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skmµPaBecAh√ayKuy
eeyyIIggppÌÌaakkeerrOOggccMMVVMMggmmYYyy®®KKaassiinn  eeddIImm∫∫IIggaakkeeTTAAttaammddaannsskkmmµµPPaaBBrrbbss''eemm

bbJJÇÇaakkaarrTTSSgg55  EEddllCCaasshhkkaarrIIppÊÊaall''rrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  ..  
bbNN††aasshhkkaarrIITTSSggGGss''  eellaakk  eeTTssaaeessaamm  KKaatt''mmaannvviibbttii††pp¬¬ËËvvcciitt††CCaammYYyy

eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  yyUUrrmmkkeehhIIyy  ..  eeTTaaHHbbIICCYYbbeeXXIIjjjjjjwwmmccaabb''́́ ddKK~~aa  kk**ssiiƒƒtteennAAkk~~¨g̈g
llkk≈≈NN:CCaaGGaaff··kkMMVVMMggTTSSggGGss''EEddrr  ..

ttSSggBBIIccUUllbbMMeerrIIkk~~¨g̈gkkggTT&&BBrrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayyKKuuyy  eellaakkhhµµWWnn‰‰kkKKµµaann®®VV
ff~~aaGGII√√  ee®®kkAABBIITTwwkkcciitt††eess~~hhaaCCaattiieeddaayyeessµµaaHH®®ttgg''  eeddIImm∫∫IIeeccjjkkMMccaatt''eeccaarryyYYnnQQ¬¬aann
JJnneennaaHHeeTT  ..  kkiiccççkkaarrrrbbss''KKaatt''ccMMeeJJHHCCaattii  eeFFII√√[[eellaakkeeccAAhh√√aayy  ssWWnn--KKuuyy  ®®bb
mmuuxxeexxtt††®®BBHH®®ttJJMMgg®®ssLLaajj''eeBBjjcciitt††yy""aaggxx¬¬SSgg  ..

eellaakk  eeTTssaaeessaamm  kk**mmaannKKuuNNssmm∫∫ttii††®®bbhhaakk''®®bbEEhhllKK~~aa  nnwwggeellaakkhhµµWWnn
‰‰kkEEddrr  ..  mm~~aakk''@@ssuuTTÏÏEEttCCaaeemmTT&&BB  EEddllmmaannffII√√́́ ddxx¬¬SSggBBUUEEkkeerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  ..  bb""uuEEnn††eebbIInnii
yyaayyBBIIss√√aahhaabb''eehhIIyyGGgg''GGaaccvviijj  ®®VVkkddCCaaeellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  KKµµaannKKUUppÊÊwwmmeeLLIIyy  ..

eennAAeeBBllEEddllBBYYkkyyYYnnVVkk''TT&&BB  rrtt''xxççaatt''xxççaayyGGss''eeTTAAeennaaHH  eemmbbJJÇÇaakkaarrEExxµµrr
eeyyIIggmm~~aakk''@@  xxMMeeddIIrr®®bbmmUUllkkggTT&&BBEEddllssll''BBIIss¬¬aabb''  mmkkpp††MM¨K̈K~~aaeeVVHHCCMMrrMMssMMrraakkkkaayy..
EEbb¬¬kkEEtteellaakkttaa  mm""gg''  nniiggeellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  BBIIrrnnaakk''bb""uueeNNˆâaHHeeTT  EEddllBBMMuuVVnnQQbb''ssMM
rraakkeeddaayyeess©©øømmss©©aatt''    ee®®JJHHKKaatt''kkMMBBuuggEEttrriiHHrrkk®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyy  eeddIImm∫∫IITTbb''TTll''nnwwgg
bbccççaammii®®tt  EE®®kkggvvaarrtt''eeTTAAbbgg˚T̊T&&BBvvaayyssMMrruukk  ccUUllmmkkkk~~¨g̈geexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggCCaaffIIµµmm††gg
eeTToott  ..

eemmTT&&BBTTSSggBBIIrr  VVnnbbeeNNII††rrKK~~aa®®ttssggeeTTAArrkkeeddIImmeeQQIImmYYyyFFMMxxııss''EEbbkkEEmmkkssaa
xxaa  mmaannmm¬¬bb''®®ttQQwwgg®®tt´́QQ  eennAAqq©©aayyddaacc''®®ssyyaallBBIIeeKK‰‰gg  ..

GGgg¨ÿy®®ssYYllbbYYlleehhIIyy  hhµµwwnn‰‰kk  kk**eeppII††mmbbnnWW¬¬JJkk¥¥ffaa  ––
--  eeBBlleennHH,,  BBiittEEmmnnEEttyyYYnnvvaaVVkk''TT&&BBrrtt''xxççaatt''xxççaayyGGss'',,  bb""uuEEnn††vvaammiinnTTaann''ccuuHHccaa

jj''eeyyIIggeeTT  ..  eeyyIIggFF¬¬aabb''ææll∫∫IIyyUUrreehhIIyy  TT&&BBGGuuggLLËËvveennHHkkaaccssaahhaavvNNaass''  ..
kkaallBBIIeellIIkkmmuunn  eeyyIIggTTbb''TTll''CCaammYYyyvvaaeessIIÊÊrrmmiinnQQ~~HHmm††ggrrYYcceeTTAAeehhIIyy  ..  eebbIIeeyyII
ggmmiinnrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyttaammddaannvvaa  ssmm¬¬aabb''bbMMVVtt''BBUUCCBBIIEEppnnddIIeeyyIIggeeTT  ´́ff©©ee®®kkaayy®®VV
kkddCCaavvaabbgg˚T̊T&&BB  mmkkQQ¬¬aannJJnneeyyIIggeeTToottBBMMuuxxaanneeLLIIyy  ..
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ssBB√√́́ ff©©eennHH  vvaaee®®bbII®®KKbb''mmeeFF¥¥aaVVyy  ttSSggBBIIssÂÂggaammEEpp¬¬ddaavv    rrhhUUttddll''ssÂÂggaamm  
cciitt††ssaa®®ss††  ..  vvaaeeddIIrrBBnn¥¥ll''bbJJçç¨ḦHbbJJççËËll  eeVVkkbbeeJJœœaattssµµaarrttIITTnn''eexxßßaayyrrbbss''bbgg
bbÌÌËËnnEExxµµrreeyyIIgg  [[®®ssLLaajj''rrbbbb®®KKbb''®®KKggrrbbss''vvaa  ..  vvaahhflflaannccaayylluuyyeeddaayy≤≤tt
ssMḾ́ cc´́dd  eeddIImm∫∫IITTiijjkk∫∫aallCCnnvveegg√√ggCCaattiimmYYyyccMMnnYYnnttUUcc  [[bbMMeerrIIppll®®bbeeyyaaCCnn__eexxµµAA
ggggwwttrrbbss''vvaa  ..  ccMMeeJJHHxxMM∆∆¨ËEddllmmaannQQaammCC&&rrCCaaEExxµµrr  BBUUCCGG~~kkccMMVVMMgg  KKWWmmiinn®®BBmmllkk''
åått††mmKKttiiyy""aaggddaacc''xxaatt  eehhIIyyeebb††CC∆∆aacciitt††ttssflflUUrrhhUUtt´́ff©©GGvvssaann´́nnCCIIvviitt  ..

eellaakkttaa  mm""gg''  ææ  hhµµWWnn‰‰kk  nniiyyaayyyy""aaggmmwwuuggmm""aatt''ddUUeecc~~HH  KKaatt''ssbb∫∫aayycciitt††NNaa
ss''  ®®bbjjaabb''eeJJllJJkk¥¥ttbbvviijj≤≤ttbbggÌÌgg''  ––

--  eellaakknniiyyaayyeennHHccMMCCaa®®ttUUvvNNaass''  !!  eeyyIIggCCaaEExxµµrrmmççaass''®®ssuukk  ®®ttUUvvEEttmmaann
ssµµaarrttIIGGgg''GGaaccttssflflUUCCaanniiccçç  ..  eehhIIyyCCaaBBiieessss  ®®ttUUvvEEttbbgg˙ȧatt''kkggTT&&BB[[eeccHHee®®bbIIss
ÂÂggaammcciitt††ssaa®®ss††  xxııss''CCaaggvvaammYYyykkMMrriitteeTToott  eeddIImm∫∫II[[®®ssbbnnwwggKKMMeerraaggkkaarreellaakkeeccAA
hh√√aayyKKuuyy  EEddllVVnn®®bbkkaassyy""aaggmmeehhaaLLaarriikk  ®®VVbb''®®bbCCaaCCnnEExxµµrr®®KKbb''ttMMbbnn''CCnn
bbTT  kkMMuu[[eeCCOOkkaarreeXXaassnnaarrbbss''BBYYkkvvaa  eehhIIyynnSSKK~~aaee®®kkaakkQQrreeLLIIgg  vvaayykkMMeeTTccGGMM
eeBBIIQQ¬¬aannJJnn[[vviinnaassppuuttBBUUCCBBIITTwwkkddIIEExxµµrreeyyIIgg  ..

mmYYyyCCIIvviitteennHH  xxMM∆∆¨V̈VnnssccççaaeehhIIyyCCaaee®®sscc  KKWWddrraabbNNaaCCIIvviittrrbbss''xxMM∆∆¨ëennAArrss''  xxMM∆∆¨¨
mmiinn[[eeccaarryyYYnnbb¬¬nn''yykkTTwwkkddIIVVnnmmYYyyccMMGGaammyy""aaggddaacc''xxaatt  ..  bb""uuEEnn††kkaarrEEddll[[xxMM∆∆¨¨
®®BBYYyyVVrrmm∏∏eeTTAAGGnnaaKKtteennaaHH  KKWWeennAAeellIImmÂÂnnII††eeyyIIgg  EEddllmmiinn®®BBmmccuuHHssMMrruuggKK~~aa  ddUUccTTwwkk
nniiggee®®bbgg  ..  GG~~kkxx¬¬HHEE®®sskkbbnnÊÊrr´́hheeGGII@@EEttmmaatt''  EEttcciitt††KKMMnniitteexxµµAA®®kkxx√√kk''  BBuukkrrllYYyy
rrkkeellxxddaakk''KKµµaann  ..  xx¬¬HHxxMMttssflflUU®®kkaajjnneennoollkk~~¨g̈gssmmrrPPUUmmii  ®®ttLLbb''CCaa®®ttUUvvTTTTYYllJJ
kk¥¥eeccaaTTyy""aaggGGyyuuttii††FFmm··eeTTAAvviijj  ..

ddUUeecc~~HH  eettIIkkmm¬¬SSggssaammKKIIssiiƒƒtteennAA®®ttgg''NNaa  ??
eellaakkttaa  mm""gg''  ddkkddeeggII˙ṁmFFMMmmYYyyrryy: eeTTIIbbbbnn††eeTToott  ––  
ssBB√√́́ ff©©eennHH  ssÂÂggaammQQ¬¬aannJJnnVVnnrraatttt∫∫aatteessIIÊÊrrEEtt®®KKbb''eexxtt††rrbbss''eeyyIIgg

eennAAEEpp~~kkxxaaggEEddnnddIIee®®kkaammeennHHeeTTAAeehhIIyy  ..  bb""uuEEnn††eexxtt††®®BBHH®®ttJJMMggeeyyIIgg  mmaannvvaassnnaa
GGaa®®kkkk''  eehhIIyyFF©©nn''CCaaggeexxtt††eeKKTTSSggGGss''  ..  ≤≤LLËËvveennHH  eebbIIeeyyIIggmmiinnccaatt''kkaarrttaammbbMMpp¬¬aa
jjCCMMrrkkrrbbss''BBYYkkvvaaPP¬¬aamm@@eeTT  eeyyIIgg®®VVkkddCCaaTTTTYYllee®®KKaaHHff~~aakk''eeTTAA´́ff©©ee®®kkaayymmiinnxxaann

bb""uuEEnn††eerrOOgghh~~wwgg  eellaakkeemmTT&&BB®®bbEEhhllCCaa®®CCaabbxx¬¬HHeehhIIyy  ccMMeeJJHHGGMMeeBBIIEEddllss
hhkkaarrIIxx¬¬HHrrbbss''eellaakkeessnnaabbttII  eerroobbKKMMeerraaggkkaarrQQ~~aanniissEEttKK~~aa‰‰gg  eeddIImm∫∫IIddeeNNII††mm
GGMMNNaaccnniiggbbuuNN¥¥ss&&kkii††  ..  ttYYyy""aaggddUUccPPUUQQYYyy  KKgg''  CCaaååTTaahhrrNN__  ..  CCnneennHHeeddIIrr
qq˚˚iiHHeeqq˚ø̊ølleeKKBBIIssMMNNaakk''mmYYyyeeTTAAssMMNNaakk''mmYYyy  bbeeggII˚t̊tCCaaccllaaccll´́ppÊÊkk~~¨g̈gKKYYrr[[®®BBWW
xx¬¬aacc  ..  
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bb""uuEEnn††eerrOOgghh~~wwggeeyyIIggKKYYrrEEttbbJJççbb''vvaaEEttbb""uuNNˆˆwwggccuuHH        ee®®JJHHeeyyIIggCCaaGG~~kkeeddkk´́®®BB
EEddllBBMMuummaanneeBBllnnwwggCCMMrrHHbbJJIIÇḈ́ ppÊÊkk~~¨g̈g[[®®CCHH®®ssLLHH  ee®®kkAABBIIeellaakkeeccAAhh√√aayyeeLLIIyy..

hhµµWWnn‰‰kkæættaamm""gg''  eeJJllJJkk¥¥yy""aaggeekk∫∫aaHHkk∫∫aayyddUUeecc~~HH  kk**eebbIIkkEEPP~~kkmmUUll®®kkLLgg''
ddUUcc®®VVkk''kkaakk''  bbJJÇÇaakk''ssYYrrEEffmmeeTToott  ––

--  yyII  !!  BBMMuuEEmmnneeTT……eellaakk  ??  ee®®JJHHGG~~kkxx¬¬HHee®®ccIInnEEttbbeeJJççjjllkk≈≈NN:ttaammssMMbbkk
ee®®kkAA  EEttKKMMnniittmmaarryyaaTTee®®CCAA®®CCHH  eehhIIyyeeFFII√√kkaarrCCnnpplleeTToottppgg  ..  eebbIIttaammxxMM∆∆¨d̈dwwggGGaa
kkbb∫∫kkiirriiyyaaPPUUQQYYyy  KKgg''  EEttbb""uuNNˆˆwwggeeTT  ee®®JJHHkkaarrvvaayyEEGGbbssIIuuGGbbvvaaCCaaeerrOOggmm""¥¥aagg
ssMMrraabb''mmnnuussßßEEddllmmaannccaarriikkrreebboobbeennHH  ..  eeyyIIggyykkCCaakkaarrBBiittEE®®kkggmmiinnVVnnNN±±aa

ttaa  mm""gg''  ggkk''kk∫∫aallmmYYyy@@  rrYYccbbJJÇÇaakk''tteeTToott  ––
--  eellaakknniiyyaayyeennHHxxMM∆∆¨s̈s††aabb''VVnneehhIIyy  @@mmiinnEEmmnnVVnneesscckkII††ffaa  xxMM∆∆¨s̈sÌÌbb''eexxIIıımm

……®®ccEENNnnnnwwggmmuuxxkkaarrrrbbss''eeKKeennaaHHeeTT  ..  bb""uuEEnn††ttaammkkaarrsseegg˚t̊tppÊÊaall''rrbbss''xxMM∆∆¨ ̈ xxMM∆∆¨ÿy
ll''ffaammnnuussßßllÌÌ……GGaa®®kkkk''  ®®VVkkddCCaabbeeJJççjjGGaakkbb∫∫kkiirriiyyaayy""aaggCCaakk''cc∫∫aass''[[eeyyIIgg
ddwwggCCaaBBMMuuxxaann  ..

eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  ‰‰ggmmaannccaabb''GGaarrmmµµNN__eeTT  kkaalleellaakkeessnnaabbttIIeehhAAeeTTAArrYYmm
®®bbCCMMuueellIIkkmmuunn  eellaakkVVnnbbJJÇÇaakk''EEpp††pp††SSCCaaccuuggee®®kkaayyffaa  ––

--  kkaarr®®bbyyuuTTÏÏppÊÊaall''CCaammYYyyxxµµSSgg  kkMMuu[[eemmIIllggaayyxxµµSSgg  ffaaGGnn''ffyyCCaaggeeyyIIgg[[
eessaaHH  ..  kkaarrttssflflUUhhaatt''BBtt''ssµµaarrttIIkkMMuu[[ttkk''ss¬¬¨ẗt  CCaakkaarrrrbbss''kkggTT&&BB  ..  ssaammKKIIeevvjj
®®ttVVjj''[[VVnnCCaaFF¬¬¨g̈gmmYYyy  kk**CCaakkaarrrrbbss''kkggTT&&BBEEddrr  ..  eehhIIyyeellaakkmmaann®®bbssaass
nn__eeTToottffaa  ––

kkaarrsseenn††aassKK~~aaeeTTAAvviijjeeTTAAmmkk  rrvvaaggnnaayyTTaahhaannnniiggnnaayyTTaahhaann  kk**ccaatt''TTuukk
CCaammhhaa®®KKwwHHyy""aaggmmSS  ssMMrraabb''CCaattiissaassnn__nnIImmYYyy@@  ..  BBiieesssseeTTAAeeTToott      ®®ssuukkeekkIItt
ssÂÂggaamm  kkMMuu®®ccLLËËkk®®ccLLMMeerrOOgg®®ssIIjjII[[eessaaHH  ee®®JJHH®®ssIIvvaaCCaaGGaavvuuFFdd**ssaahhaavv  ……CCaaddMM
ee◊◊mmhhaarrIIkkkk~~¨g̈gkkggTT&&BB  ..  eeyyIIgg®®ttUUvvccSSeeTToottffaa  eeyyIIggCCaaEExxµµrr®®ttUUvvyykk®®bbBBnnÏÏEExxµµrr  ..
eebbIIyykk®®bbBBnnÏÏyyYYnn  kk~~¨g̈geeBBll®®ssuukkeekkIIttssÂÂggaammeennHH  nneeyyaaVVyyCCaattii®®VVkkddCCaaTTnn''
eexxßßaayyCCaaBBMMuuxxaann  ..

®®bbssaassnn__rrbbss''eellaakkeessnnaabbttII  mmiinnTTaann''VVnnbb""uunnµµaann´́ff©©ppgg  ll∫∫gg  KKgg''  ee®®bbII
eess~~øøtteennHHeellIIsseeddIImmeeTTAAeeTToott..  eellaakkeemmIIlleeXXIIjjeeTT´́mm""ƒƒeeNNaaHH  ®®ssaabb''EEttbbeeNNII††rr
®®ssII®®kkmmMMuuyyYYnnyy""aaggssÌÌaatteellxx11  yykkmmkkeekkookkeekkIIyyeessIIÊÊrrEEtteePP¬¬cckkaarrggaarrGGss''rrllIIgg
..  xxMM∆∆¨®̈®BBYYyyNNaass''  EE®®kkgg®®ssIIyyYYnneennaaHH  vvaaCCaaPP~~aakk''ggaarrrrbbss''yyYYnnkk**mmiinnddwwgg  ..

eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  ggkk''kk∫∫aallyyll''®®ssbbnnwwggssMMddIIdd**®®ttwwmm®®ttUUvvrrbbss''eellaakkttaa  mm""gg''
eehhIIyybbnn¬¬WWJJkk¥¥ttbb''eeTTAAvviijj  ––
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--  eellaakkttaammaann®®bbssaassnn__eennHHBBiittCCaa®®ttUUvvEEmmnn  !!      xxMM∆∆¨B̈BMMuuVVnnsseegg˚t̊teemmIIllllkk≈≈--  
NN:vvaa[[VVnnddiittddll''eessaaHH  ..  EEttxxMM∆∆¨G̈GaaccccMMNNSSvvaaVVnnxx¬¬HH@@yyUUrrmmkkeehhIIyy  xxMM∆∆uu¨k̈k**llaakk''
TTuukkkk~~¨g̈gcciitt††mmYYyy®®KKaassiinneeTTAA  ..  eebbIIvvaahhflflaannllkk''xxYYrrkk∫∫aall[[yyYYnn  eeddaayybbMMeerrIInneeyyaaVV
yyrrbbss''vvaaeennaaHH  eeyyIIgg®®ttUUvvEEttrrYYmmkkmm¬¬SSggKK~~aa  kkMMccaatt''vvaaVVnnmmuunnkkaall:eeTTss: ee®®JJHHeebbIITTuu
kk[[vvaaeennAAnnSS[[EEttcceeggÌÌøøttEEppnnddIIeeTT  ..

kkaarrccrrccaarrvvaaggeellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  nniiggeellaakkttaa  mm""gg''  VVnnpp¬¬aass''bb††ËËrreeyyaabbll''KK~~aa  BBII
ssMMNNaakk''mmYYyyeeTTAAssMMNNaakk''mmYYyyyy""aaggqqaabb''rrhh&&ss  ..  PP¬¬aammeennaaHH®®ssaabb''EEttææssnnÏÏwwkkxx¥¥
ll''  EE®®sskkssnnÏÏaabb''yy""aaggrrJJÇÇÁÁyyddII  ..  eellaakkhhµµWWnn‰‰kknniiggttaamm""gg''  ®®kkeeLLkkeemmIIlleeTTAAccMM
hhaaggxx¬¬ÁÁnn  eeXXIIjjTT&&BByyYYnnkk∫∫aallxx~~aabb''rrtt''tt®®mmgg''mmkkEEttmm††gg  ..

eemmTT&&BBTTSSggBBIIrrmmiinnbbggÌÌgg''[[xxaatteeBBllyyUUrreeTT  ®®bbjjaabb''nnSSKK~~aassÊÊ¨ḦHeeTTAAkkaann''CCMMrrMMTT&&BB
eerroogg@@xx¬¬ÁÁnn  eehhIIyyEE®®sskkbbJJÇÇaaTT&&BB[[ccUUlleeTTAA®®bbyyuuTTÏÏCCaammYYyyBBYYkkvvaaPP¬¬aamm  ..  

kkaarr®®bbyyuuTTÏÏeellIIkkeennHH  TT&&BBEExxµµrreeyyIIggTTnn''́́ ddyy""aaggxx¬¬SSgg  ee®®JJHHBBMMuunnwwkkssµµaannffaavvaaGGaacc
bbgg˚T̊T&&BBVVnnqqaabb''rrhh&&ss  eehhIIyymmaannKK~~aaee®®ccIInnkk∫∫aallddUUcc®®sseemmaacc  eeVVllssMMrruukkccUUll
mmkkmmiinnxx¬¬aaccss¬¬aabb''GGIIccwwggeessaaHH  ..

eeTTaaHHbbIIeellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  nniiggeellaakkttaa  mm""gg''  eellaakkmmeennaarrss''  eellaakkeeTTssaaeessaamm
xxMMrrYYmmKK~~aabbeeJJççjjffII√√́́ ddGGss''BBIIssmmttƒƒPPaaBByy""aaggNNaakk**eeddaayykk**BBMMuuGGaaccTTbb''TTll''CCaammYYyyBBYY
kkvvaaVVnnEEddrr  ..  {{kkaasseennaaHH  eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  mmaannTTwwkkmmuuxxee®®kkoommssMMEEddggkkaarrGGss''ss
ggÙÙwwmmCCaaxx¬¬SSgg  ..

KKUU®®bbyyuuTTÏÏVVnn®®bbLLËËkkCCaammYYyyKK~~aaGGss''eeBBllmmYYyyyybb''mmYYyy´́ff©©  ..  kkggTT&&BBeeyyIIggmmaa
nnKK~~aattiicckkmm¬¬SSggeexxßßaayy  kk**vvaayyddkkTT&&BBffyyeeTTAArrkkTTiisseeddAAEEddlleellaakkeemmTT&&BB  hhµµWWnn‰‰
kk  VVnnbbJJÇÇaaTTuukkCCaaee®®sscc  ..  

ccMMEENNkkeellaakkeemmTT&&BBdd**kk¬¬aahhaanneennaaHHvviijj  hhkk''vvwwggeeTTAAQQrrJJMMggBBIImmuuxxTT&&BBss®®ttUUvv
eehhIIyyssUU®®ttKKaaffaabbMMVVMMxx¬¬ÁÁnn  ®®BBmmTTSSggKKYYcceessµµAACCbb''BBllvvaall''mmWWuunnnnaakk''®®bbyyuuTTÏÏttTTll''nnww
ggTT&&BByyYYnn  GGss''eeBBllmmYYyyrryy:FFMM  eeTTIIbbeePPoossxx¬¬ÁÁnneeTTAAttaammkkggTT&&BBEExxµµrr  EEddllVVnnvvaa--
yyddkkffyyppuuttVVtt''®®sseemmaall  ..

eellaakkeeccAAhh√√aayy  KKuuyy  ee®®kkaayyBBIIVVnnddwwggffaa  EExxµµrreeyyIIggVVkk''TT&&BBccaajj''yyYYnneehhIIyy
eellaakkrrssaabb''rrssll''kk~~¨g̈gcciitt††yy""aaggxx¬¬SSgg  ..  mmYYyyssnnÊÊ¨ḦH  TTaahhaannmm~~aakk''rrtt''®®tteehhbb®®tthh
bbmmkkCCMMrraabbeellaakkffaa  ––

eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  nniiggttaamm""gg''  ®®BBmmTTSSggeellaakk  mmeennaarrss''  VVkk''TT&&BBccaajj''eeKKeehhIIyy
..  eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  VVnnbbJJÇÇaaxxMM∆∆¨V̈VTT  [[mmkkGGeeJJIIÇÇjj®®BBHHeettCCKKuuNNeerroobbccMMxx¬¬ÁÁnneeccjjBBII
TTIIeennHHPP¬¬aamm  ee®®JJHHTT&&BBeeyyIIggeennAArrgg''ccSSTTTTYYll®®BBHHeettCCKKuuNNxxaaggee®®kkAA‰‰eeNNaaHH  ..  ssUUmm
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®®BBHHeettCCKKuuNN®®bbjjaabb''bbnnii††cc  TT&&BBGGuuggLLËËvvvvaavvaayylluukkmmkkddll''≤≤LLËËvveennHHeehhIIyy  ..  TT&&BB  
vvaassaahhaavvNNaass''  BBYYkkeeyyIIggeeVVHHCCMMrrMMTT&&BBssMMrraakkkk~~¨g̈gvvtt††pp~~ËËrrddUUgg    rrgg''ccSS®®BBHHeettCCKKuuNN‰‰
eeNNaaHHTTaannee®®VVss  !!

GG~~kknnSSssaarrCCMMrraabbeellaakkååkkjj""aa  eessIIÊÊrrEEttmmiinnTTaann''TTaann''ppuuttkknnÊÊ¨ÿymmaatt''ppgg  ®®ssaa
bb''EEttPPUUQQYYyy  KKgg''  eeddIImmkkddll''  bbeeJJççjjkkaayyvviikkaarryy""aaggEExxggEErrgg  ..  ee®®kkaayyxx~~ggmmaann
ssııaayyddaavvyy""aaggssgg˙ȧa  eeVVHHCCMMhhaannFF©©nn''JJbb''eeTTAArrkkeellaakkååkkjj""aa  KKuuyy  bbMMrruugghhaarrmmaatt''
CCEECCkk  EEtt®®kkeeLLkkeeXXIIjjTTaahhaannmm~~aakk''eennAAEEkk∫∫rreennaaHH  kk**QQrreess©©øømmeeTTAAvviijj  ..  eellaakk
eeccAAhh√√aayy  ssWWnn--KKuuyy  eemmIIllmmuuxxPPUUQQYYyy  KKgg''  bbnnii††cckk**mmaann®®bbssaassnn__ffaa  ––

--  eellaakkPPUUQQYYyy  !!  ssUUmmeellaakkeerroobbccMMxx¬¬ÁÁnn  eeccjjBBIITTIIeennHHeeTTAACCaammYYyyxxMM∆∆¨ ̈ TT&&BBeeyyII
ggccaajj''eeKKeehhIIyy  BBYYkkvvaabbMMrruuggeeLLaammBB&&TTÏÏeexxtt††eeyyIIgg  ..  ssUUmmeellaakkeerroobbccMMxx¬¬ÁÁnn®®bbjjaabb''
bbnnii††cc  ee®®JJHHeellaakkhhµµWWnn‰‰kk  ttaamm""gg''  rrgg''ccSSeeyyIIggeennAAvvtt††pp~~ËËrrddUUgg‰‰eeNNaaHH  ..  eebbIIeeyyIIggmmii
nneeKKccxx¬¬ÁÁnnssiinneeTT  CCIIvviitteeyyIIgg®®ttUUvvss¬¬aabb''mmuunnkkaarrttssflflUUBBMMuuxxaann  ..

PPUUQQYYyy  KKgg''  ææeellaakkååkkjj""aa  KKuuyy  ®®VVbb''  kk**eeFFII√√ÚÚkkyy""aagg®®kkGGWWtt®®kkTTmm  rrYYccee®®bbII
®®bbeeyyaaKKmmYYyyXX¬¬aaeeTTAAkkaann''eeccAAhh√√aayynnaayyffaa  ––

--  mmiinnKKYYrreessaaHHEEttmm††gg  !!  eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  ttaamm""gg''  CCaammnnuussßßFF¬¬aabb''GGgg''GGaaccBBMMuummaann
GG~~kkNNaaee®®bboobbppÊÊwwmmVVnn  ccuuHHmm††ggeeNNHH  eehhttuueemm††cckk**eexxßßaayyGGIIeemm""¬¬HH  ??  VVkk''TT&&BBccaajj''yyYY
nn®®ssss''@@GGIIccwwgg  ddUUccCCaammiinnssmmeessaaHH  ..  xxMM∆∆¨s̈s††aayyNNaass''eeddaayyKKµµaannxxMM∆∆¨ëeTTAA®®bbyyuuTTÏÏCCaa
mmYYyyppgg  eeBBlleennaaHHeebbIImmaannxxMM∆∆¨ ̈ ss¬¬aabb''rrss''kk**llÌÌeemmIIllEEddrr  ..  ttaammeeyyaabbll''xxMM∆∆¨ÿyll''ffaa,,
eeyyIIggmmiinn®®ttUUvvrrtt''eeccjjBBIITTIIeennHHeeTT  !!  ®®ttUUvvEEtteennAA®®bbLLËËkkCCaammYYyyBBYYkkvvaa[[eeXXIIjjsseexxµµAA
mm††ggssiinn  ..  ee®®JJHHkkaarrss¬¬aabb''nniiggrrss''  vvaaCCaakkrrNNIIyykkiiccççrrbbss''TT&&BBeeTTeettII  ..  eellaakkååkk
jj""aammiinnyyll''®®ssbb  kk**bbEEnnƒƒmmeeTToott  ––

--  kkaarryyll''rrbbss''eellaakkPPUUQQYYyy  eeBBjjCCaa®®ttUUvveehhIIyy  !!  bb""uuEEnn††eellaakkkkMMuueePP¬¬ccffaa  xx¬¬aa
BBIIrrxxSSKK~~aa  ®®ttUUvvEEttmmYYyyccaajj''mmYYyyQQ~~HH  yy""aaggNNaammiijjyyuuTTÏÏCCnnmm~~aakk''@@  eettIImmaannGG~~kkNNaa
mmYYyyccgg''eeFFII√√xx¬¬ÁÁnn[[bbrraaCC&&yy  ??˘̆˘̆˘̆  KKWWKKµµaannTTaall''EEtteessaaHH  ..  ≤≤LLËËvveennHHkkMMuunniiyyaayyee®®ccIInn
®®ttUUvvEEtteeccjjBBIITTIIeennHHmmYYyy®®KKaassiinn  ..

ddll''eeBBlleellaakkeeccAAhh√√aayy  KKuuyy  bbgg≈≈MMxx¬¬SSggeeBBkk  eeTTIIbbPPUUQQYYyyKKgg''yyll''®®ssbb
®®BBmmeeKKccxx¬¬ÁÁnnBBIITTIIeennHHTTSSggeekk††AA®®kkhhaayy  ..  bb""uuEEnn††  kkaarrkk∫∫tt''rrbbss''PPUUQQYYyy  KKgg''  eellaakk
eeccAAhh√√aayy  KKuuyy  mmiinnVVnn®®CCaabbeeTT  ee®®JJHHCCnnEEddllbbgg˚b̊b''xx¬¬ÁÁnn  ®®ttSSBBiissssIIuurrUUgg´́ppÊÊkk~~¨g̈gBBii
VVkkeebbIIkkrrVVMMggmmuuxxvvaaNNaass''  ..

mmiitt††eeGGIIyyccSSccuuHH bbggbbÌÌËËnn®®ssII®®bbuuss eemmIIllCCaattiieexxmmrraa
kk~~¨g̈gCCMMnnaann''eennaaHH ssmm&&yyååkkjj""aa QQWWcciitt††eexx¬¬aaccppßßaa
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eess~~hhaaTTwwkkddII eellaakkxxMMBBuuHHJJrr rrkkßßaaeexxmmrraa
eexxtt††xxNNÎÎbbUUrrII kk¬¬aayyssmmuu®®TTTTuukk≈≈  .. hhµµWWnn‰‰kkttaamm""gg''
eemmTT&&BBeessµµaaHH®®ttgg'' cciitt††EExxµµrrbbrriissuuTTÏÏ    ddEEgg˙ṙreeddIIrrttaamm
ååkkjj""aannSSmmuuxx PPUUQQYYyykktt''TTuukk≈≈ kk∫∫tt''CCaattiiEEddnnddII  ..

®®bbmmaaNNCCaammYYyyEExxkknn¬¬ggmmkk  eellaakkeeccAAhh√√aayy  KKuuyy  VVnneekkaaHHeehhAAsshhkkaarrII
TTSSggGGss''mmkkrrYYmm®®bbCCMMuu  eeddIImm∫∫IIrriiHHrrkkmmeeFF¥¥aaVVyyeeddjjkkMMccaatt''xxµµSSggeeccjjBBIIeexxtt††®®BBHH®®ttJJMM
gg  ..  kkaalleebbIIsshhkkaarrIImmkkCCYYbbCCMMuuKK~~aaeehhIIyy  eellaakk®®bbmmuuxxeexxtt††ee®®kkaakkeeLLIIggssMMEEddgg
kkaarrKKYYrrssmmkk~~¨g̈gGGgg®®bbCCMMuu  rrYYcceeTTIIbbmmaann®®bbssaassnn__ffaa  ––

--  mm††ggeennHH  eeyyIIgg®®ttUUvvTTTTYYllbbrraaCC&&yyyy""aaggCCUUrrcctt''  ..  bb""uuEEnn††eeyyIIggmmiinnttUUcccciitt††eeTT  !!
eeFFII√√eemm††ccKK~~aaeeyyIIggmmaannccMMnnYYnnttiiccCCaaggeeKK  ..  ≤≤LLËËvveennHHeeyyIIgg®®bbmmUUllKKII~~KK~~aaVVnnxx¬¬HHmmkkvviijj
eehhIIyy  ..  xxMM∆∆¨ëeCCOOCCaakk''ffaa  eebbIIeeyyIIggrrYYmmssaammKKIIKK~~aa  ®®VVkkddCCaammaannCCMMhhrrrrwwggbbwwuugg  kk~~¨g̈gkkaarr
vvaayykkMMccaatt''vvaaCCaaBBMMuuxxaann  ..    eeyyIIggCCaaTTaahhaann  ®®ttUUvvEEttyyll''vviinn&&yykkggTT&&BB[[cc∫∫aass''  ss††aa
bb''bbggaabb''rrbbss''eemmEEddllbbJJÇÇaa[[GGnnuuvvtt††  ..  mmiinn®®ttUUvvrrtt''eeccaallssmmrrPPUUmmii  eennAAeeBBllEEddll
kkMMBBuugg®®bbyyuuTTÏÏCCaammYYyyxxµµSSggeeTT  ..  ®®ttUUvvttSSggcciitt††eemmaaHHmmuuttbb††ËËrrss¬¬aabb''bb††ËËrrrrss''eeddIImm∫∫IICCaattiissaa--
ssnnaa  ..

ccMMEENNkkrrUUbbxxMM∆∆¨ ̈ !!  ssUUmmGGss''eellaakkkktt''TTuukkkk~~¨g̈gcciitt††ccuuHH  mmYYyyCCIIvviitteennHH  xxMM∆∆¨s̈suuxxcciitt††ss¬¬aa
bb''  eeddIImm∫∫IICCaattiimmaattuuPPUUmmiiCCaaTTIIeess~~hhaa  KKWWmmiinnrrss''eennAAee®®kkaammkkaarrCCiiHHCCaann''rrbbss''bbccççaammii®®ttyy""aa
ggddaacc''xxaatt ..

mm""¥¥aaggeeTToott  kkggTT&&BBeeyyIIgg®®ttUUvvEEtteeccHHvviiCCÇÇaacciitt††ssaa®®ss††  ®®VVbb''BBnn¥¥ll''bbggbbÌÌËËnnkkmmµµ--
kkrr  kkssiikkrr  rraa®®ss††EE®®ssccMMkkaarr[[PP∆∆aakk''rrllwwkkssµµaarrttIIeeLLIIgg  kkMMuuccaajj''ååVVyykkllyyYYnn[[
eessaaHH  ee®®JJHHvvaaCCaass®®ttUUvvssYYrrBBUUCCrrbbss''EExxµµrr®®bbccSSssttvvttßßmmkkeehhIIyy  ..

ddMMbbUUnnµµaannrrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayy  KKuuyy  eeFFII√√[[sshhkkaarrIITTSSggGGss''eeBBjjcciitt††yy""aaggxx¬¬SS
ggNNaass''  eehhIIyyeebb††CC∆∆aacciitt††GGnnuuvvtt††eeKKaallkkaarrNN__TTSSggeennHH  rrhhUUttVVnnssMMeerrcceeCCaaKKCC&&yy

rrMMeeBBcceennaaHHeellaakkttaa  mm""gg''  kk**ee®®kkaakkQQrreeLLIIggeehhIIyynniiyyaayyffaa  ––
--  ®®bbssaassnn__rrbbss''eellaakkeeccAAhh√√aayymmççaass''  ®®VVkkddCCaammaanntt´́mm¬¬  BBMMuuGGaaccvvaass''ssÊÊgg''

VVnneeLLIIyy  ..  bb""uuEEnn††  xxMM∆∆¨V̈VTT®®BBYYyyVVrrmm∏∏CCaaTTIIbbMMppuutt  eeddaayyxx¬¬aaccEE®®kkggmmaannBBYYkkeeyyIIggEEdd
lleeFFII√√kkaarrppÊÊaall''nnwwggeellaakkmmççaass''  EEbbkkVVkk''ssaammKKIIKK~~aa  nnSS[[xxUUccKKMMeerraaggkkaarrNN__®®bbeessIIrr
eennHH  ..

eellaakkttaa  mm""gg''  nniiyyaayyccbb''  eeTTIIbb  hhµµWWnn‰‰kk  ee®®kkaakkQQRReeLLIIggeeJJllbbnn††eeTToott  ––
--  ttaammxxMM∆∆¨ÿyll''  kkaarrttssflflUUrrbbss''eeyyIIgg  mmaanneessIIÊÊrr®®KKbb''@@KK~~aaTTSSggGGss''  ..  bb""uuEEnn††GG~~kkxx¬¬HH
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ttssflflUUEEtteellIIbbbbUUrrmmaatt''ee®®kkAAbb""uueeNNˆâaHH  eettIImmaann®®bbssiiTTiiÏÏPPaaBBGGII√√ccMMeeJJHHssÂÂggaammQQ¬¬aannJJnn  
ddUUccssBB√√́́ ff©©eennHH  ??

xxMM∆∆¨n̈niiyyaayyeennHH  KKµµaanneeKKaallbbMMNNggccgg''[[bb""HHJJll''ddll''kkiittii††GGss''eellaakkNNaamm~~aakk''
eeTT  KKWWnniiyyaayykk~~¨g̈gnn&&yyrrkkkkaarrBBiittEEttbb""uueeNNˆâaHH  ..  bb""uuEEnn††GGss''eellaakkKKYYrrEEttyyll''[[cc∫∫aa--
ss''ffaa  ««ssmm∫∫ttii††kk~~¨g̈gppÊÊHHEEddllVVtt''bbgg''  KKWWee®®JJHHEEtteeccaarrkk~~¨g̈gllYYccbb""uueeNNˆâaHHyykkeeTTAAllaakk''
»»  ..

ssmm††IIrrbbss''  hhµµWWnn‰‰kk  bb""uunnµµaann®®bbeeyyaaKKeennHH  eeFFII√√[[GGgg®®bbCCMMuuccaabb''GGaarrmmµµNN__yy""aaggxx¬¬SS
gg  eeddaayyBBMMuuyyll''nn&&yyEEddllbbgg˚b̊b''GGaaff··kkMMVVMMggdd**ssµµ¨K̈KssµµaajjeennHHeeLLIIyy  ..  PPUUQQYYyyKKgg''
{{nnmmuuxxccuuHHmmYYyyssnnÊÊ¨ḦHkk**ee®®kkaakkQQrreeLLIIggbbeeJJççjjppÊÊSSggmmuuxxjjjjwwmmyy""aaggeessaaHHkkee®®kkaaHH
eehhIIyyeeVVHHssMMddIIddUUcceeccaallddwwggTTSSggddgg  ––

--  eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  mmaann®®bbssaassnn__GGmm∫∫aajjmmiijjeennHHccMMCCaa®®ttUUvvEEmmnn  !!  EEtteennAAmmiinn
TTaann''eeBBjjllkk≈≈NN:BBiitt®®VVkkdd  ..  eebbIImmiinnyyll''TTaass''eeTT  xxMM∆∆¨s̈sUUmmCCYYyyEEffmmbbnnii††cceeTToott
eehhIIyyssUUmmeellaakkkkMMuu®®ccLLMMeeCCIIggeellxx[[eessaaHH  ..  eellaakkyyll''eehhIIyyeettII  ssBB√√́́ ff©©eennHH
eemmTT&&BBEExxµµrreeyyIIggmmaannTTaann''EEbbkkVVkk''KK~~aa‰‰NNaa  ??  eehhttuuGGII√√kk**eellaakkeellIIkkyykkbbJJ˙ȧaeennHH
mmkkeeccaaTTeeddIImm∫∫IIrrMMxxaannGGgg®®bbCCMMuu  [[bbMMEEbbkkGGaarrmmµµNN__BBIIssÂÂggaammQQ¬¬aannJJnnrrbbss''yyYYnn
mmkkeellIITTIIrrYYmmeexxtt††eeyyIIggeeTTAAvviijj  ??˘̆˘̆˘̆

KKYYrr[[ss††aayyEEddrr  !!  EEddlleellaakkxxMMbbEEgg√√ggddaann  eerrOOggCCaattiibbJJççËËllkk~~¨g̈geerrOOggppÊÊaall''xx¬¬ÁÁ
nnyy""aaggeennHH  ..

eellaakkttaa  mm""gg''  ææssMMddIIPPUUQQUUyy  KKgg''  xxwwggjj&&rrssaacc''  ee®®kkaakkeeLLIIggnniiyyaayykkaatt''ssMM
ddIIeeqqII¬¬yyttbbrrbbss''hhµµWWnn‰‰kkPP¬¬aamm  ––

--  PPaassaaeellaakkPPUUQQYYyy  ®®bbEEhhllCCaa®®ccLLMMxxÊÊgg''eellxxeehhIIyy  VVnnCCaaqqaabb''®®cceeLLaa
ttxxwwggmmiinnddwwggTTiissttMMbbnn''yy""aaggeennHH  ..  eeFFII√√GGII√√kk**eeddaayy  eeddIImm∫∫II[[VVnneeCCaaKKCC&&yyeennaaHH  eeKK
®®ttUUvvEEttnniiyyaayyBBIIkkaarrrrYYbbrrYYmmssaammKKIÍ́ ppÊÊkk~~¨g̈gssiinn  eeTTIIbbGGaaccyykkCC&&yyCCMMnnHHeellIIss®®ttUUvvVV
nn  ..  eellaakk  hhµµWWnn‰‰kk  nniiyyaayyeennHH  kk**mmiinnxxuussBBII®®bbssaassnn__eellaakkeeccAAhh√√aayy  EEddll
EEttggeeJJllEEpp††pp††SSCCaajjwwkkjjaabb''ffaa  ––  ««ssaammKKIIKKWWCCaammhhaa®®KKwwHHdd**mmSSkk~~¨g̈gssggmmCCaattii»»
eennaaHHEEddrr  ..

PPUUQQYYyy  KKgg''  eebbIIkkEEPP~~kkFFMM®®tteeLLaattssmm¬¬kk''eellaakkttaa  mm""gg''  eessIIÊÊrrmmiinnBB®®BBiiccEEPP~~kk
eehhIIyyssÊÊ¨ḦHee®®kkaakkeeLLIIggbbMMrruuggnnwwggeeqqII¬¬yyttbbvviijjttaammkkMMhhwwggcciitt††eekk††AA  EEtt®®ttUUvveellaakkeeccAA
hh√√aayyeeFFII√√GGnn††rraaKKmmnn__bbJJççbb''yy""aaggeess©©øømmss©©aatt''  ..
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