  EEddllmmaannvvaall®®ssLLHHGGaacceemmIIlleeXXIIjjKK~~aa
eeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  ®®ttgg''mmaanneeddIImmeeQQIImmYYyyFFMMCCaassJJÔÔaa  ..

kkaarr®®bbyyuuTTÏÏCCaammYYyykkggTT&&BByyYYnnnniiggkkggTT&&BBEExxµµrr  ®®bbLLËËkkkkaabb''ccaakk''KK~~aattaammkk∫∫ÁÁnnyyuu
TTÏÏssaa®®ss††ssmm&&yyeennaaHH  VVnn®®bb®®BBwwtt††eeTTAAGGss''rryy:77yybb''77´́ff©©  kkggTT&&BBss¬¬aabb''KKrreeCCIIgg
eellIIKK~~aaddUUccddMMbbUUkk  QQaammhhUUrrddaabbeeJJHHddMMrrII  ..

mmYYyy´́ff©©ee®®kkaayyeeTToott  TT&&BByyYYnnGGuuggLLËËvvTTaann''́́ ddCCaaggTT&&BBEExxµµrr  kk**vvaayyeeddaaHH´́ddddkkff
yyttaammkk∫∫ÁÁnnyyuuTTÏÏssaa®®ss††  eeTTAAssmm©©MMBBYYnneennAAkk~~¨g̈gttMMbbnn''́́ ®®BB®®kkaass  eeddIImm∫∫IIrrgg''ccSSKK~~aavvaabbJJÇÇËË
nnTT&&BBCCMMnnYYyymmkkttaammee®®kkaayyeeTToott  ..  yyYYnnrrtt''eeTTAAVVtt''®®bbEEhhll33´́ff©©  kk**®®bbmmUUllVVnnKKII~~
KK~~aaVVnnee®®ccIInnCCaaggmmuunn  eehhIIyyeellIIkkmmkkmm††ggeeTToott  tt®®mmoobbkk∫∫aallKK~~aaddUUcckkNN††aajj''  ..
kkaarr®®bbyyuuTTÏÏVVnnccaabb''eeppII††mmeeLLIIggyy""aaggssaahhaavv  ..  mm††ggeennHHKK~~aavvaammaannkkmm¬¬SSggCCaaggmmuunnmmYY--
yyCCaaBBIIrr  ..  eemmIIlleeTTAAkk~~¨g̈gssmmrrPPUUmmii  BBllTTaahhaannEExxµµrrssmm¬¬aabb''TT&&BByyYYnnddUUccsstt√√BBnn¬¬aatt''
..  bb""uuEEnn††eeddaayyBBMMuummaannTT&&BBCCMMnnYYyy  eeyyIIggTTnn''́́ ddCCaaggyyYYnnee®®ccIInn  ..  eemmTT&&BBmm~~aakk''@@  kkaalleebbII
yyll''ssƒƒaannkkaarrNN__sswwkk  eeBBlleennHHEEbbbbdduunnddaabb  kk**bbJJÇÇaaTT&&BB[[vvaayyeeddaaHH´́ddmmYYyyrryy:

ssiinn  ..
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ggaakkeemmIIlleeTTAATT&&BBeellaakkhhµµWWnn  ‰‰kk  EEddllkkMMBBuugg®®bbyyuuTTÏÏCCaammYYyyBBYYkkyyYYnnmmYYyyccMMnnYY
nnFFMM  BBMMuuGGaaccTTbb''kkmm¬¬SSggCCaammYYyyvvaaVVnn  kk**bbJJÇÇaaTT&&BBffyyttaammrreebboobbyyuuTTÏÏssaa®®ss††EEddrr  ..
ddkkTT&&BBffyyppuutteehhIIyy  eellaakkhhµµWWnn‰‰kkkk**ssÊÊ¨ḦHeeTTAAvvaalleessµµAAmm≈≈aagg  eellIIkk´́dd®®bbNNmm¥¥
QQII¬¬VVtt´́dd  ssUU®®ttmmnn††GGaaKKmmbbMMVVMMggxx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyrrtt''eeTTAAKKYYccKKMMnnYYcceessµµAAee®®ccIInnKKMMnnYYcc  CCuubb
eeFFII√√CCaaBBlleessnnaassiill∫∫  eeddIImm∫∫II®®bbyyuuTTÏÏttTTll''XXSSggddMMeeNNIIrrss®®ttUUvv  ..

ttaamm‰‰kkssaarrVVnnbbJJÇÇaakk''ffaa  TT&&BBssiill∫∫rrbbss''hhµµWWnn‰‰kk  kkaalleebbIICCuubbrrYYcceehhIIyykk**
EE®®sskkbbnnÊÊrrsseemm¬¬ggee®®kkvv@@bbIIbbTT  rrMMBBgg®®BBmmKK~~aammYYyyrrMMeeBBcc  ..  TT&&BByyYYnnkkaalleebbIIeeXXIIjj
TT&&BBEExxµµrree®®ccIInnddUUeecc~~HH  ®®BBWWxx¬¬ÁÁnneeLLIIggssmm∫∫¨r̈rKKIIggkk''  ccgg''rrkkkkllddaakk''eemmppaayy  ..  bb""uuEEnn††eemmvvaa
EE®®sskkKKMMrraammkkMMEEhhgg  [[ccUUll®®bbLLËËkkCCaammYYyyTT&&BBssiill∫∫hhµµWWnn‰‰kkTTSSgg®®bbffuuyyEEss∫∫kk  ..
®®bbyyuuTTÏÏVVnnmmYYyyssnnÊÊ¨ḦH  BBYYkkyyYYnnPP&&yyss¬¬SSggmmuuxx  EEbbkkeejjIIsseeCCaakkff©©aass  eeddaayykkaabb''
®®ttUUvvEEttTTggeessµµAAddaacc''rrVV""tt''rrVV""yy  eehhIIyykkMMeeTTcceessµµAAeennaaHH  eehhIIrrccUUllEEPP~~kkBBYYkkvvaa  bbNN††aa
ll[[QQaammhhUUrr®®ttVVjj''  rrkkeemmIIllTTiissttMMbbnn''GGII√√BBMMuueeXXIIjjeessaaHHeeLLIIyy  ..  eellaakkhhµµWWnn
‰‰kk  eeXXIIjjssPPaaBBkkaarrNN__ddUUeecc~~aaHH  kk**ccUUlleeTTAA®®bbLLËËkkCCaammYYyyTTaahhaannyyYYnnEEttmm~~aakk''‰‰gg
eeTToott  ..  BBYYkkvvaa®®ttUUvvss¬¬aabb''KKrreeCCIIggeellIIKK~~aa  eeddaayy≤≤TTiiÏÏBBllrrbbss''hhµµWWnn‰‰kk  ..

eebbIIeeyyIIggggaakkeeTTAAeemmIIlleellaakkttaa  mm""gg''  mm††ggvviijj  kkaalleebbIIeeXXIIjjeellaakkhhµµWWnn‰‰kk
sseemm¬¬HHyyYYnnEEttmm~~aakk''‰‰ggddUUeecc~~HH  KKaatt''kk**bbJJÇÇaaTT&&BBrrbbss''KKaatt''  [[eeTTAACCYYyyyy""aaggbbnnÊÊaann''rrhhUU
ttddll''TTaahhaannyyYYnn  TTbb''kkmm¬¬SSggtteeTTAAeeTToottmmiinnVVnn  kk**nnSSKK~~aarrtt''®®VVssGGaayyuu    VVtteeCCIIgg
ss®®JJttEEttmm††gg  ..

eeTTaaHHbbII®®ttUUvvTTTTYYllbbrraaCC&&yyyy""aaggGGaamm""aass''ddUUeecc~~HHkk**eeddaayy  kk**TT&&BBGGaaeeccaarryyYYnnQQ¬¬aann
JJnn  BBMMuu®®BBmmddkkffyyeeTTAA®®kkuuggeevv""vviijjEEddrr  KKWWeennAAbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnnkk~~¨g̈g´́®®BBee®®ssaagg  rrYYccccaatt''KK~~aavvaa
[[nnSSssaarreeTTAA®®VVbb''eeccAAhh√√aayyFFMM  eeddIImm∫∫IIssMMuuCCMMnnYYyykkggTT&&BBmmkkeeTToott  ..

ccMMEENNkkTT&&BBEExxµµrreeyyIIgg  ee®®kkaayyBBIIVVnnTTTTYYlleeCCaaKKCC&&yy  eeddaayyss~~aa´́dddd**kkMMBBUUll
rrbbss''hhµµWWnn‰‰kkmmkk  eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyyssbb∫∫aayycciitt††NNaass''  kk**eerroobbccMMBBiiFFIICCbb''eelloo
ggyy""aaggKK®®KKwwkkKKee®®KKgg  eeddIImm∫∫IIeellIIkkTTwwkkcciitt††yyuuTTÏÏCCnneess~~hhaaCCaattii  ..
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