
^êâÉçäçÖá á pîÉêáÖÉ

£êÉÄêç ä®å

NVVNJOMMR

páÇ~ N çÑ QVS



^fp kê
NVS

k~ãåLéä~íë
ióÄÄóI ãÑäK

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå iìíÜ~åÇÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëÉêI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI ÄóíçãíI à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉêI Öê~î~êI 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êI î®Öä®ãåáåÖ~êI Ü®Öå~ÇÉêI Öê®åëê∏ëÉåI âçäÄçííå~êI 
âçä~êâçà~I íà®êÇ~ä\

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉêI Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëä~ÖÉå âî~êíëI ëä~ÖÉå Ñäáåí~I Äê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I ëä~ÖÖI âêáíéáé~ çÅÜ 
íÉÖÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åó ëíê®ÅâåáåÖ Ñ∏ê bP áåíáää sêÉíëíçêé Ü~ê 
Ñ∏êëí~ Éí~ééÉå ~î Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êíëK bå NIN ãáä ä™åÖ 
EÅ~ PIO âãRF ëíê®Åâ~ áåîÉåíÉê~ÇÉëK lãê™ÇÉí ÄÉëíçÇ íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î 
™âÉêã~êâK sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå Ñê~ãâçã ëéêáÇÇ~ ÑóåÇ ~î ëä~ÖÉå 
âî~êíëI Ñäáåí~I Äê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I ëä~ÖÖI âêáíéáé~ çÅÜ íÉÖÉäK cóåÇÉå 
é™îáë~ê ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê çÅÜ çëéÉÅáÑáÉê~í Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉêI 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉêI ~âíáîáíÉíÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää ÄóíçãíÉê çÅÜ 
ÉîÉåíìÉääí êÉëíÉê ÉÑíÉê Öê~î~êK aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö á 
çãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉäK ûîÉå Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ çÅÜ ëÉåíáÇ~ ä®ãåáåÖ~ê á 
Ñçêã ~î âçäÄçííå~ê çÅÜ çãê™ÇÉå ãÉÇ çÇä~ÇÉ óíçê çÅÜ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëI Ñê®ãëí á ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë ëâçÖëÄÉîìñå~ î®ëíê~ ÇÉäK 
sáÇ~êÉ ~åíáâî~êáëâ~ ™íÖ®êÇÉê á Ñçêã ~î ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖ çÅÜ 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ Eá îáëë~ Ñ~ää Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖF Ü~ê Ñ∏êÉëä~Öáíë Ñ∏ê 
êÉä~íáîí ëíçê~ çãê™ÇÉå Ç®ê ÑóåÇ Ñê~ãâçããáíK

üê
NVVN

páÇ~ O çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó UNWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó NMUWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OMWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó ONWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OOWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó POWO £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó NTSWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó ONQWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó ONRWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó ONSWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó ONTWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó ONUWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó ONVWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OOMWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OONWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ P çÑ QVS



^fp kê
OPU

k~ãåLéä~íë
k~ëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~åJüâÉ iàìåÖI ^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Ñ∏êë®äàåáåÖ ~î k~ëí~ Ö™êÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ñ∏ê ~íí âçåëí~íÉê~ ÉîÉåíìÉää Ñ∏êÉâçãëí ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå Ñ∏êãçÇ~Ç ãÉÇÉäíáÇ~ ÇÉä ~î ÄÉÑáåíäáÖ 
ÄóÖÖå~ÇK

k~ëí~ â~å ÄÉä®ÖÖ~ë á ëâêáÑíäáÖí ã~íÉêá~ä Ñê™å NQTS çÅÜ î~ê Éå Äó Ñê~ã íáää 
ãáííÉå ~î NSMMJí~äÉíK dçÇëÉí Ö~îë ~î ÇêçííåáåÖ hêáëíáå~ íáää pK _™™íÜ 
NSQU çÅÜ Ü~ê ëÉÇ~å ÇÉëë Äóíí ®Ö~êÉ Éíí ~åí~ä Ö™åÖÉêK kìî~ê~åÇÉ 
ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~Ç ®ê ìééÑ∏êÇ é™ NTVMJí~äÉíI ìíÜìëÉå ®ê ~î î~êáÉê~åÇÉ 
™äÇÉêI ÇÉ ÑäÉëí~ óåÖêÉK

sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ÇÉ á NTVR ™êë 
Äê~åÇÑ∏êë®âêáåÖëéêçíçâçää çÅÜ ëÉå~êÉ êÉÇçîáë~ÇÉI ãÉå åìãÉê~ åÉÇêáîå~ 
ÄóÖÖå~ÇÉêK sáÇ éêçîëíáÅâ î®ëíÉê çã çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå Ñ∏êãçÇ~í 
®äÇêÉ ëíÉåÜìëÇÉä á ã~åÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉåë åçêê~ ÇÉäI âìåÇÉ Éå 
âìääÉêëíÉåëÄÉä~ÖÇ î®Ö ÉääÉê Ö™êÇëéä~å âçåëí~íÉê~ëK £ëíÉê çã ÇÉåå~ 
ëíÉåÜìëÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìéé íáää MKR ãÉíÉê íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉê MIQ ãÉíÉê 
ìåÇÉê ã~êâóí~åK hìäíìêä~ÖêÉåë ìíÄêÉÇåáåÖ çÅÜ Ç~íÉêáåÖ ®ê çâä~êK

üê
NVVN

páÇ~ Q çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç NSNWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

£êÉÄêç NSNWO £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ R çÑ QVS



^fp kê
OPV

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí mê®ëíÖ™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~åJüâÉ iàìåÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI éçêëäáåI â~âÉä ~î Öä~ÅÉê~í ê∏ÇÖçÇëI âêáíéáéçê

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê ÜìëÄóÖÖÉK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê 
ÄÉä®ÖÉí á âî~êíÉêÉí mê®ëíÖ™êÇÉå çãÉÇÉäÄ~êí î®ëíÉê çã aêçííåáåÖÖ~í~åK 
eÉä~ óí~å Ü~ê íáää ëíê~ñ Ñ∏êÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~êáí ÄÉÄóÖÖí ~î Üìë 
ãÉÇ â®ää~êÉK båäáÖí â~êíçê Ñê™å NTMM çÅÜ NUMMJí~ä ìíÖàçêÇÉë çãê™ÇÉí îáÇ 
ÇÉåå~ íáÇ á ÜìîìÇë~â ~î Ä~âÖ™êÇ~ê çÅÜ íê®ÇÖ™êÇ~êK aÉå ÜìîìÇë~âäáÖ~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉå Ü~ê äÉÖ~í âçåÅÉåíêÉê~Ç íáää aêçííåáåÖÖ~í~åë çãÉÇÉäÄ~ê~ 
å®êÜÉíK
 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ ëÉåíáÇ~ ä®ãåáåÖ~ê âçåëí~íÉê~ëK bå ~î 
ÇÉëë~ âçåëíêìâíáçåÉê î~ê Éå âìääÉêëíÉåëÄÉä®ÖÖåáåÖ ëçã Äáíîáë ~åä~Öíë 
ÇáêÉâí é™ çê∏êí ™ëã~íÉêá~ä çÅÜ Äáíîáë é™ Éíí é™Ñ∏êí ëâáâí ãóää~K aÉíí~ 
é™Ñ∏êÇ~ ëâáâí íçêÇÉ âìåå~ âçééä~ë íáää ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉåë ~åä®ÖÖåáåÖëëâÉÇÉ 
çÅÜ Ä∏ê Ü~ íà®å~í ëçã ìíà®ãåáåÖ ~î ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖÉå å™Öçí Äê~åí~êÉ 
™ëëäìííåáåÖÉåK píÉåä®ÖÖåáåÖÉå â~å Ñ∏ê~ë íáää éÉêáçÇÉå Ñ∏êÉ ëí~ÇëÄê~åÇÉå 
NURQI ë~ååçäáâí NTMMJí~ä çÅÜ Ä∏êà~å ~î NUMMJí~äÉíK

sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëóåíÉë âìäíìêä~ÖêÉåë ìíÄêÉÇåáåÖ ÄÉÖê®åë~ÇÉ íáää 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ë∏Çê~I ãÉääÉêëí~ çÅÜ î®ëíê~ ÇÉä~êK hìäíìêä~ÖêÉå 

üê
NVVN

páÇ~ S çÑ QVS



î~ê ìéé íáää NIR ãÉíÉê íàçÅâ~I ãÉå ÉåÇ~ëí MIR ãÉíÉê ~î ÇÉëë~ ÄÉÇ∏ãÇÉë 
î~ê~ ~îë~íí á ~åëäìíåáåÖ íáää ÄÉÄóÖÖÉäëÉK f åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ë~âå~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêI ë~ååçäáâí é™ ÖêìåÇ ~î 
ìíëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê NUMMJí~äëÄÉÄóÖÖÉäëÉK hìäíìêä~ÖêÉå â~å äáâëçã 
âçåëíêìâíáçåÉêå~ á ∏îêáÖí Ç~íÉê~ë ìíáÑê™å ÑóåÇã~íÉêá~ä íáää NTMMJí~ä çÅÜ 
ëÉå~êÉK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ T çÑ QVS



^fp kê
VV

k~ãåLéä~íë
bâÉêëÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs jáíí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê ÜìëÄóÖÖÉ á ~åëäìíåáåÖ íáää Öê~îÑ®äí ê~® OS á bâÉê 
ëçÅâÉåI î~êîáÇ Éíí NIQ ñ VIM ãÉíÉê ëíçêí ëÅÜ~âí ìåÇÉêë∏âíÉëK fåÖ~ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
NVVN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

bâÉê OSWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ U çÑ QVS



^fp kê
UQ

k~ãåLéä~íë
^äãÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääëI eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öä~ëÄêìâëä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
íî™ Äáí~ê Öä~ë

_ÉëâêáîåáåÖ
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î Éíí éä~åÉê~í îáää~ÄóÖÖÉ á å®êÜÉíÉå ~î 
Éå Öä~ëÜóííÉêìáå Eê~® PNFK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë åáç éêçîëÅÜ~âí 
é™ ë~ãã~åä~Öí OQM ãOI áåçã ÇÉí OMMM ãO ëíçê~ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK 
bå Éåëí~â~ ~åä®ÖÖåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉëI Éå êìåÇ Dã∏êâÑ®êÖåáåÖD EO ñ MIO ãFK

üê
NVVO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç PNWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ V çÑ QVS



^fp kê
OON

k~ãåLéä~íë
p™ÖÉÄçä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçÖÉê bÇÉåãç

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Öê~î~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉêI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉê

cóåÇ
ëä~ÖÉå Ñäáåí~I ëä~ÖÉå âî~êíëI à®êåÑ∏êÉã™äI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î bOM ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î 
Éå ÇÉä ~î Éå Äçéä~íë ÄÉä®ÖÉå é™ Éå äáíÉå ãçê®åÜ∏àÇK e∏àÇÉåI ëçã ®ê 
ìééçÇä~ÇI äáÖÖÉê SOJSR ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉí çÅÜ çãÖÉë ~î Ñä~Åâ ìééçÇä~Ç 
íçêîã~êâK fåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ET RMM ãOF ÇêçÖë îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Éíí ~åí~ä ëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí N QMM ãOI á îáäâ~ 
Ñê~ãâçã UP âçåëíêìâíáçåÉê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI Öêçé~êI Ü®êÇ~ê ë~ãí 
âìäíìêä~ÖÉêK

üê
NVVO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó ONQWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ NM çÑ QVS



^fp kê
OOO

k~ãåLéä~íë
s®ëíê~ _~Åâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçÖÉê bÇÉåãç

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉêI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëä~ÖÉå âî~êíëI Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâI à®êåÑ∏êÉã™äI ëä~ÖÖI óåÖêÉ 
ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î bOM ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î 
Éå ÇÉä ~î Éå Äçéä~íë îáÇ s®ëíê~ _~Åâ~K _çéä~íëÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå á åçêê~ 
ÇÉäÉå ~î Éå Çêìãäáå ë~ãí é™ ÇÉ äÉêí®Åâí~ ëäìííåáåÖ~êå~ î®ëíÉê çÅÜ 
åçêÇ∏ëí çã ÇÉåå~I ãÉää~å SQJTO ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK 
bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ Å~ NP MMM ãO çÅÜ îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇêçÖë Éíí ~åí~ä ëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí O QRM ãOI á 
îáäâ~ Ñê~ãâçã SR âçåëíêìâíáçåÉê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI Öêçé~ê çÅÜ Ü®êÇ~ê 
ë~ãí âìäíìêä~ÖÉêK

üê
NVVO

páÇ~ NN çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó ONRWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ NO çÑ QVS



^fp kê
OOP

k~ãåLéä~íë
s~ääÄóI cêçíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçÖÉê bÇÉåãç

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
Ñäáåí~îëä~ÖI ëä~ÖÉå âî~êíë çÅÜ âî~êíëáíI ãóåí ENTMMJí~ä\FI 
ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ E_ffWQF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î bOM ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î 
Éå ÇÉä ~î Éå Äçéä~íë ÄÉä®ÖÉå á Éå ëî~Ö î®ëíëäìííåáåÖI ãÉÇ Éå å~íìêäáÖ 
íÉêê~ëë á î®ëíÉêK lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î ™âÉêã~êâ çÅÜ äáÖÖÉê STJSU ãÉíÉê 
∏îÉê Ü~îÉíK fåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí EU MMM ãOF ìééíçÖë Éíí ~åí~ä 
ëÅÜ~âí é™ ë~ãã~åä~Öí OQMM ãOI á îáäâ~ PR ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
Öêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™ä Ñê~ãâçãK fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉä 
Ñê~ãâçã Éíí çë®âÉêí âìäíìêä~ÖÉêI ëçã ã∏àäáÖÉå Ü~ê ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éíí 
íçêéä®ÖÉ ëíê~ñ åçêê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK

üê
NVVO

páÇ~ NP çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó ONVWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ NQ çÑ QVS



^fp kê
ORQ

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí sáä~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ÄÉå ~î ã®ååáëâ~I óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI âêáíéáéçê

_ÉëâêáîåáåÖ
a™ ëâÉäÉííÇÉä~ê é™íê®ÑÑ~íë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âí~êÄÉíÉå á âî~êíÉêÉí 
sáä~å OI ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK cÉã éêçîëÅÜ~âí 
Öê®îÇÉë ENUM ãOFI á Ñóê~ ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉê ÉääÉê ãáåÇêÉ 
çãê∏êÇ~ ÄÉÖê~îåáåÖ~êK f Éíí Ñ™í~ä Ñ~ää âìåÇÉ êÉëíÉê ~î Öê~î~êå~ë 
åÉÇÖê®îåáåÖ~ê âçåëí~íÉê~ëI ãÉå ÇÉëë~ î~ê ÖÉåçãÖ™ÉåÇÉ ëâ~Ç~ÇÉ ~î 
êÉÅÉåí~ áåÖêÉééK f ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå ÇÉäîáë çãÖê®îÇ~ âìäíìêä~ÖÉêK cóåÇã~íÉêá~äÉí á 
âìäíìêä~ÖêÉí ìíÖ∏êë ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë çÅÜ âêáíéáéçê çÅÜ Ü~ê Éå âä~ê NSMMJ
í~äë â~ê~âí®êK

üê
NVVO

páÇ~ NR çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç NUPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ NS çÑ QVS



^fp kê
OOQ

k~ãåLéä~íë
cêçíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~í~êáå~ ^ééÉäÖêÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇ\

cóåÇ
âÉê~ãáâ EÄäK~K íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâFI âî~êíëJ çÅÜ Ñäáåí~îëä~ÖI Äê®åÇ äÉê~I 
ëä~ÖÖ EÄäK~K ÄçííÉåëâ™ääçêFI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î bOM Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë ê~® OOMK 
cçêåä®ãåáåÖÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ Éå ã~êâÉê~Ç Çêìãäáå çÅÜ ÇÉå éä~å~ 
ã~êâÉå ∏ëíÉê çÅÜ î®ëíÉê çã ÇÉåå~I SNJSU ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK lãê™ÇÉí 
ìíÖ∏êë ~î ™âÉê ë~ãí Ü~Öã~êâK

fåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ìééíçÖ Ñçêåä®ãåáåÖÉå Éå óí~ ~î Å~ RR MMM 
ãOK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë Å~ T MMM ãOI î~êîáÇ 
âìäíìêä~ÖÉêI ëéêáÇÇ~ ÑóåÇ çÅÜ Éíí SMJí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê~ãâçãK 
hìäíìêä~ÖÉê Ñ∏êÉâçã Ñê®ãëí é™ ÇêìãäáåÉåë ëäìííåáåÖ~êK f ~åëäìíåáåÖ íáääI 
∏îÉê çÅÜ ìåÇÉê âìäíìêä~ÖêÉí Eë~ãã~åä~Öí Éå óí~ ~î Å~ NQ MMM ãOF 
Ñê~ãâçã Éíí ÑäÉêí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®êI Ää~åÇ ~åå~í 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êK

f çãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉä Eéä~å ™âÉêã~êâF Ñê~ãâçã Éíí Å~ NRM ãO ëíçêí 
çãê™ÇÉ ãÉÇ íê~ííÄ®Ö~êÑóåÇ çÅÜ Éíí Å~ NMM ãO ëíçêí çãê™ÇÉ ãÉÇ Éå 
âçåÅÉåíê~íáçå ~î ä™ÖíÉâåáëâ ëä~ÖÖK fåíáää ëä~ÖÖâçåÅÉåíê~íáçåÉå Ñê~ãâçã 
ëíçäéÜ™äK f Ñçêåä®ãåáåÖÉåë î®ëíê~ ÄÉÖê®åëåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëí®ääîáë 
Eë~ãã~åä~Öí áåçã Å~ VM ãOF Éíí ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ Öê™ííI ë~åÇáÖí Öêìëä~ÖÉê 

üê
NVVO

páÇ~ NT çÑ QVS



ãÉÇ êáâäáÖ Ñ∏êÉâçãëí ~î Äê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ ëáåíê~Ç äÉê~LâÉê~ãáâK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OOMWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ NU çÑ QVS



^fp kê
NVN

k~ãåLéä~íë
h®ääÉÄÉêÖÉíI hçääÉÄçêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
£êÉÄêç ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
lääÉ içêáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÑçêåÄçêÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë ëÅÜ~âí ÖÉåçã ÑçêÄçêÖëî~ääÉå Ñ∏ê ~íí 
å®êã~êÉ ëíìÇÉê~ âçåëíêìâíáçåÉå ~î ë™ â~ää~Ç îáíêáÑáÉê~Ç î~ääK

üê
NVVO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ jÉää∏ë~ VWN £êÉÄêç k®êâÉ píçê~ jÉää∏ë~

páÇ~ NV çÑ QVS



^fp kê
NSR

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí aêìî~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇI ^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ E_ffWQFI âêáíéáéçêI à®êåÑ∏êÉã™äI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí iáåÇÉëÄÉêÖë Ñ∏êë~ãäáåÖ éä~åÉê~ê ~íí ìééÑ∏ê~ Éíí 
åóíí Ñ∏êë~ãäáåÖëÜÉã áåçã iáåÇÉëÄÉêÖë Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉI 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ÄÉê∏êÇ óí~K 
bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí é™ êìääëíÉåë™ëÉåë î®ëíê~ ëäìííåáåÖ ëíê~ñ 
åçêê çã iáåÇÉëÄÉêÖë ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâ~K sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêI ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå íêçäáÖ ëãÉÇà~ ë~ãí Éå 
âçäåáåÖëÖêçéK cóåÇã~íÉêá~äÉí ~åíóÇÉê ~íí ä®ãåáåÖ~êå~ Ä∏ê Ç~íÉê~ë íáää 
NSMMJí~äÉíK

üê
NVVO

páÇ~ OM çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáåÇÉ QUQWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉëÄÉêÖ

páÇ~ ON çÑ QVS



^fp kê
QOO

k~ãåLéä~íë
pâ®îáI sêÉíÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ dêìåÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Ñäáåí~I âî~êíëI Öä~ëé®êäçêI ëä~ÖÖI à®êåÑ∏êÉã™äI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI 
Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
m™ ÖêìåÇ ~î Éå éä~åÉê~Ç åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î bOM Ü~ê Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ìíÑ∏êíë áåçã Éå ÇÉä ~î ê~® ONUI sáÄó ëåK _çéä~íëÉå äáÖÖÉê á ëäìííåáåÖ~êå~ 
Ñê™å Éå ã~êâÉê~Ç Çêìãäáå é™ Éå åáî™ ãÉää~å SS ã çÅÜ TQ ã ∏îÉê Ü~îÉíK 
lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î ™âÉêã~êâK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê Å~K NO SMMM 
ãO î~ê~î Å~K NSMM ãO ìåÇÉêë∏âíÉë ÖÉåçã ~íí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ãÉÇ 
ã~ëâáåK

f ëäìííåáåÖ~êå~ Ñ~ååë âìäíìêä~ÖÉêI ã~ñáã~äí MKR ã íàçÅâí ë~ãí Éíí SMJí~ä 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ää~åÇ ~åå~í ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êK f çãê™ÇÉí Ñê~ãâçã 
ëä~ÖÉå Ñäáåí~I âî~êíë çÅÜ âî~êíëáíK f î®ëíëäìííåáåÖÉå ëíê~ñ åÉÇ~åÑ∏ê âê∏åÉí 
~î ÇêìãäáåÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î ëâ~Ç~ÇÉ Öê~î~ê Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK

üê
NVVO

páÇ~ OO çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó ONUWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ OP çÑ QVS



^fp kê
OOU

k~ãåLéä~íë
pâ®îá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçÖÉê bÇÉåãç

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê

cóåÇ
ëä~ÖÖI Äê®åÇ äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î bOM ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î 
Éå Äçéä~íë ÄÉä®ÖÉå é™ çÅÜ çãâêáåÖ Éå ä™Ö ãçê®åÜ∏àÇI SPJSQ ãÉíÉê ∏îÉê 
Ü~îÉíK lãê™ÇÉí ÄÉëí™ê ~î ™âÉêã~êâK fåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ëçã 
çãÑ~íí~ÇÉ V MMM ãO ÇêçÖë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Éíí ~åí~ä ëÅÜ~âí ãÉÇ 
Öê®îã~ëâáå é™ ë~ãã~åä~Öí UQR ãOK f ëÅÜ~âíÉå Ñê~ãâçã PQ 
Äçéä~íëâçåëíêìâíáçåÉê á Ñçêã ~î Öêçé~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå çë®âÉê Ü®êÇK 
k™Öçí âìäíìêä~ÖÉê âìåÇÉ Éà âçåëí~íÉê~ëK

üê
NVVO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OORWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ OQ çÑ QVS



^fp kê
OOR

k~ãåLéä~íë
_ê™ååíçêéI pâ®îá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ~Öê~ê ä®ãåáåÖI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Öê~î~êI ÄóLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI íáÇáÖåÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëä~ÖÉå âî~êíëI âî~êíëáí çÅÜ Ñäáåí~I ëä~ÖÖI ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI Ñ~à~åëI ëâ~Ñí ~î 
âêáíéáéçêI ëéáâ~êI Ü®ëíëâçë∏ãã~êI Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~ à®êåÑ∏êÉã™äI Äê®åÇ~ 
çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î bOM ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Äçéä~íëÉå ê~® OOOI sáÄó ëçÅâÉåK aÉå ÄÉê∏êÇ~ óí~å 
ìééÖ™ê íáää Å~ TS MMM ãOI î~ê~î ÇêóÖí VPMM ãO ìåÇÉêë∏âíÉë ÖÉåçã 
ëÅÜ~âíÖê®îåáåÖ ãÉÇ ã~ëâáåK lãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ Éå Ü∏àÇ ~î Å~ SR ãÉíÉê 
∏îÉê Ü~îÉí çÅÜ ÄÉëí™ê ~î ™âÉêã~êâ ãÉÇ ëî~Öí ã~êâÉê~ÇÉI ãáåÇêÉ 
Ü∏àÇêóÖÖ~êK 

fåçã çãê™ÇÉí Ñê~ãâçã Éå ëíçê ã®åÖÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI î~ê~î Éå ÇÉä 
ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ íçäâ~ÇÉë ëçã Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä ë~ãí Äêìåå~êK cóåÇ ~î 
ëä~ÖÉå âî~êíëI âî~êíëáí çÅÜ Ñäáåí~ íóÇÉê é™ ~íí çãê™ÇÉí Ü~ê ìíåóííà~íë 
êÉÇ~å ìåÇÉê ëíÉå™äÇÉêK `NQJÇ~íÉêáåÖ~ê Ñê™å Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™ä Ü~ê Öáîáí 
Ç~íÉêáåÖ~ê íáää íáÇáåÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê ë~ãí óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêK

c∏êìíçã ÇÉëë~ Äçéä~íëáåÇáâÉê~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê~ãâçã ®îÉå Éå 
ëãÉÇà~I ë~ååçäáâí Ñê™å NTMMJí~äÉíI çÅÜ ëé™ê ~î ®äÇêÉ çÇäáåÖëóíçêK f ÇÉå 
åçêê~ â~åíÉå ~î ÇÉí Ö~ãä~ Äóíçãíëä®ÖÉí îáÇ pâ®îá Ñê~ãâçã âìäíìêä~ÖÉêI 
ãÉÇ ÑóåÇ ~î Ää~åÇ ~åå~í ëä~ÖÖI âêáíéáéçêI ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åë çÅÜ Öä~ëK

üê
NVVO

páÇ~ OR çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OOOWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ OS çÑ QVS



^fp kê
OOT

k~ãåLéä~íë
s®ëíê~ _~Åâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçÖÉê bÇÉåãç

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëä~ÖÉå ÄÉêÖ~êíI à®êåÑ∏êÉã™äI ëíÉåÖçÇëI Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î bOM ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î 
Éå Äçéä~íë ÄÉä®ÖÉå é™ Éå ëî~Ö åçêÇ∏ëíJëäìííåáåÖ ãÉÇ ãç çÅÜ äÉê~I SSJTS 
ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î ™âÉêã~êâK bñéäç~íÉêáåÖëóí~å 
çãÑ~íí~ÇÉ NRMM ãOI î~ê~î TMM ãO ìåÇÉêë∏âíÉë Ñ∏êÇÉä~í é™ íî™ ëÅÜ~âíK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãâçã OO ëî™êÄÉëí®ãÄ~ê~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI îáäâ~ 
ëÉå~êÉ ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ å~íìêÄáäÇåáåÖ~êK cóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ êìíÖê®îåáåÖ 
á éäçÖä~ÖêÉí á ÇÉå åçêÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉíK aÉå ÉÖÉåíäáÖ~ Äçéä~íëÉå 
ÄÉÇ∏ãë äáÖÖ~ ÇáêÉâí åçêÇî®ëí çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK

üê
NVVO

páÇ~ OT çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OOPWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ OU çÑ QVS



^fp kê
OOS

k~ãåLéä~íë
j~êâ~íçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ dêìåÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
Ñäáåí~I âî~êíëI ëä~ÖÖI Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI à®êåÑê~ÖãÉåíI 
à®êåëéáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î ÄóÖÖÉí ~î åó bOM ÖÉåçã 
sáÄó ëçÅâÉåK bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí SNJSU ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉí 
çÅÜ ÄÉëí™ê ÇÉäë ~î Éå ëî~Öí ã~êâÉê~Ç Ü∏àÇêóÖÖI ÇÉäë ~î éä~å ã~êâ áåíáää 
ÇÉå Ñ∏êê~K eÉä~ çãê™ÇÉí ®ê ìééçÇä~íK lãâêáåÖ QPMM ãO ~î ÇÉå íçí~äí 
PM MMM ãO ëíçê~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å ìåÇÉêë∏âíÉë ãÉÇ ë∏âëÅÜ~âí îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK

f çãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉä çÅÜ á ÇÉëë ãáíí Ñáååë âìäíìêä~ÖÉê é™ ìéé íáää MIOM ãI 
á ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ®ê ÇÉ Éà äáâ~ âê~ÑíáÖ~K ^î ÇÉ Åáêâ~ OMM ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü~ê Éíí ìêî~ä ëåáíí~íë çÅÜ íçäâ~íë ëçã ëíçäéÜ™ä çÅÜ 
Ü®êÇ~êK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ®ê à®ãåí Ñ∏êÇÉä~ÇÉ ∏îÉê ÜÉä~ çãê™ÇÉíI ìíçã á 
ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå Ç®ê ÇÉí Ñáååë å™Öê~ óíçê ìí~å ~åä®ÖÖåáåÖ~êK

üê
NVVO

páÇ~ OV çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OOPWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ PM çÑ QVS



^fp kê
NQN

k~ãåLéä~íë
hìãä~ âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäãL£êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääëI eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ã®ååáëâçÄÉåI ëâÉäÉíí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~êÄÉíÉå Ñ∏ê ìíî®åÇáÖ~ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê á ~åëäìíåáåÖ 
íáää hìãä~ âóêâ~I îáäâ~ âçã ~íí ë~ãã~åÑ~ää~ ãÉÇ ä®ÖÉí Ñ∏ê ÇÉå 
ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâ~åë åçêê~ âçêë~êãI ÖàçêÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
iÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí ëçã î~ê NIO ãÉíÉê ÄêÉíí Öê®îÇÉë íáää Éíí Çàìé ãÉää~å 
MITJNIP ãÉíÉêK pÅÜ~âíÉí ë~ãã~åÑ∏ää íáää ëíçê~ ÇÉä~ê ãÉÇ Éå íáÇáÖ~êÉ 
åÉÇÖê®îÇ Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ ëçã ëâ~Ç~í ÇÉäë ä~ÖêÉåI ÇÉäë ÇÉå ∏ëíê~ çÅÜ 
î®ëíê~ ÖêìåÇãìêÉå á ãÉÇÉäíáÇëâóêâ~åë åçêê~ âçêë~êãK f ëÅÜ~âíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíçê~ ã®åÖÇÉê ÄÉåI íêçäáÖÉå ãÉÇÉäíáÇ~K dê~î~êå~ íçêÇÉ Ü~ 
ëâ~Ç~íë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ âóêâç‡ÄóÖÖå~íáçåÉêå~ NUOV çÅÜ NVTNK oÉëíÉêå~ 
ÉÑíÉê âçêë~êãÉå Ñê~ãíê®ÇÇÉ ëçã Éå ëâ~äãìê ãÉÇ ÑóääåáåÖ ~î ëíÉåI ÖêìëI 
ë~åÇ çÅÜ â~äâÄêìâK qî™ å®ëí~å áåí~âí~ Öê~î~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ÇÉäë Éå á 
âçêë~êãÉåI ÇÉäë Éå ëíê~ñ ∏ëíÉê çã ÇÉåë~ãã~K aÉå çëíÉçäçÖáëâ~ 
~å~äóëÉå îáë~ÇÉ ~íí Öê~îÉå áåå~åÑ∏ê ãìê~êå~ áååÉÜ∏ää Éíí íêÉ ã™å~ÇÉê 
Ö~ãã~äí Ä~êåI çÅÜ ÇÉå ~åÇê~ Éíí ãÉää~å U çÅÜ NM ™ê Ö~ãã~äí Ä~êåK a™ 
áåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü~ê Öê~î~êå~ ìíáÑê™å Ä~êåÉåë ~êãëí®ääåáåÖ~ê çÅÜ 
Éå à®ãÑ∏êÉäëÉ ãÉÇ NVTN ™êë ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ç~íÉê~íë íáää ãÉÇÉäíáÇ 
êÉëéÉâíáîÉ ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK

üê
NVVO

páÇ~ PN çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìãä~ NSUWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

páÇ~ PO çÑ QVS



^fp kê
OQP

k~ãåLéä~íë
píáÅâäáåÖÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåë®ííåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉêI åó~êÉ  íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î ~íí î®ÖîÉêâÉí ~îë™Ö ~íí Ñ∏êÄ®ííê~ çÅÜ 
á îáëë~ ~îëåáíí ®åÇê~ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ~î î®Ö UNRK  cçêåä®ãåáåÖÉå ìíÖ∏êë 
~î íî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ íî™ çÑÑÉêâ~ëíK aÉí î~ê ÇçÅâ ÉåÇ~ëí Éå 
ëíÉåë®ííåáåÖ ëçã ÄÉê∏êÇÉë ÉåäáÖí Éñéäç~íÉêáåÖëéä~åÉêå~K sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ëíÉåë®ííåáåÖÉå î~ê êìåÇ íáää 
ÑçêãÉåI ãÉÇ Éå Çá~ãÉíÉê é™ QIR ãÉíÉêK píÉåé~ÅâåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉë ~î MINJ
MIP ãÉíÉê ëíçê~ ëíÉå~êK aÉëëìíçã Ñ~ååë Éå ÖäÉë â~åíâÉÇà~ çã MIORJMIQ 
ãÉíÉê ëíçê~ ëíÉå~êK píÉåë®ííåáåÖÉå î~ê ~åä~ÖÇ ÇáêÉâí é™ ãçê®åã~êâÉåK 
c∏ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ çÑÑÉêâ~ëíÉåë â~ê~âí®ê Ü~åÇíçêî~ÇÉë Éå ãáåÇêÉ óí~I ëçã 
ëÉÇ~å ™íÉêëí®ääÇÉëK c∏ê Ä™Ç~ çÑÑÉêâ~ëíÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉ î~ê 
ìééÄóÖÖÇ~ á íî™ çãÖ™åÖ~êI ÇÉäë á ÄçííÉå Éå ÜçãçÖÉå ëíÉåé~ÅâåáåÖI ÇÉäë 
Éíí çî~åäáÖÖ~åÇÉ ëâáâí ãÉÇ ëíÉå çÅÜ àçêÇ Ää~åÇ~íK bå êáãäáÖ íçäâåáåÖ 
íçêÇÉ î~ê~ ~íí çÑÑÉêâ~ëíÉå ìêëéêìåÖäáÖÉå î~êáí ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ áåÖ™íí á 
à®êå™äÇÉêë Öê~îÑ®äíÉí çÅÜ ëÉÇ~å é™ ÖêìåÇ ~î ä®ÖÉí âçããáí ~íí ~åî®åÇ~ë 
ëçã çÑÑÉêâ~ëíK

üê
NVVO

páÇ~ PP çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£ÇÉÄó TWN £êÉÄêç k®êâÉ £ÇÉÄó

£ÇÉÄó TWO £êÉÄêç k®êâÉ £ÇÉÄó

£ÇÉÄó TWP £êÉÄêç k®êâÉ £ÇÉÄó

£ÇÉÄó TWQ £êÉÄêç k®êâÉ £ÇÉÄó

páÇ~ PQ çÑ QVS



^fp kê
OQQ

k~ãåLéä~íë
píáÅâäáåÖÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääëI eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåë®ííåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÄÉåI âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
_~âÖêìåÇÉå íáää ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê î®ÖîÉêâÉíë ÄÉëäìí ~íí ä®ÖÖ~ çã î®Ö 
UNR îáäâÉí áååÉÄ~ê ~íí î®ÖÉå âçã ~íí Çê~ë ê~âí ∏îÉê Ñçêåä®ãåáåÖ TWQK 
píÉåë®ííåáåÖÉå î~ê å®êã~ëí êìåÇI QIR ãÉíÉê á Çá~ãÉíÉê çÅÜ MIP ãÉíÉê 
Ü∏ÖK aÉå î~ê Ñä~Åâí î®äîÇ ë~ãí ∏îÉêî®ñí ~î íçêî çÅÜ ãçëë~K bÑíÉê 
~îíçêîåáåÖ Ñê~ãíê®ÇÇÉ Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ ~î í®íí äáÖÖ~åÇÉ MINJMIP ãÉíÉê 
ëíçê~ ëíÉå~ê ëçã çãÖ®êÇ~ÇÉë ~î Éå â~åíâÉÇà~ ~î MIMOJMIMR ãÉíÉê íàçÅâí 
Äê~åÇä~ÖÉêK f Äê~åÇä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ âÉê~ãáâK dê~îÉå 
î~ê ~åä~ÖÇ é™ ãçê®åK

üê
NVVO

páÇ~ PR çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£ÇÉÄó TWQ £êÉÄêç k®êâÉ £ÇÉÄó

páÇ~ PS çÑ QVS



^fp kê
NVT

k~ãåLéä~íë
sáÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå iìíÜ~åÇÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëÉêI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI ÄóíçãíÉêI â®ää~êÖêìåÇI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI 
Öê~î~êI êÉëí~ ëíÉå~êI ëíÉåë®ííåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉêI Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëä~ÖÖI ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I ÄçííÉåëâ™ää~

_ÉëâêáîåáåÖ
aÉå ~åÇê~ Éí~ééÉå ~î Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ìíÑ∏êíë ãÉÇ 
~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉå åó~ ëíê®ÅâåáåÖÉå ~î bOM Ñ∏êÄá sêÉíëíçêéI sáÄó ëçÅâÉåI 
k®êâÉK pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ä™Ö á çÇä~Ç ã~êâI ãÉÇ~å ÇÉå 
î®ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ÖáÅâ ÖÉåçã ëâçÖëã~êâK

bå çãÑ~íí~åÇÉ ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë á ™âÉêã~êâÉå ãÉÇ 
Ñ∏êÜçééåáåÖÉå ~íí âìåå~ ëä®éé~ îáëë~ çãê™ÇÉå ëçã Ñçêåä®ãåáåÖëÑêá~K 
qçí~äí íçÖë QTPV éêçîÉê Ñ∏êÇÉä~ÇÉ é™ íî™ ëí∏êêÉ ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ 
çãê™ÇÉåK pÉé~ê~í~ âä~ëëáåÇÉäåáåÖ~ê ~î ÑçëÑ~íî®êÇÉå ìíÑ∏êÇÉë Ñ∏ê ÇÉ íî™ 
çãê™ÇÉå~K cçëÑ~íî®êÇÉå~ î~ê çÑí~ëí Ö~åëâ~ ä™Ö~K aÉ Ü∏ÖêÉ 
ÑçëÑ~íî®êÇÉå~ ∏îÉêÉåëëí®ãÇÉ á ~ääã®åÜÉí ãÉÇ Üáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê ëçã 
íçêéLëãÉÇà~LÄó íçãí îáäâ~ çÑí~ ®îÉå ã~êâÉê~íë á ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äK 
pî~Öí Ñ∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉå~ Ñ∏êâçã Ä™ÇÉ á Ñä~Åâ~ çãê™ÇÉå çÅÜ á 
åÉÇÇê~Öå~ ä®ÖÉå åÉÇ~åÑ∏ê Ü∏àÇÉêI Ç®ê åÉÇÇê®åÉêáåÖ ~î å~íìêäáÖ~ ÑçëÑ~íÉê 
Ñê™å Ü∏àÇêóÖÖ~êå~ â~å Ü~ çêë~â~í Ñ∏êÜ∏àÇ~ î®êÇÉåK aÉå âçãéäÉñ~ 
ÑçëÑ~íÄáäÇÉå ÖàçêÇÉ ~íí áåÖ~ çãê™ÇÉå âìåÇÉ ëä®éé~ë ìí~å 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖK ríêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ Ü~ê ëâÉíí á NO ÇÉäîáë 
ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ çãê™ÇÉåK aÉå ëî~Öí âìéÉê~ÇÉ íçéçÖê~Ñáå á 

üê
NVVOI NVVP

páÇ~ PT çÑ QVS



âçãÄáå~íáçå ãÉÇ ä™åÖî~êáÖí ™âÉêÄêìâ Ü~ê ëâ~é~í Éå âçãéäÉñ ä~ÖÉêÄáäÇ 
Ç™ ã~íÉêá~ä ëìÅÅÉëëáîí Ñäóíí~íë Ñê™å Ü∏àÇé~êíáÉêå~ íáää ÇÉ ä®ÖêÉ ÄÉä®Öå~ 
é~êíáÉêå~K j∏êâÑ®êÖ~ÇÉ ÉîÉåíìÉääí å~íìêäáÖ~ äÉêä~ÖÉê á ëî~Åâçê çÅÜ áåíáää 
ëà∏å âçãéäáÅÉê~ê ÄáäÇÉå óííÉêäáÖ~êÉK _áäÇÉå Ñê™å ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå ~î 
ëéêáÇÇ~ ä∏ëÑóåÇ ∏îÉê ëíçê~ óíçê Éêë~ííÉë ÉÑíÉê ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå ~î 
ëíçê~ Äçéä~íëçãê™ÇÉå ãÉÇ ëéêáÇÇ~ âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
áåçã á ëíçêí ëÉíí ë~ãã~ çãê™ÇÉåK fåçã å™Öê~ ~î ÇÉëë~ Ñ~ååë ®îÉå 
áåÇáâ~íáçåÉê é™ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖ çÅÜ Öê~î~êK aÉ Ñ™ Ç~íÉê~åÇÉ 
~êíÉÑ~âíÉêå~ éÉâ~ÇÉ Ñê®ãëí ãçí Éå Ç~íÉêáåÖ íáää ëíÉå™äÇÉêI ãÉÇ~å 
áåíáääáÖÖ~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ë™ëçã ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö çÅÜ Öê~î~ê ~åíóÇÇÉ 
Ç~íÉêáåÖ íáää ÄêçåëJ çÅÜ ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK

f ê~åÇòçåÉå ãçí ëâçÖÉå á î®ëíÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå 
ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Ö™êÇëíçãíÉå c~ää~I ë™ëçã âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ëä~ÖÖ çÅÜ 
ê∏ÇÖçÇëI íêÉ ÜìëÖêìåÇÉê î~ê~î Éå ëãÉÇà~I íî™ â®ää~êÖêìåÇÉêI Éå 
Ñ∏êÜ∏àåáåÖ ãÉÇ ëä~ÖÖI Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ Éå ÄçííÉåëâ™ää~ EÉîÉåíìÉääí Éå 
®ëëà~F ë~ãí Éå ëíÉåë~íí Öêçé EÉîÉåíìÉääí Éå ÄêìååFK rí~åÑ∏ê 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåI Ñê®ãëí åçêê çã Üìëä®ãåáåÖ~êå~ ä™Ö ®îÉå Éíí çãê™ÇÉ 
ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ~î ™äÇÉêÇçãäáÖ â~ê~âí®êK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OMWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó ONWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OOWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OPWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó UNWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó NMUWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó NTSWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó ONQWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó ONRWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó ONSWO £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó ONSWP £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó ONSWQ £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó ONTWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó ONUWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó ONVWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OOMWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó POWO £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ PU çÑ QVS



^fp kê
UU

k~ãåLéä~íë
âîK bäÉÑ~åíÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääëI eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë

_ÉëâêáîåáåÖ
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê ÜìëÄóÖÖå~íáçå á âî~êíÉêÉí bäÉÑ~åíÉå á ^ëâÉêëìåÇK 
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãâçã êÉëíÉê ~î íî™ Ñê™å î~ê~åÇê~ ìêëâáäàÄ~ê~ 
âìäíìêä~ÖÉêI ëçã Ñ~ååë ÄÉî~ê~ÇÉ á Éå ÄÉÖê®åë~Ç ÇÉä ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë åçêÇî®ëíê~ ÇÉäK f ÇÉí ìåÇêÉ ä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
êÉëíÉê ~î Éå âê~ÑíáÖí ëâ~Ç~Ç ÜìëÖêìåÇK ^î ÑóåÇã~íÉêá~äÉí ~íí Ç∏ã~I á 
ÜìîìÇë~â óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI íçêÇÉ ÜìëÖêìåÇÉå Ü®êê∏ê~ Ñê™å NSMMJí~äÉíë 
ãáííK f çãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉêå~ ~î Éå ÄêìååK f ÄêìååÉåë 
∏îÉê ëâáâí Ñ~ååë Éíí íê®Ñäáëä~ÖÉê ëçã áååÉÜ∏ää ÑóåÇ ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëK f 
∏îêáÖ~ ÇÉä~ê ~î Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ëíê~íáÖê~Ñáå ëí∏êÇI îáäâÉí 
íêçäáÖÉå ëâÉíí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Äçêíí~Ö~åÇÉ ~î Äê~åÇêÉëíÉê Ñê™å Äê~åÇÉå 
î™êÉå NVVOK a™ ÇÉ ÇÉä~ê ~î Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ëçã î~ê áåí~âí~ EÅáêâ~ 
NR âî~Çê~íãÉíÉêF ìåÇÉêë∏âíÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~åë™Öë 
ÇÉí ~íí Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ áåíÉ î~ê ãçíáîÉê~ÇK

üê
NVVO\

páÇ~ PV çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ëâÉêëìåÇ NUTWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

páÇ~ QM çÑ QVS



^fp kê
UV

k~ãåLéä~íë
âîK jÉêÅìêáìë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇI ^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI âêáíéáéçêI ãóåíI à®êåÑ∏êÉã™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ áåçã âî~êíÉêÉí jÉêÅìêáìëK råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí 
çãê™ÇÉí í~Öáíë á Äêìâ ìåÇÉê NSMMJí~äÉíë Ä∏êà~åI Ç™ Éå âê~ÑíáÖ êáëÄ®ÇÇ ~î 
Öê~åJ çÅÜ Éåêìëâçê ~åä~Öíë é™ ÄçííÉåäÉê~åI ä®ãåáåÖ~ê ëçã Ü~ÇÉ Éå 
ÜìîìÇë~âäáÖ ìíÄêÉÇåáåÖ á ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ps ÇÉäK oáëÄ®ÇÇÉå 
í®ÅâíÉë ~î íî™ ëíê~íáÖê~Ñáëâí ëÉé~êÉê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ÄÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉêK 
qáää ÇÉí ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖêÉí Ü∏êÇÉ ÇÉä~ê ~î íî™ ëíÉåÖêìåÇÉêI Éå á ks çÅÜ 
Éå á k£K f ÇÉå Ñ∏êëíå®ãåÇ~ Ñ~ååë êÉëíÉê ÉÑíÉê ÖçäîÄà®äâä~Ö çÅÜ 
Öçäîéä~åâK aÉí óåÖêÉ âìäíìêä~ÖêÉí Ü~ê íáääâçããáí ÉÑíÉê ëí~ÇÉåë êÉÖäÉêáåÖI 
ëçã ~åí~ë Ü~ ÖÉåçãÑ∏êíë ìåÇÉê NSQMJí~äÉíK rí∏îÉê ÄóÖÖå~ÇëêÉëíÉê á 
Ñçêã ~î íî™ ÖêìåÇÉêI ™íÉêÑ~ååë Éå âìääÉêëíÉåëÖ~í~ ë~ãí Éå ëíÉåä~ÖÇ 
Ö™êÇëéä~åK hìäíìêä~ÖêÉåë íàçÅâäÉâ î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIMR çÅÜ MIQM ãÉíÉêK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ Éíí ãÉää~å MIMT J çÅÜ MINO ã íàçÅâí 
Äê~åÇä~ÖÉê ëçã íêçäáÖÉå Ü®êê∏ê Ñê™å NTTS ™êë ëí~ÇëÄê~åÇK

üê
NVVO\

páÇ~ QN çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

páÇ~ QO çÑ QVS



^fp kê
ONV

k~ãåLéä~íë
_ê™ååíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ÜìëÖêìåÇI à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëI äÉêí®âí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âî~êíë~îëä~ÖI Ñäáåí~îëä~ÖI Äê®åÇ äÉê~I ëä~ÖÖI à®êåÑ∏êÉã™äI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëK

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êÇ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î bOMK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î ëã®êêÉ 
Ü∏àÇé~êíáÉê ëçã çãÖÉë ~î ÉêçëáçåëÄê~åíÉêK lãê™ÇÉí ÇÉä~ÇÉë áå á íî™ 
ÇÉäóíçê J  ^ çÅÜ _K fåçã çãê™ÇÉ ^ é™íê®ÑÑ~ÇÉë UO ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ää~åÇ 
~åå~í Ü®êÇ~êI âçâÖêçé~êI ëíçäéÜ™äI Öêçé~ê çÅÜ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëìÖå~êK 
rí∏îÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñ~ååë çÅâë™ é~êíáÉê ãÉÇ Éíí ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ 
âìäíìêä~ÖÉêK cóåÇÉå ìíÖàçêÇÉë á ÜìîìÇë~â ~î âî~êíëI Ñê®ãëí ~îëä~Ö ãÉå 
®îÉå â®êåçêK

fåçã çãê™ÇÉ _ é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î Éå à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë ãÉÇ Éíí 
íáçí~ä ìÖå~ê Ñ∏ê à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖI ëãáÇÉëÜ®êÇ~ê çÅÜ äÉêí®âíëÖêçé~êK f 
∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë OTR ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ç®êáÄä~åÇ Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™äI çÅÜ 
Öêçé~êK lãê™ÇÉ _ áååÉÜ∏ää ®îÉå íî™ ëÉåíáÇ~ ä®ãåáåÖ~êI Éå ÜìëÖêìåÇ çÅÜ 
Éå ÄêìååK eìëÖêìåÇÉå Ü~ê íçäâ~íë ëçã Éå íî®ííëíìÖ~ ÉääÉê äáåÄ~ëíìK 
qáääë~ãã~åë ãÉÇ Éå ëãÉÇà~ ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë ìåÇÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
Ü~ê ÇÉ ëÉåíáÇ~ ä®ãåáåÖ~êå~ íçäâ~íë Ü∏ê~ íáää pâ®îá Äóíçãí ëçã çãå®ãåë 
Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå NPRTK

üê
NVVP

páÇ~ QP çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OOOWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ QQ çÑ QVS



^fp kê
ONO

k~ãåLéä~íë
lÇÉåëîá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs s®ëí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~Öåìë píáÄ¨ìë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê ìíÄóÖå~Ç ~î bOM ãÉää~å 
p~åÇëíìÄÄÉíçêé Ó ióÄÄóK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î Éå ëî~Ö 
ëäìííåáåÖ ãçí î®ëíÉêK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ™ê 
âçåëí~íÉê~ÇÉë Äçéä~íëêÉëíÉê áåçã çãê™ÇÉíI îáÇ ÇÉå åì ~âíìÉää~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉãÉääÉêíáÇ áåÖ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~êK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó ONVWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ QR çÑ QVS



^fp kê
ONU

k~ãåLéä~íë
cêçíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_êáíí~ oçëÄçêÖI qÜçã~ë bêáâëëçåI a~å c~ÖÉêäìåÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ~Öê~ê ä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉê

cóåÇ
âÉê~ãáâ Eíê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâI ÉêíÉÄ∏ääÉ\âÉê~ãáâFI ÑäáåíÑ∏êÉã™ä Eíî®êéáä~êI 
ëâê~éçêI ëé™åI ëäáé~ÇÉ óñçêF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÇê~ÖåáåÖÉå ~î î®Ö bOM ÖÉåçã sáÄó ëçÅâÉå 
ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí Å~ OPRMM ãO ëíçêí çãê™ÇÉ á cêçíçêéK
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ä™Ö íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå á Ñä~Åâ Ñ∏êÉÇÉíí~ ™âÉêã~êâ 
Å~ SO ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíI ãÉå ÅÉåíê~äí á çãê™ÇÉí ä™Ö Éå Çêìãäáå î~êë 
Ü∏Öëí~ Ü∏àÇ î~ê Å~ SV ã∏ÜK s®ëíÉê çã ÇêìãäáåÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
íáÇáÖåÉçäáíáëâ Äçéä~íë ãÉÇ ÑäÉê~ ∏îÉêë~åÇ~ÇÉ çÅÜ ÇÉäîáë ÄÉî~ê~ÇÉ 
âìäíìêä~ÖÉêI ä ÇÉëë~ ä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëí®ääîáë êáâäáÖí ãÉÇ íáÇáÖ 
íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâ ë~ãí å™Öê~ ëâ®êîçê ëçã Ü~ê ëíçê~ äáâÜÉíÉê ãÉÇ 
bêíÉÄ∏ääÉâÉê~ãáâK ä ä~ÖêÉå Ñê~ãâçã ®îÉå ÑäÉê~ ÑäáåíÑ∏êÉã™ä ë™ëçã 
íî®êéáä~êI ëâê~éçêI ëé™å çÅÜ Ñê~ÖãÉåí ~î ëäáé~ÇÉ óñçêK ä ë~ãã~ çãê™ÇÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ ëé™ê ~î íî™ TJNO ã ä™åÖ~ ÜìëLÜóÇÇâçåëíêìâíáçåÉêK

£ëíÉê çã ÇêìãäáåÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ ëä~Öéä~íëÉê Ñ∏ê Ñäáåí~ ë~ãí ÑäÉê~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã áåíÉ å®êã~êÉ âìåå~í ÑìåâíáçåëÄÉëí®ãã~ëI ãÉå ëçã 
îáííå~ê çã Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~âíáîáíÉí ®îÉå á ÇÉíí~ çãê™ÇÉK

i®åÖë ÇêìãäáåÉåë ëäìííåáåÖ~ê Ñê~ãâçã ìåÇÉê ÇÉå åìíáÇ~ ™âÉêã~êâÉå Éíí 
MIQR Ü~ ëíçêí Ñ∏êÜáëíçêáëâí çÇäáåÖëëóëíÉã ãÉÇ çÇ>áåÖëJLê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ 

üê
NVVP

páÇ~ QS çÑ QVS



ëíÉåëíê®åÖ~êK qêçäáÖíîáë Ü®êê∏ê ÇÉëë~ Ñê™å íÉêê~ëëÉê~ÇÉ ™âê~ê ëçã 
ëíê~íáÖê~Ñáëâí â~å Ç~íÉê~ë íáää Ñ∏êêçãÉêëâLêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OOMWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ QT çÑ QVS



^fp kê
OOM

k~ãåLéä~íë
pâ®îá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäãI j~äáå dìëí~Ñëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëI Öê~î EëíÉåë®ííåáåÖF

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
Öä~ëé®êäçêI âÉê~ãáâI Öä®ííëíÉåI ÉäÇëä~ÖåáåÖëëíÉåI ä∏é~êÉI âå~ÅâëíÉå~êI 
~îëä~Ö ~î Ñäáåí~I âî~êíë çÅÜ âî~êíëáíI ëä~ÖÖI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ çÅÜ 
çÄê®åÇ~ ÄÉåI íê®I âêáíéáé~I ëéáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î bOM íáää ãçíçêî®Ö ìåÇÉêë∏âíÉë Éå ÇÉä ~î 
Éå Äçéä~íëóí~ îáÇ ê~® OOOI sáÄó ëçÅâÉåK cçêåä®ãåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á ™âÉêã~êâ çÅÜ ~î Éå à®êåÑê~ãëí®ääåáåëéä~íëK 
_çéä~íëÉå ä™Ö á ÇÉå ëã™âìéÉê~ÇÉ íÉêê®åÖÉå ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã sáÄóëà∏åI 
ãÉÇ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå Ñ∏êä~ÖÇ íáää ëíê~åÇÉå ~î Éå ãáåÇêÉ îáâK

bå PS MMM ãO ëíçê óí~ Ä~å~ÇÉë ~î ãÉÇ ã~ëâáåK aÉ Ç™ é™íê®ÑÑ~ÇÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê ~î ÇÉ Ñ∏ê Ñçêåä®ãåáåÖëíóéÉå â~ê~âíÉêáëíáëâ~X Ü®êÇ~êI 
ëíçäéÜ™äI ~îÑ~ääëÖêçé~ê çÅÜ çëéÉÅáÑáëÉê~ÇÉ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK _çéä~íëÉå 
ìééîáë~ÇÉ Éå íóÇäáÖ ëíêìâíìê ãÉÇ íî™ ãáåÇêÉ ÉåÜÉíÉê ÄÉä®Öå~ é™ î~êëáå 
ãçê®åâìääÉK aÉå ∏ëíäáÖ~ ÉåÜÉíÉå ÄÉëíçÇ ~î Éíí Ü®êÇçãê™ÇÉ çÅÜ êÉëíÉê 
ÉÑíÉê Ü®Öå~ÇëëóëíÉãK f ÇÉí ~åä®ÖÖåáåÖëí®í~ ÇÉäÉå îáÇ Ü®êÇçãê™ÇÉí çÅÜ 
Ü®Öå~ÇÉêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ã®åÖÇ ëã™ ~îëä~Ö ~î î~êáÉê~í ëíÉåã~íÉêá~ä á 
Éå ëí∏êêÉ åÉÇÖê®îåáåÖK aÉå î®ëíê~ ÉåÜÉíÉå â~ê~âíÉêáëÉê~ÇÉë ~î 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Ñóê~ ä™åÖÜìëK _ä~åÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ã®êâë Éå ëí∏êêÉ 
åÉÇÖê®îåáåÖ ëçã áååÉÜ∏ää Éå ÇÉä âÉê~ãáâI Éå Öä®ííëíÉå çÅÜ Éíí ëí∏êêÉI 
çáÇÉåíáÑáÉê~í Ñ∏êÉã™ä ~î Äê®åÇ äÉê~K jÉää~å ÇÉ Ä™Ç~ ~åä®ÖÖåáåÖëí®í~ 
ÉåÜÉíÉêå~ Ñ~ååë ëéêáÇÇ~ Ü®êÇ~ê çÅÜ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK

üê
NVVP

páÇ~ QU çÑ QVS



f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ä®ÖêÉ äáÖÖ~åÇÉ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ î~ííÉåÜ™ä 
ÉääÉê ÖêìåÇ~ Äêìåå~ê ëçã áååÉÜ∏ää ÄÉî~ê~ÇÉ êÉëíÉê ~î íê®K f ÇÉí ä™Öí 
äáÖÖ~åÇÉ çãê™ÇÉí Ñ~ååë ®îÉå êÉëíÉêå~ ~î Éå ëíÉåë®ííåáåÖ ãÉÇ Äê~åÇÖêçéK 
m™ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå Ñ~ååë ÑÉã ìÖå~ê ~î ëÅÜ~âíJçÅÜLÉääÉê 
ÖêçéìÖåëíóéK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OOOWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ QV çÑ QVS



^fp kê
OMS

k~ãåLéä~íë
dêçéÄêçå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇI ^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ~Öê~ê ä®ãåáåÖI Äçéä~íëI à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëä~ÖÉå âî~êíëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åó ëíê®ÅâåáåÖ Ñ∏ê bOM ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ê~® UNI sáÄó ëåK fåçã Ñçêåä®ãåáåÖÉå Ñáååë Ä™ÇÉ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Ñê™å åó~êÉ íáÇI Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë ë~ãí Éíí ä®ÖÉ 
Ñ∏ê à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë ã~ëâáåëÅÜ~âí 
é™ R MMM ãO áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ENR MMM ãOFI î~êîáÇ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã Ü®êÇ~êI ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI çÅÜ ëçíÑä®Åâ~ê Ñê~ãâçãK 
båëí~â~ ÑóåÇ ~î ëä~ÖÉå âî~êíë çÅÜ óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™K sáÇ 
ëáÇ~å ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê ìåÇÉêë∏âíÉë Éå ™âÉêóí~ ãÉÇ 
ÄÉÖê®åëåáåÖ~ê çÅÜ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå Ñê™å åó~êÉ íáÇK p~ãíäáÖ~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Ñê™å åó~êÉ íáÇ ä™Ö ë∏ÇÉê çã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK

üê
NVVP

páÇ~ RM çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó UNWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ RN çÑ QVS



^fp kê
NSP

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí aêìî~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí iáåÇÉëÄÉêÖë Ñ∏êë~ãäáåÖëÜÉã êÉîë ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíâçåíêçääK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñê~ãâçã 
êÉëíÉê ~î Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ë~ãí Éå ëóääëíÉåëê~ÇK aÉå ëÉå~êÉ ìíÖàçêÇÉ 
êÉëíÉêå~ ~î Éå ëâ~Ç~Ç ÜìëÖêìåÇK ^íí Ç∏ã~ ~î ëíê~íáÖê~Ñáå íçêÇÉ 
ä®ãåáåÖ~êå~ Ü®êê∏ê~ Ñê™å íáÇÉå Ñ∏êÉ êÉÖäÉêáåÖÉå ~î iáåÇÉëÄÉêÖI ãÉÇ~å 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå íçêÇÉ êÉéêÉëÉåíÉê~ íáÇÉå ÉÑíÉê ÇÉåë~ãã~K aÉí ÖáÅâ áåíÉ 
~íí Ñ~ëíëí®ää~ çã ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå î~ê Éå ëíÉåä~ÖÇ Ö~í~ ÉääÉê Ö™êÇëéä~åK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáåÇÉ QUQWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉëÄÉêÖ

páÇ~ RO çÑ QVS



^fp kê
NSQ

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí aêìî~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI âêáíéáéçêK ãóåí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Ñ∏êë~ãäáåÖÉå á iáåÇÉëÄÉêÖ ∏åëâ~ÇÉ ìééÑ∏ê~ Éíí 
åóíí Ñ∏êë~ãäáåÖëÜÉã á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâ~å ÖÉåçãÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë íî™ 
ëíê~íáÖê~Ñáëâí ìêëâáäàÄ~ê~ âìäíìêä~ÖÉêK aÉí ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖêÉí áååÉÜ∏ää 
êÉëíÉê ~î Éå ÜìëÖêìåÇK eìëÖêìåÇÉå íçêÇÉ Ü~ ê~ëÉê~íë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí 
iáåÇÉëÄÉêÖë ÄÉÄóÖÖÉäëÉ êÉÖäÉê~ÇÉëK f çãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉäI á ëäìííåáåÖÉå 
ãçí iáåÇÉëëà∏åI é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î Éå ëãÉÇà~ çÅÜ âçäåáåÖëÖêçé~êK 
pãÉÇà~å ÖÉê ëâÉå ~î ~íí Ü~ î~êáí á Äêìâ ìåÇÉê Éå ãóÅâÉí ÄÉÖê®åë~Ç íáÇK 
qêçäáÖí ®ê ~íí ÇÉå Ü~ê ìééÑ∏êíë çÅÜ ~åî®åíë îáÇ çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î âóêâ~å 
ìåÇÉê NSMMJí~äÉíë ãáííK

^î ÑóåÇã~íÉêá~äÉí ~íí Ç∏ã~ íçêÇÉ êÉÖäÉêáåÖÉå á çãê™ÇÉí Ü~ áåäÉííë ãÉÇ 
~íí âóêâ~å ÄóÖÖÇÉëI î~êé™ ∏îêáÖ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ~åé~ëë~ÇÉë íáää ÇÉí 
ê®íîáåâäáÖ~ Ö~íìå®íÉíK oÉëíÉêå~ ~î ÇÉí óåÖêÉ ëâÉÇÉíI Çîë ÇÉå êÉÖäÉê~ÇÉ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉåI î~ê ãóÅâÉí Ñê~ÖãÉåí~êáëâí ÄÉî~ê~ÇK sáÇ ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î 
Ñ∏êë~ãäáåÖëÜÉããÉí çÅÜ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î íê®ÇÖ™êÇÉå Ü~ê ëíçê~ ÇÉä~ê 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉå Ñê™å ÇÉåå~ Ñ~ë ëÅÜ~âí~íë ÄçêíK

üê
NVVP

páÇ~ RP çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáåÇÉ QUQWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉëÄÉêÖ

páÇ~ RQ çÑ QVS



^fp kê
NTM

k~ãåLéä~íë
jçë™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
pçÑá~ ^åÇÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ÑóåÇéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìã

cóåÇ
íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâI âî~êíë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖJ çÅÜ Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ÖàçêÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ áåçã jçë™ë çÅÜ q∏êëà∏ Äó~êK qáÇáÖ~êÉ î~ê ÉåÇ~ëí Éíí ä∏ëÑóåÇI 
Éå ëâ~ÑíÜ™äëóñ~ â®åí á çãê™ÇÉíK ríêÉÇåáåÖÉå ëçã ÄÉëíçÇ ~î â~êíJ çÅÜ 
~êâáîëíìÇáÉêI ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ çÅÜ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ êÉëìäíÉê~ÇÉ á Éå 
íáÇáÖ~êÉ áÅâÉ â®åÇ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë Ç~íÉê~Ç íáää íáÇáÖåÉçäáíáâìãI 
îê™âìäíìêI ë~ãí óííÉêäáÖ~êÉ ä∏ëÑóåÇ ~î âî~êíë~îëä~ÖK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ NUWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

jçëà∏ QRWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

jçëà∏ QTWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

páÇ~ RR çÑ QVS



^fp kê
NTN

k~ãåLéä~íë
jçë™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å _ÉêÖÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìãI à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâI âî~êíë~îëä~ÖI Äê®åÇ äÉê~I à®êåëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç î®ÖÄóÖÖå~íáçå Ü~ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏êíë áåçã ÇÉå íáÇáÖåÉçäáíáëâ~ Äçéä~íëÉå jçë™ëI ê~® 
QR á jçëà∏ ëçÅâÉåK s®ÖÄóÖÖå~íáçåÉå î~ê éä~åÉê~Ç íáää ®Ö~å åçêê çã 
íáÇáÖ~êÉ ÖàçêÇ~ ÑóåÇI Ç®ê Éíí ~åí~ä ëÅÜ~âí íçÖë ìéé Ñ∏ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ 
Äçéä~íëÉåë ìíÄêÉÇåáåÖ çÅÜ çãÑ~ííåáåÖK

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí ëíê~ñ ∏ëíÉê çã ÇÉí ëî~Ö~ âê∏åÉí ~î Éå 
êìääëíÉåë™ëI ã~êâÉå ®ê Ñä~Åâ ÉääÉê ëî~Öí ëäìíí~åÇÉ ãçí ∏ëíÉê çÅÜ äáÖÖÉê 
ëíê~ñ ∏îÉê PM ã∏ÜK k®êã~ëí ÇÉ íáÇáÖ~êÉ ÖàçêÇ~ ÑóåÇÉå ~î íáÇáÖåÉçäáíáëâ 
âÉê~ãáâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉä~ê ~î Éíí ÄÉî~ê~í âìäíìêä~ÖÉêI ãÉÇ~å ÇÉå åçêê~ 
ÇÉäÉå íáää ëíçê ÇÉä î~ê ë∏åÇÉêéä∏àÇK båëí~â~ Ñê~ÖãÉåí ~î íáÇáÖåÉçäáíáëâ 
âÉê~ãáâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ á éäçÖÖ™åÖÉå áåçã ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉåK bíí SMJí~ä 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìÇåÉêë∏âåáåÖÉåI Ää~åÇ ~åå~í Éå Ü®êÇK 
c∏êìíçã íáÇáÖåÉçäáíáëâ âÉê~ãáâ Üáíí~ÇÉë ®îÉå Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ íî™ Äáí~ê 
à®êåëä~ÖÖK

üê
NVVP

páÇ~ RS çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ QRWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

páÇ~ RT çÑ QVS



^fp kê
NPQ

k~ãåLéä~íë
kçêê~ cçäâ~îá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê\

cóåÇ
ëä~ÖÖI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åí ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ î®Ö~êÄÉíÉå ä®åÖë î®Ö RSQI sáåíêçë~ J càìÖÉëí~I 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Eê~® POF î®ëíÉê çã kçêê~ cçäâ~îáK fåçã ÇÉå ~îÄ~å~ÇÉ 
óí~å EUOM ãOF é™íê®ÑÑ~ÇÉë OM ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä 
çÅÜ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hê®ÅâäáåÖÉ POWO £êÉÄêç k®êâÉ hê®ÅâäáåÖÉ

páÇ~ RU çÑ QVS



^fp kê
ONQ

k~ãåLéä~íë
dêçéÄêçå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_êáíí~ háÜäëíÉÇí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Ñçëëáä ™âÉêã~êâI çÇäáåÖëê∏ëÉå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëä~ÖÉå âî~êíëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI éçêëäáåI Öä~ëI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î bOM Ñ∏êÄá sêÉíëíçêé 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î ê~® UNI ÄÉä®ÖÉå é™ 
çÅÜ áåíáää Éå ãáåÇêÉ ãçê®åêóÖÖI Åáêâ~ VM ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK aÉå ÄÉê∏êÇ~ 
ÇÉäÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ çÇäáåÖëóíçê çÅÜ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çãÉÇÉäÄ~êí åçêê çã Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ ãÉÇ ®äÇëí~ 
ëâêáÑíäáÖ~ ÄÉä®ÖÖ Ñê™å NRVTK mêÉäáãáå®ê~ NQ`JÇ~íÉêáåÖ~ê ~î ä~ÖÉê îáäâ~ 
íçäâ~ë ëçã Ü®êê∏ê~åÇÉ Ñê™å ê∏àåáåÖëÑ~ëÉå ~åíóÇÉê Éå Ñ∏êëí~ âçäçåáë~íáçå 
~î çãê™ÇÉí ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇ ãÉÇ~å ÇÉ ®äÇëí~ ÑóåÇÉå Ü®êê∏ê Ñê™å NRMMJ
í~äÉíë ëäìíK cóåÇ ~î ëä~ÖÉå âî~êíë îáë~ê ~íí çãê™ÇÉí çÅâë™ Ü~ê ìíåóííà~íë 
ìåÇÉê ëíÉå™äÇÉêåK i®ãåáåÖ~êå~ Ñê™å ÇÉåå~ íáÇ îáë~ÇÉ ëáÖ ÇçÅâ íáää ëí∏êëí~ 
ÇÉäÉå î~ê~ Ñ∏êëí∏êÇ~ ~î ëÉå~êÉ íáÇÉêë çÇäáåÖ î~êÑ∏ê Éå å®êã~êÉ Ç~íÉêáåÖ 
®å íáää ãÉëçäáíáâìã áåíÉ ®ê ã∏àäáÖK

üê
NVVP

páÇ~ RV çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó UNWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ SM çÑ QVS



^fp kê
NUV

k~ãåLéä~íë
qóÅâÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~êÖ~êÉí~ aêçíòI ^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê

cóåÇ
ëä~ÖÖI âî~êíë~îëä~ÖI ãóêã~äãI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå 
~î s®ÖîÉêâÉí é™Ä∏êà~Ç Öêìëí®âíK bÑíÉê ~åã®ä~å çÅÜ ÄÉëáâíåáåÖ 
âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí Ñçêåä®ãåáåÖÉå ëâ~Ç~íë çÅÜ ~íí Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ ã™ëíÉ ìíÑ∏ê~ëK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí é™ Éå 
ë~åÇáÖI Ñä~Åâ î®ëíëäìííåáåÖK lãê™ÇÉí î~ê Å~ QMMM ãO ëíçêí çÅÜ î~ê ÇÉí 
ëçã ™íÉêëíçÇ ~î í®âíçãê™ÇÉíK cçêåä®ãåáåÖÉå â~å Éà ~îÖê®åë~ë Ç™ ÇÉå á 
î®ëíÉê íêçäáÖÉå ëâ~Ç~íë ~î Öêìëí®âíÉå ãÉÇ~å ÇÉå á ∏îêáÖí Öê®åë~ÇÉ ãçí 
™âÉêã~êâ çÅÜ Éå Öê~åéä~åíÉêáåÖK

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë RQ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã Ñê®ãëí â~å 
âçééä~ë íáää ä™ÖíÉâåáëâ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖ ë™ëçã Ü®êÇ~êI âçäåáåÖëÖêçé~êI 
ëãáÇÉëÖêçé~ê çÅÜ ìÖå~êK aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI ëíçäéÜ™äI åÉÇÖê®îåáåÖ~ê çÅÜ âçäâçåÅÉåíê~íáçåÉêK 
hçäâçåÅÉåíê~íáçåÉêå~ Ü®êê∏ê íêçäáÖÉå Ñê™å Éå óåÖêÉ ëîÉÇàÉÄê®ååáåÖëÑ~ëK 
k™Öê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~ê ëí∏êÇ~ ~î ëÉåíáÇ~ éä∏àåáåÖ çÅÜ Öêìëí®âíK

üê
NVVP

páÇ~ SN çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

på~îäìåÇ~ NOOWN £êÉÄêç k®êâÉ på~îäìåÇ~

páÇ~ SO çÑ QVS



^fp kê
ONS

k~ãåLéä~íë
p™ÖÉÄçä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_êáíí~ háÜäëíÉÇí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I Öê∏åëíÉåëóñ~I ëä~ÖÉå âî~êíëI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î bOM Ñ∏êÄá sêÉíëíçêé 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î ê~® ONQI sáÄó ëçÅâÉåK 
cçêåä®ãåáåÖÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ Éå ãáåÇêÉ ìééçÇä~Ç ãçê®åÜ∏àÇI SOJSR 
ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíI çãÖáîÉå ~î Ñä~Åâ ™âÉêã~êâ ëçã íáÇáÖ~êÉ î~ê â®êêK 
fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å ERMMM ãOF Ñê~ãâçã Äçéä~íëJ çÅÜ 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI Öêçé~ê çÅÜ äáåëÉêI Éíí 
Ñ™í~ä ìÖå~ê ë~ãí Éåëí~â~ ëíçäéJ çÅÜ éáååÜ™äK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ â~å 
éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ë íáää óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉê J ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK aÉëëìíçã 
Üáíí~ÇÉë Éå íêáåÇóñ~ çÅÜ óííÉêäáÖ~êÉ Éíí ëäáé~í êÉÇëâ~é ~î Öê∏åëíÉå ë~ãí 
ãáåÇêÉ ã®åÖÇÉê ëä~ÖÉå âî~êíëI îáäâÉí îáë~ê ~íí çãê™ÇÉí ìíåóííà~ÇÉë 
çÅâë™ ìåÇÉê ãÉëçäáíáâìãK

üê
NVVP

páÇ~ SP çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó ONQWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ SQ çÑ QVS



^fp kê
OMT

k~ãåLéä~íë
j~êâ~íçêéI cêçíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs s®ëí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g∏êÖÉå píêÉáÑÑÉêí

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI åÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Ñäáåí~îëä~ÖI âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí åó ëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê î®Ö bOM ëâ~ê ÖÉåçã 
Ñçêåä®ãåáåÖ ê~® åê OOPI Éíí Äçéä~íëçãê™ÇÉI ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ ëíçäéÜ™äI 
ë~ãíäáÖ~ Ö~î áåíêóÅâ ~íí î~ê~ êÉëíÉê Ñê™å Ü®Öå~ÇÉê ÉääÉê ëé™ê ~î Éåâä~êÉ 
ëí~ääâçåëíêìâíáçåÉêK bå Å~ P ã ä™åÖI O ã ÄêÉÇ çÅÜ MIOS ã Çàìé 
åÉÇÖê®îåáåÖ ãÉÇ íî™ å™Öçí ëåÉÇëí®ääÇ~ ëíçäéÜ™äI Éíí á î~êÇÉê~ ä™åÖëáÇ~I 
çÅÜ Éå áåíáääáÖÖ~åÇÉ MIR ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ MIR ã Çàìé Öêçé ä™Ö áåîáÇ Éå 
ë™Ç~å âçåëíêìâíáçåK j∏àäáÖÉå Ü®êê∏ê ÇÉå ëí∏êêÉ åÉÇÖê®îåáåÖÉå Ñê™å Éå 
Éåâä~êÉ ÜìëâçåëíêìâíáçåI íK ÉñK Éíí ÖêçéÜìëK fåÖ~ ÑóåÇ ÖàçêÇÉë áåçã ÉääÉê 
áåîáÇ ÇÉëë~ âçåëíêìâíáçåÉêK aÉ ÉåÇ~ ÑóåÇ ëçã ÖàçêÇÉë î~ê é™ çÅÜ áåîáÇ 
Éå ÇêìãäáåK båëí~â~ Ñäáåí~îëä~Ö çÅÜ Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~ âÉê~ãáâÄáí~ê ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâí ëä~Ö é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÜìîìÇë~âäáÖÉå á Éå ®äÇêÉ ã~êâóí~ é™ 
ÇêìãäáåÉåë ∏ëíëáÇ~K hêáåÖ ÇêìãäáåÉåë âê∏åä®ÖÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉë ®îÉå ÑäÉê~ 
Ü®êÇ~êK

üê
NVVP

páÇ~ SR çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OOPWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ SS çÑ QVS



^fp kê
OMU

k~ãåLéä~íë
lÇÉåëîá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå iìíÜ~åÇÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëÉêI ÄóíçãíI Öê~î~ê EëíÉåë®ííåáåÖ~êFI ÖêçéI î®Öä®ãåáåÖ~êI 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êI à®êåî®ÖI ÑóåÇéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ìíêÉÇåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åó äçâ~äî®Ö çÅÜ 
∏îÉêÑ~êí ∏îÉê à®êåî®ÖÉå á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå åó~ ëíê®ÅâåáåÖÉå ~î bOMK 
fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê íáÇáÖ~êÉ Éíí Öê~îÑ®äí çÅÜ Éå ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê 
ëâ~ÑíÜ™äëóñ~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Ñóê~ 
Äçéä~íëÉê á ™âÉêã~êâ ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉêLçÇäáåÖëä~ÖÉê ë~ãí Ü®êÇ~ê çÅÜ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI ~äíÉêå~íáîí ä∏ëÑóåÇ ~î Ää ~ ëä~ÖÖK içâ~äÉêå~ â~å ìíÖ∏ê~ 
ÇÉä~ê ~î ë~ãã~ Ñçêåä®ãåáåÖëâçãéäÉñK a®êìí∏îÉê Ñê~ãâçã ®îÉå Éå 
ÄóíçãíI å™Öê~ ã∏àäáÖ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ ëÉåíáÇ~ ä®ãåáåÖ~ê ëçã 
î®Öëíê®ÅâåáåÖ~ê çÅÜ ÜìëÖêìåÇÉêK

üê
NVVP

páÇ~ ST çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó PMWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ SU çÑ QVS



^fp kê
ONM

k~ãåLéä~íë
pâ®îáI sêÉíÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs s®ëí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~Öåìë píáÄ¨ìë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î~ê EëíÉåë®ííåáåÖ~êFI Äçéä~íëI ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
ÄÉå Ñê™å ã®ååáëâ~ çÅÜ ÇàìêI é®êäçêI â~ãÑê~ÖãÉåíI ëéÉäéà®ëÉêI åáí~êI 
ÄêçÇÇ~êI Ü®åÖÉåI ÉäÇëí™äI Éå ~êãêáåÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êÇ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î 
bOMI ëíê®Åâ~å p~åÇëíìÄÄÉíçêéJióÄÄóI á e~ääëÄÉêÖë âçããìåK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ âê∏åÉíI ë~ãí î®ëíJ çÅÜ 
∏ëíëäìííåáåÖ~êå~I á ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î Éå âê~ÑíáÖí ã~êâÉê~Ç åçêÇJëóÇäáÖ 
Ü∏àÇêóÖÖK ví~å Ü~ê åóííà~íë ëçã ™âÉêã~êâK

p~ãã~åä~Öí ~îÄ~å~ÇÉë Éå NNMMM ãO ëíçê óí~K aêóÖí QM Äê~åÇÖê~î~ê 
ìåÇÉêë∏âíÉë áåçã Éíí Åáêâ~ RMñRM ãÉíÉê ëíçêí çãê™ÇÉK dê~î~êå~ î~ê 
ÄÉä®Öå~ é™ âê∏åÉí ~î Ü∏àÇÉåI ë~ãí Ñê~ãÑ∏ê ~ääí á î®ëí ëäìííåáåÖÉåK cäÉê~ 
~î Öê~î~êå~ î~ê ëâ~Ç~ÇÉ ÖÉåçã óåÖêÉ çÇäáåÖë~âíáîáíÉíÉêK aÉ Ä®ëí 
ÄÉî~ê~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î êìåÇ~I Åáêâ~ R ãÉíÉê ëíçê~I 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK _Éåã~íÉêá~äÉí áååÉÜ™ääÉê ÄÉå Ñê™å ã®ååáëâ~ çÅÜ ÇàìêI 
çÅÜ Ü~ê ÇÉéçåÉê~íë á ë™î®ä ìíëéêáÇÇ~ ä~ÖÉê ëçã á ìêåçêK aÉå çëíÉçäçÖáëâ~ 
~å~äóëÉå ®ê ®ååì áåíÉ ÖÉåçãÑ∏êÇK _ä~åÇ ÑóåÇÉå ã®êâë Éíí ëíçêí ~åí~ä 
é®êäçêI â~ãÑê~ÖãÉåíI ëéÉäéà®ëÉê çÅÜ Åáêâ~ OMM ãÉí~ääÑ∏êÉã™äK aÉ ëÉå~êÉ 
ìíÖ∏êë Ää~åÇ ~åå~í ~î åáí~êI ÄêçÇÇ~êI Ü®åÖÉåI ÉäÇëí™ä çÅÜ Éå ~êãêáåÖK 
ríáÑê™å ÑóåÇÉå â~å Öê~î~êå~ Ç~íÉê~ë íáää îÉåÇÉäJîáâáåÖ~íáÇK

üê
NVVP

páÇ~ SV çÑ QVS



bíí Äçéä~íëçãê™ÇÉI Åáêâ~ SMñRMJUM ã ëíçêíI ìåÇÉêë∏âíÉë çãÉÇÉä‡Ä~êí 
î®ëíÉê çã Öê~î~êå~K aÉå ìåÇÉêë∏âí~ Äçéä~íëóí~å çãÑ~íí~ÇÉ Åáêâ~ QMM 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ää~åÇ ~åå~í ëíçäéÜ™ä íáää S ÉääÉê T ä™åÖÜìëI TR Ü®êÇ~êI 
ë~ãí ÇáîÉêëÉ ëíçäéÜ™ä çÅÜ Öêçé~êK p~ãíäáÖ~ ÜìëI ìíçã ÉííI î~ê 
çêáÉåíÉê~ÇÉ á åçêÇJëóÇK båÇ~ëí ÜìëÉåë í~âÄ®ê~åÇÉ ëíçäé~ê ™íÉêëíçÇK 
eìëÉå î~êáÉê~ÇÉ á ä®åÖÇ ãÉää~å Åáêâ~ NR çÅÜ PM ãÉíÉêK f ë∏ÇÉê 
ìíîáÇÖ~ÇÉë Éå Åáêâ~ TMM ãO ëíçê óí~I ÉÑíÉêëçã íêÉ ~î ä™åÖÜìëÉå Ñçêíë~ííÉ 
ìí~åÑ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK båÇ~ëí Éíí Ñ™í~ä ÑóåÇ ÖàçêÇÉë áåçã 
Äçéä~íëÉåI î~êÑ∏ê Ç~íÉêáåÖÉå ®å ë™ ä®åÖÉ ®ê çë®âÉêK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ç~íÉê~ÇÉë çã‡ê™ÇÉí íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK
lãê™ÇÉí ∏ëíÉê çã Ü∏àÇêóÖÖÉå áååÉÜ∏ää ÉåÇ~ëí Éíí Ñ™í~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
e®ê ìåÇÉêë∏âíÉë Éå î®äÄÉî~ê~Ç ìÖå Ñ∏ê à®êå‡Ñê~ãëí®ääåáåÖ ë~ãí R 
Ü®êÇ~êK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó ONUWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ TM çÑ QVS



^fp kê
ONN

k~ãåLéä~íë
s®ëíê~ _~Åâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bï~ oóÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉêI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
âî~êíëI âî~êíëáíI ëä~ÖÖI Äê®åÇ äÉê~I âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î bOMI p~åÇëíìÄÄÉíçêé J ióÄÄó ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éíí Ñ∏êÜáëíçêáëâí Äçéä~íëçãê™ÇÉK cçêåä®ãåáåÖÉå 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉë îáÇ ÇÉå Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ìíêÉÇåáåÖÉå çÅÜ ÄÉÖê®åë~ÇÉë îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NVVOK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ åçêê~ ÇÉäÉå 
~î Éå åçêÇJëóÇäáÖ Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ ëíê~ñ åçêê çã s®ëíê~ _~Åâ~ Ö™êÇ çÅÜ 
ìíÖ∏êë ~î çÇä~Ç ã~êâK

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~îÄ~å~ÇÉë Éå óí~ çã URMMãI î~êîáÇ Éíí QMJí~ä 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ Éíí ~åí~ä ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê Ñê~ãâçãK _ä~åÇ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÇçãáåÉê~ê Ü®êÇ~êLÜ®êÇêÉëíÉê EOQ ëíFI á ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Öêçé~êI Éå âçâÖêçé çÅÜ êÉëíÉê ~î Éå à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëìÖåK k™Öçí 
ÉÖÉåíäáÖí âìäíìêä~ÖÉê âìåÇÉ áåíÉ âçåëí~íÉê~ëK _ä~åÇ ÑóåÇÉå â~å å®ãå~ë 
âî~êíëLâî~êíëáíI ëä~ÖÖ ë~ãí Ñê~ÖãÉåí ~î Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ âÉê~ãáâK

üê
NVVP

páÇ~ TN çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó ONRWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ TO çÑ QVS



^fp kê
ONT

k~ãåLéä~íë
pâ®îáI sêÉíÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs s®ëí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~Öåìë píáÄ¨ìë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê

cóåÇ
ëä~ÖÖI Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇ ~î ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î bOM ãÉää~å 
p~åÇëíìÄÄÉíçêé çÅÜ ióÄÄóK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí é™ Éå 
ëî~Ö Ñ∏êÜ∏àåáåÖ á ™âÉêã~êâK p~ãã~åä~Öí ~îÄ~å~ÇÉë Éå ÇêóÖí PSMM ãO 
ëíçê óí~ Ñ∏êÇÉä~ÇÉ é™ íî™ ëÅÜ~âíK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí 
ä™åÖÜìëI íî™ ìÖå~ê Ñ∏ê à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖI íáç Ü®êÇ~êI Öêçé~ê çÅÜ 
ëíçäéÜ™äK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ áåçã Éå PMñTM ã ëíçê óí~K 
eìëÉí î~ê Åáêâ~ NO ã ä™åÖí çÅÜ çêáÉåíÉê~í åçêÇî®ëíJëóÇçëíK 
cóåÇã~íÉêá~äÉí ìíÖàçêÇÉë ~î ëä~ÖÖ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK lãê™ÇÉí Ü~ê 
éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~íë íáää à®êå™äÇÉêK

üê
NVVP

páÇ~ TP çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OORWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ TQ çÑ QVS



^fp kê
ONP

k~ãåLéä~íë
c~ää~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääëI eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
~Öê~ê ä®ãåáåÖI Ö™êÇëíçãíI ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI ãóåíI âêáíéáéçêI ÄêóåÉ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãä®ÖÖåáåÖ ~î b OM ãÉää~å p~åÇëíìÄÄÉíçêé 
çÅÜ ióÄÄóI ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ c~ää~K 
bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê á ÄêóíåáåÖëòçåÉå ãÉää~å ëä®ííÉå çÅÜ 
qáîÉÇÉåë ëâçÖëÄóÖÇ é™ Éå Ü∏àÇ ~î TR íáää UR ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK aÉå 
éä~åÉê~ÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå Ö™ê íî®êë ∏îÉê Éå ãçê®åÄìåÇÉå Ü∏àÇêóÖÖ á 
åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖI ëçã ÄÉÖê®åë~ë ~î Éå Ñ∏êâ~ëíåáåÖëÄê~åí á ∏ëíÉêK 
cê™å Äê~åíÉå ìíÖ™ê Éå ëäìííåáåÖ ëçã éä~å~ê ìí ãçí Éå ~åÖê®åë~åÇÉ ™âÉêK 
f î®ëíÉêI á Éå ëî~Ö ∏ëíëäìííåáåÖI Ñ~ååë áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ÇÉí 
ëÉåíáÇ~ íçêéÉí c~ää~K

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ îáÇ c~ää~ Eê~® OOTF 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉë êÉëíÉê ÉÑíÉê íî™ Äçëí~ÇëÜìëI íî™ ìíÜìëI íî™ ëíÉåë~íí~ â®ää~êÉI 
Éå ëíÉåä~ÖÇ Ö™êÇLé~ëë~ÖÉI Éå Äêìåå çÅÜ Éíí âìäíìêä~ÖÉêK oÉëíÉê ÉÑíÉê Éå 
ëãÉÇà~ ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ ëä~ÖÖî~êé Ñ~ååë Åáêâ~ QM ãÉíÉê ∏ëíÉê çã 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~K kçêê çã ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ÖÉí Ñ~ååë Éíí Åáêâ~ NM 
ÜÉâí~ê ëíçêí Ñçëëáäí ê∏àåáåÖëê∏ëÉJ çÅÜ çÇäáåÖëä~åÇëâ~é Eo^û OOUFK

_ÉÄóÖÖÉäëÉÉåÜÉíÉå c~ää~ ®ê â®åÇ Ñê™å NRMMJí~äÉíë ãáííK f ÇÉ ëí~íäáÖ~ 

üê
NVVP

páÇ~ TR çÑ QVS



àçêÇÉÄ∏ÅâÉêå~ Ñê™å ™êÉå NRRS çÅÜ NRSM å®ãåë ÄçåÇÉå o~Öî~äÇ á c~ää~K 
k~ãåÉí c~ää~ ~åëÉë Ü~ ãÉÇ Ñ®ääåáåÖ ~î ëâçÖ ~íí Ö∏ê~ çÅÜ êÉä~íÉê~ë çÑí~ 
íáää ëîÉÇàÉçÇäáåÖK k~ãåÉí ®ê Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë î~åäáÖí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå 
ãÉÇÉäíáÇ~ ìíã~êâëâçäçåáë~íáçåÉåK råÇÉê NRMMJí~äÉí ìíÖàçêÇÉ c~ää~ 
â~ãÉê~äí ëÉíí Éå âêçåçìíàçêÇK ríàçêÇ~êå~ Ü~ê ã™åÖ~ Ö™åÖÉê Éíí 
ìêëéêìåÖ á ãÉÇÉäíáÇ~ ∏ÇÉä®ÖÖÉäëÉêI îáäâÉí Ö∏ê ÇÉí ë~ååçäáâí ~íí ®îÉå c~ää~ 
â~å Ü~ Éíí ãÉÇÉäíáÇ~ ìêëéêìåÖK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OOTWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OOUWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ TS çÑ QVS



^fp kê
NPP

k~ãåLéä~íë
kçêê~ cçäâ~îá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇI ^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê\

cóåÇ
Äê®åÇ äÉê~I ä™ÖíÉâåáëâ ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ î®Ö~êÄÉíÉå ä®åÖë î®Ö RSQI sáåíêçë~ J càìÖÉëí~I 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Éíí çãê™ÇÉ Ç®ê ÇÉí Ñ~ååë ®äÇêÉ 
ìééÖáÑíÉê çã åì Ñ∏êëîìåå~ EÄçêíçÇä~ÇÉ\F Öê~î~êK aÉí Üáíí~ÇÉë áåÖ~ ëé™ê 
~î Öê~îä®ÖÖåáåÖ~êI Ç®êÉãçí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëêÉëíÉê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hê®ÅâäáåÖÉ POWO £êÉÄêç k®êâÉ hê®ÅâäáåÖÉ

páÇ~ TT çÑ QVS



^fp kê
VS

k~ãåLéä~íë
^ñÄÉêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäíI rééë~ä~ råáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
lä~ káäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Ö™êÇëíçãíI ëíÉåë®ííåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I Ñäáåí~îëä~ÖI âÉê~ãáâI ê~ÄÄáÖ âÉê~ãáâI äÉêâäáåáåÖI 
à®êåëã®äí~I ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ÖÉåçãÑ∏êíë á ^ñÄÉêÖ ëçÅâÉåI Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î 
ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖÉí ~î à®êåî®ÖÉå j®ä~êÄ~å~å ë~ãí Éå ~åëäìí~åÇÉ 
î®ÖÇê~ÖåáåÖK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê PIR âáäçãÉíÉê ä™åÖí çÅÜ ãÉää~å NT 
çÅÜ TM ãÉíÉê ÄêÉííK cóê~ íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ìééí®ÅâíÉë 
áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíI Éå ∏îÉêíçêî~Ç ëíÉåë®ííåáåÖ Eê~® NRTFI íî™ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉê Eê~® NRVI NSMF ë~ãí Éå Ö™êÇëíçãí Eê~® NRNI iáää~ 
_êìåëíçêéFK

o~® NRT ®ê Éå Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ á ëâçÖëã~êâ ìí~å âçééäáåÖ 
íáää ~åå~å â®åÇ Öê~î ÉääÉê Äçéä~íëä®ãåáåÖK d™êÇëä®ãåáåÖÉå iáää~ 
_êìåëíçêé Ü®êê∏ê ë~ååçäáâí Ñê™å åó~êÉ íáÇI ÇîëK ÉÑíÉê NSMMJí~äÉíë Ä∏êà~åK 
j~å â~å ÇçÅâ åçíÉê~ ~íí _êìåëíçêéë ®äÇëí~ ÄÉä®ÖÖ Ü®êê∏ê Ñê™å NQMMJ
í~äÉí ëçã Éå ìíÖ™êÇ íáää gìäáí~ âäçëíÉêK s~Ç ~îëÉê Äçéä~íëÉêå~ë Ç~íÉêáåÖ ë™ 
íçêÇÉ ÇÉå Éå~ Äçéä~íëÉå Eê~® NRVF ãÉÇ ìíÖ™åÖëéìåâí á ä∏ëÑóåÇã~íÉêá~äÉí 
EÉå à®êåëã®äí~I äÉêâäáåáåÖI âÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉåI ëä~ÖÖI ããF çÅÜ ÇÉå 
çãÖáî~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖëãáäà∏å Ñ™ Éå Ç~íÉêáåÖ íáää à®êå™äÇÉêåK aÉå ~åÇê~ 
Äçéä~íëÉå Eê~® NSMF ®ê ãÉê ëî™êÇ~íÉê~ÇI ÇÉ ÑóåÇ ëçã Üáíí~ÇÉë îáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå EÉíí Ñäáåí~îëä~ÖI ê~ÄÄáÖ âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~F ~åÖÉê Éíí 

üê
NVVP

páÇ~ TU çÑ QVS



íáÇëëé~åå ëçã â~å ëíê®Åâ~ ëáÖ Ñê™å óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉê J à®êå™äÇÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ñÄÉêÖ NRNWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NRTWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NRVWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NSMWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

páÇ~ TV çÑ QVS



^fp kê
ONR

k~ãåLéä~íë
c~ää~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääëI eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
~Öê~ê ä®ãåáåÖI Ö™êÇëíçãíI ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ãóåíI âêáíéáéçê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ®åÇê~Ç ëíê®ÅâåáåÖ ~î bOM ãÉää~å 
p~åÇëíìÄÄÉíçêé çÅÜ ióÄÄó ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ c~ää~K f ÇÉå ìíêÉÇåáåÖ ëçã Ñ∏êÉÖáÅâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ÑäÉê~ ÄóÖÖå~ÇëêÉëíÉêI çë®âÉêÜÉí Ñ∏êÉä™Ö 
ÇçÅâ çã ÇÉí Ñ~ååë óííÉêäáÖ~êÉ ä®ãåáåÖ~ê á çãê™ÇÉíK fåå~å ~îíçêîåáåÖ 
î~ê ÇÉí ãóÅâÉí ëî™êí ~íí ~îÖ∏ê~ ä®ãåáåÖ~êå~ë çãÑ~ííåáåÖI Ç™ íÉêê®åÖÉå 
î~ê ëíÉåÄìåÇÉå çÅÜ ÇÉëëìíçã Ü~ÇÉ î~êáí ÄÉî®ñí ãÉÇ í®í Ä~êêëâçÖK

f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ä~å~ÇÉë ~î êÉÖáëíêÉê~ÇÉë íî™ 
Äçëí~ÇëÜìëI íî™ ìíÜìëI ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉêI íî™ ëíÉåë~íí~ â®ää~êÉI Éå ä~Ç~I 
Éå Ñ∏êî~êáåÖëÖêçéI Éíí Ñ∏êê™ÇLîáëíÜìëI Éå ëíÉåä~ÖÇ é~ëë~ÖÉI Éå Äêìåå ë~ãí 
Éå ëãÉÇà~K rí∏îÉê ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~êå~ Ñ~ååë ÑäÉê~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå áåçã 
çãê™ÇÉí Ñ∏ê Ö™êÇëíçãíÉåK o∏àåáåÖëê∏ëÉå~ î~ê á ÜìîìÇë~â âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ 
íáää çãê™ÇÉíë ∏ëíê~ çÅÜ ë∏Çê~ ÇÉä çÅÜ ëâáäàÇÉ ëãÉÇà~å Ñê™å ∏îêáÖ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉK aÉí ®ê íêçäáÖí ~íí ê∏ëÉå~ Ü~ê ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éí~ÄäÉêáåÖÉå á 
çãê™ÇÉí Ç™ ã~å ëíÉåê∏àí óí~å áåÑ∏ê ÄÉÄóÖÖÉäëÉåë ìééÑ∏ê~åÇÉ çÅÜ 
~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î Ö™êÇëéä~åÉêK _ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ âìåÇÉ áåíÉ ë®êëâáäà~ë 
ëíê~íáÖê~ÑáëâíI ìééÇÉäåáåÖÉå á Éíí óåÖêÉ çÅÜ ®äÇêÉ ëâÉÇÉ ÄóÖÖÉê 

üê
NVVP

páÇ~ UM çÑ QVS



ìíÉëäìí~åÇÉ é™ ÇÉí ÑóåÇã~íÉêá~ä ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á çÅÜ á ÇáêÉâí 
~åëäìíåáåÖ íáää ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K c∏ê ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉêå~I 
Ñ∏êî~êáåÖëÖêçéÉå çÅÜ ä~Ç~å âìåÇÉ Ñ~ëíáääÜ∏êáÖÜÉí áåíÉ Ñ~ëíëí®ää~ëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OOTWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OOUWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ UN çÑ QVS



^fp kê
OQO

k~ãåLéä~íë
jçê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääëI eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI å~íìêÄáäÇåáåÖI çÑÑÉêâ~ëíI êÉÅÉåí ëéê®åÖëíÉåëÜ∏Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î ~íí î®ÖîÉêâÉí ~îë™Ö ê®í~ Éíí ãáåÇêÉ 
î®ÖëíóÅâÉ á ~åëäìíåáåÖ íáää ê~® R çÅÜ ê~® TR á £ÇÉÄó ëçÅâÉåK o~® R 
ìíÖàçêÇÉë ~î íêÉ ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ~êI î~ê~î íî™ ÄÉê∏êÇÉë ~î 
î®ÖÉåë ®åÇê~ÇÉ ëíê®ÅâåáåÖK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãÖáÅâ ~íí ÇÉí î~ê 
å~íìêÄáäÇåáåÖ~êK aÉå íêÉÇàÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖÉå ä™Ö ãÉÇ 
ÄÉíêóÖÖ~åÇÉ ~îëí™åÇ Ñê™å Éñéäç~íÉêáåÖÉå çÅÜ ìåÇÉêë∏âíÉë ë™äìåÇ~ áåíÉK 
aÉå âî~êäáÖÖ~åÇÉ ÉîÉåíìÉää~ ëíÉåë®ííåáåÖÉå ®ê ÇÉäîáë ∏îÉêíçêî~ÇI çÅÜ 
ÄÉëí™ê ~î Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ ãÉÇ MIOJMIQ ãÉíÉê ëíçê~ ëíÉå~êK c∏ê ÇÉåå~ 
~åä®ÖÖåáåÖ âî~êëí™ê Ñçêåä®ãåáåÖëëâóÇÇÉíK o~® TR î~ê êÉÖáëíêÉê~Ç ëçã 
çÑÑÉêâ~ëíI îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ ÇÉí ÇçÅâ âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉí ê∏êÇÉ 
ëáÖ çã Éå Éå ∏îÉêíçêî~Ç ëéê®åÖëíÉåëÜ∏ÖK e∏ÖÉå Ü~ê íêçäáÖÉå íáääâçããáí 
á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î î®Ö UNRK

üê
NVVP

páÇ~ UO çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£ÇÉÄó RWN £êÉÄêç k®êâÉ £ÇÉÄó

£ÇÉÄó TRWN £êÉÄêç k®êâÉ £ÇÉÄó

páÇ~ UP çÑ QVS



^fp kê
NPO

k~ãåLéä~íë
p®îÉåÑçêë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Üóííçãê™ÇÉI ÜóííêìáåI âçäÜìëä®ãåáåÖI ëãáÇÉëä®ãåáåÖI ëä~ÖÖî~êéI 
â~äâìÖåI Ñ∏êÇ®ãåáåÖëî~ää çÅÜ â~å~äI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖLâ®ää~êÖêìåÇI 
ã~ëâáåÜìëÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
í~Åâà®êå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éíí åóíí 
âê~ÑíîÉêâ îáÇ p®îÉåÑçêëK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñ∏ê íìÄÉå EÑ∏êÄáåÇÉäëÉ Ç~ããJ
âê~ÑíîÉêâF ÖÉåçãÖê®îÇÉë Éå ëä~ÖÖî~êéI Ç®êíáää Ñêáä~ÇÉë ÖêìåÇÉå íáää Éíí 
ã~ëâáåÜìëK aÉí ëÉå~êÉ ìééÑ∏êÇÉë ìåÇÉê NUMMJí~äÉíë ~åÇê~ Ü®äÑíK f 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí ÇÉä~ê ~î ÜìëÖêìåÇÉå íçÖë Äçêí é™íê®ÑÑ~ÇÉë í~Åâà®êåK

üê
NVVPI NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

e®ääÉÑçêë OMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ e®ääÉÑçêë

páÇ~ UQ çÑ QVS



^fp kê
OMM

k~ãåLéä~íë
sêÉíëíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå iìíÜ~åÇÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Äçéä~íëä®ÖÉI î®Öä®ãåáåÖ~êI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ãìê~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ìíêÉÇåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãä®ÖÖåáåÖ ~î 
î®Ö RNT ÖÉåçã sêÉíëíçêéK s®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖ äáÖÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää 
på~îäìåÇ~™ëÉåI é™ k®êâÉëä®ííÉåë ëóÇäáÖ~ëíÉ ÇÉä ë~ãí á ÇÉäîáë 
îáää~ÄÉÄóÖÖÇ åçêÇëäìíí~åÇÉ ëâçÖëã~êâK káî™Éêå~ î~êáÉê~ê ãÉää~å SR çÅÜ 
NOM ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ÖÉåçãëâ®êë ~î à®êåî®ÖÉå á 
ê~åÇÉå ãÉää~å ëä®íí çÅÜ ëâçÖK 

f çãê™ÇÉíë ëóÇäáÖ~ëíÉ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ®äÇêÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖ~êI îáäâ~ 
áÇ~Ö ëóåë ëçã Ü™äî®Ö~êK s®Ö~êå~ ®ê ÄÉä~ÖÇ~ á â~êíã~íÉêá~ä Ñê™å NUMMJ
í~äK e®ê Ñáååë ®îÉå Éå ã∏àäáÖ â®ää~êÖêìåÇK f ÇÉå åì áÖÉåä~ÖÇ~ 
™âÉêã~êâÉå á çãê™ÇÉíë åçêê~ ÇÉä Ñê~ãâçã Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ìåÇÉê 
éäçÖä~ÖêÉíI áåíáää íî™ íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Ççã~êêáåÖ~ê çÅÜ Éíí Öê~îÑ®äíK 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î R Ü®êÇ~êLÜ®êÇÄçííå~êI P ëíçäéÜ™äI O 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI O Öêçé~ê çÅÜ Éå ëíÉåâçåëíêìâíáçåK rí~åÑ∏ê 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ëóÇäáÖ~ëíÉ ÇÉä âî~êäáÖÖÉê Éíí Äçéä~íëä®ÖÉK

üê
NVVQ

páÇ~ UR çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó NMUWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OPPWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ US çÑ QVS



^fp kê
OMN

k~ãåLéä~íë
lÇÉåëîáI cêçíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíI Äçéä~íëÉêI éä~íëÉê Ñ∏ê Ü®êÇI Öê~î Eê∏ëÉF

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
Äê®åí ÄÉå Eã®ååáëâ~FI Äê®åÇ äÉê~I ëä~ÖÉå Ñäáåí~I ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê çãä®ÖÖåáåÖ ~î î®Öå®í îáÇ sêÉíëíçêé á 
k®êâÉK pÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ Ñ~ååë Éå êÉÖáëíêÉê~Ç Ñçêåä®ãåáåÖ áåçã 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíI lÇÉåëîá Äóíçãí Eê~® PPWNFK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå 
íáääâçã íî™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉê Eê~® PPWO çÅÜ OPTFI êÉëí ~î ê∏ëÉ Eê~® 
OPUF ë~ãí íî™ éä~íëÉê ãÉÇ Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ Ü®êÇ~ê Eê~® OPR çÅÜ OPSFK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó PPWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó PPWO £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OPRWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OPSWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OPTWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OPUWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ UT çÑ QVS



^fp kê
OMO

k~ãåLéä~íë
lÇÉåëîá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå îáÇ lÇÉåëîá ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ~î ÇÉ Ä®ÖÖÉ óíçê ëçã ~åÖÉííë ëçã í®åâÄ~ê~ 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉåK _®ÖÖÉ çãê™ÇÉå~ î~ê ÄÉä®Öå~ á âê~ÑíáÖí âìéÉê~Ç 
çÅÜ ÇÉäîáë ëâçÖÄÉîìñÉå íÉêê®åÖK ríêÉÇåáåÖÉå é™îáë~ÇÉ Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
Äçéä~íë Eê~® OPQF îáÇ ÇÉí åçêê~ ~äíÉêå~íáîÉíK _çéä~íëÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ Éå 
Ñä~Åâ éä~í™ çãÖáîÉå ~î ìééëâàìí~åÇÉ ÄÉêÖé~êíáÉê á ∏ëí çÅÜ î®ëíK e®ê 
Ñáååë çÅâë™ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê íçêéÄÉÄóÖÖÉäëÉK m™ ÇÉí ë∏Çê~ çãê™ÇÉí 
Ñê~ãâçã áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK

üê
NVVQ

páÇ~ UU çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OPQWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ UV çÑ QVS



^fp kê
OMP

k~ãåLéä~íë
lÇÉåëîáI cêçíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíI Äçéä~íëÉêI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I î®îíóåÖÇI ëä~ÖÖI óåÖêÉ 
ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI à®êåÑ∏êÉã™ä EëéáâI âåáîÄä~ÇI ë∏ãF

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î bOM Ñ∏êÄá sêÉíëíçêé á sáÄó ëçÅâÉå 
âçããÉê ÇÉí äçâ~ä~ î®Öå®íÉí ~íí ä®ÖÖ~ë çãK aÉëë~ ~êÄÉíÉå ÄÉê∏ê ÇÉä~ê ~î 
íî™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉê Eê~® PPWO çÅÜ OPTFI êÉëí ~î ê∏ëÉ Eê~® OPUF 
ë~ãí ÇÉä~ê ~î lÇÉåëîá Äóíçãí Eê~® PPWNFK p~ãíäáÖ~ ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉå 
äáÖÖÉê çãÉÇÉäÄ~êí åçêê çã s®ëíê~ ëí~ãÄ~å~åK
 
lÇÉåëîá çãå®ãåë Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå á ÇÉí ëâêáÑíäáÖ~ ã~íÉêá~äÉí ™ê NPURK aÉ 
ÇÉä~ê ~î ÄóíçãíÉå ëçã ÄÉê∏êÇÉë ~î î®ÖÄóÖÖÉí äáÖÖÉê åçêê çã çÅÜ åÉÇ~å 
áãéÉÇáãÉåíÉí Ç®ê Ç~ÖÉåë ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ë~ãí ®äÇêÉ ÜìëÖêìåÇÉê çÅÜ 
íÉêê~ëëÉê ™íÉêÑáååëK båëí~â~ ëíÉåâçåÅÉåíê~íáçåÉê áåçã éä~åÉê~í 
î®Öçãê™ÇÉ íóÇÉê ÇçÅâ é™ ~íí ÇÉí Ñìååáíë å™Öçå Ñçêã ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ®îÉå 
Ü®êK iáâ~ë™ Ü~ê ÇÉí ëí®ääîáë íìåå~ ã~íàçêÇëí®ÅâÉí á ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå 
ÄáÇê~Öáí íáää ~íí ÇÉ âçåëíêìâíáçåÉê ëçã Ñìååáíë íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå Ñ∏êëí∏êíë 
á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí ã~êâÉå Äêìâ~íëK f ã~íàçêÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ää~åÇ ~åå~í 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF çÅÜ ëéáâK _óíçãíëçãê™ÇÉí ∏îÉêä~éé~ê á î®ëíÉê 
ÇÉä~ê Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë Eê~® PPWOFK e®ê ÇçãáåÉê~ÇÉ ÇçÅâ ÇÉí 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ áåëä~ÖÉí ãÉÇ Éíí ÇêóÖí OMM ãO ëíçêí ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ 
âìäíìêä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ êáâäáÖí ãÉÇ ëâ®êîëíÉåK f çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää 

üê
NVVQ

páÇ~ VM çÑ QVS



ä~ÖêÉí Ñ~ååë Ü®êÇ~êI Öêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK aÉ ëÉå~êÉ Ü~ê ãÉÇ ëí∏êëí~ 
ë~ååçäáâÜÉí áåÖ™íí á å™Öçå Ñçêã ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉK _çéä~íëÉå ÄÉÖê®åë~ÇÉë 
ãçí î®ëíÉê ~î Éå Ä®Åâê~îáå çÅÜ ®îÉå Ü®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ 
áåëä~Ö ~î ëâ®êîëíÉåK aÉí ëâáäÇÉ ëáÖ Ñê™å ÇÉí Ñ∏êê~ âìäíìêä~ÖêÉí ÖÉåçã ~íí 
ÇÉí áååÉÜ∏ää ëíçê~ ã®åÖÇÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâK

cçêåä®ãåáåÖ ê~® OPU ìíÖàçêÇÉë ~î Éå Öê~îI êÉëí ~î ê∏ëÉI Å~ NMñP ã ëíçêí 
çÅÜ ä ã Ü∏ÖíK hçåëíêìâíáçåÉå î~ê í®Åâí ~î ê∏àåáåÖëëíÉå çÅÜ ìåÇÉê ÇÉëë~ 
Ñê~ãíê®ÇÇÉ Éå à®ãåI î®äîÇ ëíÉåé~ÅâåáåÖK f ê∏ëÉíë Ñ∏êãçÇ~ÇÉ ãáííéìåâí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ á ÄçííÉåëâáâíÉíK m™ 
Äçéä~íëÉå ê~® OPT ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éíí âå~ééí íàìÖçí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á 
Ñçêã ~î Öêçé~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇêÉëíÉêK fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê âìäíìêä~ÖÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó PPWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó PPWO £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OPTWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OPUWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ VN çÑ QVS



^fp kê
OMQ

k~ãåLéä~íë
lÇÉåëîá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Äê®åí ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê çãä®ÖÖåáåÖ~ê ~î ÇÉí äçâ~ä~ î®Öå®íÉí ãÉää~å s~ääÄó íê~Ñáâéä~íë çÅÜ 
sêÉíëíçêé ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íëK 
fåçã Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âå~ééí íáçí~ä 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Öêçé~êI Ü®êÇÖêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK f ~åëäìíåáåÖ íáää 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ñê~ãâçã ÑäÉê~ ë∏åÇÉêéä∏àÇ~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ëçã 
ìíÖàçêÇÉ êÉëíÉê ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êK aÉ ëÉå~êÉ îáë~ÇÉ ~íí ÇÉí Ñìååáíë 
ÄÉíóÇ~åÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Äçéä~íëÉå ãÉå ~íí ÇÉí ãÉëí~ Ñ∏êëí∏êíë ÖÉåçã 
ÇÉí áåíÉåëáî~ àçêÇÄêìâ ëçã ÄÉÇêáîë áåçã çãê™ÇÉíK f ÇÉå ìíêÉÇåáåÖ ëçã 
Ñ∏ê~åäÉÇÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå å®ãåë Ñ∏êìíçã Äçéä~íëÉå ®îÉå Éå 
ëíÉåë®ííåáåÖI ÇÉå ëÉå~êÉ îáë~ÇÉ ëáÖ ÇçÅâ î~ê~ Éå êÉÅÉåí ëíÉåÑóääÇ ÖêçéK 
aÉí ~åë™Öë áåíÉ Ñ∏êÉäáÖÖ~ å™Öê~ ÄÉÜçî ~î Ñçêíë~íí~ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK

üê
NVVQ

páÇ~ VO çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OPOWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ VP çÑ QVS



^fp kê
OMR

k~ãåLéä~íë
lÇÉåëîá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÇàìêÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê éä~åÉê~ÇÉ çãä®ÖÖåáåÖ~ê ~î ÇÉí äçâ~ä~ î®Öå®íÉí êìåí lÇÉåëîá çÅÜ 
ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éå åó î®ÖÄêç ∏îÉê s®ëíê~ ëí~ãÄ~å~å ÄÉê∏êÇÉë ÇÉä~ê ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íëI ê~® OMP á sáÄó ëçÅâÉåK f Éå ëî~Ö î®ëíëäìííåáåÖ á 
~åëäìíåáåÖ íáää Ö™êÇÉå £îêÉ lÇÉåëîá é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âå~ééí ÑÉãíáçí~ä 
~åä®ÖÖåáåÖ~êK s~åäáÖ~ëí î~ê ëíçäéÜ™ä Ñ∏äàí ~î Öêçé~ê çÅÜ Ü®êÇ~êK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ä™Ö ÜìîìÇë~âäáÖÉå âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ íáää Éå ëíÉåê∏àÇ çÅÜ 
êÉä~íáîí Ñä~Åâ óí~K bíí îáëëí ã∏åëíÉê âìåÇÉ ìêëâáäà~ë Ñ∏ê å™Öê~ ~î 
ëíçäéÜ™äÉåI ÇÉëë~ Ñ∏êÉÑ∏ää Ü~ áåÖ™íí á å™Öçå Ñçêã ~î áåÜ®åÖå~ÇK

üê
NVVQ

páÇ~ VQ çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OPMWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ VR çÑ QVS



^fp kê
TR

k~ãåLéä~íë
dä~åëÜ~ãã~êI iáääâóêâ~I oáåâ~Äó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå iìíÜ~åÇÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ÄóíçãíI Öê~îÖêìéé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉååÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OI áåÑ∏ê çãÄóÖÖå~Ç ~î bNULbOM ãÉää~å 
£êÉÄêç çÅÜ ^äî®åÖK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê OIR ãáä ä™åÖí çÅÜ ãÉää~å OMM 
çÅÜ URM ãÉíÉê ÄêÉííI çÅÜ ÄÉê∏ê ëçÅâå~êå~ cÉääáåÖëÄêçI dä~åëÜ~ãã~êI 
iáääâóêâ~ çÅÜ oáåâ~Äó ë~ãí Éå ÇÉä ~î £êÉÄêç ëí~ÇK mêçîëÅÜ~âíåáåÖ 
é™îáë~ÇÉ çãâêáåÖ OM Äçéä~íëÉê ~î çäáâ~ çãÑ~ííåáåÖI ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ™ 
ÑóåÇI ãÉå Äçéä~íëÉêå~ ëóåÉë ëé®åå~ ∏îÉê Éå íáÇëê~ã Ñê™å ëÉå ëíÉå™äÇÉê 
íáää Üáëíçêáëâ íáÇK ^åÇê~ ä®ãåáåÖ~ê ëçã Ñê~ãâçããáí ®ê Ñçëëáä~ 
çÇäáåÖëãáäà∏ÉêI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êI ÄóJLÖ™êÇëíçãíÉê ë~ãí 
âçããìåáâ~íáçåëä®ãåáåÖ~ê ëçã î®Ö~ê çÅÜ Äêç~êK fåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë ®îÉå ™íí~ ãáåÇêÉ äçâ~äÉê ãÉÇ Öê~î~ê Ñê™å 
à®êå™äÇÉêåK

üê
NVVQ

páÇ~ VS çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê NUVWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê NVMWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê NVNWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê NVOWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê NVPWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê PPWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê NTMWO £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

iáääâóêâ~ NVPWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NVQWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NVRWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NVSWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NVTWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NVUWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NVVWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ OMMWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ OMNWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

oáåâ~Äó NSWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

oáåâ~Äó TMWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

oáåâ~Äó TNWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

oáåâ~Äó TOWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

páÇ~ VT çÑ QVS



^fp kê
OMV

k~ãåLéä~íë
lÇÉåëîá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Öê~î EëíÉåë®ííåáåÖF

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê çãä®ÖÖåáåÖ~ê ~î ÇÉí äçâ~ä~ î®Öå®íÉí êìåí lÇÉåëîá ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI ëçã âçãéäÉãÉåí íáää íáÇáÖ~êÉ ÖÉåçãÑ∏êÇ 
ìíêÉÇåáåÖ á çãê™ÇÉíK ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ê ~íí Äçéä~íëÉå ê~® OPO ëíê®ÅâÉê 
ëáÖ áå á Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ Éå ëíÉåë®ííåáåÖ 
EÖê~îFI Å~ OñO ã ëíçêK ûäÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä îáë~ê ~íí ÇÉí Ñìååáíë óííÉêäáÖ~êÉ 
ê∏ëÉå áåçã çãê™ÇÉíK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OPOWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ VU çÑ QVS



^fp kê
TS

k~ãåLéä~íë
e~ãã~êI s®ëíê~ kó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäãL£êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
pçÑá~ ^åÇÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Ä~ÅâëíìÖ~I íçêéä®ãåáåÖI ÄóíçãíI Ö™êÇëíçãíI Öêìî~I ÑóåÇéä~íëI 
Äçêíí~ÖÉå Öê~îI Öê~îéä~íëI ãáäëíçäéÉI ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI ®äÇêÉ 
î®Öëíê®ÅâåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉååÉçäáíáâìãLÄêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î î®Ö RM ãÉää~å _ê~ííÉÄêç 
Ä~ÅâÉ Ee~ãã~ê ëåI £êÉÄêç ä®åF çÅÜ jÉÇÉîá Es®ëíê~ kó ëåI 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇë ä®åFK fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë Éíí 
Öê~îÑ®äíLê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI íáç Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉêI Éå ∏îÉêÖáîÉå 
Ö™êÇëíçãíI íî™ ÖêìîÜ™äI Éå ãáäëíçäéÉI Éå éä~íë Ñ∏ê Éå Äçêíí~ÖÉå Ü®ääâáëí~I 
íêÉ íçêéä®ãåáåÖ~êI Éå Ä~ÅâëíìÖ~I Éå ®äÇêÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖ ë~ãí íî™ 
ÑóåÇéä~íëÉêK dê~îÑ®äíÉíLê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉí î~ê íáÇáÖ~êÉ Éà â®åÇ~K qêÉ 
Äçéä~íëä®ÖÉå ë~ãí Éå éä~íë ãÉÇ ìééÖáÑí çã Ñçêåä®ãåáåÖ EìééêÉëí ëíÉåF 
âìåÇÉ ~îÑ®êÇ~ë ÉÑíÉê ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖK

üê
NVVQ

páÇ~ VV çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

e~ãã~ê PTPWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

e~ãã~ê PTQWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

e~ãã~ê PTRWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

e~ãã~ê PTTWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

e~ãã~ê PTUWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

e~ãã~ê PUMWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

e~ãã~ê PUNWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

s®ëíê~ kó NNQWN £ëíÉêÖ∏íä~åÇ £ëíÉêÖ∏íä~åÇ s®ëíê~ kó

páÇ~ NMM çÑ QVS



^fp kê
ORP

k~ãåLéä~íë
h∏éã~åÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäãL£êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
à®êåëéáâI ëíÉåÖçÇëëâ®êî~

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ëí~Çëä~ÖÉê ëçã ÉñéçåÉê~íë îáÇ 
êÉé~ê~íáçåë~êÄÉíÉå ~î Ñà®êêî®êãÉå®íÉí é™ ÇÉå ∏ëíê~ ëáÇ~å ~î 
h∏éã~åÖ~í~å áåîáÇ âî~êíÉêÉí háííÉäåK m™ Éå ëíê®Åâ~ ~î âå~ééí QR ã 
Ñê™å âçêëåáåÖÉå ãÉÇ båÖÉäÄêÉâíëÖ~í~å çÅÜ ë∏ÇÉêìí Ü~ÇÉ ê∏êäÉÇåáåÖ~êå~ 
Ñêáä~ÖíëK qáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ ãçíë~íí~ ëáÇ~å ~î 
Ö~í~å ìíãÉÇ âî~êíÉêÉí o™ÇÜìëÉíI Ü~ê îáë~í é™ MIR ã âê~ÑíáÖ~ âìäíìêä~ÖÉê 
ãÉÇ áåëä~Ö ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êK aÉëë~ Ü~ê ëçã ®äÇëí Ç~íÉê~íë íáää 
NPMMJí~äÉíK

lëí∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê ~î ìéé íáää MIR ã íàçÅâäÉâ ™íÉêÑ~ååë á ÇÉå ë∏Çê~ 
ÇÉäÉå ìíãÉÇ ëÅÜ~âíÉíë î®ëíê~ ëáÇ~I Çîë ìí ãçí Ö~í~åK m™ Éå ëíê®Åâ~ ~î 
âå~ééí NT ã ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ëçã Ää~åÇ ~åå~í áååÉÜ∏ää 
êÉëíÉêå~ ~î Éå âìääÉêëíÉåëÄÉä®ÖÖåáåÖK i®åÖêÉ åçêêìí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëí®ääîáë~ 
âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉê ìéé íáää MIR ã âê~ÑíáÖ~K ríãÉÇ ÇÉå ∏ëíê~ ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí ëéçê~Çáëâ~ âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉê ãÉÇ Éå ã~ñáã~ä 
íàçÅâäÉâ ~î MIR ãK lî~å ÇÉ çëí∏êÇ~ âìäíìêä~ÖêÉå Ñ~ååë çãê∏êÇ~ 
âìäíìêä~ÖÉêI ìéé íáää NIO ã âê~ÑíáÖ~I îáäâ~ Ñ∏äàÇÉë ~î é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêK

üê
NVVQ

páÇ~ NMN çÑ QVS



m~êíáÉí á âçêëåáåÖÉå ãÉÇ båÖÉäÄêÉâíëÖ~í~å î~ê ëí∏êí ~î ëÉåíáÇ~ 
åÉÇÖê®îåáåÖ~ê çÅÜ áåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ NMO çÑ QVS



^fp kê
OQN

k~ãåLéä~íë
cáëâíçêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI ÇàìêÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î ã~êâ~êÄÉíÉå îáÇ 
cáëâ~êíçêÖÉíK cáëâíçêÖÉí äáÖÖÉê áåçã ÇÉí ÅÉåíê~ä~ ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉí 
çÅÜ çãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê çã ëäçííÉí çÅÜ pî~êí™åK qáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê áåçã ~åÖê®åë~åÇÉ é~êíáÉê Ü~ê îáë~í é™ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Ü∏ÖLëÉåãÉÇÉäíáÇK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ìéé íáää NIT ã ã®âíáÖ~ âìäíìêä~ÖÉêK aÉí ∏îêÉ ëâáâíÉí 
ìíÖàçêÇÉë ~î ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê Ñê™å NURQ ™êë ëí~ÇëÄê~åÇK aÉíí~ Ñ∏äàÇÉë ~î 
â~äâÄêìâëä~ÖÉê çÅÜ Éíí ÖêìëÄä~åÇ~í âìäíìêä~ÖÉêK råÇÉê ÇÉëë~ ÄêÉÇÇÉ Éå 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ ìí ëáÖ ëçã ÄÉëíçÇ ÇÉäë ~î âìääÉêëíÉå Eìéé íáää MIP ãFI ÇÉäë 
ëíÉåéä~ííçê EMISRñMIR ãFK e®ê Ñ~ååë çÅâë™ Éå ëíÉåë~íí ê®åå~K 
píÉåä®ÖÖåáåÖÉå ìíÖ∏ê íêçäáÖÉå Éå ÇÉä ~î Éå Ö~í~ ÉääÉê Éå Ö™êÇëéä~åK f 
~åëäìíåáåÖ íáää ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå ÖêìåÇëíÉå~ê íáää Éå 
ÄóÖÖå~ÇI råÇÉê ÇÉä~ê ~î ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå Ñê~ãâçã óííÉêäáÖ~êÉ Éíí ëíÉåä~Öí 
é~êíáK lî~å ëíÉêáä ÄçííÉå ä™Ö Éíí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éíí êáâäáÖí áåëä~Ö ~î 
íê®Ñäáë çÅÜ ÇàìêÄÉåK

aÉå ∏îêÉ ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå â~å éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ë íáää NSMMJí~äÉí çÅÜ ÇÉ 
ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ ä~ÖêÉå ëçã ®äÇëí íáää Ü∏ÖLëÉåãÉÇÉäíáÇI NPMMLNQMMJí~äÉåK 

üê
NVVQ

páÇ~ NMP çÑ QVS



_ÉÄóÖÖÉäëÉåë ìíÄêÉÇåáåÖ åÉÇ ãçí ™å âìåÇÉ áåíÉ Ñ~ëíëí®ää~ë Ç™ 
âìäíìêä~ÖêÉå Ñçêíë~ííÉ ìí~åÑ∏ê ìééëÅÜ~âí~Ç óí~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ NMQ çÑ QVS



^fp kê
NSO

k~ãåLéä~íë
c~åíÜóíí~åI iìåÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääëI iáëÄÉí _ÉåÖíëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖî~êé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
m™ ÖêìåÇ ~î éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå ~î Éå ä~ÖÉêäçâ~ä éêçîìåÇÉêë∏âíÉë Éå 
ëä~ÖÖî~êé áåîáÇ c~åíÜóííÉÄ®ÅâÉåK s~êéÉå ã®íÉê Å~ SM ñ NR J OR ã çÅÜ 
ìíÖ∏ê êÉëíÉê ÉÑíÉê p∏Çê~ c~åíÜóíí~åK eóíí~å Ñáååë ëâêáÑíäáÖí ÄÉä~ÖÇ Ñê™å 
NRPV çÅÜ íçÖë ìê Äêìâ Ñ∏êÉ NTPTK pÅÜ~âíã~ëëçêå~ áååÉÜ∏ää ëä~ÖÖ çÅÜ 
ëçíK fåÖ~ ëä~ÖÖéêçîÉê íçÖëK råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éå óí~ çã VM ãO á 
ìíâ~åíÉå ~î î~êéÉå çÅÜ åÉê ãçí Ä®ÅâÉåë Ç™î~ê~åÇÉ Ñä∏ÇÉK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

páÇ~ NMR çÑ QVS



^fp kê
QOP

k~ãåLéä~íë
h®ääãç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
pçÑá~ ^åÇÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
éä~íë Ñ∏ê ëãáÇÉëÖêçéI ãáäëíçäéÉI ÄóíçãíI Ö™êÇëíçãíI ä∏ëÑóåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê éä~åÉê~Ç î®Öëíê®Åâ~ ãÉää~å dÉääÉê™ëÉåJ
âÉÇàÉ™ëÉåI î®Ö OMRI h~êäëâçÖ~ ëçÅâÉåI £êÉÄêç ä®åI ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê 
ëÉåëçãã~êÉå NVVQK

sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉë íî™ áÅâÉ ∏îÉêÖáîå~ ÄóíçãíÉêI 
h®ääãç çÅÜ ∏ëíê~ h®êåÉI ë~ãí Éå éä~íë Ñ∏ê Éå Äçêíí~ÖÉå ãáäëíçäéÉK cÉã 
ÜóéçíÉíáëâ~ Äçéä~íëä®ÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉëI ëçã îáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå 
âìåÇÉ ~îÑ®êÇ~ë ëçã Äçéä~íëÉêK f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ Éå 
ëãáÇÉëÖêçé ëçã ÖÉåçã `JNQ Ç~íÉêáåÖ âìåÇÉ Ç~íÉê~ë íáää NRMMJí~äK

üê
NVVQ

páÇ~ NMS çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h~êäëâçÖ~ TWN £êÉÄêç s®êãä~åÇ h~êäëâçÖ~

h~êäëâçÖ~ SPWN £êÉÄêç s®êãä~åÇ h~êäëâçÖ~

h~êäëâçÖ~ ORUWN £êÉÄêç s®êãä~åÇ h~êäëâçÖ~

h~êäëâçÖ~ ORVWN £êÉÄêç s®êãä~åÇ h~êäëâçÖ~

h~êäëâçÖ~ OSMWN £êÉÄêç s®êãä~åÇ h~êäëâçÖ~

h~êäëâçÖ~ OSNWN £êÉÄêç s®êãä~åÇ h~êäëâçÖ~

páÇ~ NMT çÑ QVS



^fp kê
OQM

k~ãåLéä~íë
båÖÉäÄêÉâíëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäãL£êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ÇàìêÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ êÉé~ê~íáçå ~î 
Ñà®êêî®êãÉå®íK o∏êäÉÇåáåÖ~êå~ Ü~ÇÉ Ñêáä~Öíë é™ Éå ëíê®Åâ~ ~î Å~ PR ã áå 
Ñê™å âçêëåáåÖÉå ãÉÇ h∏éã~åÖ~í~å çÅÜ ∏ëíÉêìíK qáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ ~åëäìí~åÇÉ ÇÉä~ê ~î h∏éã~åÖ~í~å Ü~ê îáë~í é™ ìéé 
íáää MIR ã âê~ÑíáÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ áåëä~Ö ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êK aÉëë~ 
Ü~ê ëçã ®äÇëí Ç~íÉê~íë íáää NPMMJí~äÉíK

lëí∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉêI ìéé íáää MIR ã âê~ÑíáÖ~I ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ìíãÉÇ ÇÉå 
ë∏Çê~ ëÅÜ~âíî®ÖÖÉåK f ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉêå~ ~î Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖK 
lî~å ÇÉëë~ ä~ÖÉê Ñ~ååë çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Ñóääå~Çëã~ëëçêK f ÇÉå 
åçêê~ ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå ™íÉêÑ~ååë ÉåÇ~ëí ëí®ääîáë~ âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉê çÅÜ Ç™ 
ãçí ëÅÜ~âíÉíë ÄçííÉåK m~êíáÉêå~ á ëÅÜ~âíÉíë Ä®ÖÖÉ ®åÇ~ê î~ê âê~ÑíáÖí 
çãê∏êÇ~ ÖÉåçã ÇÉ â~ëìåÉê ëçã Öàìíáíë å®ê äÉÇåáåÖ~êå~ ä~Öíë åÉÇK

üê
NVVQ

páÇ~ NMU çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ NMV çÑ QVS



^fp kê
SU

k~ãåLéä~íë
iáääâóêâ~ çÅÜ cÉääáåÖëÄêç ëçÅâå~ê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
jáâ~Éä g~ÅçÄëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÑóåÇéä~íëI ìééÖáÑí çã ëíÉå™äÇÉêëÖê~î~êI Äçéä~íëä®ÖÉI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI 
áåÇìëíêáä®ãåáåÖI î®Öä®ãåáåÖI éä~íë ãÉÇ íê~ÇáíáçåI Öê®åëê∏ëÉI ëíÉå ãÉÇ 
å~ãå çÅÜ íê~Çáíáçå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉää~ååÉçäáíáâìãI íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê çãÇê~ÖåáåÖ ~î bNULbOMI ëíê®Åâ~å päóíÉJ
^äî®åÖK aÉå ëàì âáäçãÉíÉê ä™åÖ~ î®ÖÉå ®ê éä~åÉê~Ç ~íí Ö™ ÖÉåçã ÇÉí 
Ü∏Öä®åí~I îáÇëíê®Åâí~ ëâçÖëçãê™ÇÉí h®Öä~åK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå 
™íÉêäçâ~äáëÉê~ÇÉë Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Éå ÉääÉê ÑäÉê~ ãÉää~ååÉçäáíáëâ~ 
Ñä~íã~êâëÖê~î~êK aÉíí~ çãê™ÇÉ î~ê á ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉí ìééí~ÖÉí ëçã 
Éå ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê ëíÉåóñçêI ãÉå ®ê çãí~ä~í á äáííÉê~íìêÉå ëçã Éå 
Öê~îéä~íëK aÉëëìíçã åçíÉê~ÇÉë ÑÉã íÉêê®åÖä®ÖÉå Ç®ê Äçéä~íëÉê â~å î~ê~ 
ÇçäÇ~ ìåÇÉê ã~êâóí~åK f ∏îêáÖí êÉÖáëíêÉê~ÇÉë Éå ÑçêíÑ~ê~åÇÉ ÄÉÄóÖÖÇ 
Ö™êÇëíçãíI Éå âî~êåJ çÅÜ ë™Öä®ãåáåÖI ÑäÉê~ ®äÇêÉ î®Ö~êI íêÉ 
íçêéä®ãåáåÖ~êI Éå Ä~ÅâÉ ãÉÇ íê~ÇáíáçåI Éíí Öê®åëê∏ëÉ çÅÜ Éå ëíÉå ãÉÇ 
å~ãå çÅÜ íê~ÇáíáçåK xfåÖ~ ê~® åìããÉê å®ãåë á ^åã®ä~å ~î ìíÑ∏êÇ 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI ãÉå ÇÉå çãí~ä~ÇÉ ÑóåÇéä~íëÉå Ñ∏ê ëíÉåóñçê ®ê 
ê~® RUWNI iáääâóêâ~ ëåzK

üê
NVVQ

páÇ~ NNM çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáääâóêâ~ RUWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ NNN çÑ QVS



^fp kê
QV

k~ãåLéä~íë
lÇÉåëîá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå áåÑ∏ê ÜìëÄóÖÖÉK råÇÉêë∏âåáåÖÉå é™îáë~ÇÉ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëçíÑä®Åâ~ê EÜ®êÇêÉëíÉêF çÅÜ Öêçé~êI 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê ÜìîìÇë~âäáÖÉå âçåÅÉåíêÉê~Ç íáää ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
çãê™ÇÉíK p~ãíäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~ê âê~ÑíáÖí é™îÉêâ~ÇÉ ~î ~âíáîáíÉíÉê 
ëçã â~å ë~ãã~åâçééä~ë ãÉÇ ÇÉå ëÉåíáÇ~ íçêéÄÉÄóÖÖÉäëÉåK aÉí ~åë™Öë 
áåíÉ Ñ∏êÉäáÖÖ~ å™Öçí ÄÉÜçî ~î Ñçêíë~íí~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OPQWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ NNO çÑ QVS



^fp kê
TU

k~ãåLéä~íë
oáåâ~ÄóI dä~åëÜ~ãã~êI iáääâóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå iìíÜ~åÇÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI Ñçëëáä ™âÉêã~êâI ÄóíçãíI Ö™êÇëíçãíI î®Öëíê®ÅâåáåÖI ÄêçI 
Äçéä~íëä®ÖÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI íáÇáÖ 
ãÉÇÉäíáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
aÉå Ñ∏êëí~ Éí~ééÉå ~î Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ìíÑ∏êíë áåÑ∏ê 
ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î î®Ö bNULbOM ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ päóíÉ á k®êâÉK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê OIN ãáä ä™åÖí çÅÜ ìíÖàçêÇÉ Éå OMMJRRM ãÉíÉê 
ÄêÉÇ âçêêáÇçê ä®åÖë ÄÉÑáåíäáÖ î®ÖK s®ÖÉå Ö™ê ÖÉåçã Éíí ëî~Öí 
ìåÇìäÉê~åÇÉ ™âÉêä~åÇëâ~é ãÉÇ ëâçÖëâä®ÇÇ~ ãáåÇêÉ Ü∏àÇé~êíáÉêK aÉå 
âçêë~ê dä~åëÜ~ãã~êë™ëÉå çÅÜ á ∏ëíÉê í~åÖÉê~ë ëâçÖëçãê™ÇÉí h®Öä~åK 
káî™Éêå~ î~êáÉê~ê ãÉää~å OP çÅÜ PR ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK aÉ îáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉåë Éí~éé N åóé™íê®ÑÑ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ Ñê™å Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇ 
ìíÖàçêÇÉë Ñê®ãëí ~î Öê~î~ê Ñê™å à®êå™äÇÉêåI ãÉÇ~å ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å 
ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ ëÉå~êÉ íáÇ ÄÉëíçÇ ~î Ñçëëáä~ çÇäáåÖëãáäà∏ÉêI ÄóJ çÅÜ 
Ö™êÇëíçãíÉê ë~ãí î®Öëíê®ÅâåáåÖ~ê çÅÜ Äêç~êK sáÇ~êÉ åçíÉê~ÇÉë Éíí ëíçêí 
~åí~ä Äçéä~íëä®ÖÉåK

üê
NVVQI NVVR

páÇ~ NNP çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oáåâ~Äó OUWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

oáåâ~Äó PMWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

oáåâ~Äó OQWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

oáåâ~Äó PQWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

oáåâ~Äó SOWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

dä~åëÜ~ãã~ê PPWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê NTMWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê OVWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê OMWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê PMWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê QQWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

iáääâóêâ~ NSMWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ QMWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

dä~åëÜ~ãã~ê NURWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê NUUWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

iáääâóêâ~ NUPWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NVOWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NUVWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NUTWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NUSWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NTVWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NUMWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NUNWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NUOWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NTUWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NUUWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ NNQ çÑ QVS



^fp kê
NOQ

k~ãåLéä~íë
e~ääëÄÉêÖë âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íëI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉå ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ
êÉëíÉê ~î íê®âáëíçêI âáëíéáâ~ê ~î à®êåI ëâÉäÉííã~íÉêá~ä ã®ååáëâ~

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ êÉåçîÉêáåÖ ~î e~ääëÄÉêÖë ëçÅâÉåâóêâ~ âçããÉê Éå 
Ü~åÇáâ~ééê~ãé ~íí ìééÑ∏ê~ë á ~åëäìíåáåÖ íáää ëóÇéçêí~äÉåK sáÇ 
ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê ÄóÖÖÉí Ñê~ãâçã ÑäÉê~ êÉä~íáîí áåí~âí~ ëâÉäÉíí 
ìíãÉÇ ä™åÖÜìëÉíë ë∏Çê~ î®ÖÖK ^êÄÉíÉí ~îÄê∏íë çÅÜ ä®åëíóêÉäëÉå ÄÉëäìí~ÇÉ 
çã Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖI Ç™ ÇÉåå~ ÇÉä ~î 
ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íëÉå ê®âå~ë ëçã ∏îÉêÖáîÉåK pçÅâÉåâóêâ~å ®ê á ëáå~ ®äÇëí~ 
ÇÉä~ê ãÉÇÉäíáÇK cê™å ÇÉå ®äÇêÉ âóêâ~å áåÖ™ê Ää~åÇ ~åå~í ëíçê~ ÇÉä~ê ~î 
ä™åÖÜìëÉíë Ä®ÖÖÉ ãìê~êK

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë NS ëâÉäÉíí ëçã ä™Ö á ìêëéêìåÖäáÖí 
ä®ÖÉI î~ê~î Éå áåÇáîáÇ ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí Ä~êåK pâÉäÉííÉå ä™Ö ÇÉäîáë é™ 
î~ê~åÇê~ á ìéé íáää Ñóê~ ëâáâíK p~ãíäáÖ~ ÄÉÖê~îåáåÖ~ê ™íÉêÑ~ååë á é~êíáÉí 
Ñê™å ÇÉå åìî~ê~åÇÉ ëóÇéçêí~äÉå çÅÜ ∏ëíÉêìíK lãê™ÇÉí î®ëíÉê çã 
ëóÇéçêí~äÉå î~ê Ç®êÉãçí ëí∏êí ~î ëÉåíáÇ~ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK p~ãíäáÖ~ 
áåÇáîáÇÉê ä™Ö é~ê~ääÉääí ãÉÇ âóêâçÄóÖÖå~ÇÉåI êáâíåáåÖ lklJspsK c∏ê 
ìåÖÉÑ®ê Ü®äÑíÉå ~î ÇÉ Öê~îä~ÖÇ~ âìåÇÉ ~êãëí®ääåáåÖ Ñ~ëíëí®ää~ë çÅÜ ÇÉå 
î~ê ÖÉåçãÖ™ÉåÇÉ ãÉÇ ~êã~êå~ ä~ÖÇ~ á ê~â îáåâÉä ∏îÉê ã~ÖÉåK aÉíí~ 
Öê~îëâáÅâ î~ê ÇçãáåÉê~åÇÉ ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉåë ëÉå~êÉ ëâÉÇÉåI 

üê
NVVR

páÇ~ NNR çÑ QVS



ÜìîìÇë~âäáÖÉå NQMMJí~äÉíK cóåÇ ~î Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~ íê®êÉëíÉê çÅÜ ëéáâ~ê 
îáë~ê ~íí Éå ÇÉä ~î áåÇáîáÇÉêå~ Öê~îä~Öíë á âáëí~K

£îÉê ÜÉä~ óí~å íáääî~ê~íçÖë çÅâë™ ëíçê~ ã®åÖÇÉê çãê∏êí ëâÉäÉííã~íÉêá~äI 
îáäâÉí Ü~ê ∏îÉêä®ãå~íë íáää Ñ∏êë~ãäáåÖÉåK pâÉäÉííã~íÉêá~äÉí Ñê™å ÇÉ 
áåí~âí~ Öê~î~êå~ Ü~ê ∏îÉêë®åíë íáää çëíÉçäçÖáëâ~ ÉåÜÉíÉå îáÇ pí~íÉåë 
Üáëíçêáëâ~ ãìëÉìã á píçÅâÜçäãK

xe~ääëÄÉêÖë ëçÅâÉåâóêâ~ Ü~ê áåÖÉí ê~® åìããÉê á cjfpz

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

áåÖÉí ê~® åìããÉê £êÉÄêç k®êâÉ e~ääëÄÉêÖ

páÇ~ NNS çÑ QVS



^fp kê
O

k~ãåLéä~íë
pâçÖëãçëëÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åÇÉêë hêáíòI cêÉÇêáâ e~ääÖêÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI çÑÑÉêéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìã

cóåÇ
íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâ Eíê~ííÄ®Ö~êÉI âê~ÖÑä~ëâçêI äÉêëâáîçêFI ã™åÖâ~åíáÖ 
ëíêáÇëóñ~I éçêÑóêáíóñçêI ÑäáåíóñçêI ëâáÑÑÉêâåáî çÅÜ ëâáÑÑÉêëéÉíë~êI 
íî®êéáäëéÉíë~ê á Ñäáåí~I ã~äëíÉå~êI ëäáéëíÉå~êI ~îëä~Ö á éçêÑóêáíI Ñäáåí~ çÅÜ 
âî~êíëI äÉêâäáåáåÖI ÇàìêÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éíí à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ Ej®ä~êÄ~å~åF ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå ÇÉä ~î Äçéä~íëÉå pâçÖëãçëëÉåI Éå íáÇáÖåÉçäáíáëâ 
íê~ííÄ®Ö~êÄçéä~íëI á ëâçÖëçãê™ÇÉí h®Öä~å ãÉää~å ^êÄçÖ~ çÅÜ £êÉÄêçK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê Å~ QMM ã ä™åÖí çÅÜ ãÉää~å NR çÅÜ PR ãÉíÉê 
ÄêÉííI çÅÜ ìíÖ∏êë ~î ëâçÖëã~êâK

_çéä~íëÉåë ÅÉåíê~ä~ ÇÉä ÄÉëíçÇ ~î Éíí Ö™êÇëä®ÖÉ ãÉÇ Éå Ñê~ÖãÉåí~êáëâí 
ÄÉî~ê~Ç ÜìëâçåëíêìâíáçåK fåíáää ÇÉí Ñ∏êãçÇ~ÇÉ ÜìëÉí Ñ~ååë Éå Ö™êÇëéä~å 
ìééÇÉä~Ç á Éå óñíáääîÉêâåáåÖëéä~íëI Éíí Ü®êÇçãê™ÇÉ çÅÜ Éíí 
ã~äåáåÖëçãê™ÇÉK f ìíâ~åíÉå ~î Ö™êÇëéä~åÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
~îÑ~ääëÇÉéçëáíáçåÉê á Ñçêã ~î âÉê~ãáâ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK f ~åëäìíåáåÖ íáää 
ÜìëÉí çÅÜ Ö™êÇëéä~åÉå Ñ~ååë ÑÉã Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåëâçÇÇ~ 
é™äÑìåÇ~ãÉåíK f Äçéä~íëÉåë éÉêáÑáÉê~ ÇÉä~ê î~ê óííÉêäáÖ~êÉ íî™ 
óñíáääîÉêâåáåÖëéä~íëÉê ë~ãí Éå âî~êíëëä~Öéä~íë ÄÉä®Öå~K 

f Éíí ãáåÇêÉ â®êê ÄÉä®ÖÉí é™ Äçéä~íëÉåë ÅÉåíê~ä~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíçê~ 
ã®åÖÇÉê íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâI ÜÉä~ çÅÜ Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~ óñçê á ÄÉêÖ~êí çÅÜ 
Ñäáåí~I ë~ãí Éå ëâáÑÑÉêâåáî á Ä~åÇ~Ç ê∏ÇLÖê™Öê∏å ëâáÑÑÉêK cäÉê~ ~î óñçêå~ 

üê
NVVR

páÇ~ NNT çÑ QVS



Ä®ê ëé™ê ÉÑíÉê ~îëáâíäáÖ Ñ∏êëí∏êÉäëÉ ÖÉåçã Äê®ååáåÖ çÅÜ âêçëëåáåÖK 
j~íÉêá~äÉí íçäâ~ë ëçã çÑÑÉêÇÉéçëáíáçåÉêK bå ëÉêáÉ ëíçäéÜ™ä çÅÜ äÉêâäáåáåÖ 
ãÉÇ Ñä®íîÉêâë~îíêóÅâ ~åíóÇÉê ~íí Éå ãáåÇêÉ éä~ííÑçêã Ñìååáíë á â®êêÉíK 

aÉ Ñ∏êëí~ NQ`JÇ~íÉêáåÖ~êå~ ~î ã~íëâçêéçê é™ âÉê~ãáâ Ñê™å â®êêÉí 
~åíóÇÉê ~íí íê~ííÄ®Ö~êÉ ÇÉéçåÉê~íë á î™íã~êâÉå Ä™ÇÉ á Ä∏êà~å çÅÜ ëäìíÉí 
~î íáÇáÖåÉçäáíáâìãK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

cÉääáåÖëÄêç SPPWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ cÉääáåÖëÄêç

páÇ~ NNU çÑ QVS



^fp kê
Q

k~ãåLéä~íë
pâìãé~êÄÉêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åÇÉêë hêáíòI g~å ^éÉä

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉëçäáíáâìãI íáÇáÖåÉçäáíáâìã

cóåÇ
íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâI ëä~ÖÉå éçêÑóêáíI âî~êíëI Ü®ääÉÑäáåí~ çÅÜ Ñäáåí~I Äê®åÇ~ 
ÇàìêÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå pâìãé~êÄÉêÖÉíI 
ÄÉä®ÖÉå é™ çÅÜ áåîáÇ dä~åëÜ~ãã~êë™ëÉå ëíê~ñ åçêê çã qàìÖÉëí~ëà∏åK 
cçêåä®ãåáåÖÉå ÄÉëí™ê ~î Éå óíëíçê íáÇáÖåÉçäáíáëâ Äçéä~íë á ∏ëíÉêI çÅÜ Éå 
ãáåÇêÉ ëÉåãÉëçäáíáëâ äçâ~ä á î®ëíÉêK m™ ÇÉå íáÇáÖåÉçäáíáëâ~ óí~å 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ ÑóåÇ ~î íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâI ëä~ÖÉå 
éçêÑóêáíI âî~êíë çÅÜ Ñäáåí~K m™ ÇÉå ëÉåãÉëçäáíáëâ~ óí~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëä~ÖÉå 
âî~êíë çÅÜ Ü®ääÉÑäáåí~I Ää~åÇ ~åå~í ãáâêçëé™åëâ®êåçêI ë~ãí Éíí 
âî~êíëÄêçííK

üê
NVVR

páÇ~ NNV çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê NVQWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

páÇ~ NOM çÑ QVS



^fp kê
R

k~ãåLéä~íë
pâìãé~êÄÉêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åÇÉêë hêáíòI g~å ^éÉä

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉëçäáíáâìãI íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìã

cóåÇ
íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâ Eíê~ííÄ®Ö~êÉI âê~ÖÑä~ëâçêI äÉêëâáîçêFI 
ëíêáÇëóñÉâÉê~ãáâI ~îÑ~ää Ñê™å éêçÇìâíáçå ~î éçêÑóêáíóñçêI ëä~ÖÉå âî~êíë 
çÅÜ Ñäáåí~I ã~äëíÉå~êI ëíÉåóñçêI ã™åÖâ~åíáÖ ëíêáÇëóñ~I Äê®åÇ~ ÇàìêÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
qî™ âêçåçäçÖáëâí ™íëâáäÇ~ äçâ~äÉê Ü~ê ìåÇÉêë∏âíë îáÇ ê~® NVQK m™ ÇÉå 
î®ëíê~ óí~å Üáíí~ÇÉë Éíí âî~êíëÄêçíí çÅÜ Éå ~âíáîáíÉíëóí~ ãÉÇ ÄÉ~êÄÉí~Ç 
âî~êíëI ÄÉ~êÄÉí~Ç Ü®ääÉÑäáåí~I Äê®åÇ~ ÄÉå ë~ãí ëâ®êîëíÉå ëçã â~å 
Ç~íÉê~ë íáää ëÉåí ãÉëçäáíáâìãK aÉå ~åÇê~ äçâ~äÉå â~å ÖÉåçã ÑóåÇ ~î 
íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâ çÅÜ íìåå~ÅâáÖ~ óñçê á éçêÑóêáí Ñê®ãëí Ç~íÉê~ë 
íáÇáÖåÉçäáíáâìãK j~íÉêá~ä Ñê™å ÇÉåå~ Ñ~ë é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñê®ãëí á ÇÉí åçêê~ 
çÅÜ ÇÉí ë∏Çê~ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK aÉåå~ íáÇáÖåÉçäáíáëâ~ ÇÉäÉå ~î 
ê~® NVQ Ü~ê ®îÉå îáëë áåÄä~åÇáåÖ ~î î~Ç ëçã íçäâ~íë î~ê~ ãÉëçäáíáëâ~ 
çÅÜ ëÉåí ãÉää~ååÉçäáíáëâ ÑóåÇK

aÉå ãÉëçäáíáëâ~ äçâ~äÉå Epâìãé~êÄÉêÖÉí äF ÄÉëí™ê ~î Éíí âî~êíëÄêçíí çÅÜ 
çÅÜ Éå ëíÉåê∏àÇ ~âíáîáíÉíëóí~ ÄÉä®ÖÉå Å~ RU ãK∏KÜK e∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí 
~åíóÇÉê Éå Ç~íÉêáåÖ íáää ëÉåí ãÉëçäáíáâìãI Ñ∏êìíë~íí ~íí äçâ~äÉå ìåÇÉê ëáå 
~åî®åÇåáåÖëéÉêáçÇ î~ê ëíê~åÇÄìåÇÉåK c∏êìíçã ëíçê~ ã®åÖÇÉê 
éêçÇìâíáçå~îÑ~ää Üáíí~ÇÉë ÑäÉê~ ÑçêãÉää~ êÉÇëâ~éëíóéÉê á âî~êíë çÅÜ 
Ü®ääÉÑäáåí~ é™ äçâ~äÉåW ãáâêçëé™åâ®êåçê çÅÜ ãáâêçëé™åI ëâê~éçêI 
âåáî~êI íî®êéáä~êI Éå ëíáÅâÉä ããK bå ëäáé~Ç ãÉàëÉä á Çá~Ä~ë çÅÜ Éíí Äê®åí 
ë®äÄÉå íáääî~ê~íçÖë çÅâë™K cóåÇÉå ëíóêâÉê Éå Ç~íÉêáåÖ ~î äçâ~äÉå íáää ëÉåí 

üê
NVVR

páÇ~ NON çÑ QVS



ãÉëçäáíáâìãK k™Öê~ ãÉíÉê Ñê~ãÑ∏ê ÇÉå ê∏àÇ~ ëíÉåóí~å äáÖÖÉê Éíí ëí∏êêÉI 
~îä™åÖí ëíÉåÄäçÅâ á ∏ëíJî®ëíäáÖ êáâíåáåÖK f ~å~äçÖá ãÉÇ ÉíåçÖê~Ñáëâ~ 
ÉñÉãéÉä íçäâ~ë äçâ~äÉå ëçã Éíí íáääÑ®ääáÖí ~åî®åí à~âíé~ëëI â~åëâÉ ëçã 
ìíÖ™åÖëéìåâíÉå Ñ∏ê ë®äà~âí é™ áë ìåÇÉê ëÉåîáåíÉêLî™êI Ç®ê ã~å á ëâóÇÇ ~î 
ÄäçÅâÉí ëé~å~í ÉÑíÉê ëçä~åÇÉ ë®ä~ê ìíÉ îáÇ áëê~åÇÉå ë~ãíáÇáÖí ëçã ã~å 
íáääîÉêâ~í çÅÜ Äóíí ãáâêçëé™å á ÄÉåÜ~êéìåÉê çÅÜ Ñ®ëí ëâê~éÉÖÖ~ê á 
íê®ëâ~ÑíK

aÉå íáÇáÖåÉçäáíáëâ~ äçâ~äÉå ÄÉëí™ê ~î Éå ÅÉåíê~ä Äçóí~ ãÉÇ çãÖáî~åÇÉ 
~âíáîáíÉíëJ çÅÜ ~îÑ~ääëçãê™ÇÉåK m™ ÇÉå ÅÉåíê~ä~ Äçóí~åI ëçã ìíã®êâíÉë 
~î ëíçê~ ã®åÖÇÉê Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Üáíí~ÇÉë êÉëíÉêå~ ~î Éå 
ÄóÖÖå~ÇëâçåëíêìâíáçåK eìëÉí î~ê NOIR ã ä™åÖíI S ã ÄêÉíí çÅÜ ~î 
ãÉëìä~âçåëíêìâíáçå ãÉÇ Éå ê~Ç í~âÄ®ê~åÇÉ ëíçäé~êI î®ÖÖ~êå~ ìíã®êâë 
~î î®ÖÖëíçäé~êK hçåëíêìâíáçåÉå ®ê å®ê~ é™ áÇÉåíáëâ ãÉÇ ÇÉí 
íáÇáÖåÉçäáíáëâ~ jçëëÄóÜìëÉí á pâ™åÉK _ÉíÉÅâå~åÇÉ Ñ∏ê Üìëçãê™ÇÉí ®ê ~íí 
ÇÉí á à®ãÑ∏êÉäëÉ ãÉÇ çãÖáî~åÇÉ óíçê Ñê~ãëíçÇ ëçã áååÉÜ™ää~åÇÉ Éíí 
ã~ÖÉêí çÅÜ Ñê~ÖãÉåíÉê~í ÑóåÇã~íÉêá~äK aÉíí~ ~åíóÇÉê ~íí óí~åë ëí~íìë 
ìééê®ííÜ™ääáíë ÖÉåçã ëí®ÇåáåÖI çÅÜ ~íí ÇÉ ~êíÉÑ~âíÉê ëçã ìåÇÖ™íí 
ëí®ÇåáåÖÉå Ñê~ÖãÉåíÉê~íë íáää Ñ∏äàÇ ~î ~åÇê~ âìäíìêÉää~ 
Ñ∏ê®åÇêáåÖëéêçÅÉëëÉêK aÉå ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉå ~î Äçéä~íëÉå ®ê çãÖáîÉå ~î 
ëí∏êêÉ ÑóåÇâçåÅÉåíê~íáçåÉêK

hêáåÖ ÜìëÉí Ñ∏êÇÉä~ê ëáÖ ÑóåÇÉå á ã∏åëíÉê ëçã ~åíóÇÉê ~íí Äçéä~íëÉå 
ìåÇÉê ëáå ~åî®åÇåáåÖ î~ê ëíêìâíìêÉê~Ç ÉÑíÉê ëíêáâí~ åçêãÉêK 
^îÑ~ääëçãê™ÇÉå áååÉÜ™ää~åÇÉ ëíçê~ ã®åÖÇÉê âÉê~ãáâI Äê®åÇ Ñäáåí~ çÅÜ 
Äê®åÇ~ ÄÉå Ñáååë Ä™ÇÉ ∏ëíÉê çÅÜ î®ëíÉê çã ÇÉå ÅÉåíê~ä~ Äçóí~åK póÇçëí 
çã ÜìëÉí â~å íêÉ óíçê ìêëâáäà~ëI Ç®ê ëéÉÅáÑáâ~ ~âíáîáíÉíÉê ®Öí êìãK aÉí 
ê∏ê ëáÖ çã íî™ íáääîÉêâåáåÖéä~íëÉê Ñ∏ê íìåå~ÅâáÖ~ óñçê á éçêÑóêáíI çÅÜ çã 
Éå ëä~âíéä~íë Ñ∏ê å∏íÄçëâ~éK f ÇÉíí~ çãê™ÇÉ Ñáååë ®îÉå Éå ~îÑ~ääëÖêçé 
ãÉÇ ëíçê~ ã®åÖÇÉê éçêÑóêáí~îëä~ÖK cóåÇ ëçã áåÇáâÉê~ê 
ÜìëÜ™ääë~âíáîáíÉíÉêI ÇKîKëK ã~äëíÉå~êI ä∏é~êÉ çÅÜ ÖåáÇëíÉå~êI íóÅâë ™ ëáå 
ëáÇ~ âçåÅÉåíêÉê~ë íáää ÇÉå î®ëíê~ çÅÜ åçêÇî®ëíê~ ëáÇ~å ~î ÜìëÉíK 
qê~ííÄ®Ö~êå~ë ëéêáÇåáåÖ ë~ãã~åÑ~ääÉê á ëíçêí ãÉÇ ëéêáÇåáåÖÉå 
ÜìëÜ™ääëÑóåÇÉåI ãÉå ®ê ®îÉå êáâäáÖí Ñ∏êÉíê®ÇÇ~ á ÇÉ çãÖáî~åÇÉ 
~îÑ~ääëçãê™ÇÉå~K hê~ÖÑä~ëâçêå~ë ëéêáÇåáåÖ íóÅâë ™ ~åÇê~ ëáÇ~å 
∏îÉêÉåëí®ãã~ ãÉÇ ÇÉ ëéÉÅáÑáâ~ ~âíáîáíÉíëóíçêå~I ÇKîKëK ëä~Öéä~íëÉêå~ çÅÜ 
~îÑ~ääëÖêçéÉå ãÉÇ éçêÑóêáí ë~ãí ëä~âíéä~íëÉåK aÉí ®ê êáãäáÖí ~íí ~åí~Ö~ 
~íí ÇÉëë~ íóÇäáÖ~ êìãëäáÖ~ ã∏åëíÉê áåíÉ ÉåÄ~êí ~îëéÉÖä~ê ÑìåâíáçåÉää~ 
ÄÉÜçîI ìí~å ~íí ÇÉ ®îÉå ~îëéÉÖä~ê Éå â~íÉÖçêáëÉêáåÖ çÅÜ áåÇÉäåáåÖ ~î 
êìããÉí ëçã î~ê á Ñìåâíáçå å®ê Äçéä~íëÉå ~åî®åÇÉëK

rí∏îÉê ~âíáîáíÉíëJ çÅÜ ~îÑ~ääëóíçêå~ Üáíí~ÇÉë ®îÉå Éíí ~åí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
çÅÜ âçåëíêìâíáçåÉê ìí~åÑ∏ê ÇÉå ÅÉåíê~ä~ Äçóí~åK _ä~åÇ ÇÉëë~ â~å 
å®ãå~ë Éå ~åä®ÖÖåáåÖ E^QMF ëçã éêÉäáãáå®êí íçäâ~íë ëçã Éå 
Öê~î~åä®ÖÖåáåÖK bíí ~åå~å áåíêÉëë~åí âçåëíêìâíáçå Ç∏â ìéé á ÇÉå ë∏Çê~ 
ÇÉäÉå ~î ÇÉí åçêê~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK e®ê ìééí®ÅâíÉë ìåÇÉê 
ã~ëâáå~îÄ~åáåÖ Éå âçåëíìâíáçå ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î íî™ é~ê~ääÉää~ ëíê®åÖ~ê ~î 
ëâ®êîëíÉå çÅÜ ÑóåÇK aÉëë~ íçäâ~ë ëçã êÉëíÉêå~ ~î å™Öçå Ñçêã ~î 
Üìëâçåëíêìâíáçå ëçã íêçäáÖÉå íáääÜ∏ê Éå ~åå~å âêçåçäçÖáëâ Ñ~ë ~î 
Äçë®ííåáåÖ~êå~ îáÇ pâìãé~êÄÉêÖÉíK

páÇ~ NOO çÑ QVS



aÉí Äê®åÇ~ ÄÉåã~íÉêá~äÉí Ñê™å Äçéä~íëÉå ~îëä∏à~ê ~íí í~ãÇàìê ëéÉä~ÇÉ Éå 
ëíçê êçää Ñ∏ê Ñ∏êë∏êàåáåÖÉå ~î Äçéä~íëÉåë áåî™å~êÉK _Éå Ñê™å í~ãÇàìê 
EëîáåI å∏íI Ñ™êLÖÉíF ìíÖ∏ê UPB ~î ÄÉåã~íÉêá~äÉí çÅÜ å∏íÄçëâ~é ®ê ÇÉí 
ÇçãáåÉê~åÇÉ ã~íÉêá~äÉíK sáäÇ~ Çàìê ëçã ë®äI ÑáëâI Ñ™ÖÉäI ëâçÖëÜ~êÉI 
ëâçÖëã™êÇ çÅÜ îáäÇLí~ãâ~íí Ñáååë çÅâë™ êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ á ÄÉåã~íÉêá~äÉíK 
_çéä~íëÉå íçäâ~ë ëçã Éíí Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ Ö™êÇëä®ÖÉ ëçã î~êáí ÄÉÄçíí îáÇ 
™íãáåëíçåÉ íî™I â~åëâÉ íêÉ ëÉé~ê~í~ íáääÑ®ääÉå ìåÇÉê íáÇáÖåÉçäáíáâìãK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê NVQWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

páÇ~ NOP çÑ QVS



^fp kê
NOP

k~ãåLéä~íë
e~ääëÄÉêÖë âóêâ~I £îÉêëí~I p~ãë~ä~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäãL£êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Äóíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ åóÇê~ÖåáåÖ ~î äçâ~äî®Ö~ê ä®åÖë î®ëíê~ ëí~ãÄ~å~å 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ ãÉää~å e~ääëÄÉêÖ çÅÜ £îÉêëí~K sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉêI Éå çãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê 
çã e~ääëÄÉêÖë ëçÅâÉåâóêâ~ Eê~® NVUF çÅÜ Éå TMM ãÉíÉê ∏ëíÉê Ç®êçã îáÇ 
£îÉêëí~ Eê~® NVTFK m™ Äçéä~íëÉå áåîáÇ âóêâ~å Ñ∏êÉâçããÉê Ää~åÇ ~åå~í 
íàçÅâ~ ä~ÖÉê ãÉÇ ëâ®êîáÖ çÅÜ ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉå ë~ãí ëçí çÅÜ âçäK sáÇ~êÉ 
áåêÉÖáëíêÉê~ÇÉë p~ãë~ä~ Äóíçãí ëçã Ñçêåä®ãåáåÖI ÇÉåå~ ÄÉê∏êë ÇçÅâ 
ÉåÇ~ëí ã~êÖáåÉääí ~î éä~åÉê~í î®ÖÄóÖÖÉK

üê
NVVR

páÇ~ NOQ çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

e~ääëÄÉêÖ NRQWO £êÉÄêç k®êâÉ e~ääëÄÉêÖ

e~ääëÄÉêÖ NVTWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ääëÄÉêÖ

e~ääëÄÉêÖ NVUWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ääëÄÉêÖ

páÇ~ NOR çÑ QVS



^fp kê
N

k~ãåLéä~íë
pâçÖëãçëëÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åÇÉêë hêáíòI cêÉÇêáâ e~ääÖêÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI çÑÑÉêéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìã

cóåÇ
íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâI éêçÇìâíáçåë~îÑ~ää Ñê™å óñíáääîÉêâåáåÖ ~î éçêÑóêáíI 
éçêÑóêáíóñçêI ÑäáåíóñçêI ëä~ÖÉå Ñäáåí~ çÅÜ âî~êíëI ã~äëíÉå~êI ëäáéëíÉå~ê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖÉí ~î j®ä~êÄ~å~å ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~î Éå ÇÉä ~î íê~ííÄ®Ö~êÄçéä~íëÉå pâçÖëãçëëÉåI ÄÉä®ÖÉå á ëâçÖëçãê™ÇÉí 
h®Öä~å ãÉää~å ^êÄçÖ~ çÅÜ £êÉÄêçK _çéä~íëÉåë çãä~åÇI ëâçÖëçãê™ÇÉí 
h®Öä~åI î~ê ìåÇÉê íáÇáÖåÉçäáíáâìã Éå Ü~äî∏ á ÇÉå Çàìé~ îáâ ~î 
iáííçêáå~Ü~îÉí ëçã í®ÅâíÉ ëíçê~ ÇÉä~ê ~î ëä®ííä~åÇÉí âêáåÖ j®ä~êÉå çÅÜ 
eà®äã~êÉåK _çéä~íëÉå äáÖÖÉê ìí~å ÇáêÉâí ~åâåóíåáåÖ íáää ÇÉå 
íáÇáÖåÉçäáíáëâ~ âìëíäáåàÉåK f Ç~äÖ™åÖÉå åÉÇ~åÑ∏ê pâçÖëãçëëÉå äÉí~ÇÉ ëáÖ 
Éå ëã~ä Ü~îëîáâ áå Ä~ê~ å™Öê~ ÜìåÇê~ ãÉíÉê Ñê™å Äçéä~íëÉåI 

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå éÉâ~ê é™ Éå ÄáäÇ ~î Éå íáÇáÖåÉçäáíáëâ Ö™êÇ ãÉÇ Éíí 
Äçëí~ÇëÜìë ãÉÇ çãâêáåÖäáÖÖ~åÇÉ ã~íÄÉêÉÇåáåÖëJ ÉääÉê ~îÑ~ääëçãê™ÇÉåI 
Éå óñíáääîÉêâåáåÖëéä~íë ë~ãí Éíí çÑÑÉêâ®êêK f ãÉê éÉêáÑáÉê~ ä®ÖÉå ™íÉêÑáååë 
Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ëä~ÖÉå ëíÉå çÅÜ Ü®êÇ~ê á î®ëíÉêI ë~ãí ëé~êë~ãí ãÉÇ 
ëä~ÖÉå ëíÉå áåíáää óííÉêäáÖ~êÉ Éå î™íã~êâ á ∏ëíÉêK _®ÖÖÉ ÇÉëë~ óíçê â~å 
íçäâ~ë ëçã ëéÉÅá~äáëÉê~ÇÉ ~âíáîáíÉíëóíçê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå ÅÉåíê~ä~ 
Äçéä~íëóí~åK ^ää~ ÑóåÇ â~å Ü®åÑ∏ê~ë íáää ÇÉå íáÇáÖåÉçäáíáëâ~ 
íê~ííÄ®Ö~êâìäíìêÉå EPVMM J PPMM ÑKhêKFK

üê
NVVR

páÇ~ NOS çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

cÉääáåÖëÄêç SPPWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ cÉääáåÖëÄêç

cÉääáåÖëÄêç SPPWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ cÉääáåÖëÄêç

páÇ~ NOT çÑ QVS



^fp kê
NSV

k~ãåLéä~íë
jçë™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäãI rs £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
pçÑá~ ^åÇÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëÉêI íçêéä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ìíÑ∏êíë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ £êÉÄêç âçããìåë 
éä~åä®ÖÖåáåÖ ~î íî™ çãê™ÇÉåI qê~åëéçêí‡ëí~ÇÉå çÅÜ ÇÉä ~î jçë™ëI á 
jçëà∏ ëçÅâÉåI k®êâÉK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Q Ñçêåä®ãåáåÖ~êI 
îáäâ~ ìíÖ∏êë ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉêK qî™ â~å ìíáÑê™å ÑóåÇ Ç~íÉê~ë íáää 
ëíÉå™äÇÉê êÉëéÉâíáîÉ Äêçåë™äÇÉêK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ QRWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

jçëà∏ RMWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

jçëà∏ RMWO £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

jçëà∏ RNWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

jçëà∏ ROWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

páÇ~ NOU çÑ QVS



^fp kê
NNR

k~ãåLéä~íë
pâ∏äî

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçÜå eÉÇäìåÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ

cóåÇ
Éå ä∏é~êÉ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNULbOM ãÉää~å ^êÄçÖ~ çÅÜ £êÉÄêç 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë Éå Äçéä~íëI ê~® NVOI ÄÉä®ÖÉå á ~åëäìíåáåÖ íáää 
dä~åëÜ~ãã~êë™ëÉå ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã ÄÉÑáåíäáÖ î®ÖK  _çéä~íëÉå 
äçâ~äáëÉê~ÇÉë îáÇ ÇÉå Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ìíêÉÇåáåÖÉåI Ç™ î®ÖÖäáåàÉê íáää Üìë 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á íî™ ëÅÜ~âíK pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î Äçéä~íëÉåë ~åí~Öå~ ìíÄêÉÇåáåÖ 
âçã ~íí Ü~ãå~ ìí~åÑ∏ê î®Öçãê™ÇÉíI îáäâÉí ÄÉÖê®åë~í 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë çãÑ~ííåáåÖK fåçã ÇÉí åì ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñóê~ Ü®êÇ~ê ÄÉä®Öå~ é™ ™ëÉåë ∏ëíëäìííåáåÖK fåçã ë~ãã~ 
çãê™ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éå ä∏é~êÉK bå ~î Ü®êÇ~êå~ Ü~ê NQ`JÇ~íÉê~íë íáää 
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK

üê
NVVR

páÇ~ NOV çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê NVOWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

páÇ~ NPM çÑ QVS



^fp kê
NUR

k~ãåLéä~íë
oÉé~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^äÑ bêáÅëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñçëëáä ™âÉêã~êâI ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNULbOM ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñçëëáä ™âÉêã~êâI ê~® TP á oáåâ~Äó 
ëçÅâÉåK cçêåä®ãåáåÖÉå ìééã®êâë~ãã~ÇÉë Ñ∏êëí îáÇ ÇÉå ë®êëâáäÇ~ 
ìíêÉÇåáåÖÉå NVVQK lãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí é™ Éå ãçí ë∏ÇÉê ìíëâàìí~åÇÉ 
ãçê®åÜ∏àÇ ëçã çãÖÉë ~î äÉêáÖ ™âÉêã~êâK sÉÖÉí~íáçåÉå ÄÉëí™ê ~î 
Ää~åÇëâçÖ ãÉÇ âê~ÑíáÖ ëäóÑ∏êÉâçãëíK cçêåä®ãåáåÖÉå Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ìíÖàçêí 
Éíí ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ çãê™ÇÉ ãÉå ÇÉä~ë ëÉÇ~å ÄóÖÖÉí ~î ÄÉÑáåíäáÖ 
bNULbOM á Éå åçêÇäáÖ çÅÜ Éå ëóÇäáÖ ÇÉäK sáÇ ÇÉíí~ áåÖêÉéé ëâ~Ç~ÇÉë 
™âÉêã~êâëçãê™ÇÉí ëî™êíK rêëéêìåÖäáÖÉå Ü~ê çãê™ÇÉí î~êáí ìåÖÉÑ®ê 
OTMñNRM ã EsJ£F ëíçêíK

f Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå áåÖáÅâ íî™ ãçãÉåíK c∏êëí â~êíÉê~ÇÉë çãê™ÇÉí á ëáå 
ÜÉäÜÉíI Ç®êÉÑíÉê ìééíçÖë ë∏âëÅÜ~âí áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK 
cçêåä®ãåáåÖÉåë óííêÉ ÄÉÖê®åëåáåÖ ìíÖ∏êë ~î íî™ ä™åÖ~ ëíÉåî~ää~ê EÇÉå 
Éå~ ®ê ÇÉä~Ç ~î î®ÖÉåF ëçã ®ê OJP ã ÄêÉÇ~ çÅÜ MIOJMIQ ã Ü∏Ö~K 
s~ää~êå~ ®ê ëí®ääîáë ìééÑ∏êÇ~ á ëâ~äãìêëíÉâåáâK aÉ ÄÉÖê®åë~ê çãê™ÇÉí 
ÇÉäë ãçí åçêêI ÇÉäë ãçí î®ëíÉê çÅÜ ã∏íë á ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå á Ñçêã ~î Éå 
Òíê~ííÒK fåçã çãê™ÇÉí Ñáååë ë~ãã~åä~Öí NS ™âÉêíÉÖ~êI î~ê~î ÇÉ ÑäÉëí~ ®ê 

üê
NVVR

páÇ~ NPN çÑ QVS



ëâ~Ç~ÇÉK aÉ ÄÉÖê®åë~ë ~î Ü~âI ëíÉåî~ää~êI íÉêê~ëëâ~åíÉê çÅÜ á íî™ Ñ~ää ~î 
Éå àçêÇî~ääK s~åäáÖÉå äáÖÖÉê íî™ ÉääÉê ÑäÉê~ íÉÖ~ê ë~ãä~ÇÉ áåíáää î~ê~åÇê~K 
bíí ìåÇ~åí~Ö ®ê Éå âçåâ~îI ÄäçÅâÑçêãáÖ ™âÉê ëçã ÄÉÖê®åë~ë ~î Éå 
ëíÉåî~ääK p~ãã~åä~Öí Ñáååë NQ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå áåçã çãê™ÇÉíK f íî™ Ñ~ää 
Ñ∏êÉâçããÉê ∏îÉêä~ÖêáåÖ~êI å™Öçí ëçã áåÇáâÉê~ê ~íí çãê™ÇÉí Ü~ê Äêìâ~íë 
ìåÇÉê ÑäÉê~ ëâÉÇÉåK fåçã çãê™ÇÉí Ñáååë çÅâë™ Éå ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖK

^î ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖÉå Ñê~ãÖáÅâI ~íí ÇÉí áåíÉ Ñáååë å™Öçå Äçéä~íë 
áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK a®êÉãçí Ñê~ãâçã Éå ~îä™åÖ ëíÉåë~ãäáåÖ 
ëçã ë~ååçäáâí ®ê Éíí êÉëìäí~í ~î ®äÇêÉ çÇäáåÖK fåÖ~ ÑóåÇ ÖàçêÇÉëK 
lÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êå~ ®ê ëî™êÇ~íÉê~ÇÉK m™ Éå ä~åíã®íÉêá~âí Ñê™å NUOU 
Ñáååë ÇçÅâ áåÖÉå ™âÉêã~êâ ã~êâÉê~ÇK hçäéêçîÉê Ü~ê í~Öáíë ÇÉäë Ñê™å Éå 
™âÉêíÉÖI ÇÉäë ìåÇÉê Éå ëíÉåî~ääK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oáåâ~Äó TPWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

páÇ~ NPO çÑ QVS



^fp kê
NOO

k~ãåLéä~íë
e~ääëÄÉêÖë âóêâ~I bâÉÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ åóÇê~ÖåáåÖ ~î äçâ~äî®Ö~ê ä®åÖë î®ëíê~ ëí~ãÄ~å~å 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ~î íî™ Äçéä~íëä®ÖÉå á íê~âíÉå ~î 
e~ääëÄÉêÖë ëçÅâÉåâóêâ~K aÉå î®ëíê~ Äçéä~íëÉå Eê~® NVUF ÄÉä®ÖÉå ëíê~ñ 
ë∏ÇÉê çã âóêâ~å ìéëâ~íí~ë íáää NNORãOI î~ê~î PRMãO ìíÖ∏êë ~î Éíí MIQ 
ã íàçÅâí ëâ®êîëíÉåëä~ÖÉêK f ~åëäìíåáåÖ íáää ëâ®êîëíÉåëä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ëíçäéÜ™äI Öêçé~ê çÅÜ Ü®êÇ~êK aÉå ∏ëíê~ Äçéä~íëÉå Eê~® NVTF äáÖÖÉê é™ Éå 
Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ Éíí ÜìåÇê~í~ä ãÉíÉê ∏ëíÉê çã âóêâ~åK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë Éíí Äçéä~íëçãê™ÇÉ çã OROM ãOI ãÉÇ 
Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä Öêçé~ê ë~ãí ÄçííÉå ~î Éíí çÇäáåÖëê∏ëÉK

üê
NVVR

páÇ~ NPP çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

e~ääëÄÉêÖ NVUWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ääëÄÉêÖ

e~ääëÄÉêÖ NVTWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ääëÄÉêÖ

páÇ~ NPQ çÑ QVS



^fp kê
NNQ

k~ãåLéä~íë
bäÇî~ää~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇI lÇÇ gçÜ~åëÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåë®ííåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNULbOM ãÉää~å ^êÄçÖ~ 
çÅÜ £êÉÄêç Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë Éå ëíÉåë®ííåáåÖI ê~® OVI á dä~åëÜ~ãã~ê 
ëçÅâÉåK píÉåë®ííåáåÖÉå î~ê V ãÉíÉê á Çá~ãÉíÉê çÅÜ Åáêâ~ MIP ãÉíÉê Ü∏ÖI 
ãÉÇ Éå î®äÄÉî~ê~Ç â~åíâÉÇà~K fåÖ~ ÑäÉê~ Öê~î~ê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë á 
çãê™ÇÉíK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê OVWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

páÇ~ NPR çÑ QVS



^fp kê
NNT

k~ãåLéä~íë
eìëÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ qÜçêëÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~íI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNULbOM ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ ^äî®åÖ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë Éå Äçéä~íë ë∏ÇÉê çã eìëÄóK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
çãÑ~íí~ê óíçê é™ Ä®ÖÖÉ ëáÇçê çã ÄÉÑáåíäáÖ bNULbOMK m™ ÇÉå åçêê~ ëáÇ~å 
~î î®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇáÑÑìë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á â~åíÉå ~î Éå ÄÉÄóÖÖÇ íçãíK 
qçãíã~êâÉå çãÑ~íí~ÇÉë áåíÉ ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~I ãÉå ÄÉÇ∏ãë ìíÖ∏ê~ 
ÅÉåíêìã ~î ÇÉå Äçéä~íë î~êë éÉêáÑÉêá åì ìåÇÉêë∏âíëK sáÇ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖ 
é™ Éíí áåíáää ÄÉä®ÖÉí áãéÉÇáãÉåí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ç®êÉãçí ÉåÄ~êí êÉÅÉåí~ 
ä®ãåáåÖ~êK m™ ë∏Çê~ ëáÇ~å ~î î®ÖÉå åçíÉê~ÇÉë Ñê®ãëí ÇáÑÑìë~ ä®ãåáåÖ~ê á 
™âÉêã~êâK f ~åëäìíåáåÖ íáää Éå ë∏ÇÉê çã î®ÖÉå ÄÉä®ÖÉå íçãí ÉñéçåÉê~ÇÉ 
Éíí ëÅÜ~âí âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK qçãíã~êâÉå é™ Ä™Ç~ 
ëáÇçê çã î®ÖÉå ®ê ãóÅâÉí é™îÉêâ~Ç á ëÉå íáÇI ãÉå ÇÉí Ñáååë ÉîÉåíìÉääí 
ëé™ê ~î íÉêê~ëëÉêáåÖ é™ ÇÉå ë∏Çê~ ëáÇ~å çÅÜ Éå ®äÇêÉ ÜìëÖêìåÇ é™ ÇÉå 
åçêê~ ëáÇ~åK

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí á ~åëäìíåáåÖ íáää Éíí áãéÉÇáãÉåíI ëçã 
ÉåäáÖí s®ÖîÉêâÉíë â~êíçê âçããÉê ~íí í~ë á ~åëéê™â Ñ∏ê Éå íî®êÖ™ÉåÇÉ 
î®ÖK aÉåå~ åó~ î®Ö âçããÉê Ñìääëí®åÇáÖí ~íí ÇÉãçäÉê~ ÜÉä~ 
áãéÉÇáãÉåíÉí ë~ãí ÇÉ çî~å å®ãåÇ~ íçãíÉêå~I ãÉÇ ÇÉê~ë ä®ãåáåÖ~ê 

üê
NVVR

páÇ~ NPS çÑ QVS



Ñê™å Ñ∏êÜáëíçêáëâ êÉëéÉâíáîÉ ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK s®Öçãê™ÇÉí Ü~ê áåíÉ 
áåÖ™íí á ÇÉå åì ~âíìÉää~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê NUVWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

páÇ~ NPT çÑ QVS



^fp kê
NON

k~ãåLéä~íë
e~ääëÄÉêÖë âóêâ~I bâÉÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ëâ®êîëíÉåëÑ∏êÉâçãëí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉåI ëä~ÖÖI âî~êíë çÅÜ Ñäáåí~

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê Éå çãä®ÖÖåáåÖ ~î ÇÉí äçâ~ä~ î®Öå®íÉí ãÉää~å e~ääëÄÉêÖ çÅÜ 
£îÉêëí~ ìåÇÉêë∏âíÉë íî™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉêI ê~® NVT çÅÜ NVU á 
e~ääëÄÉêÖë ëçÅâÉåK c∏êëíå®ãåÇ~ äçâ~ä ®ê ÄÉä®ÖÉå îáÇ £îÉêëí~I Ü®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íìåå~ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ëâ®êîëíÉåI Öêçé~êI Ü®êÇ~êI çÅÜ 
ëíçäéÜ™äK j~êâÉå î~ê âê~ÑíáÖí ëíÉåÄìåÇÉåI ãÉå ÇÉí Ñ~ååë ëíÉåê∏àÇ~ óíçê 
çÅÜ Ü®ê î~ê ~åä®ÖÖåáåÖëí®íÜÉíÉå ëí∏êëíK sáëë~ ~î ëíçäéÜ™äÉå Ü~ê íêçäáÖÉå 
áåÖ™íí á å™Öçå Ñçêã ~î Ü®Öå~ÇëóëíÉã Ñ∏ê ~íí ~îÖê®åë~ ÇÉ ëíÉåê∏Çà~ 
óíçêå~K

o~® NVU ®ê ÄÉä®ÖÉå ë∏ÇÉê çã e~ääëÄÉêÖë ëçÅâÉåâóêâ~ m™ ÇÉåå~ äçâ~ä 
ìíÖàçêÇÉ Éíí ìéé íáää MIR ãÉíÉê âê~ÑíáÖí ëâ®êîëíÉåëä~ÖÉê Éíí ÇçãáåÉê~åÇÉ 
áåëä~ÖI ä~ÖêÉí í®ÅâíÉ Éå óí~ é™ ìåÖÉÑ®ê PMMãOK f ëâ®êîëíÉåëä~ÖêÉí Ñ~ååë 
Ñ∏êìíçã ëíÉåI âçä çÅÜ ëçí ®îÉå áåëä~Ö ~î Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉå ë~ãí 
ëä~ÖÖK f ~åëäìíåáåÖ íáää ä~ÖêÉí Ñ∏êÉâçã Öêçé~ê çÅÜ Ü®êÇ~êK

f éäçÖä~ÖêÉí é™ Ä®ÖÖÉ Äçéä~íëÉêå~ Ñ∏êÉâçã áåëä~Ö ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëéáâ 
çÅÜ Ü®ëíëâçë∏ãK

üê
NVVR

páÇ~ NPU çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

e~ääëÄÉêÖ NVTWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ääëÄÉêÖ

e~ääëÄÉêÖ NVUWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ääëÄÉêÖ

páÇ~ NPV çÑ QVS



^fp kê
NUU

k~ãåLéä~íë
ûëéäìåÇ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ qÜçêëÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
âÉê~ãáâI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~Ç ~î bNULbOM ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ ^äî®åÖ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë á ™âÉêã~êâ Eê~® TNF çÅÜ Éå 
íçêéä®ãåáåÖ Eê~® SRF îáÇ ûëéäìåÇ~ á oáåâ~Äó ëçÅâÉåK

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î Äçéä~íëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇI Éå ëí∏êêÉ 
ëíÉåë~ãäáåÖ çÅÜ ÑäÉê~ ëÉåíáÇ~ ÇáâÉåI ãÉå áåÖÉåíáåÖ ëçã íóÇÉê é™ Éå ãÉê 
çãÑ~íí~åÇÉ ~âíáîáíÉí áåçã ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã ÄÉê∏êë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK 
jÉê çãÑ~íí~åÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñáååë íêçäáÖÉå ä®åÖêÉ åçêê êÉëéÉâíáîÉ 
ä®åÖêÉ ë∏ÇÉê ìí Ñê™å î®ÖÉåK

qçêéä®ãåáåÖÉå ÄÉÑ~åå ëáÖ ë∏ÇÉê çã î®ÖÉå á Éíí ëâçÖëé~êíáK pà®äî~ 
ÜìëÖêìåÇÉå ÄÉÑáååÉê ëáÖ ìí~åÑ∏ê ëà®äî~ î®Öçãê™ÇÉíI ãÉå á ÇÉå ÇÉä ~î 
çãê™ÇÉí ëçã Öê®åë~ê íáää íçêéä®ãåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉå 
âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ çãÑ~íí~åÇÉ ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâ çÅÜ áåëä~Ö ~î Äê®åÇ ëíÉå 
çÅÜ ëä~ÖÖK pÅÜ~âíÉå ìåÇÉêë∏âíÉë ãÉÇ ãÉí~ääÇÉíÉâíçêK k®êã~êÉ î®ÖÉå 
Ñáååë çÅâë™ Éå â®ää~êÖêìåÇ î~êë ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Üìëä®ãåáåÖÉå Ä∏ê 
Ñ~ëíëí®ää~ëK mä~íëÉå Ä∏ê ìåÇÉêë∏â~ë å®ê ëâçÖÉå ~îîÉêâ~íëK

üê
NVVR

páÇ~ NQM çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oáåâ~Äó TNWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

páÇ~ NQN çÑ QVS



^fp kê
NUT

k~ãåLéä~íë
hçäà~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ qÜçêëÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~íI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~Ç ~î bNULbOM ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ ^äî®åÖ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë ÇÉä~ê ~î Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë ëçã é™íê®ÑÑ~íë îáÇ ÇÉå 
Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ìíêÉÇåáåÖÉåK f î®ëíëäìííåáåÖÉå áåîáÇ î®ÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí 
~åí~ä Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI ãÉëí~ÇÉäë Öêçé~ê çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ãÉå 
çÅâë™ Éíí Ñ™í~ä ëíÉåëâçÇÇ~ ëíçäéÜ™äK lãê™ÇÉí ÄÉÇ∏ãë áåíÉ Ü~ éçíÉåíá~ä 
Ñ∏ê Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ Ç™ ÇÉå ÇÉä ~î Äçéä~íëÉå ëçã Ñ~ääÉê áåçã 
î®Öçãê™ÇÉí ®ê ãóÅâÉí äáíÉåI çÅÜ íêçäáÖíîáë ìíÖ∏ê ìíâ~åíÉå íáää Éå 
Ñçêåä®ãåáåÖ ãÉÇ Éå ÜìîìÇë~âäáÖ ìíÄêÉÇåáåÖ åçêê çã ÇÉí åì ~âíìÉää~ 
çãê™ÇÉíK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ ÇÉå Ö~ãä~ î®ÖÉå Ñê™å 
Ö™êÇ~êå~ îáÇ ëà∏å ìéé íáää Ö~ãä~ ^êÄçÖ~î®ÖÉåK aÉä~ê ~î 
î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖÉå Ñ~ååë á Éíí ëÅÜ~âí ë∏ÇÉê çã î®ÖÉåI çÅÜ Éå íóÇäáÖ 
íÉêê~ëëâ~åíI ÇÉäîáë ëíÉåëâçÇÇI ™íÉêÑ~ååë é™ ÇÉå åçêê~ ëáÇ~å ~î î®ÖÉåK

üê
NVVR

páÇ~ NQO çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oáåâ~Äó NSWO £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

páÇ~ NQP çÑ QVS



^fp kê
S

k~ãåLéä~íë
qàìÖÉëí~íçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~Öåìë ^êíìêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìã

cóåÇ
ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíëI ~îëä~Ö çÅÜ êÉÇëâ~é á Ñäáåí~I Eíî®êéáäI ëéÉíëå~ÅâáÖ óñ~I 
ëâê~é~FI íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâ Eëâ®êîçê Ñê™å íê~ííÄ®Ö~êÉI âê~ÖÑä~ëâ~I 
äÉêëâáîçêFI äÉêâäáåáåÖLÄê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå íáÇáÖåÉçäáíáëâ Äçéä~íëI qàìÖÉëí~íçêéI 
áåÑ∏ê ÄóÖÖÉí ~î j®ä~êÄ~å~å Eà®êåî®ÖF ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ ^êÄçÖ~K 
_çéä~íëÉå î~ê âê~ÑíáÖí é™îÉêâ~Ç ~î ëÉåíáÇ~ íçêéÄÉÄóÖÖÉäëÉI ÇÉä~ê ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå î~ê ÄÉä®ÖÉå á Ö~ãã~ä çÇäáåÖëã~êâ ëçã ã~êâÄÉêÉííë çÅÜ 
éä~åíÉê~íë ãÉÇ Öê~åK

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íê~ííÄ®Ö~êÄçéä~íë ãÉÇ ëé™ê ÉÑíÉê Éíí 
ëíçäéÄóÖÖí ãÉëìä~ÜìëI NR ñ S ãI ~î ãçëëÄóíóéK bíí ëíóÅâÉ áÑê™å 
Äçëí~ÇëÜìëÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå rJÑçêã~Ç ê®åå~I TIR ñ QIR ëçã íçäâ~ë ëçã 
ëé™ê ÉÑíÉê Éå ÄóÖÖå~Ç ëçã ìíáÑê™å ÑóåÇã~íÉêá~äÉí ÄÉÇ∏ãë Ü~ ~åî®åíë á 
êáíìÉää~ ë~ãã~åÜ~åÖK

cóåÇã~íÉêá~äÉí Ñê™å ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå áåâäìÇÉê~ê ëâ®êîçê Ñê™å 
íê~ííÄ®Ö~êÉI âê~ÖÑä~ëâçê çÅÜ äÉêëâáîçêK _ä~åÇ ëíÉåÑóåÇÉå ã®êâë å~ÅâÉå 
íáää Éå ëéÉíëå~ÅâáÖ Ñäáåíóñ~ ~î káÉäëÉåë íóé PI ë~ãí Éå íî®êéáä 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå ëä~ÖÉå ìê ë~ãã~ óñ~K

üê
NVVR

páÇ~ NQQ çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê NVRWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

páÇ~ NQR çÑ QVS



^fp kê
NMO

k~ãåLéä~íë
hê®ãéäáåÖÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäíI rééë~ä~ råáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`ÉÅáäá~ oáåÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ê∏ëÉåI Ç~ããî~ää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê ÄóÖÖÉí ~î à®êåî®ÖÉå j®ä~êÄ~å~å ìåÇÉêë∏âíÉë íî™ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êLê∏ëÉå ë~ãí Éå Ç~ããî~ää á íê~âíÉå ~î hê®ãéäáåÖÉK aÉ 
ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ ®ê ã∏àäáÖÉå Öê®åëê∏ëÉåK a~ããî~ääÉå 
î~ê NP ãÉíÉê ä™åÖI NIT ãÉíÉê ÄêÉÇ çÅÜ ÜÉäí ìééÄóÖÖÇ ~î ë~åÇK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

cÉääáåÖëÄêç SPVWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ cÉääáåÖëÄêç

cÉääáåÖëÄêç SQMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ cÉääáåÖëÄêç

páÇ~ NQS çÑ QVS



^fp kê
NMP

k~ãåLéä~íë
hê®ãéäáåÖÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäíI rééë~ä~ råáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåë®ííåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê\

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê ÄóÖÖÉí ~î à®êåî®ÖÉå j®ä~êÄ~å~å ìåÇÉêë∏âíÉë Éå ëâ~Ç~Ç 
ëíÉåë®ííåáåÖ ë∏ÇÉê çã hê®ãéäáåÖÉK dê~îÉå î~ê S ãÉíÉê á Çá~ãÉíÉêI MIR 
ãÉíÉê Ü∏Ö çÅÜ Ü~ÇÉ Éå êìåÇ~Ç ÑçêãK dê~îÉå î~ê ëâ~Ç~Ç ~î Éå åó~åä~ÖÇ 
~êÄÉíëî®ÖI áåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ìêëéêìåÖäáÖí ä®ÖÉI ãÉå á çãëÅÜ~âí~ÇÉ 
ã~ëëçê á~âííçÖë Äê®åÇ~ ÄÉåI ëçí çÅÜ âçäK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

cÉääáåÖëÄêç SPUWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ cÉääáåÖëÄêç

páÇ~ NQT çÑ QVS



^fp kê
OQV

k~ãåLéä~íë
qêóÅâÉêáÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
áëä®ÖÖI ëâçÇÉä~êI ä~ÖÖâ®êäëêÉëíÉêI ÄÉå çÅÜ óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ä®ãåáåÖ~ê ëçã Ñê~ãâçããáí á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ã~êâ~êÄÉíÉå ëçã é™ÖáÅâ á lÇÇ cÉääçïÛë â®ää~êäçâ~äÉêK sáÇ ÇÉå 
Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ÄÉëáâíåáåÖÉå î~ê Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ á ÇÉå î®ëíäáÖ~ëíÉ 
â®ää~êäçâ~äÉå ëóåäáÖK píÉåä®ÖÖåáåÖÉå î~ê ÇÉäîáë Äçêíí~ÖÉå á äçâ~äÉåë 
ëóÇî®ëíê~ ÇÉä çÅÜ Ç®ê Ü~ÇÉ ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉê Ääçííä~ÖíëK f ÇÉí íáää 
ëóåÉë áåí~âí~ âìäíìêä~ÖêÉí Ñê~ãâçã êÉëíÉê ~î Éå íê®âçåëíêìâíáçåK f ÇÉå 
ãÉääÉêëí~ â®ää~êäçâ~äÉå Ñ~ååë ìåÇÉê ÖçäîÄÉä®ÖÖåáåÖÉå Éíí MIMRJMINM 
ãÉíÉê íàçÅâí ê~ëÉêáåÖëJä~ÖÉê çÅÜ Ç®êìåÇÉê íáää ëóåÉë çëí∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉêK 
f ÇÉå ∏ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î â®ää~êäçâ~äÉå î~ê áåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ~åÇê~ 
ä®ãåáåÖ~ê ëóåäáÖ~K bÑíÉê ìíÑ∏êÇ ÄÉëáâíåáåÖ ~îÄê∏íë ã~êâ~êÄÉíÉå~ çÅÜ 
rs Ñ∏êÉëäçÖ ~íí Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ëâìääÉ Ö∏ê~ëK

póÑíÉí ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê á Ñ∏êëí~ Ü~åÇ ~íí ë®íí~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê á êÉä~íáçå íáää ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ Çáíç ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ÖàçêÇ~ á ~åÖê®åë~åÇÉ çãê™ÇÉåI Ñê®ãëí âî~êíÉêÉí 
qêóÅâÉêáÉí NM EìåÇÉêë∏âí NVUUF çÅÜ âî _êçãëÖ™êÇÉå EìåÇÉêë∏âí NVTUFK 
c∏ê ÇÉíí~ ®åÇ~ã™ä î~ê Éå ìééÑ~ííåáåÖ çã âìäíìêä~ÖêÉåë íáÇëáååÉÜ™ää çÅÜ 
ÑóåÇã~íÉêá~äÉíë â~ê~âí®ê ~î áåíêÉëëÉK sáÇ~êÉ ~åë™Öë ÇÉí î~ê~ ã∏àäáÖí ~íí 

üê
NVVR

páÇ~ NQU çÑ QVS



ëíìÇÉê~ á îáäâÉå çãÑ~ííåáåÖ âìäíìêä~ÖêÉå Ü~ÇÉ ëí∏êíë ÉääÉê é™îÉêâ~íë ~î 
â®ää~êÄóÖÖÉí ë~ãí ~íí à®ãÑ∏ê~ ÄÉî~ê~åÇÉÑ∏êÜ™ää~åÇÉå~ ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉê á 
~åÇê~ çãê™ÇÉåK aÉëë~ ìééÖáÑíÉê ëâìääÉ á ëáå íìê äáÖÖ~ íáää ÖêìåÇ Ñ∏ê Éå 
âçëíå~ÇëÄÉê®âåáåÖ ~î Éå ÉîÉåíìÉää ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK

f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë íêÉ ëÅÜ~âí ENñO ãÉíÉêFK 
pÅÜ~âíÉå ä~ÇÉë à®ãí Ñ∏êÇÉä~í ∏îÉê ÜÉä~ Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å çÅÜ 
Ü~åÇÖê®îÇÉë ä~ÖÉêîáëK hìäíìêä~ÖêÉåë ã®âíáÖÜÉí ìééÖáÅâ íáää Éå ãÉíÉêK f 
âìäíìêä~ÖêÉí ëóåíÉë íóÇäáÖ~ ëâáâíåáåÖ~êK f ÇÉ íî™ ∏ëíäáÖ~ëíÉ ëÅÜ~âíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ∏îÉêëí Éíí çãê∏êí ëâáâí ëçã ã∏àäáÖÉå â~å ë®íí~ë á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î â®ää~êÉåK pâáâíÉí ë~âå~ÇÉë á ÇÉí î®ëíäáÖ~ëíÉ ëÅÜ~âíÉíI 
ãÉå ãçíëî~ê~ÇÉë Ü®ê ~î ÇÉå íáÇáÖ~êÉ ÄÉëâêáîå~ ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉåK k™Öçå 
ÉÖÉåíäáÖ âêçåçäçÖáëâ âçééäáåÖ Ü®ê ÉãÉää~å íáää®í ÉãÉääÉêíáÇ áåíÉ ÇÉå 
ÄÉÖê®åë~ÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK

råÇÉê ÇÉëë~ ∏îêÉ ëâáâí Ñê~ãíê®ÇÇÉ á î®ëíê~ ÇÉäÉå Éå ëóääëíÉåëê~ÇK f ÇÉí 
ãÉääÉêëí~ ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~åÇÉ êÉëíÉê ~î Éíí ëéáëÑìåÇ~ãÉåíI ë~ãí ÇÉä~ê ~î 
Éå î®ÖÖäáåàÉK f ÇÉí ∏ëíäáÖ~ëíÉ ëÅÜ~âíÉí âìåÇÉ áåÖ~ âçåëíêìâíáçåëÇÉí~äàÉê 
á~âíí~Ö~ëK dÉåçãÖ™ÉåÇÉ Ñ~ååë ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê ìåÇÉê ÇÉëë~ 
ä®ãåáåÖ~êK båÇ~ëí á ÇÉå î®ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå âìåÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉê á Ñçêã 
~î Éå Ö®êÇÉëÖ™êÇLÜ®Öå~Ç çÅÜ Éå ÜìëÖêìåÇ âçåëí~íÉê~ëK ^íí 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê áåíÉ âìåÇÉ Ñ~ëíëí®ää~ë á ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âí çÅÜ ÇÉ QJR 
ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ ä~ÖêÉåI â~å ÄÉêç é™ ~íí ÉåÇ~ëí Éå ãóÅâÉí ÄÉÖê®åë~Ç ÇÉä 
~î ëÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë íáää çê∏êÇ åáî™I ë~ãã~åí~ÖÉí Å~ Éå âî~Çê~íãÉíÉêK

aÉí ÑóåÇã~íÉêá~ä ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçãáåÉê~ë ~î ëâçÇÉä~êI 
ä~ÖÖâ®êäëÑê~ÖãÉåí çÅÜ ÄÉåK båÇ~ëí á ÇÉ ∏îêÉ ä~ÖêÉå âìåÇÉ âÉê~ãáâ 
âçåëí~íÉê~ëI Ñê®ãëí óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëK k™Öçå ãÉê ÇÉí~äàÉê~Ç Ç~íÉêáåÖ ~î ÇÉ 
çäáâ~ ä~ÖêÉå â~å ®ååì áåíÉ éêÉëÉåíÉê~ë çÅÜ áåÖ~ ÇÉåÇêçâêçåçJäçÖáëâ~ 
Ç~íÉêáåÖ~ê ~î îÉÇéêÉé~ê~í Ü~ê á ëâêáî~åÇÉ ëíìåÇ ÖÉåçãÑ∏êíëK ríáÑê™å 
ëâçã~íÉêá~äI Ñ∏êÉâçãëí ~î áëä®ÖÖ ÉíÅI íçêÇÉ ÉãÉääÉêíáÇ ÇÉ ∏îêÉ ãÉÇÉäíáÇ~ 
ä~ÖêÉå Ü®êê∏ê~ Ñê™å NPMMJí~äK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ NQV çÑ QVS



^fp kê
ORM

k~ãåLéä~íë
råáîÉêëáíÉíÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äóíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI Ñ~à~åë çÅÜ à®êåÑ∏êÉã™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç î®ÖÄóÖÖå~íáçå á çãê™ÇÉí Ñ∏ê qóÄÄäÉ Äóíçãí 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK k~ãåÉí qóÄÄäÉ çãå®ãåë á ÇÉí 
ëâêáÑíäáÖ~ â®ääã~íÉêá~äÉí Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå NOVNK m™ NTST ™êë ëíçêëâáÑíÉëâ~êí~ 
∏îÉê qóÄÄäÉ Äó â~å ÑÉã íçãíÑáÖìê~íáçåÉê ìêëâáäà~ë Ç®ê íçãíëíêìâíìêÉå 
~åíóÇÉê ~íí ÇÉí î~êáí Éå ê~ÇÄóK bñéäç~íÉêáåÖÉå ëâìääÉI ÉåäáÖí ®äÇêÉ 
â~êíã~íÉêá~äI ÄÉê∏ê~ ÄóíçãíÉåë ëóÇî®ëíê~ Ü∏êåK
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãâçã âìäíìêä~ÖÉê î~êë ã®âíáÖÜÉí ìééÖáÅâ íáää 
MIN ãK f âìäíìêä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑóåÇ ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åë çÅÜ 
à®êåÑ∏êÉã™äK qáÇëã®ëëáÖí íçêÇÉ ÑóåÇÉå Ü®êê∏ê~ Ñê™å NSMM J NTMMJí~äK f 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÇÉä Ñê~ãâçã Éå êÉÅÉåí ÜìëÖêìåÇ ãÉÇ 
íáääÜ∏ê~åÇÉ çÇäáåÖëóí~K

üê
NVVR

páÇ~ NRM çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç NRVWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ NRN çÑ QVS



^fp kê
ORO

k~ãåLéä~íë
råáîÉêëáíÉíÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î åó~ ëíìÇÉåíÄçëí®ÇÉê îáÇ 
e∏Öëâçä~å á £êÉÄêçK lãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåíáää båÄìëâ~Ä~ÅâÉå Eê~® NVFI Éíí 
~î £êÉÄêç ä®åë ëí∏êëí~ à®êå™äÇÉêëÖê~îÑ®äíK ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ áåíÉ é™ 
å™Öê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç NVWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ NRO çÑ QVS



^fp kê
NNS

k~ãåLéä~íë
dä~åëÜ~ãã~êëJeìëÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉå~ cäçÇáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Äóíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ E_ffWQFI âêáíéáéëÑê~ÖãÉåíI 
Éå ÄêçÇÇI ëéáâI ëä~ÖÖI Éå êáåÖÑçêã~Ç ÖìäÇíÉåI éçêëäáåI íÉÖÉäI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI 
ÇàìêÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê áåíáää eìëÄó ÄóíçãíI 
Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖÉí ~î åó bNULbOM ãÉää~å ^êÄçÖ~ çÅÜ 
£êÉÄêçK fåçã ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí ìééíçÖë QT ëÅÜ~âíI íçí~äí TUM 
ä∏éãÉíÉêI ëçã ã~ëâáåëÅÜ~âí~ÇÉë åÉÇ íáää ÇÉí ~íí ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉääÉê Ç®ê ë™Ç~å~ ë~âå~ÇÉëI åÉÇ íáää çê∏êÇ ã~êâK a®êíáää 
Ü~åÇÖê®îÇÉë ÑÉã Åáêâ~ NIRJO ñ NIRJO ãÉíÉê ëíçê~ óíçê á å™Öê~ ~î ÇÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉ âìäíìêä~ÖêÉåK ^ää~ ëÅÜ~âí ìíçã íî™ ÇêçÖë á î~Ç ëçã áÇ~Ö ®ê 
éä∏àÇ ™âÉêã~êâK

aÉ âìäíìêä~ÖÉê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~ê ìéé íáää MIR ãÉíÉê íàçÅâ~ çÅÜ ÄÉëíçÇ 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î äÉêáÖ~ Üìãìëä~ÖÉêI ÇÉ áååÉÜ∏ää ÇÉäîáë êáâäáÖí ãÉÇ 
ëâ®êîëíÉåK f ä~ÖêÉå Ñ∏êÉâçã Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë E_ffWQFI 
âêáíéáéëÑê~ÖãÉåíI Éå ÄêçÇÇI ëéáâI ëä~ÖÖI Éå êáåÖÑçêã~Ç ÖìäÇíÉåI éçêëäáåI 
íÉÖÉä çÅÜ Ñ∏åëíÉêÖä~ëK _ä~åÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñ∏êÉâçã ëíçäéÜ™ä ãÉÇ çÅÜ 
ìí~å ëíÉåëâçåáåÖI ëóääëíÉå~êI ëíÉåÑìåÇ~ãÉåíI ëí∏êÜ™äI åÉÇÖê®îåáåÖ~ê çÅÜ 
Öêçé~êK bå ~î Öêçé~êå~ î~ê ÑóääÇ ãÉÇ ÇàìêÄÉåK

^åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê Ñ∏êÇÉä~ÇÉ ëáÖ é™ íêÉ Äçë®ííåáåÖëçãê™ÇÉåI 

üê
NVVR

páÇ~ NRP çÑ QVS



Éíí á ~åëäìíåáåÖ íáää eìëÄó Äóíçãí çÅÜ Éíí î~êÇÉê~ é™ áåíáää äáÖÖ~åÇÉ 
Ñ∏êÜ∏àåáåÖ~ê á ëóÇî®ëí êÉëéÉâíáîÉ ëóÇ∏ëíK hìäíìêä~ÖêÉå ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë á 
ë∏Çê~ ®åÇÉå ~î eìëÄó Äóíçãí Ü~ÇÉ Éå ìíÄêÉÇåáåÖ ëçã ëíê®ÅâíÉ ëáÖ 
ë∏ÇÉê çã ÄÉÑáåíäáÖ î®Öëíê®ÅâåáåÖI ÇÉ áååÉÜ∏ää Äáíîáë êáâäáÖí ãÉÇ 
ëâ®êîëíÉåK fåçã ÇÉíí~ çãê™ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
ëíçäéÜ™ä Eî~ê~î Éå ÇÉä ëíÉåëâçÇÇ~FI åÉÇÖê®îåáåÖ~êI Öêçé~êI ëóääëíÉå~ê 
ë~ãí Ü®êÇ~êK i®ãåáåÖ~êå~ á ~åëäìíåáåÖ íáää eìëÄó Äóíçãí ~åí~ë Ü®êê∏ê~ 
Ñê™å ãáåëí íî™ çäáâ~ éÉêáçÇÉêI Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ J íêçäáÖÉå à®êå™äÇÉê J çÅÜ 
Éå ëçã çãÑ~íí~ê åó~êÉ íáÇK m™ ÇÉí ëóÇ∏ëíê~ çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âìäíìêä~ÖÉêI ëçã á ∏ëíëäìííåáåÖÉå áååÉÜ∏ää êáâäáÖí ãÉÇ ëâ®êîëíÉå çÅÜ á 
î®ëíëäìííåáåÖÉå ãáåÇêÉ ã®åÖÇÉê ëâ®êîáÖ ëíÉå çÅÜ ëçíK f ~åëäìíåáåÖ íáää 
ÇÉëë~ ä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉåëâçÇÇ~ ëíçäéÜ™äI Éíí ëíÉåÑìåÇ~ãÉåíI 
åÉÇÖê®îåáåÖ~ê çÅÜ Öêçé~êK bîÉåíìÉääí ®ê ãÉêé~êíÉå ~î ä®ãåáåÖ~êå~ 
ë~ãíáÇ~I ãÉå ™íãáåëíçåÉ Éå äÉêÑóääÇ Öêçé ®ê Ñê™å åó~êÉ íáÇK fåçã ÇÉí 
ëóÇî®ëíê~ çãê™ÇÉí Ñ∏êÉâçã ëíçäéÜ™äI åÉÇÖê®îåáåÖ~êI ÉîÉåíìÉää~ 
ëóääëíÉå~ê ë~ãí Ñä®Åâ~ê ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉêI ÇÉí ®ê çë®âÉêí çã ä®ãåáåÖ~êå~ 
êÉéêÉëÉåíÉê~ê Éå ÉääÉê íî™ éÉêáçÇÉêK

p~ãã~åí~ÖÉí â~å ä®ãåáåÖ~êå~ áåçã ÇÉ íêÉ óíçêå~ Ç~íÉê~ë íáää à®êå™äÇÉê 
çÅÜ NTMMJNUMMJí~äK qêçäáÖÉå Ñ∏êÉâçããÉê ÇÉí ®îÉå ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å 
ãÉää~åäáÖÖ~åÇÉ éÉêáçÇÉêI ëçã á ~îë~âå~Ç ~î ÑóåÇ çÅÜ ~å~äóëêÉëìäí~í áåíÉ 
â~å ìêëâáäà~ëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê PPWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê NURWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

páÇ~ NRQ çÑ QVS



^fp kê
OQS

k~ãåLéä~íë
lêãÉëí~I bâÉÄóJ^äãÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
pçÑá~ ^åÇÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ëÉåíáÇ~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI éä~íë Ñ∏ê ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
Äê®åÇ äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ÖÉåçãÑ∏êíë áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå s^J
äÉÇåáåÖ ãÉää~å lêãÉëí~ çÅÜ bâÉÄó J ^äãÄóI £êÉÄêçI k®êâÉK sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå Ñê~ãâçã íî™ äçâ~äÉê ~î ~åíáâî~êáëâí áåíêÉëëÉK _™Ç~ 
éä~íëÉêå~ ÄÉëí™ê ~î Äçéä~íëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êK sáÇ ÇÉå 
Éå~ Ü®êÇÉå âçã ã™ííäáÖí ãÉÇ Äê®åÇ äÉê~K fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí á 
∏îêáÖí Ñáååë Éå ãáäëíÉåI Éå çë®âÉê ëíÉåë®ííåáåÖI Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ë~ãí Éå éä~íë Ñ∏ê Éå Ä~ÅâëíìÖ~K

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç NSOWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

£êÉÄêç NSVWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

£êÉÄêç NVOWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

£êÉÄêç NOWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

£êÉÄêç NORWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ NRR çÑ QVS



^fp kê
OQR

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí _ê~åÇëí~íáçåÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ÇàìêÄÉåI Öä~ë EÜìëÜ™ääëJ çÅÜ Ñ∏åëíÉêÖä~ëFI â~âÉäI âÉê~ãáâ EÑ~à~åë çÅÜ 
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI ëéáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê Éå åóÄóÖÖå~íáçå áåçã âî~êíÉêÉí _ê~åÇëí~íáçåÉå á £êÉÄêç ëí~Ç 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
äáÖÖÉê çãÉÇÉäÄ~êí î®ëíÉê çã çÅÜ åÉÇ~å ÇÉí ™ëâê∏å Ç®ê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ 
ëí~ÇÉå äÉÖ~íK råÇÉê NSMMJ çÅÜ NTMMJí~äÉå âçã çãê™ÇÉå î®ëíÉê çÅÜ ∏ëíÉê 
çã ™ëÉå ~íí í~ë á ~åëéê™â Ñ∏ê ÄÉÄóÖÖÉäëÉK f ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìéé íáää NIO ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉê áåçã Éå Å~ PTM 
ãO ëíçê óí~K e®ê Ñê~ãâçã ®îÉå Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ çÅÜ Éå ÄêìååI ãÉå á 
∏îêáÖí áåÖ~ ëé™ê ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉK

üê
NVVR

páÇ~ NRS çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ NRT çÑ QVS



^fp kê
NVU

k~ãåLéä~íë
pâ®îá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ éä~åÉê~Ç âìêîê®íåáåÖ ä®åÖë î®ëíê~ ëí~ãÄ~å~å ãÉää~å 
e~ääëÄÉêÖ çÅÜ i~ñ™ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ê~® 
OQM á sáÄó ëåI k®êâÉK fåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí PNMM 
ãO ëíçêí çãê™ÇÉ ãÉÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ 
Öêçé~êK _çéä~íëçãê™ÇÉí î~ê âê~ÑíáÖí ëâ~Ç~í ~î ™âÉêÄêìâK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OQMWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ NRU çÑ QVS



^fp kê
NNO

k~ãåLéä~íë
qáÇÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçÜå eÉÇäìåÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇK åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
íÉÖÉäI Äê®åÇ~ ÄÉåI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î bNULbOM 
ãÉää~å ^êÄçÖ~ çÅÜ £êÉÄêçK sáÇ Éå áåäÉÇ~åÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ á ~ìÖìëíá 
NVVR Ü~ÇÉ Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ ëíÉåë~ãäáåÖ~ê ëçã íçäâ~ÇÉë ëçã Öê~î~ê 
é™íê®ÑÑ~íë áåçã ÇÉå åì ~âíìÉää~ óí~åK aÉå ìí∏â~ÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
îáë~ÇÉ ~íí ä®ãåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î Éå ëíÉåë~ãäáåÖ çÅÜ Éå ~îÑ~ääëÖêçéK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê NTMWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

páÇ~ NRV çÑ QVS



^fp kê
OQU

k~ãåLéä~íë
eà®äã~êëÄÉêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^r £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ
âî~êíë~îëä~ÖI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç Éñéäç~íÉêáåÖ á Ñçêã ~î Éå s^JäÉÇåáåÖ 
ãÉää~å lêãÉëí~ çÅÜ bâÉÄóJ^äãÄó âçã íî™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ~íí ÄÉê∏ê~ë J 
ê~®NVO çÅÜ ê~® NVP á £êÉÄêç ëçÅâÉåK cçêåä®ãåáåÖ~êå~ Ñê~ãâçã á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå ë®êëâáäÇ~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖ ëçã ÖàçêÇÉë ìåÇÉê 
î™êÉå NVVR EÇåê QONJNRVRJNVVRFK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
Ü®êÇ çÅÜ Éå ã∏êâÑ®êÖåáåÖ îáÇ ê~® NVOK sáÇ ê~® NVP Ñê~ãâçã Éå Ü®êÇK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç NVOWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

£êÉÄêç NVPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ NSM çÑ QVS



^fp kê
TT

k~ãåLéä~íë
k®ëÄóI cÉääáåÖëÄêç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
pçÑá~ ^åÇÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI â®ää~êÖêìåÇI íçêéä®ãåáåÖI âçäÄçííÉå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ÖÉåçãÑ∏êíë áåÑ∏ê çãÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö OQVI 
Ñ∏êÄá cê∏îáI k®ëÄó çÅÜ cÉääáåÖëÄêç ëçÅâå~êI s®ëíã~åä~åÇI £êÉÄêç ä®åK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ñçêåä®ãåáåÖ á Ñçêã ~î Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
Äçéä~íëK aÉëëìíçã Ñáååë áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Éå íçêéä®ãåáåÖI íî™ 
â®ää~êÖêìåÇÉê çÅÜ Éå âçäÄçííÉåK xm™ Ää~åâÉííÉå ^åã®ä~åKKK êÉÇçîáë~ë 
ÉåÇ~ëí ê~® åìããÉê Ñ∏ê ÇÉå ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ íçêéä®ãåáåÖÉåzK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

cÉääáåÖëÄêç NTSWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ cÉääáåÖëÄêç

páÇ~ NSN çÑ QVS



^fp kê
NVV

k~ãåLéä~íë
pâ®îá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
pçÑá~ ^åÇÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
sáÇ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê Éå âìêîê®íåáåÖ ~î à®êåî®ÖÉå îáÇ 
_ìääíçêé á k®êâÉ Ñê~ãâçã Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íëK f ìíêÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éíí ëíçäéÜ™äK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáÄó OQMWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ NSO çÑ QVS



^fp kê
NNP

k~ãåLéä~íë
bäÇî~ää~ Äóíçãí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇI lÇÇ gçÜ~åëÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ê~® NUU EÄóíçãíF çÅÜ ê~® NVN EÄçéä~íëF 
á dä~åëÜ~ãã~ê ëçÅâÉåI áåÑ∏ê ìíÄóÖÖå~Ç ~î bNULbOM ãÉää~å ^êÄçÖ~ çÅÜ 
£êÉÄêçK o~® NUU ìíÖ∏êë ~î bäÇî~ää~ Äóíçãí çÅÜ îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
âçåëí~íÉê~ÇÉë Üáëíçêáëâ~ çÅÜ íáÇáÖ Üáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Éå 
íçêéÖêìåÇI Ü®Öå~ÇÉêI âìääÉêëíÉåëÖçäî çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêK aÉ Üáëíçêáëâ~ 
ä®ãåáåÖ~êå~ ∏îÉêä~Öê~ÇÉ ê~® NVN ëçã ìíÖàçêÇÉë ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉêI ëâ®êîëíÉåëä~ÖÉê ë~ãí ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ëçã Ü®êÇ~êI Öêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK

üê
NVVR

páÇ~ NSP çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê NUUWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê NVNWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

páÇ~ NSQ çÑ QVS



^fp kê
NRV

k~ãåLéä~íë
iáåÇÉëÄÉêÖ J dìäÇëãÉÇëÜóíí~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçåI pçÑá~ ^åÇÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êëíìÇáÉI ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öêìîçãê™ÇÉI Üóííçãê™ÇÉI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI éä~íë ãÉÇ íê~ÇáíáçåI 
Ñ®êÇî®ÖLî®ÖÄ~åâ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
rs _ÉêÖëä~ÖÉå Ü~ê ìíÑ∏êí Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êëíìÇáÉ ë~ãí ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê Éå çãÇê~ÖåáåÖ ~î Éå âê~ÑíäÉÇåáåÖ ãÉää~å 
dìäÇëãÉÇëÜóíí~å çÅÜ iáåÇÉëÄÉêÖ Ea~äâ~êäëÜóíí~åF á iáåÇÉ ëçÅâÉåI 
£êÉÄêç ä®åK c∏êëíìÇáÉå Ü~ê çãÑ~íí~í ãÉêé~êíÉå ~î ÇÉå Ñ∏ê ÇÉå ON 
âáäçãÉíÉê ä™åÖ~ ëíê®Åâ~å çÅÜ ìíêÉÇåáåÖÉå EÑ®äíáåîÉåíÉêáåÖ ë~ãí 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖF î~äÇ~ ÇÉä~ê Ç®ê ~îK ^êÄÉíÉí ãÉÇ Ñ∏êëíìÇáÉå 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ÜìîìÇë~âäáÖÉå ìåÇÉê Ü∏ëíÉå ™ê NVVRI ãÉÇ~å 
ìíêÉÇåáåÖëãçãÉåíÉí ëâÉíí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ äÉÇåáåÖëÄóÖÖÉí ìåÇÉê Ü∏ëíÉå 
™ê NVVVK

hê~ÑíäÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉå ÄÉê∏ê Éå íóéáëâ ÄÉêÖëä~ÖëÄóÖÇ îáäâÉí çÅâë™ 
~îëéÉÖä~íë á ~êÄÉíÉíë êÉëìäí~íK sáÇ dìäÇëãÉÇëÜóíí~å ÄÉê∏êÇÉë ã~êÖáåÉääí 
éä~íëÉå Ñ∏ê _ÉêÖëã~åëÜóíí~å Eê~® NRMF çÅÜ páäîÉêÖêìî~å Eê~® NQMFK 
sáÇ~êÉ åçíÉê~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê î~Ç ëçã ™íãáåëíçåÉ ÇÉäîáë â~å Ü®êê∏ê~ 
Ñê™å éêçëéÉâíÉêáåÖ ÉÑíÉê Äêóíî®êÇ ã~äãK 

s®ëíÉê çã cçêåÉÄçÇ~ åçíÉê~ÇÉë Éå ∏îÉêÖáîÉå Ñ®êÇî®ÖLî®ÖÄ~åâ Eê~® ROQF 
ëçã ìíÖ∏ê Éå Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ íáää ÇÉå åìî~ê~åÇÉ oáâëî®Ö SMK aÉå ~âíìÉää~ 

üê
NVVRI NVVV

páÇ~ NSR çÑ QVS



ëíê®Åâ~å â~å á â~êíã~íÉêá~äÉí ëé™ê~ë íáää NTMMJí~äÉíK f çãê™ÇÉí Ñáååë 
çÅâë™ Éíí é~ê ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Eê~® ONQ çÅÜ PPOFK aÉå ëÉå~êÉ ®ê 
ã~êâÉê~Ç ëçã Ä~ÅâëíìÖ~ é™ Éå â~êí~ Ñê™å NUSMJí~äÉíK f ∏îêáÖí â~å 
å®ãå~ë Öê®åëã~êâÉêáåÖ~ê á Ñçêã ~î Éå ëíÉåãìê çÅÜ Öê®åëëíÉå~êE\FK

f ~åëäìíåáåÖ íáää iáåÇÉëÄÉêÖI ëíê®Åâ~å ãÉää~å qçêéÜóíí~å çÅÜ içîáëÉÄÉêÖI 
âçåíêçääÉê~ÇÉë ÑÉã Äçéä~íëä®ÖÉå Ç®ê á Ñ∏êëí~ Ü~åÇ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
ä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ Ñ∏êî®åí~ëI ãÉå ìí~å ~íí ë™Ç~å~ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK p∏ÇÉê çã 
iáåÇÉëÄÉêÖ ÄÉê∏êë d~äÖÄÉêÖÉíI îáäâÉí á cçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉí ®ê åçíÉê~í 
ëçã Éå éä~íë ãÉÇ íê~Çáíáçå Eê~® OTSFK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáåÇÉ NQMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ NRMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ ONQWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ OTSWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉëÄÉêÖ

iáåÇÉ PPOWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ ROQWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

páÇ~ NSS çÑ QVS



^fp kê
NQU

k~ãåLéä~íë
h®êëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qçã~ë bâã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ E®äÇêÉ ê∏ÇÖçÇëFI à®êåÑ∏êÉã™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNULbOM ãÉää~å 
£êÉÄêç çÅÜ ^êÄçÖ~I ÖàçêÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ê~® NVVK 
_çéä~íëÉå ìééí®ÅâíÉë îáÇ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ëçã áåÖáÅâ á 
éêçàÉâíÉêáåÖë~êÄÉíÉíK _çéä~íëÉå î~ê ÄÉä®ÖÉå é™ âê∏å çÅÜ ëäìííåáåÖ~ê ~î 
Éå ëóÇî®åÇ ìÇÇÉ á ™âÉêã~êâK dÉåçã ÇÉëë ÅÉåíê~ä~ ÇÉä ä∏éíÉ Éå 
î®äÄÉÜ™ääÉå Ñ®Ö~í~K _çéä~íëÉåë ëíçêäÉâ ÄÉê®âå~ÇÉë íáää ãáåëí NMM ñ NPM 
ãÉíÉêK aÉå éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éíí PM ãÉíÉê ÄêÉíí çãê™ÇÉ 
ä®åÖë ãÉÇ åìî~ê~åÇÉ î®ÖK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íáçí~ä 
ÖäÉëí ìíëéêáÇÇ~ ~åä®ÖåáåÖ~êI î~ê~î íî™ ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå Ü®êÇK bå Ç~íÉêáåÖ 
Ñê™å Ü®êÇÉå ~åÖ~î QRMHJSM_mK _çéä~íëÉåë Ç~íÉêáåÖ çÅÜ â~ê~âí®ê â~å 
áåíÉ ~åëÉë âä~êä~ÖÇ ÉÑíÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK

üê
NVVS

páÇ~ NST çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáääâóêâ~ NVVWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ NSU çÑ QVS



^fp kê
NQV

k~ãåLéä~íë
h®êëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs jáíí £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qçã~ë bâã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ E®äÇêÉ ê∏ÇÖçÇëFI ÇÉä~ê ~î âêáíéáéçêI ëéáâ~êI ëä~ÖÖI ÇàìêÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNULbOM ãÉää~å 
£êÉÄêçJ^êÄçÖ~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ h®êëí~ 
ÄóI áåçã ê~® NUP çÅÜ OMMK o~® OMM ®ê Éå Äçéä~íëI ÄÉä®ÖÉå á ™âÉêã~êâ 
çÅÜ é™ Éíí áãéÉÇáãÉåíK bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí î~ê Å~ PMñNRM ãÉíÉê ëíçêí 
çÅÜ ÇÉä~ÇÉë ìåÖÉÑ®ê îáÇ ãáííÉå ~î Éå ®äÇêÉ Äóî®ÖK fåíáää ÇÉåå~ ëí™ê Éíí 
®äÇêÉ ëíÉåÜìëI ëçã ÉåäáÖí ìééÖáÑí ÑìåÖÉê~í ëçã ëçÅâÉåã~Ö~ëáåK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇêóÖí RM ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ñê®ãëí ~î íóéÉå 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ Öêçé~êK _ä~åÇ ÑóåÇÉå ã®êâíÉë ëíçê~ ã®åÖÇÉê ëä~ÖÖ 
ëçã ë~ååçäáâí ®ê êÉëíéêçÇìâíÉê Ñê™å Éå ëãÉÇà~ ëçã êÉîë å®ê ÇÉå 
åìî~ê~åÇÉ î®ÖÉå ÄóÖÖÇÉë ìåÇÉê NVRMJí~äÉíK qî™ NQ`JÇ~íÉêáåÖ~ê Ü~ê 
Öàçêíë î~ê~î ÇÉå Éå~ íêçäáÖÉå ë~ãã~åÑ~ääÉê ãÉÇ îÉêâë~ãÜÉíÉå îáÇ 
ëãÉÇà~åK aÉå ~åÇê~ Ç~íÉêáåÖÉå ~åÖÉê êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê çÅÜ ÇÉí ®ê 
ë~ååçäáâí ~íí ÇÉ íî™ Ç~íÉêáåÖ~êå~ ã~êâÉê~ê ÇÉ Ä™Ç~ íáÇëÜçêáëçåíÉê ëçã 
Ñáååë êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ Ää~åÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K 

o~® NUP ®ê êÉÖáëíêÉê~Ç ëçã Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ ëçã Ñáååë ìíã®êâí é™ 
Éå â~êí~ Ñê™å NSUVK aÉå Ö™ê ìåÇÉê å~ãåÉí j~äãÉå çÅÜ êÉéêÉëÉåíÉê~ê Éå 
ã~êÖáå~äÄÉÄóÖÖÉäëÉ á Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ íáää h®êëí~ ÄóK cçäâÉí é™ j~äãÉå î~ê 

üê
NVVS

páÇ~ NSV çÑ QVS



Ñê®ãëí çäáâ~ â~íÉÖçêáÉê ~î Ü~åíîÉêâ~êÉK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éíí 
ãáåÇêÉ çãê™ÇÉ á j~äãÉåë åçêê~ ÇÉäK f ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë Éíí ìéé íáää MIP ãÉíÉê íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê á 
î~êë ìåÇÉêâ~åí Ñ~ååë êÉëíÉê ~î Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖI Éå Çê®åÉêáåÖ ÉääÉê 
ã∏àäáÖÉå Éíí ÖçäîK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáääâóêâ~ NUPWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ OMMWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ NTM çÑ QVS



^fp kê
NRT

k~ãåLéä~íë
bâÉÄÉêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
lÇÇ gçÜ~åëÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
£ëíÉê çã íçêéÉí sáä~å Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë ìíâ~åíÉå ~î Éå Äçéä~íë áåÑ∏ê 
ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNULbOMK lãê™ÇÉí ìíÖ∏ê Éå ëâçÖëÄÉîìñÉå Ü∏àÇ ëçã 
ÖÉåçãâçêë~ë ~î ÇÉå åìî~ê~åÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåI ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçã 
~íí ÄÉê∏ê~ óíçê é™ Ä™Ç~ ëáÇçê çã ÄÉÑáåíäáÖ î®ÖK kçêê çã î®ÖÉå Ñê~ãâçã 
Éå Ü®êÇ ãÉÇ~å ÇÉí é™ ÇÉå ë∏Çê~ ëáÇ~å ÉåÇ~ëí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ çíóÇäáÖ~ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK f Éå êçíî®äí~ á ÇÉå åçêê~ â~åíÉå ~î 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìééí®ÅâíÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éå Ü®êÇK m™ Éíí ÑäÉêí~ä 
ëí®ääÉå á ëÅÜ~âíÉå Ñ~ååë Éíí íìååí âçää~ÖÉê ëçã îáë~ÇÉ ~íí Éå Äê~åÇ ÄÉê∏êí 
çãê™ÇÉí á å™Öçí ëâÉÇÉK 

_çéä~íëÉå Ü~ê ë~ååçäáâí ëáå ÜìîìÇë~âäáÖ~ ìíÄêÉÇåáåÖ é™ ÇÉí ë~åÇáÖ~ çÅÜ 
å™Öçí Ü∏ÖêÉ ÄÉä®Öå~ çãê™ÇÉí ÇáêÉâí åçêê çã ÇÉå Ñ∏êìåÇÉêë∏âí~ óí~åI 
çÅÜ ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉÇ∏ãë ìíÖ∏ê~ ÇÉå ë∏Çê~ ìíâ~åíÉå ~î 
Äçéä~íëçãê™ÇÉíK

üê
NVVS

páÇ~ NTN çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáääâóêâ~ NVSWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ NTO çÑ QVS



^fp kê
NRM

k~ãåLéä~íë
üëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs jáíí £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qçã~ë bâã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇ\I ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ E®äÇêÉ ê∏ÇÖçÇëFI âêáíéáé~I ëéáâI à®êåÑ∏êÉã™äI ëä~ÖÖI Éíí 
~îëä~ÖëÑê~ÖãÉåí ~î âî~êíë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ìíÄóÖå~ÇÉå ~î bNULbOM ãÉää~å £êÉÄêç 
çÅÜ ^êÄçÖ~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ üëí~I 
áåçã ÇÉä~ê ~î ê~® OMNK _çéä~íëÉå äáÖÖÉê á Éå ëî~Ö î®ëíëäìííåáåÖI íáää 
ëí∏êëí~ ÇÉäÉå á ™âÉêã~êâK bñéäç~íÉêáåÖÉå ÄÉê∏ê Éíí Å~ NMJOMñNPM ãÉíÉê 
ëíçêí çãê™ÇÉK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ SM ~åä®ÖÖåáåÖ~êI 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå áåçã óí~åë ÅÉåíê~ä~ ÇÉäK _ä~åÇ ÇÉëë~ ã®êâíÉë Éå ëí∏êêÉ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖI Éíí ë~ååçäáâí ÖêçéÜìëK ^åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê Å~ O ñ OIR ãÉíÉê 
ëíçê çÅÜ ÇÉå Ñä~åâÉê~ÇÉë ~î Éíí ~åí~ä ëíçäéÜ™ä ëçã â~å Ü~ áåÖ™íí á Éå 
î®ÖÖâçåëíêìâíáçåK cê™å ~åä®ÖÖåáåÖÉå äÉÇÇÉ Éå âçêí ê®åå~ íáää Éå êìåÇ~ÇI 
Å~ ä ãÉíÉê ëíçê ã∏êâÑ®êÖåáåÖK _ä~åÇ ∏îêáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñ~ååë ÑäÉê~ 
íóÇäáÖ~ ëíçäéÜ™äI ÇçÅâ âìåÇÉ áåíÉ å™Öê~ óííÉêäáÖ~êÉ âçåëíêìâíáçåÉê 
ëâ∏åà~ëK ^î ÇÉ íî™ NQ`JÇ~íÉêáåÖ~ê ëçã ÖàçêÇÉë îáë~ÇÉ ÇÉå Éå~ Éíí 
ëÉåíáÇ~ î®êÇÉI ãÉÇ~å ÇÉå ~åÇê~ îáë~ÇÉ é™ Å~ NOMM ^aK cóåÇÉå î~ê 
Ñê®ãëí Ñê™å Üáëíçêáëâ íáÇI ãÉå âçãéçåÉåíÉê áåçã Äçéä~íëÉå ~åíóÇÉê 
®åÇ™ Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Ç~íÉêáåÖK

üê
NVVS

páÇ~ NTP çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáääâóêâ~ OMNWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ NTQ çÑ QVS



^fp kê
OQT

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí _ê~åÇëí~íáçåÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ÄÉåI ÄÉ~êÄÉí~í ÄÉå E~îÑ~ääFI çëíêçåëâ~äI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI ÜìëÜ™ääëÖä~ëI ëéáâI 
âêáíéáéçêI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëFI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê Éå åóÄóÖÖå~íáçå áåçã âî~êíÉêÉí _ê~åÇëí~íáçåÉå á £êÉÄêç 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å 
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë îáåíÉêíáÇI ìåÇÉê Éå 
éÉêáçÇ ãÉÇ ëí~êâ âóä~I î~êÑ∏ê ~êÄÉíÉí ÄÉÇêÉîë á í®äí îáäâÉí ÄÉÖê®åë~ÇÉ 
ÇçâìãÉåí~íáçåëã∏àäáÖÜÉíÉêå~K 

qçí~äí ÄÉê∏êÇÉë Éíí Å~ PTMãO ëíçêí çãê™ÇÉ ãÉÇ ìéé íáää NIO ã íàçÅâ~ 
âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å NURQ ™êë ëí~ÇëÄê~åÇ çÅÜ åÉÇ íáää ÇÉ ®äÇëí~ ä~ÖêÉå Ñê™å 
ëâáÑíÉí NRMMLNSMMK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëÅÜ~âí~ÇÉë âìäíìêä~ÖêÉå Ñê™å 
NTMMJ çÅÜ NUMMJí~äÉå Äçêí ãÉÇ Öê®îã~ëâáåK a®êÉÑíÉê ÖÉåçãÖê®îÇÉë 
ÇÉä~ê ~î ÇÉ ®äÇëí~ âìäíìêä~ÖêÉå ENSMMJí~äF Ñ∏ê Ü~åÇ î~êîáÇ Éíí êáâÜ~äíáÖí 
ÑóåÇã~íÉêá~ä íáääî~ê~íçÖëI Ää~åÇ ~åå~í âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFK f 
âìäíìêä~ÖêÉå Ñ∏êÉâçã çÅâë™ ëíçê~ ã®åÖÇÉê ÇàìêÄÉå Eëä~âí~îÑ~ääFK bíí 
Ñ™í~ä ÄÉå î~ê ÄÉ~êÄÉí~ÇÉ çÅÜ â~å ìíÖ∏ê~ ~îÑ~ää ÉÑíÉê Ü~åíîÉêâK 
hìäíìêä~ÖêÉåë p~ãã~åë®ííåáåÖ áåçã çãê™ÇÉí î~êáÉê~ÇÉ âê~ÑíáÖíK 
kÉÇÖê®îí á ÄçííÉåäÉê~å Ñ~ååë Éíí ÇáâÉ ë~ãí Öêçé~êK aáâÉí âìåÇÉ Ñ∏äà~ë 
ìéé ÖÉåçã âìäíìêä~ÖêÉå á ÑäÉê~ Ñ~ëÉê ìåÖÉÑ®ê íáää ëâáÑíÉí NTMMLNUMMK 
hìäíìêä~ÖêÉåë î~êáÉê~åÇÉ ë~ãã~åë®ííåáåÖ â~å íáääë~ãã~åë ãÉÇ ÇáâÉí 

üê
NVVS

páÇ~ NTR çÑ QVS



ÉîÉåíìÉääí ™íÉêëéÉÖä~ Éå ®äÇêÉ íçãíëíêìâíìêK aÉí Ñáååë çãå®ãåí á 
äáííÉê~íìêÉå ~íí ÇÉí Ñìååáíë â™äÖ™êÇ~ê á çãê™ÇÉå~ ÇáêÉâí ìí~åÑ∏ê ÇÉå 
Ç™î~ê~åÇÉ ëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉåK qêçäáÖÉå Ü~ê ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí 
ìíåóííà~íë Ñ∏ê å™Öçå Ñçêã ~î çÇäáåÖ áåå~å ÇÉí ÄÉÄóÖÖÇÉë ìåÇÉê 
NTMMLNUMMJí~äÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ NTS çÑ QVS



^fp kê
TN

k~ãåLéä~íë
dä~åëÜ~ãã~êI iáääâóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ÄóíçãíI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉååÉçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI îáâáåÖ~íáÇI ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNULbOM ãÉää~å £êÉÄêç 
çÅÜ ^êÄçÖ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ÖÉçíÉâåáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê çÅÜ éêçîí~ÖåáåÖ~ê Ñ∏ê ÇÉå OM âáäçãÉíÉê 
ä™åÖ~ ÇÉäëíê®Åâ~å £êÉÄêç J sá~ á £êÉÄêç ä®åK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
Öê®îÇÉë ON éêçîëÅÜ~âí á êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI á ëÅÜ~âíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÜìîìÇë~â Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ëçã âìäíìêä~ÖÉêI ëíçäéÜ™äI 
Ü®êÇ~ê çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK

üê
NVVS

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê PPWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê OVWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê NTMWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê NVNWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

iáääâóêâ~ NVQWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NVSWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ NTT çÑ QVS



iáääâóêâ~ NVUWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NVVWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ OMMWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ OMNWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NUPWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ NTU çÑ QVS



^fp kê
NRR

k~ãåLéä~íë
päóíÉÄçíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäãL£êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ç pÉîáåÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~Ç ~î bNULbOM ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ 
^äî®åÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå Äçéä~íëI ê~® NVPI 
î®ëíÉê çã päóíÉÄçíçêéK lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Éíí ëî~Öí âìéÉê~í 
çÇäáåÖëä~åÇëâ~é ãÉÇ ìééëíáÅâ~åÇÉ ä®ÖêÉ Ü∏àÇêóÖÖ~êK f Éíí ~î ÇÉ ëàì 
ëÅÜ~âí ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI 
ä®ãåáåÖ~ê ëçã ÄÉÇ∏ãë î~ê~ óííÉêâ~åíÉå ~î Éå Äçéä~íë ÄÉä®ÖÉå é™ Éå 
ãáåÇêÉ Ñ∏êÜ∏àåáåÖ ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK

üê
NVVS

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáääâóêâ~ NVPWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ NTV çÑ QVS



^fp kê
NRN

k~ãåLéä~íë
h®êëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs jáíí £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qçã~ë bâã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëâ®êîëíÉåëä~ÖÉêI éä~íë Ñ∏ê âî~êå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNULbOM ãÉää~å 
£êÉÄêçJ^êÄçÖ~I ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éíí 
Äçéä~íëä®ÖÉI ê~® NVUK _çéä~íëä®ÖÉí çÄëÉêîÉê~ÇÉë îáÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìíêÉÇåáåÖÉå çÅÜ ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ ãáåëí NQM ñ NUM ãÉíÉê ëíçêíK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Å~ PM ñ NRM ãÉíÉêI ÜìîìÇë~âäáÖÉå 
çãÉÇÉäÄ~êí ë∏ÇÉê çã åìî~ê~åÇÉ î®ÖK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÄ~êí ä®ãåáåÖ~ê 
~î çë®âÉê ÉääÉê ëÉåíáÇ~ â~ê~âí®êK kçêê çã î®ÖÉå ™íÉêÑ~ååë Éíí ãáåÇêÉ 
ëâ®êîëíÉåëä~ÖÉê å®ê~ Öê®åëÉå Ñ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK i~ÖêÉí î~ê ~î 
íóÇäáÖ Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®ê ãÉå ÇÉí Ü~ê Éà âìåå~í ÖÉë Éå å®êã~êÉ 
Ç~íÉêáåÖK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê Éå 
âî~êåI ê~® NUSK hî~êåÉå ®ê â®åÇ Ñê™å ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äI ãÉå ÇÉëë 
Éñ~âí~ éä~íë î~ê çâ®åÇI Ç™ áåÖ~ ëóåäáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååë çî~å àçêÇK 
i®ãåáåÖ~êå~ í®ÅâíÉë ~î Éíí íàçÅâí ä~ÖÉê ëéê®åÖëíÉå çÅÜ î~ê ®îÉå ÇÉäîáë 
ìééÄä~åÇ~ÇÉ ãÉÇ ÇÉåå~I ÉåäáÖí ãìåíäáÖ~ ìééÖáÑíÉê é™ éä~íëÉå ÖàçêÇÉë 
ëéê®åÖåáåÖ~ê Ñ∏ê ~íí Ñ∏êÇàìé~ h®êëí~Ä®ÅâÉåë Ñ™ê~ ìåÇÉê NVRMJí~äÉíK 
p~ååçäáâí âçã ÇÉëë~ ™íÖ®êÇÉê ~íí ~ääî~êäáÖí ëâ~Ç~ âî~êåÖêìåÇÉåK

üê
NVVS

páÇ~ NUM çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáääâóêâ~ NUSWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NVUWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ NUN çÑ QVS



^fp kê
NTR

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí mìÄäáÅ~ cáÇÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäãL£êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ E_ffWQFI Ñ~à~åë

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí kçê~ é~ëíçê~í éä~åÉê~ÇÉ ~íí ìééÑ∏ê~ Éíí åóíí 
Ñ∏êë~ãäáåÖëÜÉã á ÅÉåíê~ä~ kçê~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á çãê™ÇÉíK bíí ~åí~ä éêçîëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ãÉÇ ã~ëâáåK f 
ÄçííÉå ~î ëÅÜ~âíÉå ãçí ÇÉå çê∏êÇ~ äÉê~åI âìåÇÉ Éíí MIMR J MINP ãÉíÉê 
íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê âçåëí~íÉê~ëK hìäíìêä~ÖêÉí Ü~ê ìíáÑê™å ÑóåÇã~íÉêá~äÉí 
Ç~íÉê~íë íáää ~åÇê~ Ü®äÑíÉå ~î NSMMJí~äÉí çÅÜ NTMMJí~äÉíK hìäíìêä~ÖêÉí î~ê 
êÉä~íáîí ëí∏êí çÅÜ ÖÉåçãÖê®îí ~î NUMMJí~äëÄÉÄóÖÖÉäëÉK lî~åé™ 
âìäíìêä~ÖêÉí Ñ~ååë é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖÉê ~î ëä~ÖÖI âêçëë~Ç ëä~ÖÖ çÅÜ ÖêìëK

üê
NVVS

páÇ~ NUO çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

kçê~ NSQWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ kçê~

páÇ~ NUP çÑ QVS



^fp kê
NRO

k~ãåLéä~íë
h®êëí~I o~ãëíáÖÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇI lÇÇ gçÜ~åëÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
î®ÖI Äêç

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
mä~åÉêå~ é™ ~íí ÄêÉÇÇ~ bNULbOM áååÉÄ®ê ~íí Éå ÇÉä ~î o~ãëíáÖÉå ëçã 
äáÖÖÉê áåçã î®Öçãê™ÇÉí âçããÉê ~íí í~ë ÄçêíK bå Åáêâ~ TMM ãÉíÉê ä™åÖ 
ëíê®Åâ~ îáÇ h®êëí~ á iáääâóêâ~ ëçÅâÉåI k®êâÉ ÄÉê∏êë ~î î®ÖÄóÖÖÉíK i®åÖë 
ÇÉåå~ ÇÉä ®ê o~ãëíáÖÉå Äáíîáë î®ä ÄÉî~ê~Ç çÅÜ áåíÉ ä®åÖêÉ á ÄêìâK £îÉê 
h®êëí~Ä®ÅâÉå Ö™ê ÇÉå é™ Éå ëíÉåî~äîëÄêç ëçã çÅâë™ ä™Ö áåçã 
ÄóÖÖçãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉå åó~ Éìêçé~î®ÖÉåK

aÉ ÇÉä~ê ~î o~ãëíáÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖ ëçã âçããÉê ~íí í~ë Äçêí â~êíÉê~ÇÉëK 
bíí ~åí~ä íî®êëÉâíáçåÉê íçÖë ìééK cê™å Éâíê®Ç ä®åÖë î®ÖÉå íçÖë 
ÇÉåÇêçéêçîÉêK lãê™ÇÉí ë∏âíÉë Ç®êÉÑíÉê ~î ãÉÇ ãÉí~ääÇÉíÉâíçêK 
píÉåî~äîëÄêçå ëçã î~ê áåí~âí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë íêÉÇáãÉåëáçåÉääí ãÉÇ 
Üà®äé ~î íçí~äëí~íáçå çÅÜ ÑçíçÖê~ããÉíêáK j®íÇ~í~ ë~ãã~åëí®ääÇÉë ëÉÇ~å 
íáää Éå íêÉÇáãÉåëáçåÉää ãçÇÉää á ^ìíç`^aK 

o~ãëíáÖÉå ®ê ~î ~ääí ~íí Ç∏ã~ ãóÅâÉí Ö~ãã~äK aÉëë ëíê®ÅâåáåÖ ãÉää~å 
Äó~ê ãÉÇ ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉä®ÖÖ çÅÜ êìåëíÉå~ê îáííå~ê áåíÉ ãáåëí çã ÇÉíí~K 
aÉå Ü~ê ë~ååçäáâí íáää ëíçê~ ÇÉä~ê ÄÉÜ™ääáí ëáíí ìêëéêìåäáÖ~ ä®ÖÉK 
_ÉíóÇÉäëÉå Ñ™ê ~åí~ë Ü~ î~êáÉê~í ∏îÉê íáÇÉå ãÉå ÇÉå Ü~ê ~åî®åíë áå á ëÉå 

üê
NVVS

páÇ~ NUQ çÑ QVS



íáÇ çÅÜ ÇÉä~ê ~î ÇÉå ®ê ÑçêíÑ~ê~åÇÉ á ÄêìâK p™ ä®åÖÉ o~ãëíáÖÉå Ñìååáíë 
Ü~ê ã~å Ü~Ñí ÄÉÜçî ~î ~íí í~ ëáÖ ∏îÉê h®êëí~Ä®ÅâÉå ìåÖÉÑ®ê îáÇ éä~íëÉå 
Ñ∏ê ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ ëíÉåî~äîëÄêçåK aÉå åìî~ê~åÇÉ Äêçåë ™äÇÉê ®ê çâä~êK 
aÉå ®ê â~ääãìê~Ç ãÉÇ ëíÉå ~î î~êáÉê~åÇÉ ëçêí çÅÜ âî~äáíÉíK aÉí ®ê 
í®åâÄ~êí ~íí Äêçå ®ê çãÄóÖÖÇ êÉä~íáîí ëÉåí çÅÜ ~íí ã~å Ç™ ÇÉäîáë Ü~ê 
™íÉê~åî®åí ëíÉåã~íÉêá~ä Ñê™å Éå íáÇáÖ~êÉ Äêç é™ éä~íëÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáääâóêâ~ NUTWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NUUWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ NUR çÑ QVS



^fp kê
TQ

k~ãåLéä~íë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäãL£êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ N çÅÜ O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖî~êéI Üóííçãê™ÇÉI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îáâáåÖ~íáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ÖÉåçãÑ∏êíë áåÑ∏ê äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ãÉää~å 
^ëâÉêëìåÇ çÅÜ fÖÉäÄ®ÅâÉå á £êÉÄêç ä®å EÉå âçêí ëíê®Åâ~ é~ëëÉê~ê ®îÉå 
ÖÉåçã pâ~ê~ÄçêÖë ä®åFK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê PIR ãáä ä™åÖí çÅÜ NM íáää 
OR ãÉíÉê ÄêÉííK pÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ î~ê ÇÉí â®åí ëä~ÖÖî~êé îáÇ açÜå~Ñçêë Eê~® 
QRI ^ëâÉêëìåÇë ëåF çÅÜ jìåâ~ëíáÖÉå îáÇ läëÜ~ãã~ê Eê~® PNTI 
e~ãã~êë ëåFI ë~ãí Üóííçãê™ÇÉ ãÉÇ ëä~ÖÖî~êé~ê îáÇ fÖÉäÄ®ÅâÉå Eê~® 
OQNI OQOI e~ãã~êë ëåFK aÉí Ñ~ååë ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ çÅâë™ íî™ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉI Éå á î~êÇÉê~ ëçÅâÉåK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ~ Äçéä~íëÉê á ^ëâÉêëìåÇë ëçÅâÉå Eê~® NVOI 
NVPFK aÉå ëÉå~êÉ äáÖÖÉê åçêê çã ^ëé~ ÄêìâI Éå ÉäÇëí~Ç é™ Äçéä~íëÉå Ü~ê 
Ç~íÉê~íë íáää ãÉëçäáíáâìãK sáÇ~êÉ åçíÉê~ÇÉë ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êI 
âçäÄçííå~êI ëíÉåÄêçíí ããK

üê
NVVS

páÇ~ NUS çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ëâÉêëìåÇ POWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ QRWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ NVOWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ NVPWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

e~ãã~ê OQNWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

e~ãã~ê OQOWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

e~ãã~ê PNUWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

råÇÉå®ë NRUWN s®ëíê~ d∏í~ä~åÇ s®ëíÉêÖ∏íä~åÇ råÇÉå®ë

e~ãã~ê PNTWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

páÇ~ NUT çÑ QVS



^fp kê
UT

k~ãåLéä~íë
açÜå~ÑçêëI ^ëâÉêëìåÇJfÖÉäÄ®ÅâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäãL£êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ EëÅÜ~âíâçåíêçääF

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI à®êåÄêìâëä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
Äê®åÇ äÉê~I ÜìëÜ™ääëJ çÅÜ Ñ∏åëíÉêÖä~ëI çáÇÉåíáÑáÉê~ÇÉ à®êåÑ∏êÉã™äI 
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë _ffWQFI âêáíéáéëÑê~ÖãÉåíI ëä~ÖÖI ëéáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
pÅÜ~âíâçåíêçää á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î íÉäÉâ~ÄÉä ãÉää~å 
^ëâÉêëìåÇ çÅÜ fÖÉäÄ®ÅâÉåK iÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉê∏ê ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê 
à®êåÄêìâÉí á açÜå~Ñçêë Eê~® QRF çÅÜ Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë îáÇ 
^ëâÉêëìåÇ Eê~® NVOFK sáÇ açÜå~Ñçêë ~åä~ÇÉë Éíí ãáåÇêÉ à®êåÄêìâ ™ê 
NTORI à®êåÜ~åíÉêáåÖÉå ÄÉÇêÉîë Ñê~ã íáää ™ê NUVVK póåäáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê 
ÄêìâÉí ìíÖ∏êë ~î Éå Ç~ããI à®êåÄçÇ Eã~Ö~ëáåF çÅÜ ëä~ÖÖî~êéK sáÇ ÇÉå 
~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ìéé íáää MIU ã íàçÅâ~ 
ëä~ÖÖä~ÖÉê ëçã î~ê âê~ÑíáÖí ÄÉã®åÖÇ~ ãÉÇ âçä çÅÜ ëçíK f ~åëäìíåáåÖ íáää 
à®êåÄçÇÉå Ü~ê ÄêìâÉíë âçäÜìë äÉÖ~í çÅÜ Ü®ê Ñ~ååë áåëä~Ö ~î âçãé~âí~ 
âçää~ÖÉêK pä~ÖÖî~êéÉíë ìíÄêÉÇåáåÖ îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ ÄÉíóÇäáÖí ëí∏êêÉ ®å î~Ç 
ëçã íáÇáÖ~êÉ î~ê â®åí çÅÜ ®ê ãáåëí NQM ñ PM ã Ek£JpsFK

aÉå Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉå ä™Ö áåçã ™âÉêã~êâ çÅÜ á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ 
íáää hê~Ñíâ®êêëÄ®ÅâÉåë ê~îáåK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Ñóê~ 
Öêçé~ê çÅÜ Éíí ëíçäéÜ™äK fåçã Äçéä~íëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ Éíí 
âìäíìêä~ÖÉêI ìéé íáää MINR ã íàçÅâíI ëçã ìíáÑê™å ÑóåÇ ~î 
âêáíéáéëÑê~ÖãÉåíI âÉê~ãáâ ããK â~å Ç~íÉê~ë íáää NTMMJí~äÉíK

üê
NVVS

páÇ~ NUU çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ëâÉêëìåÇ QRWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

páÇ~ NUV çÑ QVS



^fp kê
UP

k~ãåLéä~íë
k®ëÄó Äóíçãí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äóíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ÜìëÄóÖÖå~íáçå îáÇ k®ëÄó á ëóÇ∏ëíê~ 
ìíâ~åíÉå ~î £êÉÄêçK cäÉê~ ä∏ëÑóåÇ ~î ëíÉåóñçê Ü~ê Öàçêíë á çãê™ÇÉíI çÅÜ 
óí~å ÄÉÇ∏ãë ëçã Éíí Äê~ Äçéä~íëä®ÖÉK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí îáë~ÇÉ ëáÖ 
ÇÉäîáë ÄÉê∏ê~ k®ëÄó Äóíçãí Eê~® OMRFI îáäâÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉë ëçã 
Ñçêåä®ãåáåÖK k®ëÄó çãå®ãåë Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå á ÇÉí ëâêáÑíäáÖ~ 
â®ääã~íÉêá~äÉí ãçí ëäìíÉí ~î NPMMJí~äÉíI ãÉå ë®âê~ ìêâìåÇëìééÖáÑíÉê 
Ñáååë Ñ∏êëí Ñê™å ™ê NQPVK fÇ~Ö äáÖÖÉê íî™ Ö™êÇ~ê âî~ê á ìêëéêìåÖäáÖí ä®ÖÉI 
ÇÉä~ê ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ®ê Ñê™å ãáííÉå ~î NTMMJí~äÉíK

üê
NVVS

páÇ~ NVM çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç OMRWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ NVN çÑ QVS



^fp kê
NOR

k~ãåLéä~íë
h®êê~ìÇÇÉåI kçêê~ h®êê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäãL£êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå ~î Éíí ÑêáíáÇëÜìëçãê™ÇÉ é™ h®êê~ìÇÇÉåI ë∏ÇÉê 
çã üãåÉÄÉêÖI ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí EURM ñ NRMJORM ãF äáÖÖÉê é™ Éå ìÇÇÉ ëçã ëâàìíÉê ìí 
á Éíí ÑäáâáÖí ëâ®êÖ™êÇëä~åÇëâ~é á åçêê~ s®ííÉêåK aÉí ÄÉëí™ê çãî®ñä~åÇÉ 
~î ∏ééÉå ™âÉêã~êâ çÅÜ âê~ÑíáÖí âìéÉê~Ç ÄÉêÖëíÉêê®åÖI ÇÉäîáë ëâçÖëí®ÅâíK 
f äáâå~åÇÉ ãáäà∏Éê ìíãÉÇ s®ííÉêåë ∏ëíâìëí Ñáååë Éíí ëíçêí ~åí~ä 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêK ríêÉÇåáåÖÉå áåäÉÇÇÉë ãÉÇ Éå áåîÉåíÉêáåÖ ~î 
çãê™ÇÉíK a®êÉÑíÉê Öê®îÇÉë ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Öê®îã~ëâáå é™ éçíÉåíáÉää~ 
Äçéä~íëä®ÖÉå á ™âÉêã~êâ çÅÜ á ëâçÖëíÉêê®åÖK m™ ãáåÇêÉ óíçê ëçã 
ÄÉêÖëÜóääçê á ëäìííåáåÖ~ê Öê®îÇÉë éêçîÖêçé~ê Ñ∏ê Ü~åÇK fåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 

x£êÉÄêç ä®åI k®êâÉI ^ëâÉêëìåÇ âçããìåI e~ãã~ê ëçÅâÉåI kçêê~ h®êê~ 
RWQSz

üê
NVVS

páÇ~ NVO çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

áåÖÉå Ñçêåä®ãåáåÖ £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

páÇ~ NVP çÑ QVS



^fp kê
US

k~ãåLéä~íë
âîK pà∏íìääÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI âêáíéáéçêI ä®ÇÉêëéáää

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ 
~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ á âî~êíÉêÉí pà∏íìääÉåI ÄÉä®ÖÉí áåîáÇ 
Ü~ãåçãê™ÇÉí á ^ëâÉêëìåÇK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë Éäî~ ëÅÜ~âí 
ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ óí~ é™ NUM ãO áåçã ÇÉí OMOR ãO ëíçê~ 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK f çãê™ÇÉíë åçêÇ∏ëíê~ çÅÜ åçêÇî®ëíê~ ÇÉä Ñ~ååë 
íî™ ëí∏êêÉ ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ çãê™ÇÉå ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉêK fåçã óí~åë 
ÅÉåíê~ä~ ÇÉä î~ê ëí∏êåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê ëÉåíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çãÑ~íí~åÇÉI Ü®ê 
âìåÇÉ ãáåÇêÉ çãê™ÇÉå ãÉÇ ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê âçåëí~íÉê~ëK 
hìäíìêä~ÖêÉíë ã®âíáÖÜÉí ìééÖáÅâ íáää MIR ãÉíÉêK

sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êK aÉå Éå~ 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå Ñê~ãâçã á ~åëäìíåáåÖ íáää píçêÖ~í~åI ãÉå íóÅâë ~îîáâ~ á 
êáâíåáåÖ EåçêÇJëóÇäáÖF á Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ íáää ÇÉå êÉÖäÉê~ÇÉ Ö~íìëíê®ÅâåáåÖÉåK 
píÉå~êå~ î~ê ÇÉäë Ñä~í~I ÇÉäë âìääêáÖ~I ëíçêäÉâëã®ëëáÖí ä™Ö ÇÉ á áåíÉêî~ääÉå 
MIPJMIQ ãÉíÉêK k™Öçå ÑìåâíáçåëÄÉëí®ãåáåÖ ~î ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå âìåÇÉ 
áåíÉ Ö∏ê~ëK píÉåä®ÖÖåáåÖÉå ä™Ö é™ Éíí âê~ÑíáÖí Ñóääå~Çëä~ÖÉêI çãê™ÇÉí Ü~ê 
ìééÉåÄ~êäáÖÉå ÑóääíëLéä~åÉê~íë áåå~å ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå ~åä~ÇÉëK jçí î®ëíÉêI 
ÇîëK ãçí ÇÉå éä~å~ óí~å áåîáÇ ëìåÇÉíI î~ê çãê™ÇÉí íÉêê~ëëÉê~íK aÉå 

üê
NVVS

páÇ~ NVQ çÑ QVS



~åÇê~ ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î®ëíê~ ÇÉäI á 
Éíí ëÅÜ~âí ëçã Öê®îÇÉë é~ê~ääÉääí ãÉÇ pà∏íìääëÖ~í~åK qáää ëâáääå~Ç Ñê™å 
ÇÉå íáÇáÖ~êÉ ÄÉëâêáîå~ ëíÉåä®ÖÖåáåÖÉå î~ê ÇÉåå~ ~åä~ÖÇ á Éíí 
ë®ííë~åÇëä~ÖÉêI îáäâÉí Ö∏ê ÇÉí íêçäáÖí ~íí ÇÉå ÑìåÖÉê~í ëçã Éå Ö~íJ ÉääÉê 
Ö™êÇëÄÉä®ÖÖåáåÖK råÇÉê ëíÉåä®ÖÖåáåÖI ë®ííë~åÇ çÅÜ Éíí íìåí äÉêä~ÖÉêI 
îáÇíçÖ Éíí MIR ãÉíÉê íàçÅâíI ÄêìåíI Üìã∏ëí âìäíìêä~ÖÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ëâÉêëìåÇ NUTWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

páÇ~ NVR çÑ QVS



^fp kê
UN

k~ãåLéä~íë
£ëíê~ j~êâë eÉêêÖ™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~åíáâî~êáëâ âçåíêçää

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ö™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë _ffWQFI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI à®êåëéáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
^åíáâî~êáëâ âçåíêçää á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉ îáÇ £ëíê~ j~êâë 
ÜÉêêÖ™êÇK sáÇ âçåíêçääÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ á Ñçêã ~î 
âìäíìêä~ÖÉêI î~êÑ∏ê ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉí ~îÄê∏íëK i®åëëíóêÉäëÉå ÄÉëäìí~ÇÉ 
Ç®êÉÑíÉê çã Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK hìäíìêä~ÖêÉå áååÉÜ∏ää 
Ää~åÇ ~åå~í êáâäáÖí ãÉÇ âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë _ffWQF ëçã éÉâ~ê é™ Éå 
Ç~íÉêáåÖ íáää ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î NSMMJí~äÉí çÅÜ Ä∏êà~å ~î NTMMJí~äÉíK aÉå 
åìî~ê~åÇÉ ÜÉêêÖ™êÇÉå Ü~ê Ü~Ñí Éå Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ á Ñçêã ~î Éíí ë®íÉêá ëçã 
®ê â®åí ëÉÇ~å ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î NSMMJí~äÉíI çÅÜ ÇÉí ®ê íêçäáÖí ~íí ÇÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉ ÑóåÇÉå Ü~ê ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ë®íÉêáÄáäÇåáåÖÉåK

üê
NVVS

páÇ~ NVS çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç OMTWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ NVT çÑ QVS



^fp kê
NUS

k~ãåLéä~íë
pâçÖëíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääëI eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
íçêéä®ãåáåÖI ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇI ÄêìååI Ü®Öå~ÇI çÇäáåÖëóíçê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖÉå ~î ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î î®Ö UOU ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ 
cÉääáåÖëÄêç ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ pâçÖëíçêéK råÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ÄÉê∏êÇÉ Éå íçêéä®ãåáåÖ ëçã Ñáååë ã~êâÉê~Ç é™ â~êíã~íÉêá~ä Ñê™å NSUQK 
lãê™ÇÉí êìåí ä®ãåáåÖÉå ÄÉëí™ê ~î ëâçÖëã~êâ ãÉÇ Éíí ë~åâ~êÉ é~êíá á 
∏ëíÉêK aÉí ®ê áÇ~Ö âê~ÑíáÖí é™îÉêâ~í ~î ãáäáí®ê ∏îåáåÖëîÉêâë~ãÜÉí á Ñçêã 
~î Öê®îÇ~ ëâóííÉî®êåI êÉÅÉåí~ ~îÑ~ääëÖêçé~ê çÅÜ ~ããìåáíáçåëÇÉé™ÉêK f 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉíí~ Ü~ê çÅâë™ ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉí ëÅÜ~âí~íë ìêK

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìééíçÖë UT ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âí ë~ãí Éå óí~ çã PNIR 
ãO ãÉÇ Öê®îã~ëâáåK aÉí íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ íçêéÉí êÉîë é™ NVTMJí~äÉíI 
íçêéêìáåÉå ä™Ö Å~ QM ã ìí~åÑ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí çÅÜ âçã Éà ~íí 
ÄÉê∏ê~ë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ™íÉêÑ~ååë 
ÖêìåÇÉå íáää Éå ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇI ÄÉä®ÖÉå é™ Éå Ü∏àÇêóÖÖK f ~åëäìíåáåÖ 
íáää ÇÉåå~ Ñ~ååë çÅâë™ Éå OQñO ã ä™åÖ ëíÉåÜ®Öå~ÇI ëçã Ñçêíë~ííÉ ìí~åÑ∏ê 
ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~åK p∏ÇÉê çã Ü∏àÇÉå Ñ~ååë Éíí ëíÉåê∏àí çãê™ÇÉ 
íêçäáÖÉå ®äÇêÉ çÇäáåÖëã~êâK s~êâÉå ä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇ áåçã 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí âìåÇÉ Ü®êäÉÇ~ë íáää ÇÉí áÑê™å ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä 
â®åÇ~ íçêéÉíK

üê
NVVS

páÇ~ NVU çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oáåâ~Äó TTWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

páÇ~ NVV çÑ QVS



^fp kê
NQP

k~ãåLéä~íë
e∏ÖÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçÖÉê bÇÉåãçI ^ÖåÉí~ pÅÜáÉêÄÉÅâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëÉêI Öê~î EìééÖáÑí çãF

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìã

cóåÇ
ëä~ÖÉå âî~êíëI Éåëí~â~ Ñäáåí~îëä~ÖI âÉê~ãáâI ëâ®êîëíÉåI ã~äëíÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
råÇÉê ëçãã~êÉå NVVS Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë Éíí çãê™ÇÉ Ç®ê ã~å âêáåÖ 
ëÉâÉäëâáÑíÉí Ü~ÇÉ é™íê®ÑÑ~í Éíí é~ê óñçêI îáäâÉí ëÉå~êÉ Ü~ê íçäâ~íë ëçã Éå 
ëíêáÇëóñÉÖê~î Ej~äãÉê NVSOFK ^åäÉÇåáåÖÉå íáää Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê 
ÇÉå éä~åÉê~ÇÉI åó~ bNULbOM ÖÉåçã k®êâÉK aÉå Ñ∏êìåÇÉêë∏âí~ óí~å 
çãÑ~íí~ê å®êã~êÉ NQ MMM ãOI çÅÜ ìíÖ∏êë ~î Éå ãáåÇêÉ êìääëíÉåë™ë Ç®ê 
ÇÉå ëóÇî®ëíê~ ëáÇ~å ÄÉëí™ê ~î Ö~ãã~ä ™âÉêã~êâI ãÉÇ~å ëà®äî~ ™ëÉå ®ê 
íê®ÇÄÉîìñÉåK f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë åçêÇ∏ëíê~ ÇÉä îáÇí~ê ëâçÖëã~êâ 
ãÉÇ áåëä~Ö ~î ãáåÇêÉ î™íã~êâÉêK

fåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê~ãâçã îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëçã âìåÇÉ âåóí~ë íáää 
ëíêáÇëóñÉíáÇI Ç®êÉãçí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ óíçê îáäâ~ Ü~ê íçäâ~íë 
ëçã Äçéä~íëóíçêI ê~® OORWN çÅÜ OK fåçã ÇÉå åçêÇî®ëíê~ ~î óíçêå~ EÅ~ 
OUMM ãOFI ê~® OORKNI Ñê~ãâçã á Éíí ë~åÇáÖí é~êíá ëéêáÇÇ ëâ®êîëíÉåI 
å™Öê~ ëéêáÇÇ~ Äáí~ê ëä~ÖÉå âî~êíëI Éíí ~åí~ä âêìâëâ®êîçêI Éíí 
ã~äëíÉåëÑê~ÖãÉåí ë~ãí Éå ëâ®êîëíÉåëë~ãäáåÖ çÅÜ Éíí ÄäçÅâI âêáåÖ îáäâÉí 
ê∏àåáåÖëëíÉå ä™Ö ìééâ~ëí~íK hêìâëâ®êîçêå~ î~ê ë~ãíäáÖ~ ~î Éíí Ñ~ëí ÖçÇëI 
ã~Öê~í ãÉÇ Öêçî~ Öê~åáíâçêåK båÇ~ëí Éå ~î ÇÉã ìééîáë~ÇÉ ÇÉâçê á Ñçêã 
~î çêÉÖÉäÄìåÇå~ áåíêóÅâK fåçã ÇÉå ~åÇê~ óí~å EÅ~ OMMMãOFI ê~® OORWOI 

üê
NVVS

páÇ~ OMM çÑ QVS



Ñê~ãâçã Ñ∏êÉíê®ÇÉëîáë ëä~ÖÉå âî~êíë ë~ãí Éåëí~â~ ëâ®êîëíÉå~êK bå áåí~âí 
ã~äëíÉå ã®êâë ÇçÅâ Ää~åÇ ÑóåÇÉå Ü®êI ãÉÇ~å ÑóåÇ ~î âêìâëâ®êîçê ÜÉäí 
ë~âå~ëK bå ã∏êâÑ®êÖåáåÖ ìíÖ∏ê ÇÉå ÉåÇ~I ã∏àäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖÉå é™ 
ÇÉåå~ ÇÉäóí~K

_™Ç~ ÇÉ ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ óíçêå~ Ñê~ãâçã ÜìîìÇë~âäáÖÉå á íáÇáÖ~êÉ çê∏êÇ 
ã~êâ J ëâçÖ çÅÜ ™ëëäìííåáåÖK aÉ óíçê ëçã ëÅÜ~âí~ÇÉë á ™âÉêã~êâ 
ìééîáë~ÇÉ ÉåÇ~ëí ãóÅâÉí Ñ™ ÉääÉê áåÖ~ ÑóåÇ çÅÜ áåíÉ ÜÉääÉê å™Öê~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êK aÉ ÉîÉåíìÉää~ ä®ãåáåÖ~ê ëçã Ü~ê Ñìååáíë Ü®ê Ü~ê ÜÉäí 
âçããáí ~íí Ñ∏êëí∏ê~ë ÖÉåçã ™âÉêÄêìâK aÉ ëÅÜ~âí ëçã ìééíçÖë á 
î™íã~êâÉêå~ áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìééîáë~ÇÉ áåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê 
~åä®ÖÖåáåÖ~êK qáääë~ãã~åë çãÑ~íí~ê ÇÉ Ä™Ç~ Äçéä~íëóíçêå~ Éíí çãê™ÇÉ 
çã Å~ Q UMM ãOK aÉí ®ê íêçäáÖí ~íí ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ â~å 
Ç~íÉê~ë íáää íáÇáÖåÉçäáíáëâ íáÇ ãÉÇ ìíÖ™åÖëéìåâí Ñê™å ÇÉå íçéçÖê~Ñáëâ~ 
ÄÉä®ÖÉåÜÉíÉå çÅÜ âêìâëâ®êîçêå~ë ìíëÉÉåÇÉK bå ÑçêåíáÇ~ Ü~îëåáî™ âêáåÖ 
PRJQM ã∏Ü áååÉÄ®ê ~íí éä~íëÉå äÉÖ~í á çãÉÇÉäÄ~ê å®êÜÉí íáää î~ííåÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáääâóêâ~ RUWO £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ OORWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ OORWO £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ OMN çÑ QVS



^fp kê
NUQ

k~ãåLéä~íë
pâê®ÇÇ~êíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
lÇÇ gçÜ~åëÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI âìäíìêä~ÖÉêI íçêéä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
íÉÖÉäI Äê®åÇ äÉê~I óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI çÄê®åÇ~ ÄÉåI à®êåÑ∏êÉã™äI 
Ü®ëíëâçë∏ãã~êI Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
m™ jóê∏ ÖçÇë ®Öçê Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å íçêéÉí pâê®ÇÇ~êíçêéK 
^åäÉÇåáåÖÉå î~ê ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNULbOMI Éí~ééÉå £êÉÄêçJ^äî®åÖK 
k~ãåÉí pâê®ÇÇ~êíçêé ™íÉêÑ~ååë é™ Éå ~îêáíåáåÖ ~î Éå ÖÉçãÉíêáëâ â~êí~ 
Ñê™å NSVOJNSVPI Ç~íÉê~Ç NTPTK lãê™ÇÉí êìåí ä®ãåáåÖÉå ÄÉëí™ê ~î ëî~Öí 
âìéÉê~Ç ∏ééÉå íÉêê®åÖK cäÉê~ ëóåäáÖ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
çÇäáåÖëê∏ëÉå Ñáååë á å®êÜÉíÉåK kìãÉê~ ~åî®åÇë ã~êâÉå íáää ÄÉíÉ ãÉå 
ÇÉå Ü~ê íáÇáÖ~êÉ î~êáí éä∏àÇK 

sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìééíçÖë NU ëÅÜ~âí áåçã ~êÄÉíëçãê™ÇÉíK fåçã 
ÇÉå Ñêáä~ÖÇ~ óí~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëíÉåë~íí çãê™ÇÉ ëçã íçäâ~ÇÉë ëçã 
å™Öçå íóé ~î ÄóÖÖå~ÇK píÉåé~ÅâåáåÖÉå ëçã î~ê ìééíáää MIQ ã Çàìé 
ÄÉëíçÇ á ÄçííÉå ~î MINJMIR ã ëíçê~ ëíÉå~êK jçí íçééÉå ~î ä~ÖêÉí î~ê 
ëíÉå~êå~ ãáåÇêÉK bå ê~Ç ~î MIOJMIP ã ëíçê~ ëíÉå~ê ëçã ë~ååçäáâí 
ìíÖàçêÇÉ Éå ëóää âìåÇÉ ìêëâáäà~ëK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉåå~ é™ íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÄÉî~ê~í íê® çî~å é™ ëíÉå~êå~K oìåí çãâêáåÖ ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå Ñ~ååë Éíí 
ìééíáää MINR ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê ëçã áååÉÜ∏ää Äê®åÇ äÉê~I âÉê~ãáâI 
íÉÖÉäI çÄê®åÇ~ ÄÉåK råÇÉê ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå çÅÜ âìäíìêä~ÖêÉí Ñ~ååë Éíí 
®äÇêÉ MIMR ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê ëçã áååÉÜ∏ää ëçí çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K 

üê
NVVS

páÇ~ OMO çÑ QVS



_óÖÖå~Çëä®ãåáåÖÉå çÅÜ ÇÉí ∏îêÉ ä~ÖêÉí Ü∏ê ë~ååçäáâí íáää pâê®ÇÇ~êíçêéK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oáåâ~Äó TMWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

páÇ~ OMP çÑ QVS



^fp kê
NUP

k~ãåLéä~íë
pä®ííÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs jáíí £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qçã~ë bâã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äíI ëíÉåê∏àÇ óí~I âî~êíëÄêçíí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö bNULbOM ãÉää~å £êÉÄêçJ
^êÄçÖ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ê~® TQI Éíí Öê~îÑ®äí 
ëçã ìééí®ÅâíÉë îáÇ ÇÉå Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉåK dê~îÑ®äíÉí 
®ê ÄÉä®ÖÉí é™ Éå ãáåÇêÉI åçêÇJëóÇäáÖ Ü∏àÇêóÖÖ áåçã Éíí Å~ RMñNPM ãÉíÉê 
ëíçêí çãê™ÇÉK aÉå éä~åÉê~ÇÉ Éñéäç~íÉêáåÖÉå ÄÉê∏ê Éå Å~ OMñRM ãÉíÉê 
ÄêÉÇ êÉãë~ á ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉåK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå â~êíÉê~ÇÉë ÜÉä~ 
Öê~îÑ®äíÉí ëçã ÄÉëí™ê ~î ãáåëí OMI ÖäÉëí ìíëéêáÇÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK aÉëë~ 
®ê î~åäáÖÉå ~åä~ÖÇ~ á ~åëäìíåáåÖ íáää å~íìêäáÖ~ ÄäçÅâK f Öê~îÑ®äíÉíë ë∏Çê~ 
ÇÉä Ñáååë Éå ãáåÇêÉI ëíÉåê∏àÇ óí~ çÅÜ á ÇÉëë åçêê~ ÇÉä Éíí âî~êíëÄäçÅâ 
ãÉÇ ëé™ê ~î ÄêóíåáåÖK cóê~ Öê~î~ê ~îíçêî~ÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
^î ÇÉëë~ íçí~äìåÇÉêë∏âíÉë ÉåI ëçã ÇçÅâ áåíÉ áååÉÜ∏ää å™Öçå 
Öê~îÖ∏ãã~K dê~îÑ®äíÉí â~å ìíáÑê™å Öê~î~êå~ë ìíëÉÉåÇÉ çÅÜ â~ê~âí®ê ÖÉë 
Éå éêÉäáãáå®ê Ç~íÉêáåÖ íáää óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêJ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK

üê
NVVS

páÇ~ OMQ çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oáåâ~Äó TQWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

páÇ~ OMR çÑ QVS



^fp kê
NUO

k~ãåLéä~íë
hê®åÖä~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qçã~ë bâã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê çãÄóÖÖå~Ç ~î bNULbOM ãÉää~å £êÉÄêçJ^êÄçÖ~ Ü~ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êíë ~î ê~® TRK cçêåä®ãåáåÖÉå ìíÖ∏êë ~î Éíí 
Äçéä~íëä®ÖÉ á ë∏Çê~ â~åíÉå ~î Éå Ñ∏êÜ∏àåáåÖ á áÖÉåä~ÖÇ ™âÉêã~êâI Å~ PM 
ã∏ÜI Äçéä~íëÉåë ä®ÖÉ Ö∏ê Éå Ç~íÉêáåÖ íáää óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉê ã∏àäáÖK 
bñéäç~íÉêáåÖÉå ÄÉê∏ê Éíí OMñQM ãÉíÉê ëíçêí çãê™ÇÉ á Äçéä~íëÉåë óííêÉ 
ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäI ÇÉí Ñê®ãëí~ ëóÑíÉí î~ê ~íí ÄÉÖê®åë~ Ñçêåä®ãåáåÖÉåë 
ìíÄêÉÇåáåÖK bÑíÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ ã~å âçåëí~íÉê~ ~íí 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå áåíÉ ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ë ~î Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK

üê
NVVS

páÇ~ OMS çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oáåâ~Äó TRWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

páÇ~ OMT çÑ QVS



^fp kê
NUN

k~ãåLéä~íë
hê®åÖä~å EräêáâëÄÉêÖF

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI âìäíìêä~ÖÉêI ÜìëÖêìåÇÉêI íÉêê~ëëÉêáåÖ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ E_ffWQFI à®êåÑ∏êÉã™ä ë™ëçã Ü®ëíëâçêI ëéáâ~êI ë∏ãã~ê çÅÜ ÄÉëä~Ö

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~åä®ÖÖåáåÖ ~î î®Ö UOP á oáåâ~Äó ëåI k®êâÉ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë îáÇ räêáâëÄÉêÖ Éå ä®ãåáåÖ ëçã ÉåäáÖí ÇÉ ÖÉçãÉíêáëâ~ 
â~êíçêå~ Ñê™å ™êÉå NSVOJVP êÉÇçîáë~ë ëçã éä~íëÉå Ñ∏ê Éå 
âìåÖëä~ÇìÖ™êÇK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë íêÉ ÜìëÖêìåÇëêÉëíÉêI 
Éå Ö™êÇëéä~åI Éå î®Ö ë~ãí Éå ÄêìååK fåçã çãê™ÇÉí Ñ~ååë ëé™ê ~î Éíí ëçíJ 
çÅÜ âçää~ÖÉê ëçã Ü~ê íçäâ~íë ëçã Éå ã~êâê∏àåáåÖë~âíáîáíÉíK

üê
NVVS

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oáåâ~Äó TSWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

páÇ~ OMU çÑ QVS



^fp kê
UO

k~ãåLéä~íë
£ëíê~ j~êâë ÜÉêêÖ™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ö™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉåI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI ÜìëÜ™ääëÖä~ëI à®êåëéáâI 
âåáîÄä~ÇI âÉê~ãáâ EÑ~à~åëI éçêëäáåI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF çÅÜ âêáíéáéçê

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éíí Ö®ëíÜÉã 
áåîáÇ £ëíê~ j~êâë ÜÉêêÖ™êÇK aÉå åìî~ê~åÇÉ ÜÉêêÖ™êÇÉå Ü~ê Ü~Ñí Éå 
Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ á Ñçêã ~î Éíí ë®íÉêá ëçã ®ê â®åí ëÉÇ~å ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î NSMMJ
í~äÉíK m™ ~âíìÉää éä~íë Ü~ê ÇÉí ëí™íí Éå íáää ÜÉêêÖ™êÇÉå Ü∏ê~åÇÉ ÄóÖÖå~Ç 
ëçã åì Ñäóíí~íë Ñê™å Ö™êÇëçãê™ÇÉíK 

sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉí Ñ∏ê ÇÉå åó~ ÄóÖÖå~ÇÉå Ñêáä~ÇÉë Éíí ÇêóÖí OMM ãO 
ëíçêí çãê™ÇÉ Ç®ê ÇÉí Ñ∏êÉâçã ìéé íáää MIQ ãÉíÉê íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉêK 
cóåÇã~íÉêá~äÉí ÇçãáåÉê~ÇÉë ~î âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI _ffWQF çÅÜ 
ÇàìêÄÉåK hÉê~ãáâÉå Ö~î âìäíìêä~ÖêÉí Éå Ç~íÉêáåÖ íáää ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î 
NSMMJí~äÉí çÅÜ Ä∏êà~å ~î NTMMJí~äÉíK hìäíìêä~ÖêÉí î~ê ëí®ääîáë ëí∏êí ~î 
ëÉåíáÇ~ ã~êâáåÖêÉéé çÅÜ Ç®ê ìééÄä~åÇ~í ãÉÇ êÉÅÉåí ã~íÉêá~äI Ää~åÇ 
~åå~í éçêëäáåK aÉí Ñ∏êÉâçã áåÖ~ ëé™ê ~î ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉK

jÉää~å Ö®ëíÜÉããÉí çÅÜ ÜÉêêÖ™êÇëÄóÖÖå~ÇÉå Öê®îÇÉë Éíí äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK 
pí®ääîáë Ñ∏êÉâçã Éíí MIN ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉêI ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î 
Ö™êÇëéä~åÉå îáë~ÇÉ ëáÖ ÇçÅâ î~ê~ ìíëÅÜ~âí~ÇK rêëéêìåÖäáÖÉå î~ê ÇÉí 
çÅâë™ ~îáëÉê~í ~íí ÑäÉê~ åó~ Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö~ê ëâìääÉ ~åëäìí~ë íáää ÇÉå 

üê
NVVSI NVVT

páÇ~ OMV çÑ QVS



åó~ ÄóÖÖå~ÇÉåK aÉëë~ ~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê î™êÇÉå NVVT çÅÜ ìí~å ~íí 
~åíáâî~êáëâ~ ãóåÇáÖÜÉíÉê âçåí~âí~íëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç OMTWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ ONM çÑ QVS



^fp kê
NNM

k~ãåLéä~íë
hêçÖÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs jáíí £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI î®ÖÄ~åâ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ü~ê ÖÉåçãÑ∏êíë ~î Éå Äçéä~íë çÅÜ Éå 
∏îÉêÖáîÉå î®ÖÄ~åâ ëçã ÄÉê∏êë ~î çãÇê~ÖåáåÖÉå ~î î®Ö UOP ∏ëíÉê çã 
dä~åëÜ~ãã~êK 

aÉå Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉåI ê~® OMNI dä~åëÜ~ãã~ê ëåI äáÖÖÉê á 
™âÉêã~êâ ëçã ~åëäìíÉê íáää Éå ëí∏êêÉ ëâçÖÄÉî®ñí ÄÉêÖëÜ∏àÇK píê~ñ åçêê 
çã Ü∏àÇÉå é~ëëÉê~ê Éå Ä®Åâ çÅÜ Éíí ÇáâÉK _çéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Éå 
Ü®êÇI âçâÖêçé çÅÜ ëçíÑä®Åâ ë~ãí êÉëíÉê ~î Éíí âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ãÉää~å Ä®ÅâÉå çÅÜ ÄÉêÖëÜ∏àÇÉåK hìäíìêä~ÖêÉí î~ê ìéé íáää MIO ãÉíÉê 
íàçÅâí çÅÜ Ü~ÇÉ áåëä~Ö ~î ëâ®êîáÖ ëíÉåI íê®âçä çÅÜ ëçíK _çéä~íëÉåë 
ìíÄêÉÇåáåÖ ìééÖ™ê íáää Åáêâ~ SM ñ RJNR ãÉíÉê E£JsF áåçã 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíI ãÉêé~êíÉå ~î ÇÉåå~ óí~ Ñêáä~ÇÉë îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK aÉä~ê ~î Äçéä~íëÉå î~ê Ñ∏êëí∏êÇ ~î ã~êâ~êÄÉíÉåK

aÉå ∏îÉêÖáîå~ î®ÖÄ~åâÉå Eê~® OMOWNF áåÖ™ê á ÇÉå å~ãåÖáîå~ 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå o~ãëíáÖÉåI ëçã ìíÖ∏ê ÇÉå ®äÇëí~ â®åÇ~ ä~åÇëî®ÖÉå 
ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ ^êÄçÖ~K qáää ëíçê ÇÉä Ñ∏äàÉê ÉääÉê áåÖ™ê o~ãëíáÖÉå á 
Ç~ÖÉåë î®Öå®íI ÇÉå ~âíìÉää~ ëíê®Åâ~å ìíÖ∏êë ~î Éå Åáêâ~ UM ãÉíÉê ä™åÖ 

üê
NVVT

páÇ~ ONN çÑ QVS



çÅÜ ∏îÉêÖáîÉå î®ÖÄ~åâI Ç®ê ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ®ê áåí~âíK ríáÑê™å ®äÇêÉ 
â~êíã~íÉêá~ä Ñê~ãÖ™ê ~íí ÄÉê∏êí î®Öé~êíá ~åä~Öíë å™Öçå Ö™åÖ ãÉää~å 
NSUU çÅÜ NTSTK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~Çë î®Ö~îëåáííÉí ÖÉåçã 
ìééã®íåáåÖ çÅÜ ÑçíçÖê~ÑÉêáåÖK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê OMNWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê OMOWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

páÇ~ ONO çÑ QVS



^fp kê
UR

k~ãåLéä~íë
âîK pà∏íìääÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ãóåí éê®Öä~ÇÉ NSQUI âêáíéáéçêI ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëI ëéáâI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI 
ÄìíÉäàÖä~ëI à®êåÄÉëä~ÖI ë®åâÉI ãÉíâêçâI çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Éñéäç~íÉêáåÖ á Ñçêã ~î åóÄóÖÖå~íáçå 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ á âî~êíÉêÉí pà∏íìääÉåI 
ÄÉä®ÖÉí áåîáÇ Ü~ãåçãê™ÇÉí á ^ëâÉêëìåÇK råÇÉêë∏âåáåÖÉå âçã ~íí 
ÄÉÖê®åë~ë íáää íçãíÉåë åçêÇ∏ëíê~ çÅÜ åçêÇî®ëíê~ ÇÉä Ç™ ÇÉí ÉåÇ~ëí Ç®ê 
Ñ~ååë áåí~âí~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÄÉî~ê~ÇÉK f ÇÉå åçêÇ∏ëíê~ 
ÇÉäÉåI é~ê~ääÉääí ãÉÇ píçêÖ~í~åI íçÖë Éå óí~ çã Åáêâ~ RQ ãO ìééI Ü®ê 
™íÉêÑ~ååë ÄÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉê á Ñçêã ~î ëóääëíÉå~ê ë~ãí âìäíìêä~ÖÉêK 
hìäíìêä~ÖêÉí î~ê ãÉää~å MIQ çÅÜ MIU ãÉíÉê íàçÅâí ãÉÇ ëáå ëí∏êëí~ 
ã®âíáÖÜÉí ãçí píçêÖ~í~åK f ÇÉå åçêÇî®ëíê~ ÇÉäÉå Öê®îÇÉë ÉÑíÉê ~îÄ~åáåÖ 
íáää ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ åáî™ ÑÉã êìíçê çã O ñ O ãÉíÉêK aÉëëìíçã ÇàìéÖê®îÇÉë 
íî™ ëÅÜ~âí çã ë~ãã~åä~Öí NU ä∏éãÉíÉê Ñ∏ê ~íí ÖÉ Éå ÄáäÇ ~î 
ä~ÖÉêëíê~íáÖê~ÑáåK f êìíçêå~ çÅÜ ëÅÜ~âíÉå Ñê~ãâçã Ñ∏êìíçã âìäíìêä~ÖÉêI 
ÄêóÖÖêÉëíÉêI ë~ãí ÉîÉåíìÉääí êÉëíÉêå~ ~î Éå â~îÉäÄêçK aÉëëìíçã ™íÉêÑ~ååë 
íê®ëóää~êå~ íáää Éå ãáåÇêÉ ëà∏ÄçÇK f ÇÉåå~ ÇÉä î~ê âìäíìêä~ÖêÉí íìåå~êÉI 
Åáêâ~ MIOMJMIPM ãÉíÉê íàçÅâíK

üê
NVVT

páÇ~ ONP çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ëâÉêëìåÇ NUTWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

páÇ~ ONQ çÑ QVS



^fp kê
TP

k~ãåLéä~íë
d®ääÉêëí~I kçêêÄó™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs jáíí £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ëíÉåãìê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ ÇàìêÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉå ÄóÖÖÉí ~î Éå î~ííÉåäÉÇåáåÖ ãÉää~å ^äãÄêç á 
d®ääÉêëí~ ëåI çÅÜ eáÇáåÖëí~ á kçêêÄó™ë ëå Ü~ê Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êíë ~î Éå à®êå™äÇÉêëÄçéä~íë Eê~® VMI d®ääÉêëí~ ëåF 
ë~ãí Éíí ìêî~ä ~î ÑÉã ëíÉåãìê~ê Ñê™å åó~êÉ íáÇK aÉ ãìê~ê ëçã î~äíë ìí ®ê 
ëçÅâÉåÖê®åëÉå ãÉää~å d®ääÉêëí~ çÅÜ kçêêÄó™ëI ÄóÖê®åëÉå ãÉää~å 
c®ääÉêëí~ çÅÜ £âå~ ë~ãí Öê®åëÉê ëçã íáää îáëë ÇÉä ™íÉêÑáååë á ÇÉí ®äÇêÉ 
â~êíã~íÉêá~äÉíK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ê ÉåÇ~ëí çãÑ~íí~í ÇÉ ã~êâóíçê 
ëçã âçããÉê ~íí Ääá Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ã~êâáåÖêÉééI ÇîëK Éå ìéé íáää OIR ã 
ÄêÉÇ òçå ìíãÉÇ äáåàÉëíê®ÅâåáåÖÉåK

_çéä~íëÉå äáÖÖÉê é™ Éå åçêÇJëóÇäáÖí çêáÉåíÉê~Ç Ü∏àÇêóÖÖ ëçã ìåÇÉê 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇ ìíÖàçêÇÉ Éå ìÇÇÉ ëâ®êÖ™êÇëä~åÇëâ~éÉíK fåçã ìåÇÉêë∏âí 
çãê™ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÇêóÖí íáçí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ÉäÇëí®ÇÉêI 
Öêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK aÉí Ñ∏êÉâçã Éåëí~â~ áåëä~Ö ~î Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ á Éíí 
ëíçäéÜ™ä Ñ~ååë Äê®åÇ~ ÇàìêÄÉåK _çéä~íëÉå â~å éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ë íáää 
à®êå™äÇÉêK

^î ëíÉåãìê~êå~ î~ê ÄóJ çÅÜ ëçÅâÉåÖê®åëÉêå~ ìééÄóÖÖÇ~ ëçã 

üê
NVVT

páÇ~ ONR çÑ QVS



ëâ~äãìê~êI ãÉÇ~å ÇÉ ∏îêáÖ~ â~å ÄÉëâêáî~ë ëçã ÑìääëíÉåëãìê~êK bå 
ÖÉåÉêÉää á~âíí~ÖÉäëÉ î~ê ~íí ÑäÉêí~äÉí ãìê~ê î~ê óííÉêëí î®äÄóÖÖÇ~ ãÉÇ 
ëíÉå~ê ëçã ä™ëíÉ Ñ~ëí î~ê~åÇê~

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d®ääÉêëí~ VMWN £êÉÄêç k®êâÉ d®ääÉêëí~

páÇ~ ONS çÑ QVS



^fp kê
NQT

k~ãåLéä~íë
iáää~ ûäíÉêìÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs jáíí £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNULOM ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ ^êÄçÖ~ 
ÄÉê∏êë ÇÉä~ê ~î Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë Eê~® NVQF îáÇ iáää~ ûäíÉêìÇK 
råÇÉê ëçãã~êÉå NVVT î~ê ÄÉê∏êÇ~ ÇÉä~ê ~î Äçéä~íëÉå åçêê çã ÇÉå 
åìî~ê~åÇÉ î®ÖÉå Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
s®ÖîÉêâÉí êÉÖáçå j®ä~êÇ~äÉå Ü~ê Ç®êÉÑíÉê ~îáëÉê~í ~íí ã~å çÅâë™ ∏åëâ~ê 
ìíåóííà~ Éíí ëí∏êêÉ íÉêê®åÖ~îëåáíí é™ ÇÉå ë∏Çê~ ëáÇ~å ~î î®ÖÉåK a™ 
Äçéä~íëÉå ®îÉå çãÑ~íí~ê ÇÉíí~ é~êíá Ü~ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÖÉåçãÑ∏êíëK póÑíÉí ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê á Ñ∏êëí~ Ü~åÇ ~íí 
Ñ~ëíëí®ää~ Äçéä~íëÉåë êìãëäáÖ~ ëíêìâíìê çÅÜ ìíÄêÉÇåáåÖ áåçã 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK

aÉí ìåÇÉêë∏âí~ é~êíáÉí ìíÖàçêÇÉë ~î î®ëíëäìíí~åÇÉ ™âÉêã~êâ ëçã ä™Ö á 
~åëäìíåáåÖ íáää íêÉ áãéÉÇáãÉåíK p~ãã~åä~Öí åçíÉê~ÇÉë çÅÜ ìåÇÉêë∏âíÉë 
Éíí âå~ééí íàìÖçí~ä Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Öêçé~êI Ü®êÇ~ê 
çÅÜ ëíçäéÜ™äK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ä™Ö âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ íáää Éíí ë~åÇáÖí é~êíá á 
~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉí ∏ëíäáÖ~ëíÉ ~î ÇÉ íêÉ áãéÉÇáãÉåíÉå çÅÜ Ü®ê Ñêáä~ÇÉë á 
éêáåÅáé ÜÉä~ ÇÉå ~î Éñéäç~íÉêáåÖ ÄÉê∏êÇ~ Äçéä~íëóí~åK i®åÖêÉ åÉÇ á 
ëäìííåáåÖÉå îáÇíçÖ äÉê~ çÅÜ Ç®ê ìééÜ∏êÇÉ çÅâë™ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K fåçã 

üê
NVVT

páÇ~ ONT çÑ QVS



Äçéä~íëçãê™ÇÉí Ñáååë ®îÉå êÉÅÉåí~ ä®ãåáåÖ~ê ëçã â~å âåóí~ë íáää Ç~ÖÉåë 
àçêÇÄêìâ ë~ãí íáÇáÖ~êÉ î®ÖÄóÖÖÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáääâóêâ~ NVQWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ ONU çÑ QVS



^fp kê
TO

k~ãåLéä~íë
^äãÄêçI c®ääÉêëí~I £âå~I eáÇáåÖëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäãL£êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ê∏àåáåÖëê∏ëÉå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇI 
îáâáåÖ~íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå î~ííÉåäÉÇåáåÖ ãÉää~å ^äãÄêç çÅÜ 
eáÇáåÖëí~ Ü~ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êíëK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí 
ëíê®ÅâÉê ëáÖ Ñê™å ^äãÄêç îá~ c®ääÉêëí~ çÅÜ £âå~ á d®ääÉêëí~ ëçÅâÉå íáää 
eáÇáåÖëí~ á kçêêÄó™ë ëçÅâÉåI k®êâÉK iÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å ®ê SIO âáäçãÉíÉê 
ä™åÖ çÅÜ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ê çãÑ~íí~í Éå PR ã ÄêÉÇ âçêêáÇçêI 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ Ü~ê Ç®êÉãçí ÄÉÖê®åë~íë íáää ÇÉ óíçê ëçã âçããÉê ~íí 
Ääá Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ã~êâáåÖêÉéé çÅÜ íê~åëéçêíÉêK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå à®êå™äÇÉêëÄçéä~íë Eê~® VMI d®ääÉêëí~ ëåFK sáÇ 
£âå~ Ñáååë Éå Ü~Öã~êâ ëçã áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ää~åÇ ~åå~í 
êóããÉê ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë çÅâë™ Éíí ÇêóÖí 
íàìÖçí~ä ëíÉåãìê~ê ~î ëâáÑí~åÇÉ ìíëÉÉåÇÉ çÅÜ ~î çäáâ~ ™äÇÉêK

üê
NVVT

páÇ~ ONV çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d®ääÉêëí~ VMWN £êÉÄêç k®êâÉ d®ääÉêëí~

páÇ~ OOM çÑ QVS



^fp kê
NMU

k~ãåLéä~íë
c®ä∏í

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáÅ~ o~ãëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNULbOM ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ ^êÄçÖ~ Ü~ê rs 
£êÉÄêç ÖÉåçãÑ∏êí Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ê~® NUV á 
dä~åëÜ~ãã~ê ëçÅâÉåK råÇÉêë∏âåáåÖÉå ®ê Éíí âçãéäÉãÉåí íáää íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ~î ë~ãã~ Ñçêåä®ãåáåÖI ëçã ìåÇîáâáí Ç™ ÄÉÄçÇÇ~ ÇÉä~ê 
~î Ñçêåä®ãåáåÖÉåK aÉí åì ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí çãÑ~íí~ê 
NUMM ãOI é™ ÇÉåå~ óí~ ÇêçÖë ëÉñ ëÅÜ~âí çã VO ä∏éãÉíÉêK f ëÅÜ~âíÉå 
Ñê~ãâçã Éíí Çìëëáå ÇáÑÑìë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Öêçé~ê çÅÜ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI ÇÉëë~ î~ê ëçã êÉÖÉä ÖêìåÇ~ çÅÜ çÇáëíáåâí~ çÅÜ âìåÇÉ Éà 
Ç~íÉê~ëK aÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~å ÄÉÇ∏ãë î~ê~ Éíí óííÉêçãê™ÇÉ íáää Éå 
Ñ∏êÜáëíçêáëâE\F Äçéä~íëK

üê
NVVT

páÇ~ OON çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê NUVWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

páÇ~ OOO çÑ QVS



^fp kê
NNN

k~ãåLéä~íë
eìëÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qçã~ë bâã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ÄóíçãíI Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
ãÉí~ääÑ∏êÉã™ä EÄäK~K ÖìäÇÖìÄÄ~ê çÅÜ ÑáÄìäçêFI ÖàìíÑçêã~êI ëä~ÖÖI 
ìÖåëî®ÖÖ~êI âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ äÉêâäáåáåÖI î®îíóåÖÇÉê çÅÜ LÉääÉê 
Ää®ëíÉêãìåëíóÅâÉåI ÄêóåÉåI Ñê~ÖãÉåí ~î ÄÉåLÜçêåÑ∏êÉã™ä ëçã â~ã çÅÜ 
í®êåáåÖI é®êäçêI ÄêóåÉåI Ü~åÇâî~êå~êI ããK

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ü~ê ÖÉåçãÑ∏êíë ëçã ÄÉê∏ê 
à®êå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå çÅÜ Öê~îÑ®äíÉí eìëÄóI ë~ãí ìíâ~åíÉå ~î eìëÄó 
ÄóíçãíK råÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê Ñ∏ê~åäÉÇÇ~ ~î çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNULbOM 
ãÉää~å ^êÄçÖ~ çÅÜ £êÉÄêçK sáÇ ìíÖê®îåáåÖÉå Ñê~ãâçã ÇÉäë êáâäáÖ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖI ëãáÇÉI 
ÄêçåëÖàìíåáåÖ çÅÜ ÜçêåÜ~åíîÉêâ çÅÜ ÇÉäë Éíí íáÇáÖâêáëíÉí Öê~îÑ®äíK 
hìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éå ëí∏êëí~ ë~ãã~åä~ÖÇ íàçÅâäÉâ çã MIS ãÉíÉê Ñ~ååë 
∏îÉê ëíçê~ ÇÉä~ê ~î óí~åK _Éî~êáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå Ñ∏ê çêÖ~åáëâí ã~íÉêá~ä 
î~ê ëí®ääîáë ÖçÇ~I á Éíí ÑäÉêí~ä ëíçäéÜ™ä âìåÇÉ íáää ÉñÉãéÉä ëíçäéêÉëíÉê 
íáääî~ê~í~ëK

_çéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååë ∏îÉê á ëíçêí ëÉíí ÜÉä~ ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉíK 
_ä~åÇ ÇÉëë~ ã®êâë ãáåëí íáç ëíçäéÜìëI Éíí ÑäÉêí~ä Ü®êÇ~êI Öêçé~ê çÅÜ 
ê®ååçêI Éå Ñä®íîÉêâëâä®ÇÇ ÄêìååI íî™ íê®ÖçäîëÑ∏êëÉÇÇ~ Ñ∏êê™ÇëÖêçé~ê 
ë~ãí Éå ãáåÇêÉ ìÖåK g®êåÑê~ãëí®ääåáåÖÉå çÅÜ çäáâ~ íóéÉê ~î Ü~åíîÉêâI 
Ñê~ãÑ∏ê~ääí ãÉí~ääÜ~åíîÉêâI Ñ~ååë î®ä êÉéêÉëÉåíÉê~íK _ä~åÇ ~åå~í Üáíí~ÇÉë 
íî™ ®ëëàçêI ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëìÖåI Éå âìéçäìÖå ëçã 
íêçäáÖÉå ~åî®åíë Ñ∏ê ~íí Äê®åå~ Ää®ëíÉêãìåëíóÅâÉåLî®îíóåÖÇÉêI Éå 

üê
NVVT

páÇ~ OOP çÑ QVS



âìéçäìÖå ëçã ~åî®åíë îáÇ ÄêçåëÖàìíåáåÖI ÖàìíÑçêã~êI ë~ãí ëéáää ÉÑíÉê 
ÜçêåÜ~åíîÉêâK aÉ ÑäÉëí~ ~î ÇÉëë~ ~âíáîáíÉíÉê â~å âåóí~ë íáää óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêI ÖàìíÑçêã~êå~ Ç~íÉê~ë éêÉäáãáå®êí íáää SMM ÉKhêK

k™Öê~ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê â~å ÉîÉåíìÉääí âåóí~ë íáää ÄóíçãíÉåI 
Ç®êáÄä~åÇ Éå ëãÉÇà~ ëçã î~êáí ìééÑ∏êÇ é™ ëóää ë~ãí Éíí é~ê ãáåÇêÉ 
ÜìëÖêìåÇÉêI ã∏àäáÖÉå ®îÉå ÇÉëë~ íáää Üìë ëçã î~êáí ìééÑ∏êÇ~ é™ ëóääK 
pãÉÇà~å Ç~íÉê~ë íáää ãÉÇÉäíáÇ ÉääÉê åó~êÉ íáÇK

dê~î~êå~ ä™Ö ë~ãä~ÇÉ é™ Éå ãáåÇêÉ ™ëêóÖÖ áåîáÇ ûîÉêëí~™åI ë~ãíäáÖ~ î~ê 
çêáÉåíÉê~ÇÉ á ∏ëíJî®ëíäáÖ êáâíåáåÖK f ëàì ~î Öê~î~êå~ Ñ~ååë ãóÅâÉí Ç™äáÖí 
ÄÉî~ê~ÇÉ ëâÉäÉííêÉëíÉêI Éå Öê~î áååÉÜ∏ää Éå é®êä~ çÅÜ á íî™ Ä~êåÖê~î~ê ä™Ö 
âáëíåáí~ê âî~ê áå ëáíìK m™ ÇÉå ™ëêóÖÖ Ç®ê Öê~îÑ®äíÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí Ñ~ååë ®îÉå 
ÑäÉê~ ä®åÖëÖ™ÉåÇÉ âê~ÑíáÖ~ ëíÉåëíê®åÖ~ê ëçã íçäâ~íë ëçã ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê 
Ü®Öå~ÇÉêI â~åëâÉ å™Öçå Ñçêã ~î é~ääáë~ÇÉêI ëçã Ü®Öå~í áå Éå 
ãçåìãÉåí~äí éä~ÅÉê~Ç Ü~ääÄóÖÖå~Ç ãáíí é™ ™ëêóÖÖÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê PPWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê NURWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

páÇ~ OOQ çÑ QVS



^fp kê
NQO

k~ãåLéä~íë
£åå~ÄçI p∏Çê~ _à∏êåÑ®ääI j~êáÉÇ~ãã

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs jáíí £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëÉêI ÖêìîÜ™äI ëâ®êéåáåÖ~êI íçêéä®ãåáåÖI ê∏àåáåÖëê∏ëÉå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê Éå çãÄóÖÖå~Ç íáää ÇìÄÄÉäëé™êáÖ à®êåî®Ö ãÉää~å e~ääëÄÉêÖ çÅÜ 
jà∏äÄó Ü~ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OI ÖÉåçãÑ∏êíë é™ 
ÇÉäëíê®Åâ~å ãÉää~å j~êáÉÇ~ãã á iÉêÄ®Åâë ëçÅâÉå çÅÜ Öê®åëÉå ãçí 
£ëíÉêÖ∏íä~åÇK póÑíÉí ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ ëí~íìëÉå Ñ∏ê ÇÉ 
çÄàÉâí ëçã îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåë Ñ∏êëí~ Éí~éé å®ãåíë ëçã ã∏àäáÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

sáÇ j~êáÉÇ~ãã Ñê~ãâçã Éå ëíÉå™äÇÉêëJ çÅÜ Éå à®êå™äÇÉêëÄçéä~íë Eê~® 
QRS êÉëéÉâíáîÉ QRTFK fåçã ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ää~åÇ ~åå~í 
ëå∏êçêåÉê~Ç íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâ ëçã â~å Ç~íÉê~ë íáää íáÇÉå Ñê™å çãâêáåÖ 
QMMM íáää PPMM Ñ hêK sáÇ ûëâÉÇ~äÉåI ë∏ÇÉê çã j~êáÉÇ~ããI Ñáååë íî™ 
çãê™ÇÉå ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ÄÉêÖëÄêìâÉí EÖêìîÜ™äI ëâêçíëíÉå ããF ëçã 
ìíÖ∏ê Ñçêåä®ãåáåÖI o^û QPT çÅÜ QQMK i®ãåáåÖ~êå~ ®ê íóéáëâ~ 
êÉéêÉëÉåí~åíÉê Ñ∏ê ÇÉå ®äÇêÉ ëã™ëâ~äáÖ~ ÄÉêÖëÜ~åíÉêáåÖ ëçã ÄÉÇêáîáíë 
áåçã iÉêÄ®Åâë ÄÉêÖëä~ÖK

üê
NVVT

páÇ~ OOR çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iÉêÄ®Åâ USWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ

iÉêÄ®Åâ QPTWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ

iÉêÄ®Åâ QQMWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ

iÉêÄ®Åâ QRSWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ

iÉêÄ®Åâ QRTWN £êÉÄêç k®êâÉ iÉêÄ®Åâ

páÇ~ OOS çÑ QVS



^fp kê
NMS

k~ãåLéä~íë
qáÇÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçÜ~å ^åìåÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ÄóLÖ™êÇëíçãíI çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êI Ñ®êÇî®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI îáâáåÖ~íáÇI íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇI 
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI à®êåÑ∏êÉã™äI Äê®åÇ äÉê~I 
éçêëäáåI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
bíí é~êíá ~î qáÇÉëí~ Ö~ãä~ Äóíçãí ìåÇÉêë∏âíÉë ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î 
çãÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö bNULbOMK _óíçãíÉå Ü~ê î~êáí ∏îÉêÖáîÉå ëÉÇ~å NVQMJ
í~äÉíK bíí ëíçêí ~åí~ä ÜìëÖêìåÇÉê î~ê ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ ãÉå ÇÉ ÑäÉëí~ 
ä™Ö ë∏ÇÉê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI îáäâÉí ë~âå~ÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ÉåäáÖí 
ÇÉå ®äÇëí~ â®åÇ~ Äóíçãíëâ~êí~åK

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Åáêâ~ OMM ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê™å ®äÇêÉ 
Äêçåë™äÇÉê íáää åó~êÉ íáÇK aÉå ®äÇëí~ Ñ~ëÉå êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉë Ñê~ãÑ∏ê~ääí ~î 
âçâÖêçé~ê Ñê™å Å~ NQMMJNMMM ÑKhêK p~ååçäáâí Ü~ê çãê™ÇÉí î~êáí á 
âçåíáåìÉêäáÖí Äêìâ ëÉÇ~å ™íãáåëíçåÉ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI ®îÉå çã 
ÑìåâíáçåÉå âçã ~íí î®ñä~K råÇÉê Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ Ñ~ååë î~Ç ëçã íçäâ~íë 
ëçã Éå Ö™êÇ é™ éä~íëÉåK qêÉ íáää Ñóê~ Üìë ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëI î~ê~î Éíí î~ê 
Ñ∏êëÉíí ãÉÇ ìÖåK aÉåå~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ∏îÉêÖ~îë ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉåK cê™å 
åó~êÉ íáÇ Ñ~ååë Éå î®äÄÉî~ê~Ç â®ää~êëíìÖÉÖêìåÇ ãÉÇ ìÖåK

mä~íëÉå â~ê~âí®êáëÉê~ÇÉë ~î å™Öê~ ëã~ä~ ëíÉåê∏àÇ~ çÇäáåÖëóíçêI Éå ëíçê 
ã®åÖÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ë~ãí Éíí ~åí~ä ëíÉåãìê~êK o∏ëÉå~ Ü~ÇÉ ë~ååçäáâí 
Éå ä™åÖ íáääâçãëííáÇ çÅÜ â~å Ü~ é™Ä∏êà~íë îáÇ Ñ∏êÜáëíçêáëâ ê∏àåáåÖK cäÉê~ 

üê
NVVT

páÇ~ OOT çÑ QVS



çäáâ~ ê∏ëÉíóéÉê âçåëí~íÉê~ÇÉëI ®îÉå çã ÇÉ ÑäÉëí~ ìééîáë~ÇÉ Éíí ∏îêÉ ä~ÖÉê 
~î ëâ®êîëíÉå J ë~ååçäáâí á ëÉå íáÇ ëÉâìåÇ®êÇÉéçåÉê~Ç Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
âçâëíÉåK ûîÉå ÑäÉê~ Çê®åÉêáåÖë~åä®ÖÖåáåÖ~êI î®Ö~ê çÅÜ ëíÉåãìê~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉ ÄáäÇ~ÇÉ ÇÉäîáë Éíí ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ ëóëíÉãK 
píÉåãìê~êå~ ÄÉëíçÇ ~î Éå åÉÇÖê®îÇ ÇÉä EÇê®åÉêáåÖFI Éå í®íä~ÖÇ 
ëã™ëíÉåëé~ÅâåáåÖ á ã~êâéä~åÉí çÅÜ Éíí íáää íî™ ëâáÑí Ç~ÖÉêãìêK jìê~êå~ 
Ü®êê∏êÇÉ íêçäáÖÉå Ñê™å ÇÉå á Üáëíçêáëâ íáÇ êÉÖäÉê~ÇÉ Äó J â~åëâÉ Ñê™å ÇÉå 
ÉÑíÉêãÉÇÉäíáÇ~ Ñ~ëÉå Ç™ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå Ü~ÇÉ Çê~Öáíë ä®åÖêÉ ë∏ÇÉêìí é™ 
ÄóíçãíÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê NTMWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

páÇ~ OOU çÑ QVS



^fp kê
NRP

k~ãåLéä~íë
iáää~ ûäíÉêìÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs jáíí £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Äê®åÇ äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNULOM ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ ^êÄçÖ~ 
ÄÉê∏êë ÇÉä~ê ~î Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë Eê~®NVQF îáÇ iáää~ ûäíÉêìÇK råÇÉê 
ëçãã~êÉå NVVT ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Ç®êÑ∏ê Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î éä~íëÉåK aÉí ìåÇÉêë∏âí~ é~êíáÉí ~î Äçéä~íëÉå ä™Ö åçêê 
çã ÇÉå åìî~ê~åÇÉ î®ÖÉåK f î®ëíëäìíí~åÇÉ ™âÉêã~êâ çÅÜ é™ Éíí 
~åëäìí~åÇÉ áãéÉÇáãÉåí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ™ííáçí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~êI î~ê~î ÇêóÖí 
Ü®äÑíÉå ìíÖàçêÇÉë ~î Ü®êÇ~ê çÅÜ âçâÖêçé~êK aÉ ëÉå~êÉ íóéÉêå~ ä™Ö 
ÖêìééÉê~ÇÉ á ãáåÇêÉ âçåÅÉåíê~íáçåÉê çÅÜ ãÉää~å ÇÉëë~ Ñ~ååë Éåëí~â~ 
Ü®êÇ~êK £îÉê ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí åçíÉê~ÇÉë çÅâë™ Éíí ÑäÉêí~ä Öêçé~êK 
aÉå ìåÇÉêë∏âí~ ÇÉäÉå ~î Äçéä~íëÉå íçäâ~ë ëçã Éíí çãê™ÇÉ ëçã Ñê®ãëí 
ìíåóííà~íë Ñ∏ê ÜìëÜ™ääëëóëëäçêI ë™ëçã íáää~ÖåáåÖ ~î ã~íK f î®ëíëäìííåáåÖÉå 
âìåÇÉ çÅâë™ ÑäÉê~ ëíê~åÇäáåàÉê ìêëâáäà~ë á Ñçêã ~î ~îë~íëÉêK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ™íÉêÑ~ååë á Ñ∏êëí~ Ü~åÇ íáää ÇÉëë~ ~î ë~åÇ ÇçãáåÉê~ÇÉ 
óíçêK i®åÖêÉ åÉÇ á ëäìííåáåÖÉå îáÇíçÖ äÉê~ çÅÜ ÇÉëë~ é~êíáÉê áååÉÜ∏ää 
ÉåÇ~ëí Éåëí~â~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK fåçã Äçéä~íëçãê™ÇÉí Ñáååë çÅâë™ êÉÅÉåí~ 
ä®ãåáåÖ~ê ëçã â~å âåóí~ë íáää Ç~ÖÉåë àçêÇÄêìâ ë~ãí ÇÉí å®êÄÉä®Öå~ çÅÜ 
∏îÉêÖáîå~ íçêéÉí iáää~ ûäíÉêìÇK

üê
NVVT

páÇ~ OOV çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáääâóêâ~ NVQWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ OPM çÑ QVS



^fp kê
NVQ

k~ãåLéä~íë
o™ÄÉêÖ~I h®ääíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qçã~ë bâã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
p®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î íî™ ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉå ÄÉä®Öå~ 
é™ o™ÄÉêÖ~ çÅÜ h®ääíçêéë ®ÖçêK råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î 
ìíîáÇÖåáåÖÉå ~î íÉêãáå~äçãê™ÇÉí îáÇ £êÉÄêçJ_çÑçêë ÑäóÖéä~íëK fåçã ÇÉ 
Ä™Ç~ Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉå~ äçâ~äáëÉê~ÇÉë QO ê∏àåáåÖëê∏ëÉå Eî~ê~î NQ 
Öê®îÇÉëFI Éå ëíÉåãìê çÅÜ Éå íÉê~ëëâ~åíK o∏ëÉå~ ä™Ö í®ãäáÖÉå ëéêáíí á 
íÉêê®åÖÉå ãÉå ãáåÇêÉ ~åë~ãäáåÖ~ê âìåÇÉ ìêëâáäà~ëK f Éå ÇÉä Ñ~ää î~ê 
ëíÉå~êå~ Üçéâ~ëí~ÇÉ êìåí ÉääÉê áåíáää Éíí ã~êâÑ~ëí ÄäçÅâK o∏ëÉå~ ä™Ö áåíáää 
ëã™I çíóÇäáÖ~ ëíÉåê∏àÇ~ óíçêI Åáêâ~ RJT ãÉíÉê ëíçê~K f ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ê~® 
SR Ñ~ååë Éå ãóÅâÉí çíóÇäáÖ íÉêê~ëëâ~åí ãÉÇ å™Öê~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå áåíáääK 
^å~äóëÉêå~ ~î âçäéêçîÉêå~ îáë~ê ~íí çãê™ÇÉå~ Ü~ê Äêìâ~íë Ñê™å NOMMJ
í~äÉí íáää ™íãáåëíçåÉ NTMMJí~äÉí ÉKhêI ãÉÇ Éå íóåÖÇéìåâí é™ éÉêáçÇÉå 
NOMMJNRMM ÉKhêK jÉÇ í~åâÉ é™ ëâçÖëí®ééçêå~ë êáåÖ~ ëíçêäÉâ Ü~ê ÇÉí 
ë~ååçäáâí î~êáí Ñê™Ö~ çã Éíí ÉñíÉåëáîí àçêÇÄêìâ ëçã Äêìâ~ ÄÉå®ãå~ë 
Ü~ÅâJ ÉääÉê ëé~ÇÄêìâK

üê
NVVT

páÇ~ OPN çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

q®Äó QUWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

q®Äó SRWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

páÇ~ OPO çÑ QVS



^fp kê
NVR

k~ãåLéä~íë
o™ÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäãL£êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê Éå ìíÄóÖÖå~Ç ~î íÉêãáå~äçãê™ÇÉí îáÇ £êÉÄêçJ_çÑçêë ÑäóÖéä~íë Ü~ê 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êíë Ç™ å®êçãê™ÇÉí ®ê êáâí é™ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK c∏êÉ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ÉåÇ~ëí Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå Eê~® QUWNF â®åí áåçã éä~åçãê™ÇÉíK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ íî™ çãê™ÇÉå ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå Eê~® 
QUWO çÅÜ SRFK p~ãíäáÖ~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ®ê ä™Ö~ çÅÜ Ñä~Åâ~ ë~ãí ÖÉê Éíí 
™äÇÉêÇçãäáÖí áåíêóÅâK aÉ ëâ~ á Ñ∏êëí~ Ü~åÇ ëÉë ëçã êÉéêÉëÉåí~åíÉê Ñ∏ê 
ëîÉÇàÉJ çÅÜ Ü~ÅâÄêìâ ë~ãí ™íÑ∏äà~åÇÉ ®åÖëÄêìâK ^êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ~î ä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ ~åâåóíåáåÖ íáää àçêÇÄêìâÉí Ü~ê áåçã 
o™ÄÉêÖ~ Äóë ®Öçê ÖÉíí Ç~íÉêáåÖ~ê íáää ë™î®ä Üáëíçêáëâ ëçã Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇK

üê
NVVT

páÇ~ OPP çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

q®Äó QUWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

q®Äó QUWO £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

q®Äó SRWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

páÇ~ OPQ çÑ QVS



^fp kê
NTU

k~ãåLéä~íë
jóê∏I pâê®ÇÇ~êíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~íI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëéáâI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI Ñ~à~åëI Öä~ë Ñê™å Ñ∏åëíÉê çÅÜ ÄìíÉäàÉêI 
Ä∏ëëÑäáåí~I íÉÖÉäI Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå ëíìåÇ~åÇÉ ìíÄóÖÖå~Ç ~î bNULbOM ÖÉåçãÑ∏êÇÉë 
ìåÇÉê Ñ∏êëçãã~êÉå NVVT Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê îáÇ pâê®ÇÇ~êíçêéI ê~® TMI oáåâ~Äó ëçÅâÉåI k®êâÉK 
c∏êìíë®ííåáåÖ~êå~ Ñ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ®åÇê~ÇÉë á çÅÜ ãÉÇ ~íí 
Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å ãáåëâ~ÇÉë âê~ÑíáÖí á Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ íáää ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖÉå 
ÄÉê®âå~ÇÉK

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Ç®êìåÇÉê R 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~ê~î O ëíçäéÜ™äI NéáååÜ™ä çÅÜ O åÉÇÖê®îåáåÖ~êK 
hìäíìêä~ÖêÉí çãÑ~íí~ÇÉ Å~ NUR ãO çÅÜ áååÉÜ∏ää ÄäK ~K à®êåÑ∏êÉã™ä Ç™ 
Ñê®ãëí ëéáâI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëI Öä~ë Ñê™å Ñ∏åëíÉê çÅÜ ÄìíÉäàÉêI 
Ä∏ëëÑäáåí~I íÉÖÉäI Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉåK _ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ 
âìåÇÉ ìíáÑê™å ÑóåÇÉå á âìäíìêä~ÖÉí Ç~íÉê~ë íáää NTMMJNUMMJí~äK 
i®ãåáåÖ~êå~ â~å íêçäáÖÉå ë®íí~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ pâê®ÇÇ~êíçêéK

üê
NVVT

páÇ~ OPR çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oáåâ~Äó TMWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

oáåâ~Äó TMWO £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

oáåâ~Äó TMWP £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

páÇ~ OPS çÑ QVS



^fp kê
QNV

k~ãåLéä~íë
^ëé~I _êçI läëÜ~ãã~êI iáåÇI hå™ííçêéI píçê~ j∏å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs jáíí £êÉÄêç

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ÖÉåçãÑ∏êíë ~î Éå âê~ÑíäÉÇåáåÖëÖ~í~ ãÉää~å 
^ëâÉêëìåÇ çÅÜ läëÜ~ãã~ê á k®êâÉK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ëíê®ÅâÉê ëáÖ 
Ñê™å iáääÜÉã î®ëíÉê çã ^ëâÉêëìåÇI îá~ _êç çÅÜ ^ëé~ íáää jìåâëà∏ë 
é~ééÉêëã~ëëÉÑ~ÄêáâI ^ëé~ÄêìâI á läëÜ~ãã~êK píê®Åâ~å ®ê ìåÖÉÑ®ê NS 
âáäçãÉíÉê ä™åÖ çÅÜ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ê çãÑ~íí~í Éå OM ãÉíÉê ÄêÉÇ 
âçêêáÇçêK

sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå åçíÉê~ÇÉë OQ çÄàÉâíI î~ê~î ãÉêé~êíÉå ÄÉëíçÇ ~î 
Äçéä~íëä®ÖÉåK p~ãã~åä~Öí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
Äçéä~íëÉêK aÉ äáÖÖÉê îáÇ iáåÇ çÅÜ hå™ííçêé á ^ëâÉêëìåÇë ëçÅâÉå Eo^û 
NVQ êÉëéÉâíáîÉ NVSF ë~ãí îáÇ píçê~ j∏å á e~ãã~êë ëçÅâÉå Eo^û PVNFK 
píçê~ ÇÉä~ê ~î âê~ÑíäÉÇåáåÖëÖ~í~å ä∏éÉê ÖÉåçã qáîÉÇÉåë ëâçÖëçãê™ÇÉå 
çÅÜ á ÇÉëë~ é~êíáÉê Ñê~ãâçã áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK

üê
NVVT

páÇ~ OPT çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ëâÉêëìåÇ NVQWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

páÇ~ OPU çÑ QVS



^fp kê
P

k~ãåLéä~íë
pâçÖëãçëëÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
fåëíáíìíáçåÉå Ñ∏ê ^êâÉçäçÖá rééë~ä~ råáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
cêÉÇêáâ e~ääÖêÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI çÑÑÉêéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìã

cóåÇ
íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâI ~îëä~Ö ~î éçêÑóêáíI âî~êíë çÅÜ Ñäáåí~I óñçê ~î 
éêçêÑóêáíI Ñäáåí~ çÅÜ ~åÇê~ ÄÉêÖ~êíÉêI ã~äëíÉå~êI ëäáéëíÉå~êI Äê®åÇ~ 
ÇàìêÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
cçêëâåáåÖëÖê®îåáåÖ ~î Äçéä~íë çÅÜ çÑÑÉêâ®êê é™ íê~ííÄ®Ö~êäçâ~äÉå 
pâçÖëãçëëÉåK aÉä~ê ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë NVVR á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î j®ä~êÄ~å~å Eà®êåî®ÖFK sáÇ ÇÉå åì ~âíìÉää~ 
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë ÇÉå âî~êî~ê~åÇÉ ÇÉäÉå ~î 
çÑÑÉêâ®êêÉíë ë∏Çê~ ®åÇÉ çÅÜ ëíê~åÇÄêáåâI ÜÉä~ î™íã~êâÉå ®ê Ç®êãÉÇ 
ìåÇÉêë∏âíK m™ Äçéä~íëÉå Öê®îÇÉë éêçîÖêçé~ê á ëâçÖëã~êâ ë∏ÇÉê çã ÇÉå 
åó~åä~ÖÇ~ à®êåî®ÖÉåI á ™âÉêã~êâ åçêê çã à®êåî®ÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå 
åçÖÖê~åå óíáåîÉåíÉêáåÖ Ç®ê ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉ ÑóåÇã~íÉêá~äÉí ë~ãä~ÇÉë áå á 
êìíçê çã R ñ R ãK cóåÇëéêáÇåáåÖÉå áåçã Äçéä~íëÉåë çäáâ~ ÇÉä~ê ~åíóÇÉê 
~íí Ñçêåä®ãåáåÖÉå ÜóëÉê ÑäÉê~ Ö™êÇä®ÖÉåI ~åíáåÖÉå ÑäÉê~ ë~ãíáÇ~ ÜìëÜ™ää 
ÉääÉê çäáâíáÇ~ Ñ~ëÉê ~î Éå êÉÖÉäÄìåÇÉí çãäçâ~äáëÉê~Ç Ö™êÇK

råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ö~î Éíí êáâí ÑóåÇã~íÉêá~ä ëçã çãÑ~íí~ê 
íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâI ~îÑ~ää Ñê™å éêçÇìâíáçå ~î éçêÑóêáíóñçêI óñçê ~î 
éêçêÑóêáíI Ñäáåí~ çÅÜ ~åÇê~ ÄÉêÖ~êíÉêI ã~äëíÉå~êI ëäáéëíÉå~ê ë~ãí ëä~ÖÉå 
âî~êíë çÅÜ Ñäáåí~K

üê
NVVTI NVVU

páÇ~ OPV çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

cÉääáåÖëÄêç SPPWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ cÉääáåÖëÄêç

páÇ~ OQM çÑ QVS



^fp kê
OPS

k~ãåLéä~íë
_êáÅâÉÄ~ÅâÉåJiáåÇÄ~ÅâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáÅ~ o~ãëíê∏ãI gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~åíáâî~êáëâ âçåíêçää

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉêÖëÜáëíçêáëâ ~åä®ÖÖåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëä~ÖÖI ê∏ÇÖçÇë

_ÉëâêáîåáåÖ
m™ ÖêìåÇ ~î ~íí qÉäá~ ®ãå~ÇÉ Äóí~ ìí ®äÇêÉ â~ÄÉä ãçí åó ÖàçêÇÉë Éå 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ÇÉäë á Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ 
Ü∏Öäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ~êI ÇÉäë á ~åëäìíåáåÖ íáää Éíí é~ê ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíÉêK f 
çãê™ÇÉí ãÉÇ Ü∏Öäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ÖàçêÇÉë áåÖ~ á~âíí~ÖÉäëÉê ~î 
~åíáâî~êáëâí áåíêÉëëÉK sáÇ ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíÉêå~ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉå 
®äÇêÉ â~ÄÉäå é~ëëÉê~ÇÉ áÖÉåçã Éå ~î ÇÉëë~ çÅÜ ~íí ÇÉí å™Öçí î®ëíÉê çã 
â~ÄÉäå Ñ~ååë êÉëíÉê ~î ÇÉäë íê®ëâçåáåÖ ~î Éå ™Ñ™ê~I ÇÉäë Éå âåìííáãê~Ç 
âçåëíêìâíáçåK aÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê Ä∏ê î~ê~ êÉëíÉêå~ ~î ûäÖëâçÖÉåë 
Ü~ãã~êëãÉÇà~ ëçã ëâ~ää Ü~ î~êáí á ÇêáÑí é™ NSMMJí~äÉíK 
qáããÉêâçåëíêìâíáçåÉêå~ Ü~ê ë~ååçäáâí ÄÉî~ê~íë ÉÑíÉêëçã ÇÉ î~åäáÖíîáë 
äáÖÖÉê ìåÇÉê î~ííÉåK sáÇ íáääÑ®ääÉí Ñ∏ê ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå î~ê 
î~ííÉåëí™åÇÉí á pî~êí™å çî~åäáÖí ä™ÖíK

üê
NVVTI NVVUI NVVU

páÇ~ OQN çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç VRWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

£êÉÄêç VSWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

£êÉÄêç NMOWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

£êÉÄêç NSRWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

£êÉÄêç NSSWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

£êÉÄêç NTTWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ OQO çÑ QVS



^fp kê
NMR

k~ãåLéä~íë
eìëÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qçã~ë bâã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê

cóåÇ
à®êåÑ∏êÉã™äI ÄêçåëJëã®äíçêI é®êä~I ÇÉä ~î âêáíéáé~I î®îíóåÖÇÉêI âÉê~ãáâI 
äÉêâäáåáåÖI Äê®åÇ äÉê~I ÇÉÖÉäÑê~ÖãÉåíI à®êåëä~ÖÖI Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î à®êå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå eìëÄóI Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î 
ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNULbOM ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ ^êÄçÖ~K råÇÉêë∏âåáåÖÉå 
î~ê Éå Ñçêíë®ííåáåÖ é™ ÇÉå ëí∏êêÉ ìíÖê®îåáåÖ ëçã ÄÉê∏êÇÉ ë~ãã~ 
Ñçêåä®ãåáåÖëâçãéäÉñ Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ™ê ENVVTFI çÅÜ îáë~ÇÉ ~íí Äçéä~íëÉå 
Ü~ê Éå îáÇ~êÉ ìíÄêÉÇåáåÖ ë∏ÇÉê çã ÇÉå åó~ ãçíçêî®ÖÉåK 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ î~ê ëéêáÇÇ~ í®ãäáÖÉå à®ãí ∏îÉê ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ 
óí~åK _ä~åÇ ÇÉ áåíêÉëë~åí~êÉ çÄàÉâíÉå î~ê Éå çî~åäáÖ íóé ~î 
Üìëâçåëíêìâíáçå ãÉÇ î®ÖÖê®ååçêK aÉí îÉêâëí~Çëçãê™ÇÉ ëçã Ñê~ãâçã 
îáÇ Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ™êë ìíÖê®îåáåÖ Ñçêíë~ííÉ áå á ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉå åì 
ìåÇÉêë∏âí~ óí~åI Ç®ê Ñê~ãâçã ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê à®êåÜ~åíÉêáåÖ ë™ëçã íêÉ 
®ëëàçê çÅÜ Éíí ëâ®êîëíÉåëä~ÖÉêK

üê
NVVU

páÇ~ OQP çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê PPWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

páÇ~ OQQ çÑ QVS



^fp kê
NMT

k~ãåLéä~íë
üëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_~êÄêç e™êÇáåÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Ö™êÇëíçãíI íà®êÇ~ä

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ Äê®åÇ äÉê~I ÄÉåI 
à®êåÑ∏êÉã™äI âêáíéáéçê

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö 
bNULbOMK råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ê ÄÉê∏êí Éå Üìëä®ãåáåÖ ãÉÇ éêÉäáãáå®ê 
Ç~íÉêáåÖ íáää NSMMJí~äI ëçéÖêçé~êI Ü®Öå~ÇëóëíÉã çÅÜ Éå ÉîÉåíìÉää íà®êÇ~äK 
bå ®äÇêÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ Ñ~ë é™îáë~ë ÖÉåçã ÑóåÇ ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâK

üê
NVVU

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáääâóêâ~ OMNWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ OQR çÑ QVS



^fp kê
NMV

k~ãåLéä~íë
bäÇî~ää~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
îáâáåÖ~íáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ E_ffWQFI âêáíéáéëÑê~ÖãÉåí çÅÜ à®êåÑ∏êÉã™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î äçâ~äî®Ö îáÇ 
bäÇî~ää~ Ö™êÇ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÄóÖÖÉí ~î bNULbOMK råÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ÄÉê∏êÇÉ Éå Äóíçãí çÅÜ Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë Eê~® NUU çÅÜ NVNI 
dä~åëÜ~ãã~ê ëåFK ríÖê®îåáåÖ~êå~ ®ê Éå Ñçêíë®ííåáåÖ é™ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê 
~î ë~ãã~ çÄàÉâí ëçã áåäÉÇÇÉë Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ™êK

sáÇ ÇÉå åì ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãâçã ëíçäéÜ™äI âçâÖêçé~ê çÅÜ 
Ü®êÇ~ê ëçã ÄÉÇ∏ãë ëçã Ñ∏êÜáëíçêáëâ~I ÇÉëëìíçã Üáíí~ÇÉë Éíí ~åí~ä 
Öêçé~ê ãÉÇ íáÇáÖÜáëíçêáëâ~ ÑóåÇK bå ~î ÇÉ ™íÉêÑìåå~ Ü®êÇ~êå~ Ü~ê 
íçäâ~íë ëçã êÉëíÉê ÉÑíÉê Éíí ëéáëÑìåÇ~ãÉåíK fåÖ~ ÜìëâçåëíêìâíáçåÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
NVVU

páÇ~ OQS çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dä~åëÜ~ãã~ê NUUWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

dä~åëÜ~ãã~ê NVNWN £êÉÄêç k®êâÉ dä~åëÜ~ãã~ê

páÇ~ OQT çÑ QVS



^fp kê
ORN

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí h∏éáåÖJeìäí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ÄÉåI âÉê~ãáâ çÅÜ íê®êÉëíÉê

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ åóÄóÖÖå~íáçå áåçã âî~êíÉêÉí h∏éáåÖJeìäíI lä~ìë mÉíêá 
PWOR á £êÉÄêç ëí~Ç ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ é™ ÇÉå ~âíìÉää~ 
íçãíÉåK aÉå íçí~ä~ Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å ìééÖáÅâ íáää OQM ãOI áåçã ÇÉåå~ 
íêÉ ëíóÅâÉå ë∏âëÅÜ~âíK f ëÅÜ~âíÉå ™íÉêÑ~ååë Ñ∏êìíçã âìäíìêä~ÖÉê êÉëíÉêå~ 
ÉÑíÉê Éå êÉÅÉåí ëãÉÇà~K i~ÖÉêÄáäÇÉå î~ê êÉä~íáîí ÉåÜÉíäáÖ á ë~ãíäáÖ~ 
ëÅÜ~âíK råÇÉê Éíí Åáêâ~ NIU ãÉíÉê íàçÅâí ä~ÖÉê ~î é™Ñóääå~Çëã~ëëçê Ñ~ååë 
Éíí MINM ãÉíÉê íàçÅâí ä~ÖÉê ëçã êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ 
ã~êâåáî™åI ìåÇÉê ÇÉíí~ Ñ~ååë Éíí MIPM ãÉíÉê íàçÅâí ä~ÖÉê ~î áåÑáäíêÉê~Ç 
äÉê~ ãÉÇ ÄÉåI âÉê~ãáâ çÅÜ íê®êÉëíÉêI ÇÉíí~ á ëáå íìê îáä~ÇÉ é™ çê∏êÇ äÉê~K 
fåÑáäíê~íáçåëä~ÖêÉí Ç~íÉê~ÇÉë íáää ëÉåí NSMMJí~ä JNTMMJí~äK bíí ~î ëÅÜ~âíÉå 
áååÉÜ∏ää Éíí ãÉê ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ëçã Ç~íÉê~ÇÉë íáää ë~ãã~ 
íáÇëéÉêáçÇK f âìäíìêä~ÖêÉí çÅÜ áåÑáäíê~íáçåëä~ÖêÉí Üáíí~ÇÉë Ñóê~ ëíóÅâÉå 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ~îÑ~ääëÖêçé~êK

üê
NVVU

páÇ~ OQU çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ OQV çÑ QVS



^fp kê
NTS

k~ãåLéä~íë
pìåÇI pâçÖÄç â~éÉää

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
£êÉÄêç ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
dìå káäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
éä~íë ãÉÇ íê~ÇáíáçåI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëî~ää~í ~îëä~Öëã~íÉêá~ä á Ñäáåí~I âî~êíëI âî~êíëáíI à~ëéáë çÅÜ ~åå~å ÄÉêÖ~êí

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖ åê PTI ÄÉä®ÖÉå 
é™ ™âÉêã~êâ íáääÜ∏ê~åÇÉ åìî~ê~åÇÉ Ö™êÇÉå pìåÇK j~êâÉå Ü~ê Äêìâ~íë 
Ñ∏ê Öê∏Ç~ ÖÉåçã ëÉâäÉêK båäáÖí ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä EÑê NSVSINTQVF â~å 
âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉå ®äÇêÉ Ö™êÇÉå pìåÇ î~êáí ~åä~ÖÇ é™ éä~íëÉåK d™êÇÉå 
Ñäóíí~ÇÉë ìåÇÉê ëÉå~êÉ Ü®äÑíÉå ~î NTMMJí~äÉí íáää ëáíí åìî~ê~åÇÉ ä®ÖÉK 
pìåÇ çãå®ãåë ÇçÅâ êÉÇ~å é™ NOMMJí~äÉí á Éíí íÉëí~ãÉåíÉ Eap VMMFK 
d™êÇÉåë Ç™íáÇ~ ä®ÖÉ ®ê çâ®åíK mêçàÉâíÉíë ÜóéçíÉë î~ê ~íí ë∏â~ ãÉÇÉäíáÇ~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê îáÇ NSMMJí~äë Ö™êÇÉåI çÅÜ ëàì ëÅÜ~âí çã î~êÇÉê~ 
OñO ãÉíÉê ~åä~ÇÉë ëäìãéã®ëëáÖí áåçã Ö™êÇëíçãíÉåK

råÇÉêë∏âåáåÖÉå é™îáë~ÇÉ áåÖ~ ãÉÇÉäíáÇ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê Ñ∏êÉã™äK 
a®êÉãçí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄÉ~êÄÉí~Ç çÅÜ ëî~ää~Ç Ñäáåí~I âî~êíëI âî~êíëáíI à~ëéáë 
çÅÜ ~åå~å ÄÉêÖ~êí ë~ãí ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉåK aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~êíÉÑ~âíÉêå~ í~ä~ê 
Ñ∏ê Éå Çàìéí äáÖÖ~åÇÉI ∏îÉêä~Öê~Ç Äçéä~íë ëçã â~å Ç~íÉê~ë íáää ëÉå 
ãÉëçäáíáëâ íáÇK m™ ÖêìåÇ ~î Éíí áÜ™ää~åÇÉ êÉÖå ëçã î~ííÉåÑóääÇÉ ëÅÜ~âíÉåI 
íêçíë çãëçêÖëÑìää ∏îÉêí®ÅâåáåÖI âìåÇÉ áåíÉ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÖÉåçãÑ∏ê~ë á ~ää~ ëÅÜ~âíK pÅÜ~âíÉå ä®åëéìãé~ÇÉë îáÇ ÑäÉê~ íáääÑ®ääÉåI 
ãÉå î~ííÉåÑóääÇÉë é™ åóíí ë™î®ä ìééáÑê™å ëçã ìåÇÉêáÑê™åK 

üê
NVVU

páÇ~ ORM çÑ QVS



råÇÉêë∏âåáåÖÉå íîáåÖ~ÇÉë Ç®êÑ∏ê ~îÄêóí~ë Éå Ç~Ö Ñ∏êÉ ÄÉê®âå~Ç íáÇK

sáÇ ëáÇ~å ~î ãÉëçäáíáëâ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éå ÇÉä êÉÅÉåí~ Ñ∏êÉã™ä Ää 
~ ëéáâI Ü®ëíëâçë∏ãã~ê ~î ëÉåíáÇ~ ëåáííI ÇÉä ~î âêáíéáé~I ã®êä~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ íáääë~ãã~åë ãÉÇ íÉÖÉä çÅÜ ëä~ÖÖ Ñ™ê ÄÉëí™åÇÉí íáääëâêáî~ë 
â~íÉÖçêáå ?ëÉåíáÇ~ ëçéçê?K qê®âçä Ü~ê í~Öáíë íáääî~ê~ Ñ∏ê `JNQ ~å~äóëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

kóëìåÇ PTWN £êÉÄêç k®êâÉ kóëìåÇ

páÇ~ ORN çÑ QVS



^fp kê
TM

k~ãåLéä~íë
iáåÇI hå™ííçêéI píìÄÄÉíçêéI píçê~ jçå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ E~åíáâî~êáëâ âçåíêçääF

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ çãÄóÖÖå~Ç ~î Éå âê~ÑíäÉÇåáåÖ ãÉää~å ^ëâÉêëìåÇ çÅÜ 
läëÜ~ãã~ê á k®êâÉ ÄÉê∏êÇÉë íêÉ Äçéä~íëÉêI iáåÇ Eê~® NVQF çÅÜ hå™ííçêé 
Eê~® NVSF á ^ëâÉêëìåÇë ëçÅâÉåI ë~ãí píçê~ jçå Eê~® PVNF á e~ãã~êë 
ëçÅâÉåK a™ ã~êâáåÖêÉééÉå îáÇ ÄÉê∏êÇ~ ëíçäéä®ÖÉå óíã®ëëáÖí î~ê ~î êáåÖ~ 
~êí Ü~ê ~êÄÉíÉí ÄÉÇêáîáíë ëçã Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK p~ãã~åä~Öí 
ìåÇÉêë∏âíÉë óíçê é™ QU âî~Çê~íãÉíÉê çÅÜ ÑÉã ~åä®ÖÖåáåÖ~ê EÖêçé~êF 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK _çéä~íëÉêå~ îáÇ iáåÇ çÅÜ hå™ííçêé â~å éêÉäáãáå®êí 
Ç~íÉê~ë íáää à®êå™äÇÉêK sáÇ píçê~ jçå êóããÉê Äçéä~íëÉå ãÉÇÉäíáÇ~ 
áåëä~ÖI ãÉå íêçäáÖÉå ®îÉå ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Ä™ÇÉ ®äÇêÉ çÅÜ óåÖêÉ éÉêáçÇÉêK

üê
NVVU

páÇ~ ORO çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ëâÉêëìåÇ NVQWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ NVSWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

e~ãã~ê PVNWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

páÇ~ ORP çÑ QVS



^fp kê
SV

k~ãåLéä~íë
iáåÇÉ çÅÜ k®ëÄó ëçÅâå~ê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ãáäëíçäéÉI Ü™äî®ÖI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI ëÉååÉçäáíáâìãI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉå 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ÖÉåçãÑ∏êíë áåÑ∏ê ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå 
ëéáääî®êãÉäÉÇåáåÖ Ñê™å cê∏îáÑçêë íáää iáåÇÉëÄÉêÖI Éå ëíê®Åâ~ é™ NT 
âáäçãÉíÉêK qçí~äí åçíÉê~ÇÉë PQ çÄàÉâíI î~ê~î ãÉêé~êíÉå î~ê 
Äçéä~íëä®ÖÉåK sáÇ s®ëíê~ s™Ö~êíçêéI pà∏®åÖëÑ~ääÉí çÅÜ a~äëâçÖÉå 
Ñê~ãâçã Äçéä~íëÉêLÄçë®ííåáåÖ~ê Eê~® RNQI RNPI RNNI iáåÇÉ ëåFK aÉ íî™ 
Ñ∏êëíå®ãåÇ~ Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää ãÉÇÉäíáÇ êÉëéÉâíáîÉ ëÉåãÉÇÉäíáÇJ
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK m™ _ìääÉêÄÉêÖÉíI î®ëíÉê çã píçê~ iáåÇÉëà∏åI äáÖÖÉê 
íî™ Ü™äî®Ö~ê Eê~® RMVWNI RNMFK sáÇ iáåÇÉëÄó í~åÖÉê~ê 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë ÄóíçãíÉå Eê~® RMUFK kçêê çÅÜ ë∏ÇÉê çã oó~ ëí™ê 
î~êÇÉê~ Éå ãáäëíçäéÉ ~î Öàìíà®êå Eê~® OMI OOFK p~ãíäáÖ~ ÇÉëë~ çÄàÉâí 
ìíÖ∏ê Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ çÅÜ ÇÉ ®ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ é™ iáåÇÉ ëçÅâÉåK 
_çéä~íëÉåLÄçë®ííåáåÖÉå îáÇ s®ëíê~ s™Ö~êíçêé äáÖÖÉê á ëçÅâÉåÖê®åë çÅÜ 
Ü~ê Ç®êÑ∏ê çÅâë™ êÉÖáëíêÉê~íë á k®ëÄó ëçÅâÉå Eê~® SSFK m™ ÇÉå ë∏Çê~ 
ëáÇ~å ~î _ìääÉêÄÉêÖÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Öêçé ãÉÇ ëíçêí áåëä~Ö ~î íê®âçä ëçã 
Ç~íÉê~íë íáää ëÉåãÉÇÉäíáÇJÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK mä~íëÉå ìíÖ∏ê áåíÉ Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖ ãÉå Ü~ê êÉÖáëíêÉê~íë á ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉí çÅÜ Ç®ê Ñ™íí 
åìããÉê ê~® RMVWOK ríãÉÇ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏êÉâçããÉê çÅâë™ Éå 
ÇÉä âçäÄçííå~êI ÇîëK êÉëíÉê ÉÑíÉê âçäãáäçêI ÇÉëë~ ìíÖ∏ê áåíÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 

üê
NVVU

páÇ~ ORQ çÑ QVS



ãÉå Ü~ê Éíí âìäíìêÜáëíçêáëâí î®êÇÉK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáåÇÉ ROOWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

k®ëÄó SSWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

k®ëÄó SVWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ k®ëÄó

k®ëÄó TMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ k®ëÄó

iáåÇÉ OMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ OOWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ RMUWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ RMVWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ RMVWO £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ RNMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ RNNWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ RNPWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ RNQWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ RONWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

páÇ~ ORR çÑ QVS



^fp kê
ST

k~ãåLéä~íë
£êÉÄêçI jçëà∏I hìãä~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãáäëíÉåI ~îê®ííåáåÖëéä~íëI ãáååÉëã®êâÉI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ  íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç Ñà®êêî®êãÉÇê~ÖåáåÖ Ü~ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ ìíÑ∏êíë ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ hìãä~K ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê 
âå~ééí NQ âáäçãÉíÉê ä™åÖí çÅÜ OM ãÉíÉê ÄêÉííK ríêÉÇåáåÖÉå Ü~ê îáë~í ~íí 
Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖÉå á î~êáÉê~åÇÉ çãÑ~ííåáåÖ âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ ÑäÉê~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK 

fåçã £êÉÄêç ëí~Ç ÄÉê∏êë £êÉÄêçë Ñçêå~ ~îê®ííåáåÖëéä~íë îáÇ ^ÇçäÑëÄÉêÖ 
Eê~® SPFI çÅÜ Éå ãáäëíÉå îáÇ _çåëíçêé Eê~® SOFK f jçëà∏ ëçÅâÉå é~ëëÉê~ê 
Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖÉå ãáååÉëã®êâÉí aêçííåáåÖ hêáëíáå~ë ëíÉå Eê~® NMFI Éå 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë åçêê çã jçë™ë Eê~® RQFI Éå éä~íë Ñ∏ê Éå ãÉÇÉäíáÇ~ 
Ü®êÇ á Ü∏àÇ ãÉÇ jçëà∏ âóêâ~ Eê~® RSFI ë~ãí Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë îáÇ 
hêìíÄêìâÉí åçêê çã q®äàÉ™åK fåçã hìãä~ ëçÅâÉå ÄÉê∏êë Éå 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë îáÇ p®ÄóäìåÇ Eê~® NRSWPF çÅÜ Éå Äçéä~íë îáÇ 
pãÉÇëíçêé ëçã Ü~ê Ä™ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ çÅÜ ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ~ áåëä~Ö 
Eê~® NTMWNFK sáÇ~êÉ Ñ∏êÉâçããÉê ÑäÉê~ î®ÖÄ~åâ~ê áåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíI ÇÉëë~ ìíÖ∏ê áåíÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ãÉå Ü~ê ®åÇ™ Éíí 
îáëëí âìäíìêÜáëíçêáëâí î®êÇÉK f îáää~çãê™ÇÉí j~êáÉÄÉêÖë ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë 
Éíí âê~ÑíáÖí ëçíJ çÅÜ íê®âçäëÄÉã®åÖí ä~ÖÉêLÖêçé ëçã Ç~íÉê~íë íáää éÉêáçÇÉå 

üê
NVVU

páÇ~ ORS çÑ QVS



NQOMJNSRMI ëçã ÇçÅâ áåíÉ ÄÉÇ∏ãë î~ê~ Éå Ñçêåä®ãåáåÖÉåK 

iáåàÉ~îëåáííÉí ãÉää~å p∏Çê~ jçë çÅÜ hìãä~ Ñà®êêî®êãÉÅÉåíê~ä ÄÉê∏ê 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå Ö~íìã~êâ çÅÜ Ü~ê áåíÉ çãÑ~íí~íë ~î ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ 
Ç™ äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖÉå áåíÉ î~êáí ÜÉäí Ñ~ëíëí®ääÇ Ü®êK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå 
~îáëÉê~ÇÉ äáåàÉëíê®ÅâåáåÖÉå äáÖÖÉê ÇÉå íáÇáÖåÉçäáíáëâ~ Äçéä~íëÉå i∏îëí~ 
Eê~® NNTI hìãä~ ëåFK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç SOWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

£êÉÄêç SPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

jçëà∏ NMWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

jçëà∏ RPWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

jçëà∏ RQWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

jçëà∏ RRWN EÉà á cjfpF £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

jçëà∏ RSWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

hìãä~ NNTWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

hìãä~ NRSWP £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

hìãä~ NTMWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

páÇ~ ORT çÑ QVS



^fp kê
SS

k~ãåLéä~íë
^ñÄÉêÖI eçîëí~I háä çÅÜ kçê~ ëçÅâå~ê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíI Ö™êÇëíçãíI Äçéä~íëI ~Öê~ê ä®ãåáåÖI ê∏àåáåÖëê∏ëÉI ëíÉåãìêI Ñçëëáä 
™âÉêã~êâI Ñ®êÇî®ÖI î®ÖÄ~åâ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI íáÇáÖåÉçäáíáâìãI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
s®ÖîÉêâÉí Ü~ê Ñ∏ê ~îëáâí ~íí ÄóÖÖ~ çã oáâëî®Ö SM ãÉää~å iáää™å á 
£êÉÄêç âçããìå çÅÜ iáää~ jçå á kçê~ âçããìåI Éå ëíê®Åâ~ é™ ìåÖÉÑ®ê 
NV âáäçãÉíÉêK bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ÖÉåçãÑ∏êíë á Éå OM ãÉíÉê 
ÄêÉÇ âçêêáÇçê é™ ∏ãëÉ ëáÇçê çã î®ÖÉåK sáÇ éä~åÉê~ÇÉ íê~Ñáâéä~íëÉê ãÉÇ 
~åëäìí~åÇÉ åó~ äçâ~äî®Ö~ê Ü~ê Éíí ìéé íáää UMM ãÉíÉê ÄêÉíí ~îëåáíí 
âçåíêçääÉê~íëK eÉä~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê áåîÉåíÉê~í ãÉÇ~å 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå Ä~ê~ Ü~ê çãÑ~íí~í Éå ÄÉÖê®åë~Ç ÇÉä ~î ÇÉíë~ãã~K 
s®Öëíê®ÅâåáåÖÉå ÄÉê∏ê á ë∏ÇÉê ÇÉí Ñ∏ê k®êâÉ íóéáëâ~ ëä®ííä~åÇëâ~éÉíI 
ëçã ä®åÖêÉ åçêêìí ∏îÉêÖ™ê á s®ëíã~åä~åÇë _ÉêÖëä~ÖK qÉêê®åÖÉå ìíÖ∏êë 
çãî®ñä~åÇÉ ~î Ñä~Åâ ÉääÉê âìéÉê~Ç ∏ééÉå ™âÉêã~êâ ëçã ~îÄêóíë ~î 
ëí∏êêÉ ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ ëâçÖëçãê™ÇÉåK aÉ ëÉå~êÉ ÇçãáåÉê~ê ÇÉí åçêê~ 
ä~åÇëâ~éë~îëåáííÉíK 

ríêÉÇåáåÖÉå Ü~ê îáë~í é™ Éíí ÄêÉíí ëéÉâíêìã ~î çäáâ~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å 
®äÇêÉ ëíÉå™äÇÉê çÅÜ Ñê~ã™íK jÉêé~êíÉå ~åâåóíÉê íáää Äçë®ííåáåÖ~êI 
àçêÇÄêìâ çÅÜ âçããìåáâ~íáçåÉêK cäÉê~ ÄóJ çÅÜ Ö™êÇëíçãíÉê ÄÉê∏êë çÅÜ á 
~åëäìíåáåÖ íáää Éå ÇÉä ~î ÇÉëë~ Ñáååë ®îÉå Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉêK aÉíí~ 
îáë~ê é™ Éå âçåíáåìáíÉí á ìíåóííà~åÇÉí ~î ä~åÇëâ~éÉíK i™åÖ~ ëíê®Åâçê ~î 

üê
NVVU

páÇ~ ORU çÑ QVS



î®ÖÉå Ö™ê ÖÉåçã Éíí àçêÇÄêìâëä~åÇëâ~é ëçã ®ê Äêìâ~í ëÉÇ~å 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇK e®ê Ñáååë ã™åÖ~ ~Öê~ê~ ä®ãåáåÖ~êI ë™ëçã 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI ëíÉåãìê~ê çÅÜ Ñçëëáä ™âÉêã~êâ á çäáâ~ ÑçêãÉêK ríãÉÇ 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå äáÖÖÉê êÉëíÉê ~î Éíí ®äÇêÉ î®Öå®í á Ñçêã ~î Ñ®êÇî®Ö~ê çÅÜ 
î®ÖÄ~åâ~ê ëçã ®ê ∏îÉêÖáîå~ á ëáå~ ìêëéêìåÖäáÖ~ íê~ÑáâìééÖáÑíÉêK aÉëë~ 
î®Ö~ê â~å ÇÉäîáë ëé™ê~ë á â~êíã~íÉêá~ä Ñê™å NSMMJí~äÉíI ãÉå îáëë~ ®ê 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå ÄÉíóÇäáÖí ®äÇêÉK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ñÄÉêÖ QWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NVWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ PTWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ QNWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NQSWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NSSWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NSTWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NSUWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NSUWO £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NSVWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NTMWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NTNWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NTOWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NTPWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NTQWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NTRWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NTSWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NTTWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NTUWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NTUWO £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NTVWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NUMWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NUNWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NUNWO £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NUNWP £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NUNWQ £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

páÇ~ ORV çÑ QVS



^ñÄÉêÖ NUOWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NUPWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NUQWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

háä OMNWN £êÉÄêç k®êâÉ háä

^ñÄÉêÖ NUQWO £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NUQWP £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NURWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

kçê~ SPVWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

eçîëí~ OWN £êÉÄêç k®êâÉ eçîëí~

eçîëí~ ORWN £êÉÄêç k®êâÉ eçîëí~

eçîëí~ ORWO £êÉÄêç k®êâÉ eçîëí~

eçîëí~ OSWN £êÉÄêç k®êâÉ eçîëí~

eçîëí~ OTWN £êÉÄêç k®êâÉ eçîëí~

eçîëí~ OUWN £êÉÄêç k®êâÉ eçîëí~

eçîëí~ OVWN £êÉÄêç k®êâÉ eçîëí~

eçîëí~ OVWO £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

eçîëí~ PMWN £êÉÄêç k®êâÉ eçîëí~

eçîëí~ PNWN £êÉÄêç k®êâÉ eçîëí~

kçê~ NMPWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ kçê~

kçê~ NMPWO £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ kçê~

kçê~ SQMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ kçê~

kçê~ SQNWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ kçê~

kçê~ SQOWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ kçê~

páÇ~ OSM çÑ QVS



^fp kê
NTV

k~ãåLéä~íë
räêáâëÄÉêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_~êÄêç e™êÇáåÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î~êI ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI ÑóÇéä~íëÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉååÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI 
íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ ÄÉåI Ñäáåíëâê~éçêI âî~êíë~îëä~ÖI 
âî~êíëëâê~é~I ã~äëíÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î î®Ö 
UOP á ~åëäìíåáåÖ íáää çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î î®Ö bNULbOMK råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ê 
ÄÉê∏êí Éå ÇÉä ~î Éíí ëí∏êêÉ çãê™ÇÉ ãÉÇ Öê~î~êI ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ ê∏àÇ~ 
óíçêK aÉí íáçí~ä ê∏ëÉå ëçã ÄçêííçÖë ìíÖàçêÇÉë ~î Öê~î~ê Ñê™å ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉê çÅÜ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå Ñê™å ãÉÇÉäíáÇK cóåÇã~íÉêá~äÉí íóÇÉê ®îÉå é™ 
~âíáîáíÉíÉê Ñê™å ëíÉåJ çÅÜ Äêçåë™äÇÉê á çãê™ÇÉíK

üê
NVVU

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oáåâ~Äó TQWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

páÇ~ OSN çÑ QVS



^fp kê
NOU

k~ãåLéä~íë
eáÇáåÖÉJi~åå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ N çÅÜ O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
çãê™ÇÉ ãÉÇ ê∏àåáåÖëëíÉå çÅÜ çë®âê~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ìíÑ∏êíë áåÑ∏ê ÄóÖÖÉí ~î Éíí åóíí 
Äçëí~Çëçãê™ÇÉ á î®ëíê~ ìíâ~åíÉå ~î i~åå~ á k®êâÉK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉë ÑäÉê~ çë®âê~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå íáÇáÖ~êÉ 
â®åÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖÉå ê~® NNK a™ ÇÉíí~ íÉêê®åÖ~îëåáíí áåíÉ Ü~ê çãÑ~íí~íë 
~î ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ ÄÉíê~âí~ë çãê™ÇÉí íáääë îáÇ~êÉ ëçã ã∏àäáÖ 
Ñçêåä®ãåáåÖK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí í~åÖÉê~ê çÅâë™ i~åå~ Äóíçãí Eê~® UMF 
îáäâÉå ìíÖ∏ê Ñçêåä®ãåáåÖK fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏êÉâçããÉê 
ÇÉëëìíçã Éíí ÑäÉêí~ä ~åë~ãäáåÖ~ê ~î ê∏àåáåÖëëíÉå ìééä~ÖÇ á çäáâ~ 
Ñçêã~íáçåÉêI ë™ëçã ãìê~êI ê∏ëÉå ÉíÅK

üê
NVVU

páÇ~ OSO çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eáÇáåÖÉ NNWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

eáÇáåÖÉ UMWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

páÇ~ OSP çÑ QVS



^fp kê
NQQ

k~ãåLéä~íë
e∏ÖÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìãI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âî~êíë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î äçâ~äî®Ö áåîáÇ bNULbOMDë åó~ Çê~ÖåáåÖ 
ìåÇÉêë∏âíÉë Ñçëëáä ™âÉêã~êâ çÅÜ ÇÉä~ê ~î Éå íáÇáÖåÉçäáíáëâ Äçéä~íëK 
cçêåä®ãåáåÖÉå äáÖÖÉê é™ î®ëíëäìííåáåÖÉå ~î Éå ãáåÇêÉ ™ë ãÉää~å QM çÅÜ 
QO ã∏ÜK råÇÉêë∏âåáåÖÉå ®ê Éíí âçãéäÉãÉåí íáää ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ~î 
ë~ãã~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê íáÇáÖ~êÉ ë~ãã~ çÅÜ Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ™êK f ëäìííåáåÖÉåë 
∏îêÉ ÇÉä Ñê~ãâçã Éå ãáåÇêÉ ã®åÖÇ ëä~ÖÉå âî~êíë çÅÜ íî™ ëíçäéÜ™äK f 
ëäìííåáåÖÉåë åÉÇêÉ ÇÉä ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí çÇäáåÖëê∏ëÉ çÅÜ Éíí ®äÇêÉ 
éäçÖä~ÖÉêK

üê
NVVU

páÇ~ OSQ çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáääâóêâ~ OORWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ OORWO £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ OSR çÑ QVS



^fp kê
NSN

k~ãåLéä~íë
p∏Çê~ j™äÉ J sÉÇÉî™Ö

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãáäëíçäéÉI Ü~ãã~êçãê™ÇÉI Üóííçãê™ÇÉI éä~íë Ñ∏ê Ü®êÇI Äçéä~íëI î®ÖÄ~åâ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉêI ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ìíÄóÖÖå~Ç ~î Ñà®êêî®êãÉå®íK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ê çãÑ~íí~í Éå OM ãÉíÉê ÄêÉÇ âçêêáÇçê ìíãÉÇ 
äáåàÉëíê®ÅâåáåÖÉåK f çãê™ÇÉí åçêÇî®ëí çã sÉÇÉî™Ö é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇ 
Eê~® RNRF çÅÜ Éå Äçéä~íë Eê~® RNSFK e®ê Ñáååë çÅâë™ Éå î®ÖÄ~åâ Eê~® 
RNTF ëçã ®ê ∏îÉêÖáîÉå á ëáå ìêëéêìåÖäáÖ~ íê~ÑáâìééÖáÑíK s®ÖÄ~åâÉå Ü~ê 
Éíí ëíçêí âìäíìêÜáëíçêáëâí î®êÇÉ Ç™ ÇÉå îáë~ê Éå ÇÉä ~î ÇÉí ®äÇêÉ 
âçããìåáâ~íáçåëå®íÉíK fååÉ á sÉÇÉî™Öë ë~ãÜ®ääÉ ÄÉê∏êë âìäíìêä~ÖÉê îáÇ 
tÉÇÉî™Ö Üóíí~LÜ~ãã~êÉ Eê~® SVF çÅÜ hî~êåÄ~Åâ~ Äêìâ Eê~® SUFK _™Ç~ 
éä~íëÉêå~ Ü~ê ëâêáÑíäáÖ~ ÄÉä®ÖÖ Ñê™å ãáííÉå ~î NRMMJí~äÉíK sáÇ sÉÇÉî™Öë 
ëâçä~ Ñáååë Éíí âê~ÑíáÖí ëâ~Ç~í éçëí~ãÉåí Ñ∏ê Éå ãáäëíçäéÉ Eê~® SQFK

üê
NVVU

páÇ~ OSS çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáåÇÉ SQWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ SUWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ SVWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ RNRWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ RNSWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ RNTWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

páÇ~ OST çÑ QVS



^fp kê
NRQ

k~ãåLéä~íë
päóíÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Öê®åëê∏ëÉå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉëçäáíáâìãI íáÇáÖåÉçäáíáâìã

cóåÇ
ëä~ÖÉå âî~êíë

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ÖÉåçãÑ∏êíëKá Éíí çãê™ÇÉ îáÇ päóíÉ á 
iáääâóêâ~ ëçÅâÉå ëçã ~îëÉë í~ë á Äêìâ Ñ∏ê ÄÉêÖí®âíK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë Eê~® ONUF ëçã éêÉäáãáå®êí â~å Ç~íÉê~ë 
íáää ∏îÉêÖ™åÖÉå ãÉää~å ®äÇêÉ çÅÜ óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉêK _çéä~íëÉå äáÖÖÉê é™ Éå 
Ñä~Åâ ~îë~íë åÉÇ~å âê∏å çÅÜ é™ åçêê~ â~åíÉå ~î Éå ëí∏êêÉ ÄÉêÖëÜ∏àÇ 
áåîáÇ _çâ®êêÉíK ríãÉÇ ÇÉå Ñ~ëíáÖÜÉíëÖê®åëI íáääáâ~ Öê®åë Ñ∏ê 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí á ∏ëíÉêI ëçã ëíê®ÅâÉê ëáÖ Ñê™å o~ãëíáÖÉå Eî®Ö UOPF 
çÅÜ åçêêìí Ñáååë íêÉ Öê®åëê∏ëÉå ãÉÇ êÉëí~ ëíÉå~êK aÉ ëÉå~êÉ ìíÖ∏ê Éà 
Ñçêåä®ãåáåÖ ãÉå ®ê âìäíìêÜáëíçêáëâí áåíêÉëë~åí~ çÅÜ Ä∏ê çã ã∏àäáÖí 
ÄÉî~ê~ëK

üê
NVVU

páÇ~ OSU çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáääâóêâ~ ONUWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ OSV çÑ QVS



^fp kê
NRS

k~ãåLéä~íë
píçãëâáä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçåI _ç ^ååìëïÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëI Öê~î~ê Eê∏ëÉåI ëíÉåë®ííåáåÖ~êF

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNULbOM 
ãÉää~å ^êÄçÖ~ çÅÜ £êÉÄêçK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ é™ Éå 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë ãÉÇ ãáåëí Éå ìÖå çÅÜ Éå ÖäÉë ëä~ÖÖî~êé áåçã Éíí 
Å~ NO ñ PM ãÉíÉê ëíçêí çãê™ÇÉK a®êíáää é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ã∏àäáÖ Ñ~ääëíÉå çÅÜ 
ëÉñ ëíçê~ Öêçé~ê ãÉÇ î~ää~ê EOIR ñ P íáää Q ñ Q ãF î~ê~î ÑäÉê~ â~å î~ê~ 
âçäåáåÖëÖêçé~êK bíí NQ`Jéêçî é™ á ëä~ÖÖ áååÉëäìíÉí âçä Ü~ê Öáîáí Éå 
Ç~íÉêáåÖ íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK eÉä~ éêçÇìâíáçåëçãê™ÇÉí ETM ñ PM ãF 
äáÖÖÉê é™ ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î Éå ãçê®åéä~í™ çÅÜ é™ ÇÉëë ∏ëíëäìííåáåÖI ëíê~ñ 
áåíáää Éå Ä®ÅâI ÜÉäí áåçã ÇÉí éä~åä~ÖÇ~ î®Öçãê™ÇÉíK

s®ëíÉê çã à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë Ñóê~ î®ä ~îÖê®åë~ÇÉ 
Ñä~í~ ëíÉåé~ÅâåáåÖ~êI ÇÉäîáë ãÉÇ î~Ç ëçã â~å íçäâ~ë ëçã â~åíâÉÇàçêK 
aÉí ëâìääÉ âìåå~ ê∏ê~ ëáÖ çã ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ÉääÉê ëíÉåë®ííåáåÖ~êK lã ÇÉí 
ê∏ê ëáÖ çã Öê~î~ê â~å ÇÉ î~ê~ ë~ãíáÇ~ ãÉÇ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖÉåI Çîë 
Ñê™å êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK

üê
NVVU

páÇ~ OTM çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ OTN çÑ QVS



^fp kê
NRU

k~ãåLéä~íë
iáåÇÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáÅ~ o~ãëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ü™äî®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êÇÉ oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI 
rs _ÉêÖëä~ÖÉå Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉä~ê ~î Éå Ü™äî®ÖI e™äî®ÖÉå 
ëíê®ÅâíÉ ëáÖ Ñê™å ë~ãÜ®ääÉí páÖÖÉÄçÜóíí~å íáää Öêìîçãê™ÇÉí 
páÖÖÉÄçÜóííÖêìî~å ∏ëíÉê çã ë~ãÜ®ääÉíK e™äî®ÖÉå â~ää~ë âóêâî®ÖÉå á 
Ñçäâãìå Ç™ ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖÉå äÉÇÉê íáää âóêâ~å á iáåÇÉëÄÉêÖK bíí ëÅÜ~âíI 
OIUM ñ MIQM ãÉíÉê çÅÜ MIQM ãÉíÉê Çàìéí ÇêçÖë ÖÉåçã Ñçêåä®ãåáåÖÉå Ñ∏ê 
â~ÄÉäåÉÇä®ÖÖåáåÖK e™äî®ÖÉå ëçã î~ê ìJÑçêã~Ç ë~âå~ÇÉ 
âçåëíêìâíáçåëÇÉí~äàÉêK

üê
NVVU

páÇ~ OTO çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáåÇÉ RMQWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

páÇ~ OTP çÑ QVS



^fp kê
NTQ

k~ãåLéä~íë
píêáÄÉêÖLhä~Åâ~JiÉêÄÉêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáÅ~ o~ãëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëâêçíëíÉåëÜ∏ÖI ìééÄóÖÖÇ éä~í™

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄêÉÇÇåáåÖ ~î î®Ö TSQ ãÉää~å píêáÄÉêÖ çÅÜ hä~Åâ~J
iÉêÄÉêÖ ÖÉåçãÑ∏êÇÉ oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI rs _ÉêÖëä~ÖÉå Éå 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉä~ê ~î íî™ ëíóÅâÉå ëâêçíëíÉåëÜ∏Ö~êK aÉ Ä™Ç~ 
Ü∏Ö~êå~ î~ê ÄÉä®Öå~ áåçã hä®Åâ~ Öêìîé~êâëçãê™ÇÉ áåîáÇ ÖêìîÜ™äÉå ê~® 
SMS çÅÜ ê~® SMTK

pâêçíëíÉåëÜ∏ÖÉå áåîáÇ ê~® SMS î~ê Ñä~Åâ OR ñ NR ãÉíÉê çÅÜ âê~ÑíáÖí 
∏îÉêíçêî~ÇK aÉå Ü~ÇÉ ÇÉäîáë ~åî®åíë ëçã ÇìãéåáåÖëéä~íë Ñ∏ê 
âåóíå®îëëíçê~ ëíÉå~ê ëçã áåíÉ âçã Ñê™å ÖêìîÄêóíåáåÖÉåK bñéäç~íÉêáåÖÉå 
ëíê®ÅâíÉ ëáÖ Å~ R ãÉíÉê áå á Ü∏ÖÉå Ñê™å ∏ëíÉêK bíí ëÅÜ~âí OR ñ NIQM ã çÅÜ 
MIPMJNIRM ãÉíÉê Çàìéí ÇêçÖë ÖÉåçã Ü∏ÖÉåK råÇÉê Éíí MINM ã íàçÅâí 
íçêîä~ÖÉê Ñ~ååë Éíí MINMJNIQM ãÉíÉê íàçÅâí ä~ÖÉê ~î MINMJMIRM ãÉíÉê ëíçê 
ëíÉåI ãÉëí~ÇÉäë íáääã~â~Ç ëâáÑÑÉêK f ÄçííÉå Ñ~ååë Öìä ë~åÇK

e∏ÖÉå áåîáÇ ê~® SMT îáë~ÇÉ ëáÖ îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê~ Éå ìééÄóÖÖÇ 
PO ñ NM ã ëíçê éä~í™ çÅÜ áåíÉ Éå ëâêçíëíÉåëÜ∏ÖK bíí ëÅÜ~âí U ñ O ã çÅÜ P 
ã Çàìéí ÇêçÖë á ∏ëíJî®ëíäáÖ êáâíåáåÖK råÇÉê Éíí ìéé íáää MIS ãÉíÉê íàçÅâí 
íçêîä~ÖÉê Ñ~ååë Éíí NIOMJOIM ãÉíÉê íàçÅâí ä~ÖÉê ãÉÇ MINMJMIS ãÉíÉê ëíçê 

üê
NVVU

páÇ~ OTQ çÑ QVS



ëéê®åÖëíÉå ëçã îáä~ÇÉ é™ Éíí MIMS ãÉíÉê íàçÅâí ëáäíä~ÖÉêI ìåÇÉê ÇÉíí~ 
Ñ~ååë Ää™ äÉê~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

kçê~ SMSWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ kçê~

kçê~ SMTWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ kçê~

páÇ~ OTR çÑ QVS



^fp kê
NSM

k~ãåLéä~íë
iáåÇÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_~êÄêç e™êÇáåÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Üóííçãê™ÇÉI ëä~ÖÖä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~íI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éíí ÉîÉåíìÉääí Äçéä~íëçãê™ÇÉ Ç®ê Éíí Ñ™í~ä 
ç~åëÉåäáÖ~ Öêçé~ê ãÉÇ çâä~ê Ç~íÉêáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK sáÇ~êÉ Ñê~ãâçã 
ÜìëÖêìåÇÉê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê îáÇ éä~íëÉå Ñ∏ê tÉÇÉî™Öë Üóíí~ çÅÜ 
Ü~ãã~êÉI ë~ãí ëä~ÖÖä~ÖÉê îáÇ éä~íëÉå Ñ∏ê hî~êåÄ~Åâ~ ÄêìâK

üê
NVVU

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáåÇÉ SUWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ SVWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ RNSWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

páÇ~ OTS çÑ QVS



^fp kê
NUM

k~ãåLéä~íë
räêáâëÄÉêÖI hê®åÖä~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
à®êåÑ∏êÉã™äI Ñê®ãëí ~î àçêÇÄêìâëâ~ê~âí®êI âÉê~ãáâ E_ffFI ãóåí çÅÜ ëéáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ Ñ∏ê î®Ö UOP ãÉää~å £êÉÄêç 
çÅÜ dä~åëÜ~ãã~ê ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉä~ê 
~î Éå íáÇáÖÜáëíçêáëâ ÄÉÄóÖÖÉäëÉI ê~® TS á oáåâ~Äó ëçÅâÉåK 

räêáâëÄÉêÖë Ö™êÇ ÄÉëí™ê áÇ~Ö ÇÉäë ~î ÄÉî~ê~Ç ÄÉÄóÖÖÉäëÉI ÇÉäë ~î ëóåäáÖ~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êK d™êÇÉå äáÖÖÉê ëçã Éå ÉåÜÉí ìåÇÉê jóê∏ ÖçÇë á 
oáåâ~Äó ëçÅâÉåK jóê∏ ìíÖ∏ê Éíí ~î Éíí ÑäÉêí~ä ëíçê~ ÖçÇë ìíãÉÇ 
eà®äã~êÉåë ëíê~åÇK jóê∏ EjáêàìãF ëçã å~ãå Ñáååë ÄÉä~Öí Ñê™å ™ê NORTK 
f NSVMJí~äÉíë â~êíã~íÉêá~ä ~åî®åÇë ìííêóÅâÉí ?räêáâëÄÉêÖë 
âìåÖëä~ÇìÖ™êÇ? Ñ∏ê ÇÉí ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ëçã äáÖÖÉê á 
Ü~Öã~êâI åçêÇçëí çã Ç~ÖÉåë ÜìîìÇÄóÖÖå~ÇK rêëéêìåÖäáÖÉå Ü~ê é™I ÉääÉê 
îáÇ éä~íëÉå Ñ∏ê räêáâëÄÉêÖ Ñìååáíë Éå Äó îáÇ å~ãå hê®åÖä~åK hê®åÖä~åI 
ÉääÉê ?hê®âä~åë ëâçÖ? ®ê â®åí Ñê™å ™ê NQRQ Ç™ ÇÉí çãí~ä~ë á Éíí Ö™îçÄêÉî 
ëí®ääí íáää s™êÑêìâäçëíêÉí á £êÉÄêçK f ã~åí~äëä®åÖÇÉê Ñê™å ™ê NSNP 
êÉÇçîáë~ë Ñóê~ éÉêëçåÉê é™ hê®åÖä~åK a™ jóê∏ Ääáê ë®íÉëÖ™êÇ ™ê NSPN 
ä®ÖÖÉê ã~å hê®åÖä~å ìåÇÉê ëáÖK
råÇÉê êÉÇìâíáçåëéêçÅÉëëÉå é™ NSUMJí~äÉíI ÇêçÖë ëíçê~ ÇÉä~ê ~î ~ÇÉäåë 
àçêÇ áå íáää âêçå~å Ñ∏ê ~íí Äêóí~ Ü∏Ö~ÇÉäåë ã~âíK aÉí áååÉÄ~ê Ñ∏ê jóê∏ë 

üê
NVVU

páÇ~ OTT çÑ QVS



ÇÉä ~íí hê®åÖä~å ÇêçÖë áå íáää âêçå~åK m™ éä~íëÉå ìééê®íí~ÇÉë Éå 
~îÉäëÖ™êÇ E?âìåÖëä~ÇìÖ™êÇ?F Ñ∏ê h~êä ufë ê®âåáåÖK mêçÇìâíáçåëÉåÜÉíÉå 
ÑáÅâ å~ãåÉí räêáÅÜëÄÉêÖK üê NTTS äóÅâ~ÇÉë ®Ö~êÉå íáää jóê∏ ÖçÇë Ö∏ê~ 
Éíí ÄóíÉ ãÉÇ âêçå~å ë™ ~íí räêáâëÄÉêÖ ™íÉê âçã á ÖçÇëÉíë ®ÖçK

aÉ éêÉäáãáå®ê~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íÉå îáë~ê ~íí ãáåëí íêÉ ëíçê~ 
ÄóÖÖå~ÇÉê Ü~ê Ñìååáíë é™ éä~íëÉåK aÉ ®ê Åáêâ~ OMJOS ãÉíÉê ä™åÖ~ çÅÜ 
ÄáäÇ~ê íáääë~ãã~åë Éå âî~Çê~í ãÉÇ ∏ééåáåÖ á åçêêK f ÄóÖÖå~ÇÉêå~ â~å 
ÄóÖÖå~ÇëÇÉí~äàÉê ëçã ãÉää~åî®ÖÖ~ê ìêëâáäà~ëK dÉåçã çãê™ÇÉí ä∏éíÉ Éå 
ëíÉåë~íí î®ÖÖ çÅÜ ãÉää~å ÄóÖÖå~ÇëêÉëíÉêå~ Ñ~ååë Éå Ö™êÇëéä~å ÄÉä~ÖÇ 
ãÉÇ ëíÉåK ^ää~ ÄóÖÖå~ÇëêÉëíÉê ìíÖ∏êë ë~ååçäáâí ~î ä~ÇìÖ™êÇ~ê çÅÜ 
ã~Ö~ëáåK rí∏îÉê â~êíÉêáåÖ ~î ÄóÖÖå~ÇÉê çÅÜ ~åÇê~ ä®ãåáåÖ~ê î~ê ëóÑíÉí 
ãÉÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~íí Ñ~ëíëí®ää~ Ö™êÇÉåë 
éêçÇìâíáçåëáåêáâíåáåÖI Ñê®ãëí ãÉÇ Üà®äé ~î çëíÉçäçÖáëâ~J çÅÜ 
ã~âêçÑçëëáä~å~äóëÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oáåâ~Äó TSWN £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

páÇ~ OTU çÑ QVS



^fp kê
NQR

k~ãåLéä~íë
e∏ÖÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäãI ^åå iìíÜ~åÇÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Ñçëëáä ™âÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI ÇÉä ~î Öàìíà®êåëÖêóí~I åÉçäáíáëâ âÉê~ãáâI âî~êíëI Ñäáåí~I 
ÄÉêÖ~êíë~îëä~ÖI ëäáé~í ~îëä~Ö Ñê™å ÄÉêÖ~êíëóñ~I âçãÄáåÉê~Ç 
â~åÅâëíÉåL∏îÉêäáÖÖ~êÉ íáää ã~äëíÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó Çê~ÖåáåÖ ~î î®Ö bNULbOM ãÉää~å ^êÄçÖ~ çÅÜ 
£êÉÄêç ìåÇÉêë∏âíÉë Ñçëëáä ™âÉêã~êâ çÅÜ ÇÉä~ê ~î Éå íáÇáÖåÉçäáíáëâ 
Äçéä~íëK cçêåä®ãåáåÖÉå ä™Ö é™ Éå ãáåÇêÉI åçêÇJëóÇÖ™ÉåÇÉ ™ëK káî™å î~ê 
ãÉää~å PU çÅÜ QQ ã∏ÜK råÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ìééÇÉä~Ç á íî™ óíçêI Éå 
åçêÇäáÖ á ëà®äî~ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå çÅÜ Éå ãáåÇêÉI ëóÇäáÖ Ñ∏ê çãä®ÖÖåáåÖ ~î 
äçâ~äî®ÖK

f ÇÉå ∏ëíäáÖ~ ™ëëäìííåáåÖÉå é™ åçêê~ óí~å âìåÇÉ î®äîÇ~ ™âÉêé~êÅÉääÉê 
á~âíí~ëK j~êâÉå Ü~ÇÉ ÄÉ~êÄÉí~íë åÉÇ íáää Å~ OM Åã ÇàìéK lÇäáåÖëê∏ëÉå 
Ñ∏êÉâçã ÇÉäë ëíê~ñ áåíáää é~êÅÉääÉêå~ ãÉå ®îÉå áåçã éä~å~êÉ é~êíáÉê é™ 
™ëÉåë âê∏åK m™ ë∏Çê~ óí~å Ñ~ååë çÇäáåÖëê∏ëÉå ÉåÇ~ëí á åÉÇêÉ ÇÉäÉå ~î 
™ëëäìííåáåÖÉåK aÉå Ñçëëáä~ ™âÉêã~êâÉå Ç~íÉê~ë éêÉäáãáå®êí íáää Üáëíçêáëâ 
íáÇK

lÇäáåÖë~âíáîáíÉíÉêå~ Ü~ê ëâ~Ç~í ÇÉ ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~êå~K 
_çéä~íë~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê Ñ™K péêáÇÇ ëâ®êîëíÉå áåçã ÄÉÖê®åë~ÇÉ óíçê 
ã~êâÉê~ê ë~ååçäáâí ÇÉå ìåÖÉÑ®êäáÖ~ éä~íëÉå Ñ∏ê Ü®êÇ~êK ûîÉå 
ÑóåÇã®åÖÇÉå î~ê äáíÉåK m™ åçêê~ óí~å Ñ~ååë Éå âçåÅÉåíê~íáçå ~î Ñê®ãëí 

üê
NVVU

páÇ~ OTV çÑ QVS



âÉê~ãáâ ë~ãä~Ç âêáåÖ Éíí ëí∏êêÉ ëíÉåÄäçÅâK m™ ë∏Çê~ óí~å Ñ~ååë Éå 
ëä~Öéä~íë Ñ∏ê âî~êíëK _çéä~íëÉå Ç~íÉê~ë ìíáÑê™å âÉê~ãáâÉå íáää qk NK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáääâóêâ~ RUWO £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ OORWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ OORWO £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ OUM çÑ QVS



^fp kê
NQS

k~ãåLéä~íë
h®êëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qçã~ë bâã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ëíÉåÄêçíí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I à®êåÑ∏êÉã™äI ãÉí~ääÑ∏êÉã™äI âÉê~ãáâ 
Eê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëI éçêëäáåI ëíÉåÇÖçÇëF Ñê~ÖãÉåí ~î âêáíéáéçêI Öä~ëI Äê®åÇ~ 
çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉåK

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î Éå éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç ~î 
bNULbOM ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ ^êÄçÖ~K aÉ íêÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã 
ÄÉê∏êÇÉë î~ê h®êëí~ ëçÅâÉåã~Ö~ëáå ê~® NSMI ÇÉå Üáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉå 
h®êëí~ã~äãÉå ê~® NUP çÅÜ ÇÉå Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉå h®êëí~ ê~® OMMK 

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î h®êëí~ ëçÅâÉåã~Ö~ëáå Ñê~ãâçã Éíí ÑäÉêí~ä 
Öçäîä~ÖÉêK jÉÇ Üà®äé ~î çäáâ~ ãÉíçÇÉê âìåÇÉ ÄóÖÖå~ÇÉåë ~åä®ÖÖ~åÇÉ 
íáÇëÑ®ëí~ë íáää ãáííÉå ~î NTMMJí~äÉíK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î ÇÉå 
Üáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉå Ñê~ãâçã Éíí ëí∏êêÉ âìäíìêä~ÖÉêI ãÉå áåÖ~ ëé™ê ~î 
íääÜ∏ê~åÇÉ Üìë Ç™ ÇÉí é™ ÇÉå Ñ∏êãçÇ~ÇÉ éä~íëÉå Ñ~ååë Éíí ã~êãçêÄêçííK 
j~êãçêÄêçííÉí Ñ™ê ëÉë ëçã Éå éêçîÄêóíåáåÖ ëçã Ç~íÉê~ë íáää ëÉâÉäëâáÑíÉí 
NUMMLNVMMK hìäíìêä~ÖêÉí â~å ìíáÑê™å ÑóåÇÉå íáÇëÄÉëí®ãã~ë íáää NSMMJçÅÜ 
NTMMJí~äÉíK

råÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î ÇÉí Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉå îáë~ÇÉ ~íí ä®ãåáåÖ~êå~ 
î~ê âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ íáää ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉåK lãê™ÇÉí î~ê 
âê~ÑíáÖí é™îÉêâ~í ~î ëÉåíáÇ~ àçêÇÄêìâë~âíáîáíÉíÉê ëçã ÖàçêÇÉ ~íí 
ëíêìâíìêÉê î~ê ëî™ê~ ~íí ìêëâáäà~K bãÉääÉêíáÇ Ñê~ãâçã Éíí íêÉëâÉééáÖí 

üê
NVVU

páÇ~ OUN çÑ QVS



ä™åÖÜìë ãÉÇ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ R ãÉíÉê çÅÜ Éå ÄÉî~ê~Ç ä®åÖÇ ~î Å~ ä M 
ãÉíÉêK bå ÜìëÜ™ääëìÖå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î Äçéä~íëÉåK 
qêçäáÖÉå ìíÖ∏ê ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~å Éå éÉêáÑÉê ÇÉä ~î Éå ëí∏êêÉ Äçéä~íëK 
_çéä~íëÉå â~å éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ë íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê ãÉÇ Üà®äé ~î 
âçäéêçîK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

iáääâóêâ~ NSMWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ NUPWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

iáääâóêâ~ OMMWN £êÉÄêç k®êâÉ iáääâóêâ~

páÇ~ OUO çÑ QVS



^fp kê
OPO

k~ãåLéä~íë
hóêâçÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáÅ~ o~ãëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI Ñê~ãÑ∏ê~ääí _ffWQI Ñ~à~åëI ëéáâI à®êåÑê~ÖãÉåí çÅÜ Öä~ë

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î åó~ î~ííÉåJ çÅÜ ~îäçééëäÉÇåáåÖ~ê á 
hóêâçÖ~í~åI £êÉÄêç ëí~ÇI ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK pÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖÉå 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë é™ ä∏é~åÇÉ ê®âåáåÖ î~êîáÇ ~êâÉçäçÖáëâ ∏îÉêëóå ÉåÇ~ëí 
ëâÉÇÇÉ ÉÑíÉê ÇÉê ~íí ÇÉ ∏îÉêëí~ ê~ëÉêáåÖëä~ÖêÉå í~Öáíë ÄçêíK

f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ íáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á âî~êíÉêÉí 
mê®ëíÖ™êÇÉåI ÄÉä®ÖÉí ∏ëíÉê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå á hóêâçÖ~í~åI Ñê~ãâçã 
Éíí ìéé íáää NIR ãÉíÉê íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê ëçã Ç~íÉê~ÇÉë íáää NTMMJí~ä çÅÜ 
Ñê~ã™íK f ÇÉí VN ãÉíÉê ä™åÖ~ ëÅÜ~âíÉí á hóêâçÖ~í~å Ñ~ååëI ìåÇÉê Éíí 
Åáêâ~ ä ãÉíÉê íàçÅâí ê~ëÉêáåÖä~ÖÉêI Éíí ìééíáää MIQ ãÉíÉê íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê 
~î ë~åÇáÖ ëáäí áååÉÜ™ää~åÇÉ íÉÖÉäI ÄÉåI ëçí çÅÜ âçäK i~ÖêÉíI ëçã Ñ~ååë á 
ÜÉä~ ëÅÜ~âíÉí ìíçã á Éíí NR ãÉíÉê ä™åÖí é~êíá á ãáííÉåI Ü~ê Éå ë~ãíáÇ~ 
Ç~íÉêáåÖ ãÉÇ âìäíìêä~ÖêÉí á mê®ëíÖ™êÇÉåK fåÖ~ âçåëíêìâíáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~K

üê
NVVV

páÇ~ OUP çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ OUQ çÑ QVS



^fp kê
OPQ

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí _ê~åÇëí~íáçåÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáÅ~ o~ãëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê Éå åóÄóÖÖå~íáçå áåçã âî~êíÉêÉí _ê~åÇëí~íáçåÉåI ëçã ®ê ÄÉä®ÖÉí 
áåçã £êÉÄêç ëí~Çë Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉI ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉå ~âíìÉää~ íçãíÉåK aÉå íçí~ä~ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å ìééÖáÅâ íáää NNMM âîãK fåçã óí~å ÇêçÖë ëàì 
ëíóÅâÉå ë∏âëÅÜ~âíI ãÉää~å P çÅÜ NN ãÉíÉê ä™åÖ~K p~ãíäáÖ~ ëÅÜ~âí 
Öê®îÇÉë á ÄçííÉå Ç™ áåÖ~ âçåëíêìâíáçåÉê Üáíí~ÇÉëK f ÇÉå åçêÇî®ëíê~ ÇÉäÉå 
~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ ÄÉî~ê~í 
é™ ÖêìåÇ ~î ÇàìéëÅÜ~âíåáåÖ áåÑ∏ê ÄóÖÖ~åÇÉí ~î ÇÉå Äê~åÇëí~íáçå ëçã 
íáÇáÖ~êÉ äÉÖ~í é™ íçãíÉåK f ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå Ñ~ååë Ç®êÉãçí ÄÉî~ê~ÇÉ 
âìäíìêä~ÖÉêK hìäíìêä~ÖêÉå ëçã î~ê ãÉää~å MIOJMIQ ãÉíÉê íàçÅâ~ Ü~ÇÉ Éå 
î~êáÉê~åÇÉ ë~ãã~åë®ííåáåÖ ãÉÇ Éå Ç~íÉêáåÖ íáää NSMMJNTMMJí~äK aÉí 
®äÇëí~ âìäíìêä~ÖêÉíI îáäâÉí î~ê Éíí ÜçãçÖÉåí ë~åÇáÖí ëáäíä~ÖÉê ãÉÇ Éíí 
ÑáåÑ∏êÇÉä~í ÑóåÇã~íÉêá~äI Ü~ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå ìíÖàçêíë ~î çÇäáåÖëàçêÇ Ñ∏ê 
â™äÖ™êÇ~ê ÉääÉê ~åå~å ëí~ÇëêÉä~íÉê~Ç çÇäáåÖK

üê
NVVV

páÇ~ OUR çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ OUS çÑ QVS



^fp kê
NSU

k~ãåLéä~íë
q∏êëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_~êÄêç e™êÇáåÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë\

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~íI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î 
Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ hìãä~K råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ê 
ÄÉê∏êí Äçéä~íë~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î ÇáÑÑìë â~ê~âí®êK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ RQWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

páÇ~ OUT çÑ QVS



^fp kê
NMQ

k~ãåLéä~íë
qçêé~ëâçÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå iìíÜ~åÇÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ N çÅÜ O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
®äÇêÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖI Ö~ãã~ä Ä~åî~ääI ëíÉåãìêI éä~íë Ñ∏ê Ä~åî~âí~êëíìÖ~I 
ëíÉåí®âíI î®ÖëíÉåI ê∏àåáåÖëê∏ëÉI Öê®åëê∏ëÉI à®êåî®ÖëÄêç

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ÖÉåçãÑ∏êíë ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î 
äáåàÉçãä®ÖÖåáåÖÉå ~î s®ëíê~ ëí~ãÄ~å~å îáÇ cáååÉê∏Çà~K qáÇáÖ~êÉ î~ê íêÉ 
ê∏ëÉå Ñê™å Äêçåë™äÇÉê â®åÇ~ á ~åëäìíåáåÖ íáää ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 
ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ Ñê~ãÑ∏ê ~ääí é™ ä®ãåáåÖ~ê ëçã íáääâçããáí á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ íáÇáÖ~êÉ à®êåî®ÖëÄóÖÖÉåI ë™ëçã Ö~ãä~ Ä~åî~ää~êI ëíÉåãìê~ê ä®åÖë 
Ä~å~å çÅÜ éä~íëÉê Ñ∏ê Ä~åî~âí~êëíìÖçêK k™Öê~ ~Öê~ê~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å 
Üáëíçêáëâ íáÇ Ñ~ååë çÅâë™ áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK cóê~ éçíÉåíáÉää~ 
Äçéä~íëä®ÖÉå âìåÇÉ ~îÑ∏ê~ë ÉÑíÉê ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ ãÉÇ ã~ëâáåK xáåÖ~ 
ê~®JåìããÉê êÉÇçîáë~ÇÉz

üê
NVVV

páÇ~ OUU çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà êÉÇçîáë~ÇÉ £êÉÄêç s®ëíÉêÖ∏íä~åÇ cáååÉê∏Çà~

páÇ~ OUV çÑ QVS



^fp kê
NST

k~ãåLéä~íë
hêìíÄêìâÉíI kçêê~ jçëI ãÑä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëÉêI éä~íë Ñ∏ê Ü®êÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
hçãéäÉííÉê~åÇÉ ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ìíÄóÖÖå~Ç ~î Ñà®êêî®êãÉ 
ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ hìãä~K ríêÉÇåáåÖÉå Ü~ê çãÑ~íí~í ÑÉã ÇÉä~îëåáíí ãÉÇ 
Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Åáêâ~ OIR âáäçãÉíÉêK ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ê ~íí ÇÉå 
åó~ äáåàÉ‡ëíê®ÅâåáåÖÉå á î~êáÉê~åÇÉ çãÑ~ííåáåÖ ÄÉê∏ê Ñçêåä®ãåáåÖK fåçã 
jçëà∏ ëçÅâÉå ®ê ÇÉí Éå éä~íë ãÉÇ Ü®êÇ~ê Eo^û RSFI î~ê~î Éå Ü~ê 
Ç~íÉê~íë íáää éÉêáçÇÉå NQPMJNSRMKN hìãä~ ëçÅâÉå Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë 
Eo^û NRSWPF îáÇ p®ÄóäìåÇ ë~ãí Éå Äçéä~íë îáÇ pãÉÇëíçêé Eo^û NTMWNF 
ëçã Ä™ÇÉ Ü~ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ çÅÜ ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ~ áåëä~ÖK

üê
NVVV

páÇ~ OVM çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ RSWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

hìãä~ NRSWP £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

hìãä~ NTMWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

páÇ~ OVN çÑ QVS



^fp kê
OPT

k~ãåLéä~íë
£êÉÄêç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ _ffWQI ëíÉåÖçÇëI Ñ~à~åëI Öä~ëI ãóåíI âêáíéáéçêI ëéáâI à®êåÑ∏êÉã™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á âî~êíÉêÉí qêóÅâÉêáÉíI 
íçãí S çÅÜ TI á £êÉÄêç á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éíí éä~åÉê~í ÜçíÉäÄóÖÖÉK pÉñ 
ëÅÜ~âí Öê®îÇÉëI Éíí ìééîáë~ÇÉ êÉëíÉê ~î çÇäáåÖ ãÉÇ~å ÇÉ ∏îêáÖ~ ãçí 
ÄçííÉå áååÉÜ∏ää MIO J MIP ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉê ëçã ìíáÑê™å 
ÑóåÇã~íÉêá~äÉí Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää éÉêáçÇÉå NSMMJNTMMK oÉëíÉê ~î Éå 
âåìííáãê~Ç íê®âçåëíêìâíáçå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éíí ëÅÜ~âí ãÉÇ~å Éíí ~åå~í 
áååÉÜ∏ää Éå ãóÅâÉí î®ää~ÖÇ çÅÜ î®äÄÉî~ê~Ç âìääÉêëíÉåëÖ~í~ á å®êã~ëí £J
s êáâíåáåÖK f ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää Ö~í~å Ñ~ååë Éå ÜìëÖêìåÇ ãÉÇ ÄÉî~ê~Ç 
ëíÉåëóääK f ∏îêáÖí Ñ~ååë á éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖëëÅÜ~âíÉå ÇáâÉåI êÉëíÉê ~î 
íê®âçåëíêìâíáçåÉê çÅÜ ÇÉä~ê ~î ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ëíÉåé~ÅâåáåÖ~êK

üê
NVVV

páÇ~ OVO çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ OVP çÑ QVS



^fp kê
NMN

k~ãåLéä~íë
kóÄÄäÉI pé~êëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
d∏ê~å tÉêíÜïÉáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê Çê~ÖåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ á cÉääáåÖëÄêçK fåÖ~ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK a®êÉãçí åçíÉê~ÇÉë Üáëíçêáëâ~ 
ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î íî™ ÜìëÖêìåÇÉê ë~ãí íî™ ãìê~ê á Éíí ëâçÖëé~êíá 
î®ëíÉê çã cÉääáåÖëÄêç áÇêçííëéä~íëI ÇÉëë~ âçããÉê áåíÉ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖÉåK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ cÉääáåÖëÄêç

páÇ~ OVQ çÑ QVS



^fp kê
OPR

k~ãåLéä~íë
^äãÄóI £ëíê~ j~êâ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_~êÄêç e™êÇáåÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äóíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI à®êåÑ∏êÉã™äI âêáíéáéëÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖ~åÇÉ ~î 
é~êâÉêáåÖëéä~íëK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å 
NSMMJLNTMMJí~äÉíI Éåëí~â~ ëéêáÇÇ~ Öêçé~ê ë~ãí Éå ÄêìååK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç OMTWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ OVR çÑ QVS



^fp kê
NTT

k~ãåLéä~íë
£ëíê~ i∏~ ÜóííÉÄäÉÅâ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Üóííçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
í~âíÉÖÉäI à®êåÑ∏êÉã™ä E~ñÉäI ÄÉëä~ÖI ÄçêêI âáäI Ü~åÇêÉÇëâ~éF

_ÉëâêáîåáåÖ
f ~éêáä NVVV ê~ë~ÇÉ Éå âçãÄáåÉê~Ç ëí∏ÇJ çÅÜ ÖêìåÇãìê á ~åëäìíåáåÖ íáää 
ã~ëìÖåÉå îáÇ £ëíê~ i∏~ Üóíí~ á o~ãëÄÉêÖë ëçÅâÉåI s®ëíã~åä~åÇ Eê~® 
NORFK mä~íëÉå ÄÉëáâíáÖ~ÇÉë NVVVJMRJOU ~î êÉéêÉëÉåí~åíÉê Ñê™å Ää~åÇ 
~åå~í i®åëëíóêÉäëÉå á £êÉÄêç ä®åI i∏~ Üóííä~Ö çÅÜ 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rs _ÉêÖëä~ÖÉåK aÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë Ç™ ~íí Éíí Åáêâ~ 
NOñQ ãÉíÉê ëíçêí çãê™ÇÉ á ~åëäìíåáåÖ íáää ã~ëìÖåëÄóÖÖå~ÇÉåë 
åçêÇî®ëíê~ ÇÉä ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ã~êâáåÖêÉéé á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ êÉåçîÉêáåÖÉå ~î ÇÉå çãâêáåÖ PIR ãÉíÉê Ü∏Ö~ ãìêÉåK i®åëëíóêÉäëÉå 
ÄÉÇ∏ãÇÉ çÅâë™ ~íí ÇÉ ~îáëÉê~ÇÉ ã~êâáåÖêÉééÉå âê®îÇÉ Éå ë®êëâáäÇ 
~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíâçåíêçääK aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ 
áåë~íëÉå Ü~ê ÄÉâçëí~íë ~î i®åëëíóêÉäëÉå á £êÉÄêç ä®åK råÇÉêë∏âåáåÖÉåë 
ëóÑíÉ î~ê ~íí ÇçâìãÉåíÉê~ ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ âçåëíêìâíáçåÉê ëçã 
ÄÉê∏êÇÉë ~î êÉåçîÉêáåÖë~êÄÉíÉå~ ë~ãí ~íí âçåíêçääÉê~ çã Ç®ê Ñ~ååë 
ä®ãåáåÖ~ê ëçã ~åâå∏í íáää ÇêáÑíÉå Ñê™å Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ íáää Ç~ÖÉåë 
~åä®ÖÖåáåÖK

£ëíê~ i∏~ Üóíí~ ®ê ìåáâ ÖÉåçã ~íí ÇÉå ÑçêíÑ~ê~åÇÉ Ü~ê Éíí ÑìåÖÉê~åÇÉ 
Üóííä~Ö íêçíë ~íí à®êåéêçÇìâíáçåÉå ìééÜ∏êÇÉ ™ê NVMTK aÉ ®äÇëí~ 

üê
NVVV

páÇ~ OVS çÑ QVS



ìééÖáÑíÉêå~ çã Üóíí~å îáë~ê ~íí ÇÉå î~ê á ÇêáÑí Ñ∏êÉ ™ê NRTMK eóíí~åë 
åìî~ê~åÇÉ ìíÑçêãåáåÖ Ü®åÑ∏ê ëáÖ ÜìîìÇë~âäáÖÉå íáää Éå çãÄóÖÖå~Ç ™ê 
NUTSK råÇÉê ™êÉå NVTO çÅÜ NVTP êÉåçîÉê~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖÉåI î~êîáÇ 
Ää~åÇ ~åå~í îáëë~ êáîå~ ÄóÖÖå~ÇÉê ™íÉêìééÑ∏êÇÉëK bÑíÉê ~íí 
ã~ëìÖåëÄóÖÖå~ÇÉå Ñ∏êëí®êâíë çÅÜ îáëë~ ÇÉí~äàÉê ÇÉãçåíÉê~íë Ñêáä~ÇÉë 
ÇÉä~ê ~î ÇÉå ~âíìÉää~ ãìêÉå ãÉÇ Üà®äé ~î Öê®îã~ëâáåK a™ ÇÉä~ê ~î 
ëíÉåã~íÉêá~äÉí Ü~ÇÉ ê~ë~í áå ãçí ã~ëìÖåÉå ÑáÅâ ÇÉíí~ Çê~ë ìí ãÉÇ Üà®äé 
~î ëíêçéé~êK pÅÜ~âíåáåÖÉå áååÉÄ~ê çÅâë™ ~íí ~åëäìí~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉêI 
îáäâÉí î~ê âê~ÑíáÖí ëä~ÖÖÄÉã®åÖíI ~îä®Öëå~ÇÉëK

bÑíÉê ~íí ÇÉí ìêëéêìåÖäáÖÉå ~îáëÉê~ÇÉ ãìê~îëåáííÉí ÇÉãçåíÉê~íë îáë~ÇÉ 
ÇÉí ëáÖ ®îÉå ~íí ~åëäìí~åÇÉ é~êíá ìåÇÉê ÇÉå ~âíìÉää~ ÄóÖÖå~ÇëâêçééÉåë 
∏ëíåçêÇ∏ëíê~ Ü∏êå î~ê ê~ëÄÉå®ÖÉí çÅÜ âê®îÇÉ êÉåçîÉêáåÖK bå 
âçãéäÉííÉê~åÇÉ ãìêÇÉãçåíÉêáåÖ ë~ãí ìíëÅÜ~âíåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Ç®êÑ∏ê 
Ü®êK bÑíÉê ë~ãê™Ç ãÉÇ ä®åëëíóêÉäëÉå Ü~ê ÇÉí ëâÉíí ìí~å ~êâÉçäçÖáëâ 
âçåíêçääK

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI Ñ∏êìíçã çî~å å®ãåí é~êíáI î~ê Åáêâ~ NMñQJRIR 
ãÉíÉê Ek£JpsF ëíçêí çÅÜ çãÑ~íí~ÇÉ Éå óí~ é™ ìåÖÉÑ®ê QO âî~Çê~íãÉíÉêK 
pÅÜ~âíÇàìéÉí ä™Ö ãÉää~å PJPIR ãÉíÉê çÅÜ ìí~å ~íí çê∏êÇ ã~êâ å™ÇÇÉëK 
aÉå ~âíìÉää~ ëíÉåãìêÉå î~ê OIRJP ãÉíÉê ÄêÉÇ á ëÅÜ~âíÉíë ÄçííÉå çÅÜ 
ÇêóÖí Éå ãÉíÉê îáÇ ã~êâåáî™åK jìêÉå Ñ∏êÉÑ∏ää ~íí Ü~ ä~Öíë çã ÑäÉê~ 
Ö™åÖÉê çÅÜ ÇÉå î~ê ìééÄóÖÖÇ ~î MIOJO ãÉíÉê ëíçê~ ëíÉå~ê EÜìÖÖÉå ÉääÉê 
çÄÉ~êÄÉí~Ç çÅÜ á îáëë ã™å ëä~ÖÖëíÉåFK hìäíìêä~ÖêÉí ëçã ä™Ö á ~åëäìíåáåÖ 
íáää ëíÉåãìêÉå â~å å®êã~ëí ÄÉëâêáî~ë ëçã ÜçãçÖÉåíI Ñ∏êìíçã ~íí ÇÉí 
∏îÉêëí~ ëâáâíÉí Ü~ÇÉ Éíí ÄÉíóÇ~åÇÉ áåëä~Ö ~î ëçíáÖ ãóää~K f £îêáÖí ÄÉëíçÇ 
ä~ÖêÉí ~î íê®âçäI ã~ëìÖåëëä~ÖÖI ëíÉåI Éåëí~â~ Ñê~ÖãÉåí ~î í~âíÉÖÉä çÅÜ 
êáâäáÖí ãÉÇ à®êåÑ∏êÉã™äK bñÉãéÉä é™ ÇÉí ëÉå~êÉ ®ê ~ñÉäI ÄÉëä~ÖI ÄçêêI âáä 
çÅÜ Ü~åÇêÉÇëâ~é ë~ãí ëíçê~ éä™í~êK p~ãíäáÖ~ ÑóåÇ ä®ãå~ÇÉë âî~ê é™ 
éä~íëÉåK hìäíìêä~ÖêÉí çÅÜ ÄÉê∏êÇ~ ÇÉä~ê ~î ëíÉåãìêÉå â~å éêÉäáãáå®êí 
Ç~íÉê~ë íáää ÇÉå ëáëí~ éÉêáçÇÉå Ç™ Üóíí~å î~ê á ÇêáÑíI ÇÉí îáää ë®Ö~ ™êÉå 
NUTS íáää NVMTK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

o~ãëÄÉêÖ NORWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ o~ãëÄÉêÖ

páÇ~ OVT çÑ QVS



^fp kê
NTP

k~ãåLéä~íë
_çêåI _çåÇÄçêå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_~êÄêç e™êÇáåÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Üóííä®ãåáåÖI âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëä~ÖÖI à®êåÑ∏êÉã™äI íÉÖÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î 
ÉääÉÇåáåÖ~êK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãâçã âìäíìêä~ÖÉê åçêê çã _çêåë 
Üóíí~K

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

kçê~ RNWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ kçê~

páÇ~ OVU çÑ QVS



^fp kê
NPN

k~ãåLéä~íë
hêçâÄçêåI hêçâÄçêåëé~êâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
i®åëëíóêÉäëÉå á £êÉÄêç ä®å L e®ääÉÑçêë âçããìå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
pçÑá~ ^åÇÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ÑçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñçäâé~êâI ãáååÉëëíÉå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
cçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î hêçâÄçêåëé~êâÉåI ëîÉêáÖÉë ®äÇëí~ Ñçäâé~êâK 
m~êâÉå Ä∏êà~ÇÉ ~åä®ÖÖ~ë NTVS é™ áåáíá~íáî ~î ÄÉêÖëê™ÇÉí aÉíäçÑ 
eÉáàâÉåëâá∏äÇI Ç™î~ê~åÇÉ ®Ö~êÉå ~î e®ääÉÑçêë ÄêìâI ëçã Éå ÑçäâJ çÅÜ 
å∏àÉëé~êâ Ñ∏ê ÄÉÑçäâåáåÖÉå é™ çêíÉåK pçã Éå ÇÉä á éä~åÉêáåÖÉå ~íí î™êÇ~ 
çÅÜ íáää îáëë ÇÉä ™íÉêëí®ää~ ÇÉä~ê áåçã hêçâÄçêåëé~êâÉå ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê 
î™êÉå NVVV Éå ãáåÇêÉ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 

bíí ëóÑíÉ ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí ÇçâìãÉåíÉê~ ÇÉ Ö™åÖëóëíÉã ëçã 
Ñáååë áåçã é~êâÉå çÅÜ Ñ∏ê ÇÉíí~ ®åÇ~ã™ä Öê®îÇÉë ëÉñ ëÅÜ~âíK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î Ö™åÖ~êå~ îáë~ÇÉ é™ ëé™ê ~î íî™ âêçåçäçÖáëâ~ Ñ~ëÉêI 
ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ëé™ê ~î ~åä~ÖÇ Ö™åÖÄÉä®ÖÖåáåÖK bíí ~åå~í 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçÄàÉâí î~ê ÇÉå ãáååÉëëíÉå ëçã êÉëíë ∏îÉê é~êâÉåë 
~åä®ÖÖ~åÇÉK bíí íî®êëåáíí Öê®îÇÉë ÖÉåçã ÇÉå âìääÉ ãáååÉëëíÉåÉå ®ê 
éä~ÅÉê~Ç é™I î~êîáÇ ÇÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ëíÉåÉåë åìî~ê~åÇÉ éä~ÅÉêáåÖ ®ê 
ëÉâìåÇ®ê ENVOMJí~äFK f ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä Ñáååë éä~íëÉå Ñ∏ê Éå â~êìëÉää 
ìíã®êâíI Éíí ~åí~ä éêçîÖêçé~ê íçÖë ìéé á ÇÉíí~ çãê™ÇÉ ìí~å ~íí Ñáåå~ 
å™Öê~ ëé™ê ~î å™Öçå âçåëíêìâíáçåK f ∏îêáÖí ë™ áååÉÑ~íí~ÇÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ãçãÉåí ëçã áåîÉåíÉêáåÖI â~êíÉêáåÖ çÅÜ 

üê
NVVV

páÇ~ OVV çÑ QVS



ãÉí~ääÇÉíÉâíçêìåÇÉêë∏âåáåÖK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

e®ääÉÑçêë PWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ e®ääÉÑçêë

páÇ~ PMM çÑ QVS



^fp kê
SQ

k~ãåLéä~íë
cáååÉê∏Çà~I o~ãìåÇÉÄçÇ~I sáÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êëíìÇáÉ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
rs _ÉêÖëä~ÖÉå ìíÑ∏êí Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êëíìÇáÉ áåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç çãJ 
çÅÜLÉääÉê åóÄóÖÖå~Ç ~î bìêçé~î®Ö OM á qáîÉÇÉåI Ñ∏êÄáÑ~êí i~ñ™I ãÉää~å 
hê∏Ö~êÉÑ~ääÉíLp~åÇëíìÄÄÉíçêé EsáÄó ëçÅâÉåF á e~ääëÄÉêÖë âçããìå çÅÜ 
ä®åëÖê®åëÉå ãçí s®ëíê~ d∏í~ä~åÇë ä®å EcáååÉê∏Çà~ çÅÜ o~ãìåÇÉÄçÇ~ 
ëçÅâå~êF á i~ñ™ âçããìåI k®êâÉ çÅÜ s®ëíÉêÖ∏íä~åÇI £êÉÄêç ä®åK 
c∏êëíìÇáÉåë ëóÑíÉ ®ê ~íí ÖÉ Éå ∏îÉêëáâíäáÖ ÄáäÇ ~î çãê™ÇÉíë â®åÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖëãáäà∏ ë~ãí ~íí îáë~ é™ çãê™ÇÉå Ç®ê óííÉêäáÖ~êÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê â~å Ñ∏êî®åí~ëK aÉå Ü~ê çãÑ~íí~í ~êâáîJI äáííÉê~íìêJ çÅÜ 
â~êíëíìÇáÉê ë~ãí Éå Ñ®äíÄÉëáâíåáåÖK c∏êëíìÇáÉå ëâ~ ëÉë ëçã Éíí 
âçãéäÉãÉåí íáää ÇÉå ìåÇÉê ™ê NVVU çÅÜ ~î s^JmêçàÉâí ^_ ìíÑ∏êÇ~ 
Ñ∏êëíìÇáÉå Ñ∏ê ?s®Ö bOM îáÇ i~ñ™?K

s®ÖîÉêâÉí ~êÄÉí~ê ãÉÇ íêÉ äáåàÉ~äíÉêå~íáîI ÄÉå®ãåÇ~ MHI ÅÉåíê~ä~ çÅÜ 
åçêêK ^äíÉêå~íáî MH Ñ∏äàÉê ÄÉÑáåíäáÖ bìêçé~î®Ö OM çÅÜ ®ê ÇêóÖí OU 
âáäçãÉíÉê ä™åÖíK qáää ÇÉíí~ ~äíÉêå~íáî Ü∏ê çÅâë™ Éå î®Ö ãÉää~å 
pâ~êÄóÜçäã çÅÜ pí~î™å~K aÉí ÅÉåíê~ä~ ~äíÉêå~íáîÉí ®ê ÇêóÖí OU âáäçãÉíÉê 
ä™åÖí çÅÜ äáÖÖÉê íáää ëíçê ÇÉä åçêê çã ë~ãí é~ê~ääÉääí ãÉÇ s®ëíê~ 
ëí~ãÄ~å~åK f ∏ëíÉê ®ê Éíí ~îëåáíí ãÉää~å pí~î™å~ çÅÜ hê∏Ö~êÉÑ~ääÉí ëçã 

üê
NVVV

páÇ~ PMN çÑ QVS



~åëäìíÉê ~äíÉêå~íáî åçêê çÅÜ ÇÉäîáë ~äíÉêå~íáî MHK f î®ëíÉê ~åëäìíÉê ÇÉí 
ÅÉåíê~ä~ ~äíÉêå~íáîÉí íáää ~äíÉêå~íáî MH çÅÜ ~äíÉêå~íáî åçêê îáÇ 
qêÉÜ∏êåáåÖë®åÖÉå åçêÇ∏ëí çã cáååÉê∏Çà~ çÅÜ Ñ∏äàÉê ëÉÇ~å ÄÉÑáåíäáÖ 
bìêçé~î®Ö OM ãçí Öê®åëÉå íáää s®ëíê~ d∏í~ä~åÇë ä®åK aÉå ÇÉä ~î ÇÉí 
ÅÉåíê~ä~ ~äíÉêå~íáîÉí ëçã ìíÖ∏ê Éíí ëÉé~ê~í ~îëåáíí ®ê âå~ééí NQ 
âáäçãÉíÉê ä™åÖíK ^äíÉêå~íáî åçêê ®ê çãâêáåÖ OV âáäçãÉíÉê ä™åÖíK aÉí ®ê 
ÖÉãÉåë~ãí ãÉÇ ÇÉí ÅÉåíê~ä~ ~äíÉêå~íáîÉí ãÉää~å pí~î™å~ çÅÜ 
hê∏Ö~êÉÑ~ääÉí ë~ãí ãÉää~å qêÉÜ∏êåáåÖë®åÖÉå çÅÜ Öê®åëÉå ãçí s®ëíê~ 
d∏í~ä~åÇë ä®åK aêóÖí NR âáäçãÉíÉê ~î ÇÉí åçêê~ ~äíÉêå~íáîÉí ìíÖ∏ê Éå 
ëÉé~ê~í ëíê®Åâ~K sáÇ o~ãìåÇÉÄçÇ~I åçêê çã _çê~ëà∏åI ëí™ê ë~ãíäáÖ~ íêÉ 
~äíÉêå~íáî á Ñ∏êÄáåÇÉäëÉ ãÉÇ î~ê~åÇê~K

fåçã ~âíìÉääí Ñ∏êëíìÇáÉçãê™ÇÉ Ñáååë ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇ çÅÜ 
Ñê~ã™íK píÉå™äÇÉêå êÉéêÉëÉåíÉê~ë ~î Éíí ëíçêí ~åí~ä ä∏ëÑóåÇI Ñê®ãëí óñçêK 
cê™å Äêçåë™äÇÉêå ®ê ÇÉí Öê~î~ê á cáååÉê∏Çà~ ëçÅâÉå çÅÜ Éå îáÇ 
e~ääÉÄ®ÅâÉå ÑìååÉå Äêçåëóñ~K g®êå™äÇÉêå Ñ∏êÉíê®Çë Ää~åÇ ~åå~í ~î 
Ççã~êêáåÖ~êå~ îáÇ o~å®åÖÉå EcáååÉê∏Çà~ ëçÅâÉåF çÅÜ ëíçÅâÄ™íÉå Ñê™å 
jçëà∏ãçëëÉå Eo~ãìåÇÉÄçÇ~ ëçÅâÉåFK råÇÉê ãÉÇÉäíáÇ Éí~ÄäÉê~ë Éå 
ÄÉíóÇ~åÇÉ îÉêâë~ãÜÉí îáÇ o~ãìåÇÉÄçÇ~ ãÉÇ Ää~åÇ ~åå~í Éíí 
^åíçåáíÉêâäçëíÉêK aÉí ëÉå~êÉ Ñ~ê Éå ÉÑíÉêÑ∏äà~êÉ á _çÇ~êåÉ hêçÖK råÇÉê 
NRUMJí~äÉí áåäÉÇë Éå çãÑ~íí~åÇÉ âçäçåáëÉêáåÖ á qáîÉÇÉå ëçã í~ê ëáå 
Ä∏êà~å á çãê™ÇÉí ãÉää~å pâ~ÖÉêå çÅÜ råÇÉåK m™ NSMMJí~äÉí ìíîÉÅâä~ë 
ÖÉåçã ^åÇÉêë _çáà Éíí ã®âíáÖí ÄêìâëâçãéäÉñ é™ qáîÉÇÉåK k®ê s®ëíê~ 
ëí~ãÄ~å~å ÄóÖÖë é™ NUSMJí~äÉí Ñ∏ê®åÇê~ë Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~ ê~Çáâ~äí Ñ∏ê 
êÉÖáçåÉå çÅÜ i~ñ™ íê®ÇÉê Ñê~ã çÅÜ ∏îÉêí~ê í®íéçëáíáçåÉåK s~Ç ã~å áåíÉ 
Ñ™ê Öä∏ãã~ ®ê ~íí ÇÉí ÉÖÉåíäáÖÉå ®ê î®ÖÉå ÉääÉê ëå~ê~êÉ Ñ∏êÄáåÇÉäëÉå 
ÖÉåçã qáîÉÇÉå ëçã ®ê ÇÉå îáâíáÖ~ëíÉ âçãéçåÉåíÉå ÖÉåçã ë~ãíäáÖ~ 
íáÇëéÉêáçÇÉêK
sá Ü~ê Ñê®ãëí ÄÉê∏êí ä®ãåáåÖ~ê ëçã ®ê ëóåäáÖ~ çî~å ã~êâI ãÉå ÇÉí Ñáååë 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå ãáåëí äáâ~ ãóÅâÉíI çã áåíÉ ãÉêI ëçã äáÖÖÉê Ççäí Ç®êìåÇÉêK 
e®ê í®åâÉê îá Ç™ á Ñ∏êëí~ Ü~åÇ é™ ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉêå~K 
i∏ëÑóåÇÉå ~ååçåëÉê~ê ~íí çãê™ÇÉí Ä∏ê êóãã~ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêK 
dê~î~êå~ ëâî~ääê~ê çã Äçë®ííåáåÖ~ê Ñê™å ÄêçåëJ çÅÜ à®êå™äÇÉêåK e®ê îáää 
îá éç®åÖíÉê~ ~íí ÇÉí Ñáååë Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê Ñ∏ê ãóÅâÉí íáÇáÖ~ Äçë®ííåáåÖ~êK 
f Ñ∏êëí~ Ü~åÇ â~å í®åâ~ë ~íí ã~å Ñê™å ëóÇî®ëí Ü~ê Ñ∏äàí ä~åÇëâ~éÉí ä®åÖë 
ÇÉå Ç™î~ê~åÇÉ âìëíÉåK cê™å óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉêå çÅÜ Ñê~ã™í Ü~ê Ñê®ãëí 
çãê™ÇÉå~ ãÉÇ ë~åÇàçêÇ î~êáí ~ííê~âíáî~ Ñ∏ê çÇäáåÖ çÅÜ Äçë®ííåáåÖK

kÉÇ~å êÉÇçîáë~ë ÇÉ çãê™ÇÉå ëçã ìê ~êâÉçäçÖáëâ ëóåéìåâí çÅÜ ìíáÑê™å 
íáääÖ®åÖäáÖí ã~íÉêá~ä ÄÉÇ∏ãë ëçã ë®êëâáäí áåíêÉëë~åí~K
√lãê™ÇÉí Ñê™å p~åÇëíìÄÄÉíçêé çÅÜ ∏ëíÉêìí íáää hê∏Ö~êÉÑ~ääÉí á sáÄó 
ëçÅâÉå ìíÖ∏ê Éíí é~êíá Ç®ê ã~å á Ñ∏êëí~ Ü~åÇ â~å
Ñ∏êî®åí~ ëáÖ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêK fåÇáâ~íáçåÉê Ñáååë çÅâë™ é™ ~íí ÇÉí â~å 
Ñ∏êÉâçãã~ ~Öê~ê~ ä®ãåáåÖ~ê ë™ ëçã
ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK
√lãê™ÇÉí îáÇ o~ãìåÇÉÄçÇ~ çÅÜ _çê~ëà∏å ÇçãáåÉê~ë ~î ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ 
âäçëíÉêêìáåÉåI ãÉå Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~ Ñ∏ê ®äÇêÉ EÑ∏êÜáëíçêáëâ~F çÅÜ á îáëë 
ã™å óåÖêÉ ä®ãåáåÖ~ê ®ê ÖçÇ~K ûîÉå ~åëäìí~åÇÉ ÇÉä~ê ~î cáååÉê∏Çà~ 
ëçÅâÉå Ü∏ê íáää ÇÉíí~ é~êíáK
√lãê™ÇÉí âêáåÖ ëà∏å píçê~ s®äÉî~ííåÉí ÄÉÇ∏ãë Ü~ ÖçÇ~ Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê 

páÇ~ PMO çÑ QVS



Ñ∏ê ~íí á Ñ∏êëí~ Ü~åÇ êóãã~ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêK e®ê â~å ã~å çÅâë™ 
í®åâ~ ëáÖ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉêK
√lãê™ÇÉí á cáååÉê∏Çà~Ç~äÉå ìééîáë~ê ÇÉí ëí∏êëí~ ~åí~äÉí êÉÇ~å â®åÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê à®ãÑ∏êí ãÉÇ ∏îêáÖ~ ~îëåáííK i®ÖÉí îáÇ ÇÉå ä™åÖëíê®Åâí~ 
Ç~äÖ™åÖÉå ãÉää~å ëà∏~êå~ pâ~ÖÉêå çÅÜ råÇÉå Ü~ê î~êáí çéíáã~äí ìê 
Äçë®ííåáåÖëëóåéìåâí
Ñê™å ëíÉå™äÇÉêå çÅÜ Ñê~ã™íK
 √lãê™ÇÉí âêáåÖ e~åë~íçêéI jçëëÉÄçI jçëëíçêé çÅÜ s~ääëà∏Äçä 
~åëäìíÉê íáää cáååÉê∏Çà~Ç~äÉå çÅÜ Ü~ê ÖçÇ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê á Ñ∏êëí~ Ü~åÇ 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà êÉÇçîáë~ÇÉ £êÉÄêç s®ëíÉêÖ∏íä~åÇ cáååÉê∏Çà~

Éà êÉÇçîáë~ÇÉ £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ PMP çÑ QVS



^fp kê
SR

k~ãåLéä~íë
p∏Çê~ jçë J q®äàÉ™å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ N çÅÜ O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇK

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ÖÉåçãÑ∏êíë ä®åÖë hìãä~Ljçëà∏™ëÉåI ãÉÇ 
~åäÉÇåáåÖ ~î Éå çãÄóÖÖå~Ç ~î à®êåî®ÖÉå ãÉää~å £êÉÄêç J e~ääëÄÉêÖ çÅÜ 
Ç®êãÉÇ Ñ∏êâåáéé~ÇÉ Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê ~î ÇÉí äçâ~ä~ î®Öå®íÉíK ríêÉÇåáåÖÉå 
Ü~ê çãÑ~íí~ê Éå Åáêâ~ UMJPVM ãÉíÉê ÄêÉíí çãê™ÇÉ ìíãÉÇ Éå ÇêóÖí QIT 
âáäçãÉíÉê ä™åÖ ëíê®Åâ~K pÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ Ñ~ååë ÇÉí åçíÉê~í Éå íáÇáÖåÉçäáíáëâ 
Äçéä~íë îáÇ p®ÄóäìåÇ Eê~® NRSWNJPI hìãä~ ëåFI çÅÜ Éå Äçéä~íë ãÉÇ 
ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ë™î®ä åÉçäáíáâìãI ÄêçåëJ çÅÜ à®êå™äÇÉê îáÇ pãÉÇëíçêé 
Eê~® NTMWNI hìãä~ ëåFK fåçã ÇÉå ëÉå~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖÉå Ñ∏êÉâçããÉê 
çÅâë™ ä®ãåáåÖ~ê ëçã â~å âçééä~ë íáää pãÉÇëíçêéë Ö™êÇëíçãí Eê~® NTMWOF 
îáäâÉå Ü~ê ÄÉä®ÖÖ ëÉÇ~å NSMMJí~äÉíK ríêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉ 
Ä™Ç~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ Ü~ê Éå ëí∏êêÉ ìíÄêÉÇåáåÖ ®å î~Ç ëçã íáÇáÖ~êÉ î~ê 
â®åíK jÉää~å oçëÉåÇ~ä çÅÜ pà∏å®ë é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Öêìéé ãÉÇÉäíáÇ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI ÄäK~K Éå Ü®êÇ Ç~íÉê~Ç íáää NOOMJNQOM ^a Eê~® RTI jçëà∏ 
ëåFK

üê
NVVV

páÇ~ PMQ çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìãä~ NRSWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

hìãä~ NRSWO £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

hìãä~ NRSWP £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

hìãä~ NTMWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

hìãä~ NTMWO £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

jçëà∏ RTWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

páÇ~ PMR çÑ QVS



^fp kê
NTO

k~ãåLéä~íë
mÉêëÜóíí~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_~êÄêç e™êÇáåÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Üóíí~I âìäíìêä~ÖÉêI ÜìëÖêìåÇ\I ëä~ÖÖî~êé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëä~ÖÖI à®êåÑ∏êÉã™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
p®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ ãÉÇ 
~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Üóííãáäà∏å ëâ~ ÄÉî~ê~ë ëçã Éå íìêáëí~ííê~âíáçåK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ê ÄÉê∏êí âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Éå ÉîÉåíìÉää ÜìëÖêìåÇ ãÉÇ 
íêçäáÖ Ç~íÉêáåÖ íáää ëÉåí NUMMJí~äLäVMMJí~äK ûîÉå Éå ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉêêÉëí 
Ñ~ååë ÄÉî~ê~ÇK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

kçê~ SMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ kçê~

páÇ~ PMS çÑ QVS



^fp kê
NPS

k~ãåLéä~íë
pãÉÇëíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_~êÄêç e™êÇáåÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ÄêìååI ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìãI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
Ñäáåí~I âî~êíëI Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâI ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâI íÉÖÉäI à®êåÑ∏êÉã™äI 
ëä~ÖÖI ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Çê~ÖåáåÖ ~î 
Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ hìãä~K råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ê 
ÄÉê∏êí âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê™å Éå åÉçäáíáëâ Äçéä~íë çÅÜ 
âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê™å NSMMJNTMM í~äÉíK aÉëëìíçã Ñê~ãâçã 
ÑäÉê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã ®ååì áåíÉ Ç~íÉê~íëK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìãä~ NTMWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

páÇ~ PMT çÑ QVS



^fp kê
UM

k~ãåLéä~íë
bâÉÄóJ^äãÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êI íÉÖÉäìÖåE\F

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
íÉÖÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê ÄóÖÖå~íáçå ~î Äçëí~Çëçãê™ÇÉ áåîÉåíÉê~ÇÉë Éíí ™âÉêé~êíá çÅÜ Éíí 
Ü∏ÖêÉ ÄÉä®ÖÉí ëâçÖëé~êíáK f ëâçÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÜìëÖêìåÇ é™ Öê®åëÉå 
íáää ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK m™ ™âÉêå Ñ~ååë Éå ä®ãéäáÖ Äçéä~íëóí~ ÄÉä®ÖÉå 
Åáêâ~ ORJPM ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíI îáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉ 
å™Öê~ ®äÇêÉ Äçë®ííåáåÖëëé™êI ãÉå î®ä ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Üáëíçêáëâ íáÇK _ä~åÇ 
ÇÉ ëÉå~êÉ ã®êâë Éå ëí∏êêÉ íÉÖÉäJ çÅÜ ëíÉåÑóääÇ Öêçé ãÉÇ âê~ÑíáÖí Äê®åÇ~ 
â~åíÉêI ã∏àäáÖÉå Éå íÉÖÉäìÖåI ëçã â~å ëÉë á ë~ãã~åÜ~åÖ ãÉÇ ÇÉå 
å®êÄÉä®Öå~ bâÉÄó ÄóíçãíK xfåÖÉí ê~® åìããÉêz

üê
NVVV

páÇ~ PMU çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

áåÖÉí ê~® åìããÉê £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ PMV çÑ QVS



^fp kê
NPT

k~ãåLéä~íë
p®ÄóäìåÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå iìíÜ~åÇÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
ëä~ÖÉå âî~êíëI ëä~ÖÉå Ñäáåí~I âÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉåI â~ãÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
xÖÉãÉåë~ã ÄÉëâêáîåáåÖ Ñ∏ê ^áp NPTI Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI çÅÜ ^áp NPUI 
ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖz
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ 
hìãä~ Ü~ê rs _ÉêÖëä~ÖÉå ìíÑ∏êí Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå ê~® NRSWP îáÇ p®ÄóäìåÇ á hìãä~ 
ëçÅâÉåI k®êâÉK aÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê Å~ NMM ã ëóÇî®ëí çã ÇÉå 
íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Äçéä~íëÉå ê~® NRSWN çÅÜ êÉÖáëíêÉê~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå 
ìíêÉÇåáåÖÉå áåÑ∏ê Ñà®êêî®êãÉÄóÖÖÉíK iÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉå Ñ∏êëâ∏íë å™Öçí 
ãçí î®ëíÉêI áåíáää jçë™ëî®ÖÉåI Ç™ âçëíå~ÇÉå Ñ∏ê ~êâÉçäçÖáå áåçã ÇÉå 
ìêëéêìåÖäáÖ~ ëíê®ÅâåáåÖÉå ìééÑ~íí~ÇÉë ëçã Ñ∏ê Ü∏ÖK aÉí Ñ∏êìåÇÉêë∏âí~ 
çãê™ÇÉí ëíê®ÅâÉê ëáÖ NRM ã ä®åÖë jçë™ëî®ÖÉå çÅÜ RM ã á åçêÇî®ëíJ
ëóÇ∏ëíäáÖ êáâíåáåÖ ë∏ÇÉê çã áåÑ~êíëî®ÖÉå ãçí p®ÄóäìåÇK lãê™ÇÉí î~ê 
ëí∏êí ~î ÖêìëJ çÅÜ íçêîí®âí ë~ãí áåÇìëíêáÄÉÄóÖÖÉäëÉK 

oÉëìäí~íÉå Ñê™å ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ îáë~ÇÉ é™ Éå ëä~Öéä~íë Ñ∏ê âî~êíëI Ç™ 
êáâäáÖí ãÉÇ ëä~ÖÉå âî~êíë é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã Éíí ë~ãä~í çãê™ÇÉK sáÇ~êÉ 
Ñê~ãâçã Éå âçâÖêçé çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉåå~ ëâ®êîëíÉå áåçã Éíí Å~ 
PñP ã ëíçêí çãê™ÇÉK aÉä~ê ~î ÇÉå ~îÄ~å~ÇÉ óí~å î~ê ëí∏êÇ ~î íáÇáÖ~êÉ 

üê
NVVV

páÇ~ PNM çÑ QVS



ëÅÜ~âíåáåÖ~êK píÉå™äÇÉêëä®ãåáåÖ~êå~ Ç~íÉê~ë éêÉäáãáå®êíI ãÉÇ 
Ü®åîáëåáåÖ íáää íáÇáÖ~êÉ ÖàçêÇ~ ÑóåÇ áåçã ê~® NRSWNI íáää íáÇáÖåÉçäáíáâìãK 

fåíáää jçë™ëî®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âî~êíë çÅÜ Éåëí~â~ Äê®åÇ~ ÄÉå áåçã Éíí 
çãê™ÇÉ ãÉÇ ãÉê ëíÉå ®å î~Ç ÇÉå å®ëí~å ëíÉåÑêá~ ë~åÇÉå á ∏îêáÖí 
ìééîáë~ÇÉK _ÉåÉå íáääÜ∏êÇÉ Éå Öê~î Ñê™å à®êå™äÇÉê ìí~å ëíÉåÑóääåáåÖ ãÉå 
ã~êâÉê~Ç ãÉÇ Éå ä™Ö â~åíâÉÇà~K fåíáää ÄÉåÉå Üáíí~ÇÉë çÅâë™ å™Öê~ 
â~ãÑê~ÖãÉåíK dê~îÉå Ç~íÉê~ë éêÉäáãáå®êí íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê ÖÉåçã 
ÇÉå ÖäÉë~ â~åíâÉÇà~å çÅÜ ÇÉ íî®íí~ÇÉ ÄÉåÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìãä~ NRSWP £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

páÇ~ PNN çÑ QVS



^fp kê
NPU

k~ãåLéä~íë
p®ÄóäìåÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå iìíÜ~åÇÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
ëä~ÖÉå âî~êíëI ëä~ÖÉå Ñäáåí~I âÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉåI â~ãÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
xÖÉãÉåë~ã ÄÉëâêáîåáåÖ Ñ∏ê ^áp NPTI Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI çÅÜ ^áp NPUI 
ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖz
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ 
hìãä~ Ü~ê rs _ÉêÖëä~ÖÉå ìíÑ∏êí Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå ê~® NRSWP îáÇ p®ÄóäìåÇ á hìãä~ 
ëçÅâÉåI k®êâÉK aÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê Å~ NMM ã ëóÇî®ëí çã ÇÉå 
íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Äçéä~íëÉå ê~® NRSWN çÅÜ êÉÖáëíêÉê~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå 
ìíêÉÇåáåÖÉå áåÑ∏ê Ñà®êêî®êãÉÄóÖÖÉíK iÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉå Ñ∏êëâ∏íë å™Öçí 
ãçí î®ëíÉêI áåíáää jçë™ëî®ÖÉåI Ç™ âçëíå~ÇÉå Ñ∏ê ~êâÉçäçÖáå áåçã ÇÉå 
ìêëéêìåÖäáÖ~ ëíê®ÅâåáåÖÉå ìééÑ~íí~ÇÉë ëçã Ñ∏ê Ü∏ÖK aÉí Ñ∏êìåÇÉêë∏âí~ 
çãê™ÇÉí ëíê®ÅâÉê ëáÖ NRM ã ä®åÖë jçë™ëî®ÖÉå çÅÜ RM ã á åçêÇî®ëíJ
ëóÇ∏ëíäáÖ êáâíåáåÖ ë∏ÇÉê çã áåÑ~êíëî®ÖÉå ãçí p®ÄóäìåÇK lãê™ÇÉí î~ê 
ëí∏êí ~î ÖêìëJ çÅÜ íçêîí®âí ë~ãí áåÇìëíêáÄÉÄóÖÖÉäëÉK 

oÉëìäí~íÉå Ñê™å ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ îáë~ÇÉ é™ Éå ëä~Öéä~íë Ñ∏ê âî~êíëI Ç™ 
êáâäáÖí ãÉÇ ëä~ÖÉå âî~êíë é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã Éíí ë~ãä~í çãê™ÇÉK sáÇ~êÉ 
Ñê~ãâçã Éå âçâÖêçé çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉåå~ ëâ®êîëíÉå áåçã Éíí Å~ 
PñP ã ëíçêí çãê™ÇÉK aÉä~ê ~î ÇÉå ~îÄ~å~ÇÉ óí~å î~ê ëí∏êÇ ~î íáÇáÖ~êÉ 

üê
NVVV

páÇ~ PNO çÑ QVS



ëÅÜ~âíåáåÖ~êK píÉå™äÇÉêëä®ãåáåÖ~êå~ Ç~íÉê~ë éêÉäáãáå®êíI ãÉÇ 
Ü®åîáëåáåÖ íáää íáÇáÖ~êÉ ÖàçêÇ~ ÑóåÇ áåçã ê~® NRSWNI íáää íáÇáÖåÉçäáíáâìãK 

fåíáää jçë™ëî®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âî~êíë çÅÜ Éåëí~â~ Äê®åÇ~ ÄÉå áåçã Éíí 
çãê™ÇÉ ãÉÇ ãÉê ëíÉå ®å î~Ç ÇÉå å®ëí~å ëíÉåÑêá~ ë~åÇÉå á ∏îêáÖí 
ìééîáë~ÇÉK _ÉåÉå íáääÜ∏êÇÉ Éå Öê~î Ñê™å à®êå™äÇÉê ìí~å ëíÉåÑóääåáåÖ ãÉå 
ã~êâÉê~Ç ãÉÇ Éå ä™Ö â~åíâÉÇà~K fåíáää ÄÉåÉå Üáíí~ÇÉë çÅâë™ å™Öê~ 
â~ãÑê~ÖãÉåíK dê~îÉå Ç~íÉê~ë éêÉäáãáå®êí íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê ÖÉåçã 
ÇÉå ÖäÉë~ â~åíâÉÇà~å çÅÜ ÇÉ íî®íí~ÇÉ ÄÉåÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìãä~ NRSWP £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

páÇ~ PNP çÑ QVS



^fp kê
NPV

k~ãåLéä~íë
e~Ö~Ö~í~åLe~ãã~êÖ~í~åI i∏îëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìã

cóåÇ
âÉê~ãáâI Ñäáåíëâê~é~I ëä~ÖÉå Ñäáåí~I ëä~ÖÉå ÄÉêÖ~êíI Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î Ñà®êêî®êãÉ ãÉää~å hìãä~ çÅÜ £êÉÄêç 
ÖàçêÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ Ç®ê 
Ñà®êêî®êãÉâìäîÉêíÉå é~ëëÉê~ÇÉ áåíáää i∏îëí~Äçéä~íëÉåK i®åÖë Éå QM ã 
ä™åÖ ëíê®Åâ~ Ñê~ãâçã Ñä®Åâîáë Éíí ìéé íáää MIN ãÉíÉê íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê 
ëçã áååÉÜ∏ää âÉê~ãáâI Ñäáåí~ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK bå ~åä®ÖÖåáåÖI Éå Öêçé 
ãÉÇ êáâäáÖí ãÉÇ âÉê~ãáâI é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™K

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìãä~ NNTWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

páÇ~ PNQ çÑ QVS



^fp kê
NQM

k~ãåLéä~íë
kçêê~ jçë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëÉêI Ü®êÇ~êI ëíÉåë®ííåáåÖ\

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éíí åóíí áåÇìëíêáçãê™ÇÉ îáÇ 
kçêê~ jçë ëíê~ñ åçêê çã hìãä~ í®íçêíK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ê Éå 
ëíçêäÉâ ~î PQ ÜÉâí~êI ÇÉí äáÖÖÉê é™ âê∏åÉí çÅÜ î®ëíëäìííåáåÖÉå ~î ÇÉå 
Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ~ hìãä~™ëÉå çÅÜ ÄÉëí™ê ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î ™âÉêã~êâK 
ríêÉÇåáåÖ Ü~ê é™îáë~í íî™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉê Eê~® NTPI NTRFI Éíí é~ê 
Ü®êÇ~ê Eê~® NTQF ë~ãí Éå ã∏àäáÖ Öê~î Eê~® NTSF á Ñçêã ~î Éå çë®âÉê 
ëíÉåë®ííåáåÖK sáÇ ÇÉå Éå~ Äçéä~íëÉå Eê~® NTRF é™íê®ÑÑ~ÇÉë âÉê~ãáâ ëçã 
éêÉäáãáå®êí â~å Ç~íÉê~ë íáää à®êå™äÇÉêK sáÇ~êÉ åçíÉê~ÇÉë Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ 
Ñçëëáä ™âÉêã~êâI ë~ãí Ä~åî~ääÉå ÉÑíÉê jçëëÄ~å~å ëçã ÖáÅâ ãÉää~å 
bâÉÄóãçëëÉå çÅÜ hìãä~ ™åÖâî~êåK aÉ Ä™Ç~ ëÉå~êÉ çÄàÉâíÉå ®ê áåíÉ ~íí 
ÄÉíê~âí~ ëçã Ñçêåä®ãåáåÖ ãÉå ìíÖ∏ê îáâíáÖ~ âçãéçåÉåíÉê á 
âìäíìêãáäà∏åK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí êóããÉê çÅâë™ çäáâ~ ÑçêãÉê ~î 
ê∏àåáåÖëëíÉå ëçã ÇáêÉâí â~å êÉä~íÉê~ë íáää ~âíáîáíÉíÉê áåçã àçêÇÄêìâÉíK

üê
NVVV

páÇ~ PNR çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìãä~ NTPWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

hìãä~ NTRWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

hìãä~ NTSWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

hìãä~ NTQWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

páÇ~ PNS çÑ QVS



^fp kê
NO

k~ãåLéä~íë
£êÉÄêç ä®å ENM ëçÅâå~êF

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ N çÅÜ O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëä®ÖÉåI ~Öê~ê~ ä®ãåáåÖ~êI ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI ëíÉåãìê~êI ëíÉåê∏àÇ~ 
óíçêI íÉêê~ëëÉêáåÖ~êI ™âÉêÜ~âI Öê~î~êI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êI ÖêìîÜ™äI 
ëâ®êéåáåÖ~êI ëíÉåÄêçííI í®âíÉI âçäÄçííå~êI ÄêìâåáåÖëî®ÖI Ñ®êÇî®ÖI 
íêÉÑ~äÇáÖÜÉíëâ®ää~I ~îê®ííåáåÖëéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI ëÉå 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
_~åîÉêâÉí jÉääÉêëí~ _~åêÉÖáçåÉå Ü~ê ÄóÖÖí Éå åó ã~í~êäÉÇåáåÖ ãÉää~å 
lÅâÉäÄç á d®ëíêáâä~åÇ çÅÜ £ëí~åëà∏ á k®êâÉK píê®Åâ~å ÖÉåçã £êÉÄêç 
ä®å ®ê çãâêáåÖ Éäî~ ãáä ä™åÖ çÅÜ Ñ∏äàÉê íáää ëíçê ÇÉä ÄÉÑáåíäáÖ~ 
âê~ÑíäÉÇåáåÖëÖ~íçêK i®åëëíóêÉäëÉå á £êÉÄêç ä®å î~äÇÉ ìí ëÉñ ÇÉäëíê®Åâçê 
é™ ë~ãã~åä~Öí Åáêâ~ SIP ãáä Ñ∏ê ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé fI 
çãÑ~íí~åÇÉ ~êâáîJ çÅÜ â~êíëíìÇáÉê ë~ãí Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉå~ë ÄêÉÇÇ Ñ~ëíëí®ääÇÉë íáää PM ãÉíÉê îáÇ é~ê~ääÉääÖ™åÖ 
ãÉÇ ÄÉÑáåíäáÖ~ äÉÇåáåÖ~ê êÉëéÉâíáîÉ QM ãÉíÉê îáÇ ÑêáÖ™åÖK f k®êâÉ ÄÉê∏êë 
e~ääëÄÉêÖë EsáÄó ëçÅâÉåFI hìãä~ Ee~êÇÉãç ëçÅâÉåFI iÉâÉÄÉêÖë 
Ee~Åâî~Çë çÅÜ hê®ÅâäáåÖÉ ëçÅâå~êF ë~ãí £êÉÄêç âçããìåÉê EháäëI 
qóëëäáåÖÉ çÅÜ sáåíêçë~ ëçÅâå~êFK f s®ëíã~åä~åÇ ®ê ÇÉí iáåÇÉëÄÉêÖë 
EiáåÇÉ çÅÜ o~ãëÄÉêÖë ëçÅâå~êFI iàìëå~êëÄÉêÖë Eiàìëå~êëÄÉêÖë ëçÅâÉåF 
ë~ãí kçê~ âçããìåÉê Ekçê~ ëçÅâÉåFK

aÉäëíê®Åâçêå~ ®ê åçêêáÑê™å ê®âå~íW
√ e™åâ~Ä~ÅâÉåLhçêëä™åÖëîáâ
√ e~êíçêé
√ a~åëÜóíí~å J kóÜóíí~å

üê
NVVV

páÇ~ PNT çÑ QVS



√ j™êÇëÜóíí~å J p∏Çê~ _êìååëà∏å
√ hî~êåÄÉêÖÉí J pâóãÜóíí~å
√ häçÅâÜ~ãã~ê J k®ä∏å J £ëí~åëà∏

oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rs _ÉêÖëä~ÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉ ãÉêé~êíÉå ~î 
ìíêÉÇåáåÖëìééÇê~ÖÉíë Ñ∏êëí~ Éí~éé ìåÇÉê ~ìÖìëíá ™ê NVVVK pÉå~êÉ ìåÇÉê 
Ü∏ëíÉå î~ê ÇÉí ãÉåáåÖÉå ~íí Éíí ìêî~ä ~î ÇÉ îáÇ ÇÉå Ñ∏êëí~ Éí~ééÉå 
åçíÉê~ÇÉ çÄàÉâíÉå ëâìääÉ çãÑ~íí~ë ~î ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ EÉí~éé ffFK 
aÉíí~ ãçãÉåí âçã ~íí Ääá Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Éå ä™åÖÇê~ÖÉå Ñ∏êÜ~åÇäáåÖ ãÉää~å 
_~åîÉêâÉí jÉääÉêëí~ _~åêÉÖáçåÉå çÅÜ i®åëëíóêÉäëÉå á £êÉÄêç ä®åK aÉ 
ëÉå~êÉ Ñ~íí~ÇÉ Éíí ÄÉëäìí á Ñê™Ö~å ìåÇÉê à~åì~êá ™ê OMMO çÅÜ ëçã áååÉÄ~ê 
~íí ìíêÉÇåáåÖÉåë ~åÇê~ Éí~éé á ÜìîìÇë~â ìíÖáÅâK ríêÉÇåáåÖÉåë ëóÑíÉ ®ê 
éêáã®êí ?~íí çêáÉåíÉê~ çã ÇÉ éä~íëÉê çÅÜ çãê™ÇÉåI ëçã â~å âê®î~ 
~åíáâî~êáëâ~ Ü®åëóå îáÇ ~êÄÉíÉå ëçã é™îÉêâ~ê ã~êâ îáÇ çÅÜ âêáåÖ 
ã~í~êäÉÇåáåÖÉå? Eä®åëëíóêÉäëÉåë ëâêáîÉäëÉ Ç~íÉê~Ç OMMNJNOJNQ çÅÜ ãÉÇ 
Çá~êáÉåìããÉê OOMJMUVSRJNVVVFK qáää ÇÉå ~åÇê~ Éí~ééÉå Ü∏êÇÉ çÅâë™ ~íí 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rs _ÉêÖëä~ÖÉå íáää _~åîÉêâÉí jÉääÉêëí~ 
_~åêÉÖáçåÉå ë~ãí ÇÉååÉë ÉåíêÉéêÉå∏êÉê ëâìääÉ ÖÉ áåÑçêã~íáçå ë~ãí 
ê™ÇÖáîåáåÖ Ñ∏ê ëâçÖäáÖ~ ™íÖ®êÇÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
~åÇê~ âìäíìêÜáëíçêáëâí â®åëäáÖ~ ãáäà∏ÉêK aÉíí~ ~êÄÉíÉ ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê 
Ü∏ëíÉå ™ê NVVVK

k®ê ã~í~êäÉÇåáåÖÉå ÄóÖÖÇÉë âçã Éå Åáêâ~ QMM ãÉíÉê ä™åÖ ëíê®Åâ~ ëíê~ñ 
åçêê çã q®ääÉ íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçåI £ëí~åëà∏I ~íí Ñ™ Éíí åóíí ä®ÖÉ ìíáÑê™å 
î~Ç ëçã Ñê™å Ä∏êà~å ~îáëÉê~íëK aÉå åó~ ëíê®Åâ~å Ü~ê áåíÉ çãÑ~íí~íë ~î 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK

j~í~êäÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏ê íî™ ä~åÇëâ~éëíóéÉê á Ñçêã ~î ÄÉêÖëä~Ö çÅÜ 
ÄçåÇÉÄóÖÇK m™ ÖêìåÇ ~î ÇÉí ëíçê~ ~åí~äÉí çÄàÉâí ÖÉë Ü®ê áåÖÉå å®êã~êÉ 
êÉÇçÖ∏êÉäëÉ ~î ÇÉ ÉåëâáäÇ~ âçãéçåÉåíÉêå~K j™åÖ~ çÄàÉâí áåÖ™ê çÅâë™ á 
âçãÄáå~íáçåÉê ãÉÇ çäáâ~ íóéÉê ~î ä®ãåáåÖ~ê çÅÜLÉääÉê Äçéä~íëä®ÖÉåK

aÉ ä®ãåáåÖ~ê ëçã é™íê®ÑÑ~íë ìíãÉÇ äáåàÉëíê®ÅâåáåÖÉå â~å ÇÉä~ë áå á 
íÉã~íáëâ~ ÄäçÅâ îáäâ~ Ñê®ãëí ~åâåóíÉê íáää ÇÉí ~Öê~ê~ ä~åÇëâ~éÉíI 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Öê~î~êI ã∏àäáÖ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ÖÉåI 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êI ÄÉêÖëÄêìâÉí çÅÜ âçããìåáâ~íáçåK o®âå~í á ~åí~ä 
çÄàÉâí ÇçãáåÉê~ê Äçéä~íëä®ÖÉå~ Ñ∏äàí ~î ÇÉ ~Öê~ê~ ä®ãåáåÖ~êå~ çÅÜ í®íí 
Ç®êé™ âçããÉê ÇÉí ÄÉêÖëÜáëíçêáëâ~ áåëä~ÖÉíK aÉí ~Öê~ê~ ä~åÇëâ~éÉí 
êÉéêÉëÉåíÉê~ë Ñê®ãëí ~î ÖêìééÉê çÅÜ çãê™ÇÉå ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ~î 
ëâáÑí~åÇÉ â~ê~âí®êK e®ê â~å çÅâë™ ~åÇê~ âçãéçåÉåíÉê Ñ∏êÉâçãã~ 
ë™ëçã ëíÉåãìê~êI ëíÉåê∏àÇ~ óíçêI íÉêê~ëëÉêáåÖ~ê çÅÜ ™âÉêÜ~âK 
o∏àåáåÖëê∏ëÉå~ Ñáååë ìíãÉÇ ÜÉä~ ëíê®Åâ~åI ãÉå Ñ∏êÉâçããÉê ãÉê 
ÑêÉâîÉåí á k®êâÉÇÉäÉåK aÉ äáÖÖÉê ÖÉåçãÖ™ÉåÇÉ á ëâçÖ ÉääÉê Ü~Öã~êâK 
cäÉêí~äÉí Ü~ê á ÇÉíí~ ëâÉÇÉ ÄÉÇ∏ãíë ëçã ã∏àäáÖ Ñçêåä®ãåáåÖ çÅÜ ÇÉäîáë 
åçíÉê~íë á cçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉíK c∏ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ ~åíáâî~êáëâ ëí~íìë âê®îë 
Ñçêíë~íí~ Ñ®äíëíìÇáÉêK bíí çãê™ÇÉ á e~êÇÉãç ëçÅâÉå Ü~ê êÉÖáëíêÉê~íë ëçã 
Ñçêåä®ãåáåÖ ãÉÇ Éíí ëÉäÉâíáîí éÉêëéÉâíáîK

c∏êÜáëíçêáëâ~ Öê~î~ê Ñáååë ÇÉäë ëçã Öê~îÑ®äí Eo^û NR á sáåíêçë~ ëçÅâÉå 
çÅÜ îáÇ üååÉÄêìååI o^û NPPI á sáÄó ëçÅâÉåFI ÇÉäë ëçã íáää ëóåÉë 

páÇ~ PNU çÑ QVS



Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ âçåëíêìâíáçåÉê Eo^û NPQ á sáÄó ëçÅâÉå çÅÜ o^û SMWN á 
qóëëäáåÖÉ ëçÅâÉåFK aÉå Ñ∏êê~ ìíÖ∏êë ~î Éå ëíÉåë®ííåáåÖI ÇÉå ëÉå~êÉ ~î Éå 
Ççã~êêáåÖ ëçã áåÖ™ê á Öê~îÑ®äíëãáäà∏å îáÇ üååÉÄêìååK dê~î~êå~ 
êÉéêÉëÉåíÉê~ê ë™î®ä ÄêçåëJ ëçã à®êå™äÇÉêåI ãÉå ãÉÇ Éå ∏îÉêîáâí Ñ∏ê ÇÉå 
ëÉå~êÉ éÉêáçÇÉåK qáää ÇÉíí~ â~å Ñ∏ê~ë ìééÖáÑíÉê çã Éå Äçêíí~ÖÉå 
ëíÉåë®ííåáåÖ Eo^û OP á hê®ÅâäáåÖÉ ëçÅâÉåFI Ç®ê â~å ÇÉí Ñáåå~ë êÉëíÉê 
âî~ê ìåÇÉê ã~êâK

c∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ÖÉå Ñáååë é™ ë~ãíäáÖ~ äáåàÉ~îëåáíí ìíçã ÇÉí îáÇ 
e™åâ~Ä~ÅâÉåLhçêëä™åÖëîáâ ë~ãí ãÉää~å j™êÇëÜóíí~å çÅÜ p∏Çê~ 
_êìååëà∏åK _çéä~íëä®ÖÉå~ ëâ~ ÄÉíê~âí~ë ëçã Éå áåÇáâ~íáçå é™ ~íí Ç®ê 
â~å Ñáåå~ë Ñçêåä®ãåáåÖ~êK rêî~äÉí ÄóÖÖÉê é™ ä~åÇëâ~éÉíë íçéçÖê~Ñá ë~íí á 
êÉä~íáçå íáää ÇÉå â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖëãáäà∏åI ÉîÉåíìÉää~ ä∏ëÑóåÇ ~î 
~êíÉÑ~âíÉê ë~ãí íáÇáÖ~êÉ ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê Ñê™å äáâå~åÇÉ ãáäà∏ÉêK qáÇëã®ëëáÖí 
çãÑ~íí~ê ÇÉí éä~íëÉê ëçã ÄÉÇ∏ãë âìåå~ êóãã~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ®äÇêÉ 
ëíÉå™äÇÉê çÅÜ Ñê~ã íáää ãÉÇÉäíáÇK
 
_ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ ®ê ~î ÄÉíóÇäáÖí óåÖêÉ Ç~íìã çÅÜ â~å ™íãáåëíçåÉ 
ÇÉäîáë Ü®åÑ∏ê~ë íáää NUMMJí~äÉí ìíáÑê™å ëíìÇÉê~í Üáëíçêáëâí â~êíã~íÉêá~äK 
cäÉê~ ~î éä~íëÉêå~ â~å å~íìêäáÖíîáë Ü~ î~êáí ÄÉÄóÖÖÇ~ ÉääÉê é™ ~åå~í ë®íí 
ìíåóííà~ÇÉ íáÇáÖ~êÉK lÄàÉâíÉå ™íÉêÑáååë ë™î®ä á àçêÇÄêìâëä~åÇëâ~éÉí ëçã á 
ÄÉêÖëä~ÖëêÉÖáçåÉåK

i®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê ÄÉêÖëÄêìâÉí çÅÜ íáää ÇÉíí~ âåìíå~ å®êáåÖ~ê ìíÖ∏êë 
Ää~åÇ ~åå~í ~î ÖêìîÜ™äI ëâ®êéåáåÖ~êI ëíÉåÄêçíí çÅÜ çäáâ~ íóéÉê ~î í®âíÉê 
ë~ãí âçäÄçííå~êI ÇÉí îáää ë®Ö~ êÉëíÉê ÉÑíÉê âçäãáäçêK cäÉêí~äÉí Ü~ê í~Öáíë 
ìéé ëçã ã∏àäáÖ Ñçêåä®ãåáåÖ ÉääÉê âìäíìêÜáëíçêáëâí áåíêÉëë~åí çÄàÉâíK 
j~í~êäÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏ê ÇáêÉâí ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê kóÜóíí~å á iáåÇÉ ëçÅâÉå 
çÅÜ Ç®ê ®ê Üóííçãê™ÇÉí êÉÖáëíêÉê~í ëçã Ñçêåä®ãåáåÖ Eo^û NPTFK 
hçäÄçííå~êå~ ®ê î~åäáÖÉå êÉëíÉê ~î êÉëãáäçê çÅÜ Ü~ê ÄÉÇ∏ãíë ëçã 
âìäíìêÜáëíçêáëâí áåíêÉëë~åí~ çÄàÉâíK sáÇ e™åâ~Ä~ÅâÉåLhçêëä™åÖëîáâ ë~ãí 
îáÇ q®ääÉ Ñáååë ÇÉí ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê î~êÇÉê~ Éå äáÖÖãáä~I ÇÉí îáää ë®Ö~ 
êÉëãáä~åë Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉK aÉå Ñ∏êëíå®ãåÇ~ Ü~ê íáääëîáÇ~êÉ Ñ™íí ëí~íìë ëçã 
ã∏àäáÖ Ñçêåä®ãåáåÖ Eo^û TMQFK f ~åëäìíåáåÖ íáää âçäÄçííå~êå~ îáÇ 
_êçãëà∏ÄçÇ~ê á iáåÇÉ ëçÅâÉå äáÖÖÉê ÇÉí ®îÉå êÉëíÉê ~î Éå âçä~êâçà~K

_äçÅâÉí êÉä~íÉê~í íáää âçããìåáâ~íáçå ®ê á çãÑ™åÖ êÉä~íáîí ëé~êë~ãí 
à®ãÑ∏êí ãÉÇ ∏îêáÖ~K eáí â~å Ñ∏ê~ë Éå ÄêìâåáåÖëî®Ö ë~ãí Éå Ñ®êÇî®Ö 
Eo^û UMFK aÉå ëÉå~êÉ áåÖ™ê ëçã Éå ÇÉä á ÇÉå Ñçêå~ ÜìîìÇî®ÖÉå ãÉää~å 
h~êäëâçÖ~ çÅÜ £êÉÄêçI îáäâÉå á ~âíìÉääí ~îëåáíí ®ê ~íí ÄÉíê~âí~ ëçã 
Ñçêåä®ãåáåÖ ãÉÇ Éíí ëÉäÉâíáîí éÉêëéÉâíáîK c∏êìíçã ÇÉëë~ Ñáååë ~åÇê~ 
âçããìåáâ~íáçåëêÉä~íÉê~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê çãå®ãåÇ~ á ê~ééçêíÉåI ãÉå ìí~å 
~íí ÇÉ Ü~ê ÄÉÜ~åÇä~íë ëçã ÉåëâáäÇ~ çÄàÉâíK bñÉãéÉä é™ ÇÉ ëÉå~êÉ ®ê Éå 
îáåíÉêî®Ö çÅÜ Ä~åî~ää~ê íáää íî™ åÉÇä~ÖÇ~ à®êåî®Ö~êK

sáÇ~êÉ â~å ÉñÉãéÉäîáë å®ãå~ë Éå íêÉÑ~äÇáÖÜÉíëâ®ää~I eÉêêÉâ®ää~å Eoü^ 
NTSFI á iáåÇÉ ëçÅâÉå ë~ãí ìééÖáÑíÉê çã Éå ~îê®ííåáåÖëéä~íë Eoü^ NPMF á 
sáÄó ëçÅâÉåK

c∏êìíçã î~Ç ëçã å®ãåë á ê~ééçêíÉå Ñáååë ÇÉí Éíí ÑäÉêí~ä ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI 

páÇ~ PNV çÑ QVS



ëíÉåãìê~ê çÅÜ ~åÇê~ ~åë~ãäáåÖ~ê ãÉÇ ê∏àåáåÖëëíÉåK aÉ ìíÖ∏ê áåíÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ ãÉå áåÖ™ê ëçã âçãéçåÉåíÉê á âìäíìêãáäà∏å çÅÜ â~å 
çãÑ~íí~ë ~î çäáâ~ ÑçêãÉê ~î ä~ÖëâóÇÇK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

e~êÇÉãç NQQWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NQRWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NQSWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NQTWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

háä STWN £êÉÄêç k®êâÉ háä

háä NTQWN £êÉÄêç k®êâÉ háä

hê®ÅâäáåÖÉ OPWN £êÉÄêç k®êâÉ hê®ÅâäáåÖÉ

iáåÇÉ NPMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ NPTWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ NTSWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ PUMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ RVSWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ RVTWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ RVUWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ RVVWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iáåÇÉ SMMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

iàìëå~êëÄÉêÖ SUQWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iàìëå~êëÄÉêÖ

iàìëå~êëÄÉêÖ TMQWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iàìëå~êëÄÉêÖ

kçê~ QOVWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ kçê~

qóëëäáåÖÉ NUWN £êÉÄêç k®êâÉ qóëëäáåÖÉ

qóëëäáåÖÉ SMWN £êÉÄêç k®êâÉ qóëëäáåÖÉ

qóëëäáåÖÉ SMWO £êÉÄêç k®êâÉ qóëëäáåÖÉ

qóëëäáåÖÉ TUWN £êÉÄêç k®êâÉ qóëëäáåÖÉ

qóëëäáåÖÉ TTWN £êÉÄêç k®êâÉ qóëëäáåÖÉ

sáÄó NPMWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó NPPWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó NPQWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó NVSWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

páÇ~ POM çÑ QVS



sáÄó OQSWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáÄó OQTWN £êÉÄêç k®êâÉ sáÄó

sáåíêçë~ NRWN £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

sáåíêçë~ TQWN £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

sáåíêçë~ UMWN £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

sáåíêçë~ UNWN £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

iáåÇÉ NSSWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ iáåÇÉ

o~ãëÄÉêÖ OVMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ o~ãëÄÉêÖ

e~êÇÉãç NQPWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

páÇ~ PON çÑ QVS



^fp kê
VM

k~ãåLéä~íë
^ñÄÉêÖë üÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~íÜá~ë _®ÅâI gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
âî~êíëI âÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëF

_ÉëâêáîåáåÖ
bå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ü~ê ìíÑ∏êíë ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå ÄêÉÇÇåáåÖ ~î 
êáâëî®Ö SMK råÇÉêë∏âåáåÖëóí~å ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ ™âÉêã~êâI QMJRM ãÉíÉê 
∏îÉê Ü~îÉíI çÅÜ ìíÖ∏ê Éå ÇÉä ~î Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ∏ëíÉê çã çÅÜ ÇÉäîáë á ~åëäìíåáåÖ íáää üÄó ãÉÇÉäíáÇ~ 
ÄóíçãíK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë Éíí NORM ãO ëíçêí ëÅÜ~âí î~êîáÇ Éíí 
Ñ™í~ä Ü®êÇ~êI Öêçé~ê çÅÜ ëíçäéÜ™ä Ñê~ãâçãI DÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ ä~ÖÉêD ë~âå~ÇÉëK

üê
NVVVI OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ñÄÉêÖ NSUWO £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

páÇ~ POO çÑ QVS



^fp kê
PR

k~ãåLéä~íë
q∏êëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI Öä~ëI Ñäáåí~I Äê®åÇ äÉê~I à®êåI íê®I ÄÉåI ÄÉêÖ~êíë~îëä~Ö

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éíí áåÇìëíêáÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ê~® RNK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ä™Ö é™ Éå ëî~Ö 
Ñ∏êÜ∏àåáåÖ á ™âÉêã~êâK p~ãã~åä~Öí é™íê®ÑÑ~ÇÉë VR çäáâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
~î Äçéä~íëâ~ê~âí®êI Ñê~ãÑ∏ê ~ääí ëíçäéÜ™ä ãÉå ®îÉå Öêçé~êI ëçíÑä®Åâ~êI 
Ü®êÇ~êI âìäíìêä~ÖÉêI çÇäáåÖëä~ÖÉê ë~ãí Éå ÖêçéK bå Ü®êÇ çÅÜ Éíí ëíçäéÜ™ä 
Ü~ê NQ`JÇ~íÉê~íë íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêLÑçäâî~åÇêáåÖëíáÇK bå Äêìåå ãÉÇ 
çãÖáî~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉê Ü~ê ÖÉåçã ÑóåÇã~íÉêá~ä Ç~íÉê~íë íáää NSMMJNTMMJ
í~äK aÉ ®äÇêÉ ÇÉä~êå~ ~î ê~® RN ìíÖ∏ê Éíí ìíã~êâëçãê™ÇÉ íáää Éå ëí∏êêÉ 
à®êå™äÇÉêëÄçéä~íëI ã∏àäáÖÉå Éå ëä~Öë à®êå™äÇÉêëíáÇ~ DíçêéÄÉÄóÖÖÉäëÉDK 
ûîÉå ìåÇÉê NSMMJí~äÉí îÉêâ~ê çãê™ÇÉí Ü~ í~Öáíë á ~åëéê™â Ñ∏ê Éå 
íçêéÄÉÄóÖÖÉäëÉK

üê
OMMM

páÇ~ POP çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ RNWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

páÇ~ POQ çÑ QVS



^fp kê
U

k~ãåLéä~íë
dçííë®ííÉêI a~ããë®ííÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ tÉëíáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí Eâ~äâëíÉåëëä~ÖÖF

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
â~äâëíÉåëëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíÄóÖÖå~Ç ~î êáâëî®Ö SM Eåìî~ê~åÇÉ êáâëî®Ö RMF ãÉää~å 
iáää™å çÅÜ ^ñÄÉêÖëÜ~ãã~ê ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí ?ëä~ÖÖÑä~â? á ™âÉêã~êâ îáÇ 
a~ããë®ííÉêK ^å~äóëÉê ~î ëä~ÖÖÑä~âÉí îáë~ÇÉ é™ Éíí áååÉÜ™ää ~î â~äâëíÉåI 
ëíÉåâçä çÅÜ ~åÇê~ ãáåÉê~äÉêI îáäâÉí íóÇÉê é™ ~íí ÇÉí Ü~åÇä~ê çã Éå 
êÉëíéêçÇìâí ÉÑíÉê â~äâÄê®ååáåÖK cä~âÉí Ü~ÇÉ Éå çî~ä Ñçêã çÅÜ î~ê Åáêâ~ 
NIPM ñ NIRM ãÉíÉê ëíçêíI íàçÅâäÉâÉå î~ê MINM ãÉíÉêK aÉí Ñ~ååë áåÖ~ ëé™ê 
ÉÑíÉê å™Öçå âçåëíêìâíáçå á å®êÜÉíÉå ~î ëä~ÖÖÉåK h~äâÄê®ååáåÖ Ü~ê 
Ñ∏êÉâçããáí á å®êçãê™ÇÉí ìåÇÉê NVMMJí~äÉíK

üê
OMMM

páÇ~ POR çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ñÄÉêÖ NTOWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

páÇ~ POS çÑ QVS



^fp kê
PS

k~ãåLéä~íë
q∏êëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âî~êíë~îëä~ÖI âêáíéáé~

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ Ü~ê ìíÑ∏êíë ~î ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ê~® RMWOI 
ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éíí áåÇìëíêáÄóÖÖÉK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ä™Ö á 
™âÉêã~êâI é™ çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå ëî~Ö Ñ∏êÜ∏àåáåÖK qçí~äí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
NNV ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®êI ãÉå áåÖ~ âçåëíêìâíáçåÉê âìåÇÉ 
áÇÉåíáÑáÉê~ëK _ä~åÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíã®êâíÉ ëáÖ íî™ ê®ååçê ãÉÇ 
Ñ®êÖåáåÖ~ê ÉÑíÉê ëíçäé~êI ÇÉå Éå~ ê®åå~å ®ê NQ`JÇ~íÉê~Ç íáää 
íáÇáÖåÉçäáíáâìãK f Éå ~î ê®ååçêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âî~êíë~îëä~ÖK o®ååçê 
~î ë~ãã~ íóé é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíÖê®îåáåÖÉå ~î ÇÉå å®êäáÖÖ~åÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå ê~® ROK bíí ëíê™â ~î ëçíÑä®Åâ~ê â~å î~ê~ êÉëíÉê ~î Éå 
Ü®Öå~Ç á åçêÇJëóÇäáÖ ëíê®ÅâåáåÖK bå Ü®êÇ ®ê NQ`JÇ~íÉê~Ç íáää ãÉÇÉäíáÇI á 
Éå Öêçé é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå âêáíéáé~K ví~å ìíÖ∏ê ë~ååçäáâí Éå ÇÉä ~î Éå ÉääÉê 
ÑäÉê~ Äçéä~íëÉê ëçã Ñçêíë®ííÉê ∏ëíÉê çã ÄÉÑáåíäáÖ à®êåî®ÖK xGm™ Ää~åâÉííÉå 
^åã®ä~å ~î ìíÑ∏êÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ÄÉå®ãåë Äçéä~íëÉå 
çãî®ñä~åÇÉ ê~® RMI ê~® RNI ê~® ROK ^î ~ääí ~íí Ç∏ã~ ê∏ê ÇÉí ëáÖ çã ê~® 
RMWOzK

üê
OMMM

páÇ~ POT çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ RMWO £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

páÇ~ POU çÑ QVS



^fp kê
PT

k~ãåLéä~íë
q∏êëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI ëÉååÉçäáíáâìãI à®êå™äÇÉêI 
íáÇáÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áåÇìëíêáÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ê~® ROK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ä™Ö á 
™âÉêã~êâI é™ çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå ëî~Ö Ñ∏êÜ∏àåáåÖK qçí~äí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
NUSQ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ñê~ãÑ∏ê ~ääí ëíçäéÜ™ä ãÉå çÅâë™ Öêçé~êI Ü®êÇ~êI 
ÇáâÉåI ê®ååçê ë~ãí Ñçëëáä ™âÉêã~êâK i®ãåáåÖ~êå~ ëé®ååÉê ∏îÉê Éå ä™åÖ 
íáÇI å®êã~êÉ ÄÉëí®ãí Ñê™å ëíÉå™äÇÉê Ñê~ã íáää Üáëíçêáëâ íáÇK kÉçäáíáâìã 
Ñáååë êÉéêÉëÉåíÉê~Ç á Ñçêã ~î Üìëä®ãåáåÖ~êI âçâÖêçé~ê çÅÜ å™Öê~ 
ã®êâäáÖ~ ê®ååçê ãÉÇ ëíçäéÜ™äK o®ååçêå~ ®ê NQ`JÇ~íÉê~ÇÉ íáää 
íáÇáÖåÉçäáíáâìã çÅÜ ÄáäÇ~ê íáääë~ãã~åë ãÉÇ ÇÉ íáÇáÖåÉçäáíáëâ~ 
Üìëä®ãåáåÖ~êå~ Éå ëé®åå~åÇÉ ëíêìâíìêK 

f Éíí âìäíìêä~ÖÉê Üáíí~ÇÉë âÉê~ãáâ ëçã ®ê Ç~íÉê~Ç íáää ëâáÑíÉí ãÉää~å 
Äêçåë™äÇÉê çÅÜ à®êå™äÇÉêK dÉåçã ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå ê∏àåáåÖëÑ~ë J ëçã 
íçäâ~íë áåäÉÇ~ ÇÉå ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëÄçë®ííåáåÖÉå J íêçê îá ~íí ÇÉåå~ 
Äçë®ííåáåÖ Éí~ÄäÉê~ÇÉë ë™ íáÇáÖí ëçã îáÇ ∏îÉêÖ™åÖÉå ãÉää~å óåÖêÉ 
Äêçåë™äÇÉê çÅÜ ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK cê™å êçã~êíáÇLÑçäâî~åÇêáåÖëíáÇ Ñáååë Éíí 
Üìë çÅÜ Éíí ~åí~ä NQ`JÇ~íÉêáåÖ~êK £îÉê ÜÉä~ ê~® RO ëíê®ÅâíÉ ëáÖ Éíí ÑäÉêí~ä 
ÇáâÉå ëçã ®ê êÉëíÉê ~î Ä~åÇé~êÅÉääÉêK a~íÉêáåÖÉå ~î ÇÉëë~ ®ê å™Öçí 

üê
OMMM

páÇ~ POV çÑ QVS



éêçÄäÉã~íáëâ ãÉå ÇÉ áåÖ™ê íêçäáÖÉå á Éå ëíêìâíìê íáääë~ãã~åë ãÉÇ 
Üìëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ êÉëéÉâíáîÉ ëÉåãÉÇÉäíáÇLåó~êÉ íáÇK 
lãê™ÇÉí Ü~ê áåíÉ ÉêÄàìÇáí Ñ∏êëíâä~ëëáÖ~ Äçë®ííåáåÖëä®ÖÉå ìí~å Ü~ê 
ë~ååçäáâí ~åî®åíë îáÇ Éñé~åëáî~ ëâÉÇÉå ÉääÉê Ñ∏ê íáääÑ®ääáÖ~ Äçë®ííåáåÖ~êK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ ROWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

páÇ~ PPM çÑ QVS



^fp kê
T

k~ãåLéä~íë
pÉäíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ tÉëíáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ
Ñ∏êî~êáåÖëä™ê

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíÄóÖÖå~Ç ~î êáâëî®Ö SM Eåìî~ê~åÇÉ êáâëî®Ö RMF ãÉää~å 
iáää™å çÅÜ ^ñÄÉêÖëÜ~ãã~ê ìåÇÉêë∏âíÉë Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë Eê~® 
NTTF îáÇ pÉäíçêéK råÇÉêë∏âåáåÖÉå é™îáë~ÇÉ ëéêáÇÇ~ Äçéä~íëëé™ê á Ñçêã 
~î ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~êI Öêçé~ê çÅÜ ê®ååçêI ä®ãåáåÖ~ê ëçã Ç~íÉê~ë íáää 
éÉêáçÇÉå Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê J îáâáåÖ~íáÇK aÉí ÖáÅâ áåíÉ ~íí ìêëâáäà~ 
å™Öê~ ÜìëâçåëíêìâíáçåÉêK sáÇ ëáÇ~å ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄçííÉåÇÉäÉå íáää î~Ç ëçã Ñ∏êãçÇ~ë î~ê~ Éå Ñ∏êî~êáåÖëä™ê Ñê™å 
ãÉÇÉäíáÇK c∏êî~êáåÖëä™êÉå î~ê ÑóääÇ ãÉÇ ëçí çÅÜ íê®âçäI ÇÉå Ü~ê ~î ~ääí 
~íí Ç∏ã~ ëí™íí áåìíá Éå ÄóÖÖå~Ç î~êë ÖêìåÇëíÉå~ê éäçÅâ~íë Äçêí ìê ™âÉêåK

üê
OMMM

páÇ~ PPN çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ñÄÉêÖ NTTWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

páÇ~ PPO çÑ QVS



^fp kê
PMRO

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí iÉâî~ííåÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~íÜá~ë _®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ Ñäáåí~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉä~ê ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñê™å ä~Ö~ ëâáÑíÉíë íáÇ 
EÅ~ NUQRFK c∏êìíçã ÇÉíí~ Ñ~ååë Éå ÜìëÖêìåÇ ëçã Éà Ñáååë ãÉÇ á 
ëâáÑíÉëã~íÉêá~äÉí ãÉå ëçã éêÉäáãáå®êí â~å Ç~íÉê~ë íáää NUMMJí~äK sáÇ~êÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Üìë ãÉÇ ëíçê~ ã®åÖÇÉê âÉê~ãáâ îáäâÉí Ç~íÉê~ê 
ÄóÖÖå~ÇÉåë ~åä®ÖÖåáåÖëíáÇ íáää NSMMJí~äÉíë Ñ∏êëí~ Ü®äÑíLãáííK bíí 
ëâ®êîëíÉåëÑä~â ãÉÇ ÑóåÇ ~î Äê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ Ñäáåí~ ~åíóÇÉê 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~âíáîáíÉí é™ éä~íëÉåK

üê
OMMM

páÇ~ PPP çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç NSMWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ PPQ çÑ QVS



^fp kê
VP

k~ãåLéä~íë
^ñÄÉêÖëJhîáååÉêëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qçã~ë bâã~å

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÜìëÖêìåÇ\

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉå ëíìåÇ~åÇÉ ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î êáâëî®Ö SM ãÉää~å 
£êÉÄêç çÅÜ pâ®êã~êÄçÇ~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå ã∏àäáÖ 
Öê~î îáÇ ^ñÄÉêÖJhîáååÉêëí~K aÉå Ñ∏êãçÇ~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖÉå îáë~ÇÉë î~ê~ 
Éå å~íìêÄáäÇåáåÖ Eãçê®åÑ∏êÜ∏àåáåÖFI Ç®êÉãçí âìåÇÉ ëóääëíÉåëê~ÇÉê ëçã 
ÄáäÇ~ÇÉ Éå ÜìëÖêìåÇ ëâ∏åà~ë é™ ÇÉå í®ãäáÖÉå éä~å~ ãçê®åâìääÉåK 
eìëÖêìåÇÉå ã®íÉê Åáêâ~ R ñ NM ãÉíÉêI ~îë~âå~ÇÉå ~î Éíí ëéáëê∏ëÉ 
~åíóÇÉê ~íí ÇÉí áåíÉ ®ê ä®ãåáåÖ~ê ~î Éíí ÄçåáåÖëÜìëK i®ãåáåÖÉåë ™äÇÉê ®ê 
ëî™êÄÉÇ∏ãÇ ãÉå ìééëâ~íí~ë íáää NTMM ÉääÉê NUMMJí~äI ÇÉå ®ê áåíÉ 
ã~êâÉê~Ç é™ Üáëíçêáëâ~ â~êíçê ∏îÉê çãê™ÇÉíK

üê
OMMM

páÇ~ PPR çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ñÄÉêÖ QWO £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

páÇ~ PPS çÑ QVS



^fp kê
VU

k~ãåLéä~íë
bâÉêI e~êÇÉãçI eçîëí~I hìãä~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êëíìÇáÉ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êëíìÇáÉ áåÑ∏ê Éå éä~åÉê~Ç çãä®ÖÖåáåÖ ~î 
âê~ÑíäÉÇåáåÖëëíê™âÉí ãÉää~å eçîëí~ çÅÜ e~ääëÄÉêÖK _Éê∏êÇ~ 
äÉÇåáåÖëëíê®Åâçê Ü~ê Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Åáêâ~ NMIR âáäçãÉíÉê 
Ñ∏êÇÉä~í é™ íêÉ ~îëåáííK iÉÇåáåÖëÖ~íçêå~ë ÄêÉÇÇ ìééÖ™ê á ëâçÖëã~êâ íáää 
QQ ãÉíÉê çÅÜ á ™âÉêã~êâ íáää Åáêâ~ OM ãÉíÉêK aÉí çãê™ÇÉ ëçã ÇÉå 
~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êëíìÇáÉå çãÑ~íí~ê ®ê ÄÉíóÇäáÖí ÄêÉÇ~êÉI ãÉå 
íóåÖÇéìåâíÉå äáÖÖÉê é™ ëà®äî~ äÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK c∏êëíìÇáÉå Ü~ê çãÑ~íí~í 
~êâáîJI äáííÉê~íìêJ çÅÜ â~êíëíìÇáÉê EÄóê™áåîÉåíÉêáåÖF Ñ∏ê ~íí Ñ™åÖ~ ìéé 
ÄáäÇÉå ~î âìäíìêä~åÇëâ~éÉíK c∏ê ~íí Ñ™ Éå ìééÑ~ííåáåÖ çã íÉêê®åÖÉåë 
ìíÑçêãåáåÖ Ü~ê ~êÄÉíÉí çÅâë™ áååÉÑ~íí~í Éå Ñ®äíêÉâçÖåçëÉêáåÖK aÉå 
ëÉå~êÉ ®ê ∏îÉêëáâíäáÖ çÅÜ í®ÅâÉê Ñóëáëâí ëÉíí áåíÉ ÜÉä~ äáåàÉ~îëåáííÉåK

aÉå ÖÉåçãÑ∏êÇ~ ~å~äóëÉå îáë~ê ~íí ÇÉ ~âíìÉää~ äÉÇåáåÖëâçêêáÇçêÉêå~ 
ÖÉåÉêÉääí ëÉíí Ü~ê Éå êÉä~íáîí ã~êÖáåÉää é™îÉêâ~å é™ âìäíìêä~åÇëâ~éÉíK f 
ëéÉÅáÑáâí éä~íë~åâåìíå~ éÉêëéÉâíáî â~å Ç®êÉãçí áåÖêÉééÉå î~ê~ ãÉê 
â®ååÄ~ê~ ë™î®ä Ñ∏ê Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ~åÇê~ âìäíìêÜáëíçêáëâí áåíêÉëë~åí~ 
ä®ãåáåÖ~ê ëçã ÄÉÄóÖÖÉäëÉK aÉå ëÉå~êÉ ®ê Ä™ÇÉ ~î ®äÇêÉ çÅÜ ãçÇÉêå íóéK 
a®ê ë™ ®ê ã∏àäáÖí Ñ∏äàÉê ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ äÉÇåáåÖ~êå~ Ñ~ëíáÖÜÉíëÖê®åëÉê çÅÜ 

üê
OMMM

páÇ~ PPT çÑ QVS



ÄÉÑáåíäáÖ~ âê~ÑíäÉÇåáåÖ~êI îáäâÉí ÄÉÖê®åë~ê ìééëíóÅâåáåÖÉå çÅÜ áåíê™åÖÉí 
á ä~åÇëâ~éÉíK
iáåàÉëíê®ÅâåáåÖ~êå~ ÄÉê∏ê ÇÉäîáë çãê™ÇÉå ëçã Ñ∏êÉÑ~ääÉê ~íí Ü~ 
ìíåóííà~íë Ñ∏ê Äçë®ííåáåÖ~ê á ëí∏êêÉ çãÑ~ííåáåÖ ™íãáåëíçåÉ Ñê™å à®êå™äÇÉê 
çÅÜ Ñê~ã™íK aÉí Ñáååë ®îÉå ëáÖå~äÉê çã ~íí íÉêê®åÖÉå í~Öáíë á ~åëéê™â ~î 
ã®ååáëâ~å êÉÇ~å îáÇ ∏îÉêÖ™åÖÉå ãÉää~å ®äÇêÉ çÅÜ óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉêI ãÉå 
ÇÉ ®ê áåíÉ äáâ~ Ñê~ãíê®Ç~åÇÉK cê™å ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ ëÉå~êÉ éÉêáçÇÉê Ü~ê Äó~ê 
çÅÜ Ö™êÇ~ê í~Öáí Éíí ~ääí ëí∏êêÉ ìíêóããÉ á ä~åÇëâ~éÉí à®ãÑ∏êí ãÉÇ 
íáÇáÖ~êÉK f çÅÜ ãÉÇ ÇÉ çäáâ~ ëâáÑíÉëêÉÑçêãÉêå~ Ü~ê ÇÉå ëíêìâíìêÉå ÇÉäîáë 
ëìÇÇ~íë ÉääÉê ëå~ê~êÉ ëéêáÇáíë ìíK bíí ëáÖåáÑáâ~íáîí áåëä~Ö ®ê ä®ãåáåÖ~ê 
ãÉÇ ~åâåóíåáåÖ íáää ë™î®ä Ñçêå~ íáÇÉêë ëçã Ç~ÖÉåë àçêÇÄêìâK 
o∏àåáåÖëê∏ëÉåI ëíÉåãìê~ê çÅÜ áÖÉåî®ñí~ ™âê~ê îáííå~ê çã ~íí ™íãáåëíçåÉ 
ÇÉä~ê ~î ÇÉí åìî~ê~åÇÉ ëâçÖëä~åÇëâ~éÉí íáÇáÖ~êÉ î~êáí ∏ééÉå ã~êâK f 
~åëäìíåáåÖ íáää Äêìâ~Ç ™âÉêã~êâ ä®ÖÖë ÑçêíÑ~ê~åÇÉ ê∏àåáåÖëëíÉå ìééI çã 
®å áåíÉ î~åäáÖÉå äáâ~ ÉëíÉíáëâí íáääí~ä~åÇÉ ëçã íáÇáÖ~êÉK

c∏äà~åÇÉ ÇÉäëíê®Åâçê Ü~ê ÖÉííë Éå ë®êëâáäÇ âçããÉåí~ê á Ñ∏êëíìÇáÉåW
√ eçîëí~ ëçÅâÉåK ríáÑê™å íçéçÖê~ÑáI ä∏ëÑóåÇ ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Ñ∏êÉã™ä çÅÜ 
íáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ÉêÑ~êÉåÜÉíÉê ~î
äáâå~åÇÉ ãáäà∏Éê Ñê™å eçîëí~ ëçÅâÉå Ñê~ãëí™ê ëíê®Åâ~å ãÉää~å h™êëí~ 
çÅÜ h™îáâî~êå ë~ãí ~îëåáííÉí îáÇ iáää~å
ëçã Éíí çãê™ÇÉ îáäâÉí ÉêÄàìÇÉê å™Öê~ í®åâÄ~ê~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Äçéä~íëä®ÖÉåK båäáÖí â~êíçê Ñê™å ëäìíÉí ~î NTMMJí~äÉí
ä™Ö ÇÉí Ç™ Ää~åÇ ~åå~í Éå âî~êå á ~åëäìíåáåÖ íáää Ç~ÖÉåë p™Ö~êíçêéK 
i~åÇëâ~éÉí áååÉÜ™ääÉê çÅâë™ ä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ
~Öê~êÜáëíçêáëâ ~åâåóíåáåÖK
√ e~êÇÉãç ëçÅâÉåK aÉå Ü∏Öä®åí~ íÉêê®åÖÉå îáÇ gìäëí~ îáë~ê é™ Éíí ëíçêí 
~åí~ä âìäíìêÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê ëçã á
Ñ∏êëí~ Ü~åÇ ~åâåóíÉê íáää ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ ®äÇêÉ íáÇÉêë àçêÇÄêìâI ãÉå 
âê~ÑíäÉÇåáåÖëéêçàÉâíÉí âçããÉê áåíÉ ~íí ÄÉê∏ê~
ÇÉíí~ ~îëåáííK
√ hìãä~ ëçÅâÉåK s®ëíê~ çÅÜ £ëíê~ üÄó ®ê íî™ ÇÉäîáë ®ååì ÄÉÄóÖÖÇ~ 
ÄóíçãíÉê ëçã äáÖÖÉê á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää
î~ê~åÇê~ çÅÜ ÇÉ ®ê Ä™Ç~ ~íí ÄÉíê~âí~ ëçã Ñçêåä®ãåáåÖK _ÉÄóÖÖÉäëÉå îáÇ 
£ëíê~ üÄó êÉéêÉëÉåíÉê~ê Éå î®ä
ë~ãã~åÜ™ääÉå Ö™êÇëãáäà∏K c∏ê s®ëíê~ üÄó Ü~ê hìãä~ âçããìå 
ìééã®êâë~ãã~í Éíí ®äÇêÉ Äçëí~ÇëÜìë Es®ëíê~
üÄó OWOF á ÄóíçãíÉåë ∏ëíê~ ÇÉä ëçã ë®êëâáäí ÄÉ î~ê~åÇÉ î®êíK sáÇ üÄó 
Ñáååë íî™ ~äíÉêå~íáî~ äÉÇåáåÖëëíê®Åâçê çÅÜ ìê
âìäíìêãáäà∏ëóåéìåâí ®ê ÇÉí ∏åëâî®êí ~íí äÉÇåáåÖÉå ë™ îáíí ®ê ã∏àäáÖí 
áåíÉÖêÉê~ë ãÉÇ ÄÉÑáåíäáÖ~ âê~ÑíäÉÇåáåÖ~ê çÅÜ
~íí ~îëí™åÇÉí íáää ÄóíçãíÉêå~ ë~ãí ÄÉÑáåíäáÖ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ®ê ë™ ëíçêí ëçã 
ã∏àäáÖíK aÉí ë∏Çê~ äáåàÉ~äíÉêå~íáîÉí äáÖÖÉê
áåçã £ëíê~ üÄó ÄóíçãíK oÉÇ~å áÇ~Ö ÄÉê∏êë Ä™Ç~ ÄóíçãíÉêå~ ~î 
âê~ÑíäÉÇåáåÖ~ê ëçã ëí∏ê ÇÉå
ìêëéêìåÖäáÖ~ ä~åÇëâ~éëÄáäÇÉåK
√ hìãä~ ëçÅâÉåK f ™âÉêä~åÇëâ~éÉí îáÇ páÅâÉäëí~ Ñáååë Éå ãáåÇêÉ ãÉå 
®åÇ™ ã~êâ~åí âìääÉK e®êáÑê™å îáâÉê
Ñ∏êÉëä~ÖÉå äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖ ~î ãçí píÉåÉëâçÖÉåK hìääÉå äáÖÖÉê é™ Éå 
åáî™ ëçã Ö∏ê ~íí ÇÉå Ä∏ê Ü~ î~êáí Éå ∏

páÇ~ PPU çÑ QVS



™íãáåëíçåÉ ìåÇÉê ÇÉä~ê ~î óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉêK aÉå Ä∏ê éêáã®êí áåíÉ 
ÄÉíê~âí~ë ëçã Éíí Äçéä~íëä®ÖÉ ãÉå â~å Ü~
~åî®åíë Ñ∏ê ~åÇê~ ~âíáîáíÉíÉê ìåÇÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇK
√ hìãä~ ëçÅâÉåK píÉåÉëâçÖÉå ®ê Éíí ~î hìãä~ âçããìåë ëí∏êêÉ 
ëâçÖëçãê™ÇÉåK båäáÖí ÇÉå ~î âçããìåÉå ìåÇÉê
™ê NVVV ~åí~Öå~ ∏îÉêëáâíëéä~åÉå ìíÖ∏ê çãê™ÇÉí Éå å~íìêãáäà∏ ëçã ë™ 
ä™åÖí ®ê ã∏àäáÖí Ä∏ê ÄÉî~ê~ë çÅÜ ëâóÇÇ~ëK
a®ê Ü®åîáë~ë çÅâë™ íáää ÇÉå ~î i®åëëíóêÉäëÉå á £êÉÄêç ä®å ™ê NVUQ 
ìééê®íí~ÇÉ å~íìêî™êÇë∏îÉêëáâíÉåK c∏êìíçã ÇÉ
êÉå~ å~íìêî®êÇÉå~ áååÉÜ™ääÉê çãê™ÇÉí çÅâë™ Ää~åÇ ~åå~í Éíí Öê~îÑ®äíI 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êI ~Öê~êÜáëíçêáëâ~
ä®ãåáåÖ~ê çÅÜ çäáâ~ ÑçêãÉê ~î Öê®åëã~êâÉêáåÖ~êK pâçÖÉå ÖÉåçãâçêë~ë 
~î î®Ö~ê ãÉÇ íê~Çáíáçå á Ñçêã ~î
jìåâ~ëíáÖÉå çÅÜ p~åâí läçÑë â®ääÉî®ÖK mä~åÉê~Ç äÉÇåáåÖëëíê®ÅâåáåÖ 
é~ëëÉê~ê Éíí çãê™ÇÉ Ç®ê ÇÉí Ää~åÇ ~åå~í
Ñáååë ìééÖáÑíÉê çã Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Öê~î~êK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ~åÖáîå~ £êÉÄêç k®êâÉ bâÉê

Éà ~åÖáîå~ £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

Éà ~åÖáîå~ £êÉÄêç k®êâÉ eçîëí~

Éà ~åÖáîå~ £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

páÇ~ PPV çÑ QVS



^fp kê
NVO

k~ãåLéä~íë
o™ÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_~êÄêç e™êÇáåÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåë®ííåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÄÉåI à®êåÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉI ÇÉäîáë ê~ëÉê~ÇI 
ëíÉåë®ííåáåÖK qêçäáÖ Ç~íÉêáåÖ ®ê ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK råÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê 
Ñ∏êå~äÉÇÇ ~î ~íí ä~åÇåáåÖëÄ~å~å ëâ~ Ñ∏êä®åÖ~ë é™ ÇÉå å®êÄÉä®Öå~ 
ÑäóÖéä~íëÉåK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

q®Äó UTWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

páÇ~ PQM çÑ QVS



^fp kê
NNV

k~ãåLéä~íë
s~êå®ëI h®êîáåÖÉÄçêå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~íÜá~ë _®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
áåÇìëíêáä®ãåáåÖ~êI âìäíìêä~ÖÉêI Ç~ãî~ää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ â~êíÉêáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î Éíí 
âê~ÑíîÉêâëÄóÖÖÉK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉë åóìééí®Åâí~ ÖêìåÇÉê 
ÉÑíÉê ÄóÖÖå~ÇÉê ëçã Ü∏êí íáää âî~êå~ê çÅÜ Ü~ãã~êëãÉÇàçêI ë~ãí 
âçåëíêìâíáçåÉê á Éå Ä®Åâ á Ñçêã ~î Ç~ãî~ää~ê çÅÜ îáêâÉK aÉ âìäíìêä~ÖÉê 
ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë Ö~î ÑóåÇã~íÉêá~ä Ñê™å NSMMJí~äÉí çÅÜ NTMMJí~äÉíK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dêóíÜóíí~å QUWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ dêóíÜóíí~å

dêóíÜóíí~å QVWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ dêóíÜóíí~å

páÇ~ PQN çÑ QVS



^fp kê
OPN

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí _ê~åÇëí~íáçåÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáÅ~ o~ãëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI ÜìëÖêìåÇÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI âêáíéáéçêI ãóåíI Öä~ë çÅÜ à®êåÑ∏êÉã™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå åóÄóÖÖå~íáçå ~î Äçëí®ÇÉê áåçã âî~êíÉêÉí 
_ê~åÇëí~íáçåÉåI íçãí åê TI ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ÇÉå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ëçã ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ™ê NVVV Üáíí~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê 
ãÉÇ Éå ë~ãã~åë®ííåáåÖ ëçã Ö~î Éå Ç~íÉêáåÖ íáää NSMMJNTMMJí~äK aÉå 
óí~å ëçã âçã ~íí ìåÇÉêë∏â~ë îáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ë~ãã~åÑ∏ää 
ÉåÇ~ëí ÇÉäîáë ãÉÇ ÇÉå óí~ ëçã Ñ∏êìåÇÉêë∏âíëK
p~ãã~åí~ÖÉí ~îÄ~å~ÇÉë Éå óí~ çã PUM ãO ãÉÇ ã~ëâáåK fåçã óí~å 
™íÉêÑ~ååë âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å NSMMJí~äÉí çÅÜ Ñê~ã™íK i~ÖêÉå î~ê ÇÉäë ~îë~íí~ 
çÅÜ ÇÉäë é™Ñ∏êÇ~K c∏êìíçã âìäíìêä~ÖêÉå Üáíí~ÇÉë Ñóê~I ~äíÉêå~íáîí ÑÉã 
ëíóÅâÉå ÜìëÖêìåÇÉêK qî™ ~î ÇÉëë~ ÜìëÖêìåÇÉê ÄÉÇ∏ãÇÉë Ü®êê∏ê~ Ñê™å 
™íãáåëíçåÉ íáÇáÖí NTMMJí~ä ãÉÇ~å íî™ ~î ÜìëÖêìåÇÉêå~ î~ê óåÖêÉK fåçã 
ÇÉå ~îÄ~å~ÇÉ óí~åI á ÇÉ ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖêÉåI Üáíí~ÇÉë ÇÉëëìíçã íî™ 
ëíóÅâÉå ÇáâÉå ëçã ÄÉÇ∏ãë î~ê~ íçãíÖê®åëÉêK iáâå~åÇÉ ÇáâÉå Ü~ê 
™íÉêÑìååáíë îáÇ ìíÖê®îåáåÖ~êå~ áåçã âî~êíÉêÉí _ê~åÇëí~íáçåÉå íçãí åê OK 
cóåÇã~íÉêá~äÉí ÄÉëíçÇ Ää~åÇ ~åå~í ~î ~îÑ~ää Ñê™å Éå âÉê~ãáâîÉêâëí~Ç 
Ç®ê ã~å íáääîÉêâ~í ÜìëÜ™ääëâÉê~ãáâ çÅÜ â~âÉäK hÉê~ãáâîÉêâëí~ÇÉå Ü~ê 
ÇçÅâ áåíÉ î~êáí ÄÉä®ÖÉå áåçã ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí ãÉå Ä∏ê Ü~ äÉÖ~í á 
ÇÉëë å®êÜÉíK hÉê~ãáâÉå ®ê áåíÉ ~å~äóëÉê~Ç çÅÜ Ç®êãÉÇ áåíÉ ÜÉääÉê 

üê
OMMM

páÇ~ PQO çÑ QVS



Ç~íÉê~ÇK f ÄÉëâêáîåáåÖÉå íáää i~ÖÉêÜçäãë â~êí~ Ñê™å NUOP Ñ~ååë Éå 
â~âÉäã~â~êÉ Äçë~íí é™I ÉääÉê ~ääÇÉäÉë á å®êÜÉíÉå ~î ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ 
çãê™ÇÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ PQP çÑ QVS



^fp kê
OPP

k~ãåLéä~íë
£êÉÄêç ëäçíí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåÑìåÇ~ãÉåí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ çãÄóÖÖå~ÇÉå á £êÉÄêç ëäçííë åçêÇî®ëíê~ íçêåë 
ÄçííÉåî™åáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä ä~ÖÇ~ ëíÉå~êI îáäâÉí ãÉÇÑ∏êÇÉ ~íí Éå 
ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êÇÉëK råÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖ Éå 
Ç~Ö á ~åëéê™â î~êîáÇ Éíí é~êíá çã Å~ OIRñOIR ãÉíÉê Ñêáä~ÇÉë Ñê™å 
Ñóääå~Çëä~ÖÉêK cóääå~Çëä~ÖêÉí í®ÅâíÉ Éå Å~ NñP ãÉíÉê ëíçê 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖLÑìåÇ~ãÉåíK píÉåä®ÖÖåáåÖÉå â~å ë®íí~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉí 
ëíÉåÑìåÇ~ãÉåí ëçã ìééÑ∏êÇÉë á íçêåÉí Ñê™å NTUMJí~äÉí çÅÜ ìÖ∏ê 
ìåÇÉêä~Ö ÉääÉê ëçÅâÉä íáää ÇÉíë~ãã~K

üê
OMMM

páÇ~ PQQ çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ PQR çÑ QVS



^fp kê
NOM

k~ãåLéä~íë
qçãí~I ãÑäK

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ N çÅÜ O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
çãê™ÇÉ ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉI Öê®åëëíÉåI Öê®åëê∏ëÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå ìíîáÇÖåáåÖ ~î ÄÉêÖí®âíÉå îáÇ qçãí~ çÅÜ 
~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå Ç®êãÉÇ Ñ∏êâåáéé~Ç ~åëäìíåáåÖëî®Ö Ü~ê Éå ~êâÉçäçÖëáâ 
ìíêÉÇåáåÖ ìíÑ∏êíë á çãê™ÇÉíK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏ê ÄÉêÖí®âíÉå ®ê Åáêâ~ 
NSMJPTM ñ UMJPPM ElklJspsF ãÉíÉê ëíçêíI âçêêáÇçêÉå Ñ∏ê ÇÉå åó~ 
î®ÖÉå ®ê ÇêóÖí RRM ãÉíÉê ä™åÖ çÅÜ QM ãÉíÉê ÄêÉÇK 

fåçã éä~åÉê~í í®âíçãê™ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ çãê™ÇÉå ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå 
Eê~® ONMI ONNI ONOF ~î ™äÇÉêÇçãäáÖ â~ê~âí®êK ^åí~äÉí ê∏ëÉå î~êáÉê~ê Ñê™å 
ÑÉã íáää Éíí ÇêóÖí Çìëëáå áåçã êÉëéÉâíáîÉ çãê™ÇÉK fåçã ë~ãíäáÖ~ 
çãê™ÇÉå â~å ëíÉåê∏àÇ~ óíçê ìêëâáäà~ëK dê®åëÉêå~ Ñ∏ê ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ 
í®âíçãê™ÇÉí ë~ãã~åÑ~ääÉê íáää ëíçê ÇÉä ãÉÇ ÄÉÑáåíäáÖ~ ÉääÉê íáÇáÖ~êÉ 
Ñ~ëíáÖÜÉíëÖê®åëÉêK p~ãã~åä~Öí åçíÉê~ÇÉë íáç Öê®åëã~êâÉêáåÖ~êI î~ê~î 
å™Öê~ ®ê çë®âê~K fåíÉ å™Öçå ~î ÇÉëë~ ìíÖ∏ê Ñçêåä®ãåáåÖI ãÉå ÇÉ ®ê 
âìäíìêÜáëíçêáëâí áåíêÉëë~åí~ Ç™ ÇÉ êÉéêÉëÉåíÉê~ê Éå ®äÇêÉ Ñçêã ~î 
®Öçã~êâÉêáåÖK bíí ìêî~ä Ü~ê åçíÉê~íë á ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉí Eê~® ONPWNJP 
çÅÜ ONQWNJOFK

üê
OMMM

páÇ~ PQS çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

e~ääëÄÉêÖ ONMWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ääëÄÉêÖ

e~ääëÄÉêÖ ONNWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ääëÄÉêÖ

e~ääëÄÉêÖ ONOWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ääëÄÉêÖ

e~ääëÄÉêÖ ONPWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ääëÄÉêÖ

e~ääëÄÉêÖ ONPWO £êÉÄêç k®êâÉ e~ääëÄÉêÖ

e~ääëÄÉêÖ ONPWP £êÉÄêç k®êâÉ e~ääëÄÉêÖ

e~ääëÄÉêÖ ONQWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ääëÄÉêÖ

e~ääëÄÉêÖ ONQWO £êÉÄêç k®êâÉ e~ääëÄÉêÖ

páÇ~ PQT çÑ QVS



^fp kê
NVM

k~ãåLéä~íë
^äã

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáÅ~ o~ãëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äíI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ åóÄóÖÖå~íáçå ~î Éå Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö áåçã ê~® PPI 
píçê~ jÉää∏ë~ ëçÅâÉåI ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK cçêåä®ãåáåÖÉå ëçã ÄÉëíçÇ ~î Éíí Öê~îÑ®äí çÅÜ Éå Äçéä~íë 
î~ê â®åÇ ÖÉåçã íáÇáÖ~êÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ éä~íëÉåK aÉå íçí~ä~ 
ìåÇÉêë∏âí~ óí~å î~ê Åáêâ~ NRSãOI áåçã ÇÉåå~ óí~ Ñê~ãâçã áåÖ~ 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Öê~îÑ®äíÉí ÉääÉê Äçéä~íëÉåK aÉä~ê ~î óí~å Ü~ÇÉ Ääáîáí 
ìêëÅÜ~âí~Ç îáÇ Éíí íáÇáÖ~êÉ íáääÑ®ääÉI Ñ∏êãçÇäáÖÉå á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ÄóÖÖ~åÇÉí ~î î®Ö OMTK

üê
OMMM

páÇ~ PQU çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

píçê~ jÉää∏ë~ PPWN £êÉÄêç k®êâÉ píçê~ jÉää∏ë~

páÇ~ PQV çÑ QVS



^fp kê
NOT

k~ãåLéä~íë
räîë®ííÉê áåÇìëíêáçãê™ÇÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíI Ü®êÇI âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ìíÄóÖÖå~Ç ~î räîë®ííÉêë áåÇìëíêáçãê™ÇÉ á 
î®ëíê~ ìíâ~åíÉå ~î e~ääëÄÉêÖK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê Åáêâ~ NNMJPOM ñ 
NNQM E£JsF ãÉíÉê ëíçêíK aÉä~ê ~î çãê™ÇÉí Ü~ê êÉÇ~å í~Öáíë á ~åëéê™â Ñ∏ê 
ÄóÖÖå~íáçåI ÇÉëë~ óíçê Ü~ê áåíÉ çãÑ~íí~íë ~î ãçãÉåíÉí 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖI ãÉå Ü~ê á ∏îêáÖí áåÖ™íí á ìíêÉÇåáåÖÉåK lãê™ÇÉí 
ÄÉëí™ê ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î Ñä~Åâ çÅÜ ëî~Öí ëóÇëäìíí~åÇÉ íÉêê®åÖ á åÉÇÉêâ~åí 
~î Éå ëí∏êêÉ çÅÜ íáää ëíçê~ ÇÉä~ê ëâçÖÄÉî®ñí Ü∏àÇK aÉå ∏ëíê~ ∏ééå~ ÇÉäÉå 
~åî®åÇë ëçã ÄÉíÉëã~êâK _ÉÄóÖÖÉäëÉ Ñáååë îáÇ ëíçê~ ûäÄÉêÖ çÅÜ 
q~ääÉÄ~ÅâÉåK £ëíÉê çã ÇÉå ëÉå~êÉ ®ê Éíí Ñ∏êÉ ÇÉíí~ ™âÉê~îëåáíí ëçã 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå ®ê ÄÉî®ñí ãÉÇ éä~åíÉê~Ç ëâçÖK f ~åëäìíåáåÖ íáää 
q~ääÉÄ~ÅâÉå Ñáååë ÑäÉê~ Öêìëí®âíÉêI î~ê~î ãÉêé~êíÉå ®ê ∏îÉêÖáîå~K aÉí 
î®ëíê~ é~êíáÉí ®ê Ñä~Åâí çÅÜ ÄÉëí™ê ÇÉä ~î Éíí ë~åâí ÜóÖÖÉI ÇÉäë ~î ëí®ääîáë 
í®í Ää~åÇëâçÖK 

aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå Ü~ê îáë~í ~íí ÇÉí Ñáååë Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á 
Ñçêã ~î Ü®êÇ~ê Eê~® NPNI NPOI NPPI NPQF çÅÜ Éíí âìäíìêä~ÖÉê Eê~® NPRF 
ãÉÇ ëä~ÖÖ Ñê™å Ää®ëíéêçÅÉëë ë~ãí ìÖåî®ÖÖëÑê~ÖãÉåí íáää Éå ëíÉåJ çÅÜ 
äÉêÄóÖÖÇ ìÖå Ñ∏ê à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖK aÉ íî™ Ü®êÇ~ê ëçã NQ`JÇ~íÉê~íë ®ê 

üê
OMMM

páÇ~ PRM çÑ QVS



Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI çÅÜ íáää ë~ãã~ éÉêáçÇ â~å âìäíìêä~ÖêÉí éêÉäáãáå®êí 
Ñ∏ê~ëK jÉêé~êíÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ äáÖÖÉê á ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë ∏ëíê~ 
ÇÉäK 

píçê~ ûäÄÉêÖë Äóíçãí Ü~ê çÅâë™ êÉÖáëíêÉê~íë ëçã Ñçêåä®ãåáåÖ Eê~® NPUFI 
ãÉå ÄÉê∏êë Ä~ê~ ã~êÖáåÉääí ~î ~âíìÉääí ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖK lêíå~ãåÉí ûäÄÉêÖ 
Ñáååë ÄÉä~Öí á ÇÉí ëâêáÑíäáÖ~ ã~íÉêá~äÉí Ñê™å ëÉå ãÉÇÉäíáÇK f ∏îêáÖí 
åçíÉê~ÇÉë Ää~åÇ ~åå~í Éå ëíÉåãìêI çäáâ~ Ñçêã~íáçåÉê ãÉÇ ê∏àåáåÖëëíÉå 
çÅÜ Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖK fåíÉ å™Öçí ~î ÇÉëë~ ìíÖ∏ê Ñçêåä®ãåáåÖK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

e~êÇÉãç NPNWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NPOWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NPPWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NPQWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NPRWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NPUWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

páÇ~ PRN çÑ QVS



^fp kê
NVP

k~ãåLéä~íë
o™ÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_~êÄêç e™êÇáåÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåë®ííåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí ä~åÇåáåÖëÄ~å~å é™ ÇÉå 
å®êÄÉä®Öå~ ÑäóÖéä~íëÉå ëâ~ Ñ∏êä®åÖ~ëK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éå Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ áåçã Ä~å~åë çãê™ÇÉK píê~ñ ∏ëíÉê çã 
Ä~åçãê™ÇÉí Ñáååë Éíí Ñ∏êÜ∏àí é~êíá ãÉÇ Éåëí~â~ ê∏ëÉå çÅÜ ëíê~ñ î®ëíÉê 
çã Ä~åçãê™ÇÉí Ñáååë Éå Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®íåáåÖ Eê~® NVFK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

q®Äó UTWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

páÇ~ PRO çÑ QVS



^fp kê
VQ

k~ãåLéä~íë
dçííë®ííÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê ëä~ÖÉå âî~êíë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ
ëä~ÖÉå âî~êíë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄêÉÇÇåáåÖ ~î êáâëî®Ö SM ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ëçã ÄÉê∏êÇÉ Éå ÑóåÇéä~ëí Ñ∏ê ëä~ÖÉå âî~êíëK aÉå ~âíìÉää~ óí~å î~ê 
ÄÉä®ÖÉå é™ Éå Ñä~Åâ ~îë~íë ãÉää~å ÄÉêÖ á k çÅÜ p çÅÜ ä™Ö ãÉää~å RM çÅÜ 
RO ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK bíí ëÅÜ~âí çã RM ãO íçÖë ìéé î~êîáÇ Éíí Ñ™í~ä Äáí~ê 
ëä~ÖÉå âî~êíë é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ñÄÉêÖ NTPWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

páÇ~ PRP çÑ QVS



^fp kê
OOV

k~ãåLéä~íë
sáåíêçë~ âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáÅ~ o~ãëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î~êI âóêâ~

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ áåëí~ää~íáçå ~î ÄÉêÖî®êãÉ á sáåíêçë~ âóêâ~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää îáÇ 
ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ é™ âóêâçÖ™êÇÉåK pÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë é™ 
âóêâ~åë î®ëíê~ çÅÜ ëóÇî®ëíê~ ëáÇ~ ë~ãí Ñê~ã íáää íçêåÉíK pÅÜ~âíÉí ëçã 
î~ê Åáêâ~ NM ãÉíÉê ä™åÖí çÅÜ MIS ãÉíÉê ÄêÉíí áååÉÜ∏ää ™íí~ ëíóÅâÉå 
áåí~âí~ ÄÉÖê~îåáåÖ~êK dê~î~êå~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á éä~å ãÉå Öê®îÇÉë Éà 
ìí Ç™ ÇÉí ÖáÅâ ~íí ÖÉåçãÑ∏ê~ ÄÉêÖî®êãÉáåëí~ää~íáçåÉå ìí~å ~íí Öê~î~êå~ 
ÄÉê∏êÇÉëK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå áåíáää âóêâ~åë íçêå Ñê~ãâçã âóêâíê~éé~åë 
ëíÉåÑìåÇ~ãÉåíK cìåÇ~ãÉåíÉí Ü~ê íáääâçããáí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î âóêâ~å ™êÉå NUOQJNUOR Ç™ ÇÉí åó~ íçêåÉí ÄóÖÖÇÉëK 
aÉä~ê ~î ÑìåÇ~ãÉåíÉí â~å ÇçÅâ Ü®êê∏ê~ Ñê™å Éå ®äÇêÉ âçåëíêìâíáçåK 
_ä~åÇ ÇÉí ëíÉåã~íÉêá~ä ëçã ~åî®åíë íáää ÑìåÇ~ãÉåí Ñ~ååë ÜìÖÖÉå ëíÉå 
ëçã íêçäáÖíîáë âçããÉê Ñê™å ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâíçêå ëçã êÉîë á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ êÉëí~ìêÉêáåÖÉå é™ NUMMJí~äÉíK fåÖÉå ìíÖê®îåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á 
ëíÉåÑìåÇ~ãÉåíÉíK

üê
OMMM

páÇ~ PRQ çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà ê~® åê £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

páÇ~ PRR çÑ QVS



^fp kê
VT

k~ãåLéä~íë
oáëÉÄÉêÖ~ âäçëíÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âóêâäáÖ ÄóÖÖå~Ç

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î ~îäçééëäÉÇåáåÖ áåçã oáëÉÄÉêÖ~ âäçëíÉê 
Ñ∏êÉíçÖë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ ä®åÖë Éå ëíê®Åâ~ ~î NNT ãÉíÉê áåçã 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉíK pÅÜ~âíÉå ÉñéçåÉê~ÇÉ âê~ÑíáÖí çãê∏êÇ~ ä~ÖÉêI 
îáäâ~ ÇÉäîáë î~ê âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ çÅÜ áååÉÜ∏ää Éå ÇÉä â~äâÄêìâëJ ë~ãí 
íÉÖÉäêÉëíÉêK f ÇÉå ë∏Çê~ ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ÜìÖÖå~ ëíÉå~êI ëçã 
ÉîÉåíìÉääí ®ê á ìêëéêìåÖäáÖí ä®ÖÉK aÉí ÖáÅâ áåíÉ ~íí ~îÖ∏ê~ íáää îáäâÉå 
âçåëíêìâíáçå ëíÉå~êå~ Ü∏êÇÉK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

bÇëÄÉêÖ PMWN £êÉÄêç k®êâÉ bÇëÄÉêÖ

bÇëÄÉêÖ SPWN £êÉÄêç k®êâÉ bÇëÄÉêÖ

páÇ~ PRS çÑ QVS



^fp kê
VN

k~ãåLéä~íë
hîáååÉêëí~íçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáÅ~ o~ãëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ëíÉåëíê®åÖI Ñçëëáä ™âÉêã~êâ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI Öä~ë çÅÜ à®êåÑ∏êÉã™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î êáâëî®Ö SM ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ê~® NTN á ^ñÄÉêÖë ëçÅâÉåK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ÇÉäë ÖÉåçã â~êíÉêáåÖ ~î å®êçãê™ÇÉí çÅÜ 
ÇÉäë ÖÉåçã ìíÖê®îåáåÖK sáÇ â~êíÉêáåÖÉå Üáíí~ÇÉëI Ñ∏êìíçã ÇÉå êÉÇ~å 
â®åÇ~ Üìëä®ãåáåÖÉåI ëíÉåëíê®åÖ~êI Ñçëëáä ™âÉêã~êâI Éå ÉîÉåíìÉää Ü™äî®Ö 
ÉääÉê ÇáâÉ ë~ãí óííÉêäáÖ~êÉ Éå ÉîÉåíìÉää ÜìëÖêìåÇI ÇÉå ëÉå~êÉ äáÖÖÉê Ä~ê~ 
ÇÉäîáë áåçã ÇÉí ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK 

aÉå ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ ÜìëÖêìåÇÉå ã®íÉê V ñ QIU ãÉíÉê çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î 
Éå î®äÄÉî~ê~Ç ëóääëíÉåëê~ã ~î ëíÉå~ê á ëíçêäÉâÉå MIP J MIR ãÉíÉê á 
Çá~ãÉíÉê ãÉÇ Éíí ëéáëê∏ëÉ ãçí ÇÉå åçêê~ ä™åÖî®ÖÖÉåK ríáÑê™å ÇÉå 
ÄÉî~ê~ÇÉ êìãëáåÇÉäåáåÖÉå âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí ÜìëÉí î~êáí Éå 
é~êëíìÖ~K eìëÉí î~ê ÄóÖÖí á Éå ëäìííåáåÖ çÅÜ ìåÇÉê Ü~äî~ ÖêìåÇÉå Ñ~ååë 
Éå â~ääãìê~Ç â®ää~êÉ ~î å~íìêëíÉåK fåÖ™åÖÉå íáää â®ää~êÉå î~ê éä~ÅÉê~Ç 
ãáíí é™ Ö~îÉäå çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î Éå Åáêâ~ NIR ãÉíÉê ä™åÖ é~ëë~ÖÉ ~î ÜìÖÖÉå 
å~íìêëíÉåK h®ää~êÉåë í~â ÄÉëíçÇ ~î â~ääãìê~Ç â~åíëí®ääÇ ëíÉå ëçã 
ÄáäÇ~ÇÉ Éíí íìååî~äîK sáÇ Éíí ëÉå~êÉ íáääÑ®ääÉ Ü~ê ÜìëÉí Ääáîáí é™ÄóÖÖí ãçí 
∏ëíÉêI îáäâÉí Öàçêí ~íí é~ëë~ÖÉå íáää â®ää~êÉå ÄäÉî ä®åÖêÉK ríÄóÖÖ~åÇÉå 

üê
OMMM

páÇ~ PRT çÑ QVS



ã®íÉê NIV ñ QIU ãÉíÉêI ®ê ìéé íáää NIV ãÉíÉê Ü∏Ö çÅÜ ÄóÖÖÇ ~î å~íìêëíÉåK 
aÉå ®ê áåíÉ äáâ~ î®äÖàçêÇ ëçã êÉëíÉå ~î ÜìëÉí çÅÜ â®ää~êÉåK

oìåí çã ÜìëÉí ä∏éÉê Éå áåí~âí ëíÉåëíê®åÖ ãÉÇ ∏ééåáåÖ ãçí ë∏ÇÉê çÅÜ 
ÇÉå ÉîÉåíìÉää~ Ü™äî®ÖÉåK aÉ ëíÉåê∏àÇ~ óíçêå~ Ñáååë ÇÉäë áåå~åÑ∏ê çÅÜ 
ÇÉäë ìí~åÑ∏ê ëíÉåëíê®åÖÉåK lãê™ÇÉí ®ê áÇ~Ö ÄÉîìñÉí ãÉÇ âê~ÑíáÖ ëäóK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ñÄÉêÖ NTNWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

páÇ~ PRU çÑ QVS



^fp kê
NPM

k~ãåLéä~íë
e®ëëäÉÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hÉååÉíÜ ^åÇÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
î®ÖÄ~åâ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå ®äÇêÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖI ê~® OVWO á 
eçîëí~ ëçÅâÉåI Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î ÇÉí åìíáÇ~ î®Öå®íÉí á 
~åëäìíåáåÖ íáää êáâëî®Ö SMK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
î®ÖÄ~åâ ëçã íêçäáÖÉå â~å Ç~íÉê~ë íáää ëäìíÉí ~î NUMMJí~äÉí ÉääÉê Ä∏êà~å ~î 
NVMMJí~äÉíK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eçîëí~ OVWO £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

páÇ~ PRV çÑ QVS



^fp kê
ORR

k~ãåLéä~íë
e®ëëäÉÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hÉååÉíÜ ^åÇÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
îÉåÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éíí î®ÖÄóÖÖÉ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI ê~® PPI é™ 
e®ëëäÉÄóë ®Öçê á eçîëí~ ëçÅâÉåK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ñóê~ ëí∏êÜ™äI íêÉ Ü®êÇ~êI Éå âçâÖêçé çÅÜ Éíí 
ëíçäéÜ™äK aÉ ÑäÉëí~ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î Éíí ëçíä~ÖÉê ëçã 
íêçäáÖÉå ®ê í®ãäáÖÉå êÉÅÉåíK bå ~î Ü®êÇ~êå~ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå Ü~ê NQ`JÇ~íÉê~íë íáää îÉåÇÉäíáÇK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eçîëí~ PPWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

páÇ~ PSM çÑ QVS



^fp kê
VR

k~ãåLéä~íë
^ñÄÉêÖI eçîëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ N çÅÜ O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñ®êÇî®ÖI î®ÖÄ~åâI Ü®êÇI ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíI ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê ìíÑ∏êíë áåÑ∏ê ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ çãÄóÖÖå~ÇÉå 
~î êáâëî®Ö SM ãÉää~å iáää™å E£êÉÄêç âçããìåF çÅÜ iáää~ jçå Ekçê~ 
âçããìåFK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ÄÉê∏ê Éå ëíê®Åâ~ é™ NPIP âáäçãÉíÉê á 
^ñÄÉêÖë çÅÜ eçîëí~ ëçÅâå~êK råÇÉê ™ê NVVU ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé N E~êâáîJI â~êí çÅÜ äáííÉê~íìêëíìÇáÉê ë~ãí 
Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖF çÅÜ ÇÉäîáë Éí~éé O EìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖFK 
ríêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éå íáç ãÉíÉê ÄêÉÇ âçêêáÇçê é™ ∏ãëÉ 
ëáÇçê çã î®ÖÉå ë~ãí ëí∏êêÉ ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ çãê™ÇÉå îáÇ éä~åÉê~ÇÉ 
íê~Ñáâéä~íëÉê Ñ∏ê îáëë~ åó~ ÉåëâáäÇ~ î®Ö~êK pÉå~êÉ Ü~ê ëíê®ÅâåáåÖ~êå~ Ñ∏ê 
Ää~åÇ ~åå~í ÉåëâáäÇ~ î®Ö~ê ë~ãí Ö™åÖ J çÅÜ ÅóâÉäÄ~åçê íáää îáëë ÇÉä 
àìëíÉê~íëI î~êÑ∏ê Éíí ~åí~ä çÄàÉâí Ä~ê~ ÇÉäîáë ÉääÉê áåíÉ ~ääë çãÑ~íí~íë ~î 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖK c∏ê å™Öê~ ~îëåáíí Ü~ê ã~å ÇÉëëìíçã ~îáëÉê~í ÄÉÜçî 
~î ã~êâóíçê ëçã ÜÉäí äáÖÖÉê ìí~åÑ∏ê ÇÉí ìêëéêìåÖäáÖ~ 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK i®åëëíóêÉäëÉå á £êÉÄêç ä®å Ü~ê ÄÉÇ∏ãí ~íí íêÉííçå 
çãê™ÇÉå ëâ~ çãÑ~íí~ë ~î âçãéäÉííÉê~åÇÉ ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
çÅÜ îáÇ ÄÉÜçî Ñìääëí®åÇáÖ ìíêÉÇåáåÖI ÇÉëë~ ãçãÉåí Ü~ê ÖÉåçãÑ∏êíë 
ìåÇÉê ~éêáä OMMMK

üê
OMMM

páÇ~ PSN çÑ QVS



cäÉê~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉå êóããÉê î®Öé~êíáÉê ëçã ®ê ∏îÉêÖáîå~ á ëáå~ 
ìêëéêìåÖäáÖ~ íê~ÑáâìééÖáÑíÉêK bÑíÉê ë~ãê™Ç ãÉÇ i®åëëíóêÉäëÉå ÄÉÜ~åÇä~ë 
íî™ ~î ÇÉëë~ íáääë îáÇ~êÉ ëçã ã∏àäáÖ Ñçêåä®ãåáåÖK s®Ö~îëåáííÉå âçããÉê á 
Éíí ëÉå~êÉ ëâÉÇÉ ~íí Ääá Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ëÉäÉâíáî éê∏îåáåÖ ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖëëí~íìë çÅÜ Ç™ âçããÉê ÇÉí ~íí Ñ~ëíëí®ää~ë á îáäâÉå ã™å ÇÉ 
ëâ~ ÇçâìãÉåíÉê~ëK m™ £êÉÄêç™ëÉå îáÇ p®íê~ Ü~ÖÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
ãÉëçäáíáëâ Äçéä~íë ë~ãí Éå Ü®êÇ Ç~íÉê~Ç íáää Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇJîÉåÇÉäíáÇ 
Eê~® PO çÅÜ ê~® PPI eçîëí~ ëçÅâÉåFK ríãÉÇ ™ëÉåë âê∏å ä∏éÉê Éå ®äÇêÉ 
ëíê®ÅâåáåÖ ~î êáâëî®Ö SM çÅÜ ÇÉëë Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ Eê~® OVWOF ëçã á 
â~êíã~íÉêá~äÉí â~å Ñ∏äà~ë íáääÄ~â~ ™íãáåëíçåÉ íáää ëäìíÉí ~î NSMMJí~äÉíK f 
^ñÄÉêÖë ëçÅâÉå åçíÉê~ÇÉë Éå ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíE\F é™ Éíí ëíÉåÄäçÅâ 
Eê~® NUTF çÅÜ Éå Ñ®êÇî®Ö Eê~® NTMF îáÇ üÄóK f ∏îêáÖí ÄÉê∏êÇÉë Éå 
∏îÉêÖáîÉå ÄêìâåáåÖëî®Ö á çãê™ÇÉí îáÇ ~îÑ~êíÉå ãçí k®êâÉë háä ë~ãí 
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ~ âìäíìêä~ÖÉê îáÇ bêëíçêé çÅÜ pÉäíçêéK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^ñÄÉêÖ NTMWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

^ñÄÉêÖ NUTWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

eçîëí~ OVWO £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

eçîëí~ POWN £êÉÄêç k®êâÉ eçîëí~

eçîëí~ PPWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ñÄÉêÖ

páÇ~ PSO çÑ QVS



^fp kê
NPR

k~ãåLéä~íë
kçêê~ jçë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå iìíÜ~åÇÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëâÉê~ãáâI ê∏ÇÖçÇëâÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç Ñ∏êÉí~Öëé~êâ îáÇ åçêê~ jçë á hìãä~ 
ëçÅâÉåI k®êâÉI Ü~ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ìíÑ∏êíë ~î íî™ 
Äçéä~íëÉê Eê~® NTP çÅÜ ê~® NTRF ë~ãí íî™ éä~íëÉê Ñ∏ê Ü®êÇ~ê Eê~® NTQWNJ
OFK aÉëë~ Ü~ÇÉ é™íê®ÑÑ~íë îáÇ ÇÉå Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ìíêÉÇåáåÖÉå çÅÜ ä™Ö áåçã 
Éíí NOM MMM ãO ëíçêí çãê™ÇÉK póÑíÉí ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí 
~îÖê®åë~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ ~îëÉÉåÇÉ ìíÄêÉÇåáåÖ çÅÜ ~íí âä~êÖ∏ê~ 
~åä®ÖÖåáåÖëí®íÜÉíI ÑóåÇÑ∏êÉâçãëíI Ñ∏êÉâçãëí ~î ÉîÉåíìÉää~ âìäíìêä~ÖÉê 
ë~ãí ÇÉëë~ë çãÑ~ííåáåÖ çÅÜ áååÉÜ™ääK

fåçã ê~® NTP ~îÄ~å~ÇÉë Éíí NMVR ãO ëíçêí ëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáå åÉÇ íáää 
ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ åáî™K pÅÜ~âíÉí ÄÉëíçÇ ~î íçäî ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ ë∏âëÅÜ~âí 
áåíáää TM ã ä™åÖ~ çÅÜ î~åäáÖÉå NIP ã ÄêÉÇ~K sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Ñê~ãâçã 
RO ~åä®ÖÖåáåÖ~ê áåçã Éíí NQM ñ RM ã ëíçêí çãê™ÇÉ E£JsFK ^î ÇÉëë~ 
ìåÇÉêë∏âíÉë åáç Ñ∏êÇÉä~ÇÉ é™ íêÉ Ü®êÇ~ê ÉääÉê Ü®êÇêÉëíÉêI Ñóê~ ëíçäéJ 
Lëí∏êÜ™äI Éå Öêçé ë~ãí Éå ãóÅâÉí ÇáÑÑìë ~åä®ÖÖåáåÖ ëçã ìíÖ™êK aÉ Éà 
ìåÇÉêë∏âí~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê ~î å~íìêäáÖ~ ëâ®ä ëî™ê~êÉ ~íí íçäâ~I 
î~êÑ∏ê PR ÄÉå®ãåÇÉë ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ~î î~êáÉê~åÇÉ â~ê~âí®êI ãÉÇ~å ëàì 
ÄÉëí®ãÇÉë ëçã Ü®êÇ~êK fåçã óí~åë î®ëíê~ ÇÉä ä™Ö çÅâë™ Éíí ê∏àåáåÖëê∏ëÉ 

üê
OMMM

páÇ~ PSP çÑ QVS



ìåÇÉê éäçÖä~ÖêÉíK fåçã óí~å Ñ~ååë çÅâë™ Ñóê~ çãê™ÇÉåI ìéé íáää Ñóê~ ã á 
Çá~ãÉíÉêI ãÉÇ ëî~Öí âìäíìêé™îÉêâ~Ç àçêÇK båëí~â~ ÖÉåçãÖê®îåáåÖ~ê ~î 
ÇÉëë~ îáë~ÇÉ ~íí ÇÉ î~ê áåíáää MIN ã íàçÅâ~ çÅÜ áååÉÜ∏ää Éåëí~â~ ÑóåÇ ~î 
ê∏ÇÖçÇëK rí∏îÉê ÇÉíí~ Ñê~ãâçã ÑÉã ÇáâÉåK p~ãíäáÖ~ Ü®êÇ~ê ä™Ö áåçã 
Ñçêåä®ãåáåÖÉåë î®ëíê~ ÇÉä çÅÜ ÇÉ ÑäÉëí~ ÇáÑÑìë~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê 
™íÉêÑ~ååë á ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉåK f Éå ~î Ü®êÇ~êå~ Ñê~ãâçã Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
âÉê~ãáâ ~î ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK

f ~åëäìíåáåÖ íáää ê~® NTQWNJO Ä~å~ÇÉë NQUR ãO ~î ãÉÇ ã~ëâáå Ñ∏êÇÉä~í 
é™ ëàì ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ ëÅÜ~âí áåçã Éíí NPM ñ TM ã ëíçêí çãê™ÇÉ EkJpF 
âêáåÖ íî™ ™âÉêÜçäã~ê çÅÜ á ™âÉê åçêê çã ÇÉëë~ Ç®ê Ü®êÇ~êå~ 
Ñê~ãâçããáíK fãéÉÇáãÉåíÉå ä™Ö á ãáåÇêÉ âê∏åä®ÖÉK o~® NTQWNJO ëçã 
íáÇáÖ~êÉ î~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëçã éä~íëÉê Ñ∏ê Ü®êÇ~ê ìí∏â~ÇÉë îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ãÉÇ óííÉêäáÖ~êÉ S Ü®êÇ~êI ä ëíçäéÜ™äLéáååÜ™äI NN 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ O ëíÉåÑóääÇ~ Öêçé~êK fåçã óí~å Ñê~ãâçã ®îÉå å™Öê~ 
ÇáâÉåK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ä™Ö áåíáää çÅÜ á ëäìííåáåÖ~ê åÉÇ~åÑ∏ê ÇÉ íî™ 
ãáåÇêÉ ™âÉêÜçäã~êå~K bíí íìåí ÇÉäîáë ëçíáÖí ä~ÖÉê Ñ~ååë áåíáää Éíí ~î ÇÉ 
íî™ áãéÉÇáãÉåíÉå áåçã Éå R ñ Q ã ëíçê óí~K s~êâÉå ÑóåÇ ÉääÉê ëâ®êîëíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉå éêçîêìí~ ëçã Öê®îÇÉë á ä~ÖêÉíI ÇÉíí~ ìíÖ∏ê ë~ååçäáâí 
êÉëíÉê ~î ~îÄê®ååáåÖ ~î ™âÉêå á Üáëíçêáëâ íáÇK f Éå ~î Öêçé~êå~ Üáíí~ÇÉë 
Éå Äáí ê∏ÇÖçÇë ~î ëÉå íóéI î~êÑ∏ê ®îÉå ÇÉëë~ Ç~íÉê~ë íáää Üáëíçêáëâ íáÇK 
e®êÇ~êå~I ëçã Ñê~ãâçã áåçã Éíí Å~ TR ñ QM ã ëíçêí çãê™ÇÉ á 
~åëäìíåáåÖ íáää áãéÉÇáãÉåíÉå â~å ÇçÅâ î~ê~ ®äÇêÉ Ç™ ÇÉ äáâå~ê Ü®êÇ~êå~ 
áåçã ê~® NTPI Ç®ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éå ~åä®ÖÖåáåÖK f 
î®åí~å é™ êÉëìäí~í ~î NQ`J~å~äóë ä®ãå~ë Ç~íÉêáåÖÉå ∏ééÉåK

fåçã ê~® NTRI ÄÉä®ÖÉå é™ Éå î®ëíJÉñéçåÉê~Ç ~îë~íë á ™âÉêã~êâI Üáíí~ÇÉë 
âÉê~ãáâ ~î à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê á Éå ÖêìåÇ Öêçé îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~îÄ~å~ÇÉë Éå SRP ãO ëíçê óí~ Ñ∏êÇÉä~Ç é™ Ñóê~ 
ëÅÜ~âí çÅÜ Éå ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ óí~K råÇÉê éäçÖä~ÖêÉí áåçã ÇÉå ÇÉä Ç®ê 
âÉê~ãáâ íáÇáÖ~êÉ åçíÉê~íë Ñê~ãâçã Éíí ëí®ääîáë Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ ã∏êâ~êÉ 
ä~ÖÉêI áåíáää MIO ã íàçÅâíK bíí ~åí~ä Öêçé~ê áåçã çãê™ÇÉí íçäâ~ÇÉë ëçã 
ÇÉä~ê ~î ÇÉíí~ ä~ÖÉêK i~ÖêÉí ìíÖàçêÇÉ ë~ååçäáâí Éíí ®äÇêÉ çÇäáåÖëä~ÖÉêK 
p~ãã~åä~Öí Ñê~ãâçã ON ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î îáäâ~ åáç ìåÇÉêë∏âíÉëK aÉëë~ 
ÄÉëíçÇ ~î Öêçé~êI î~ê~î Éå ëíÉåÑóääÇK bäî~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã áåíÉ 
ìåÇÉêë∏âíÉë ÄÉå®ãåÇÉë ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK k™Öê~ ëé™ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
âÉê~ãáâ Üáíí~ÇÉë áåíÉI Ç®êÉãçí  é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Äáí Öä~ëÉê~Ç ê∏ÇÖçÇë ~î 
ëÉå íóé á Éå ÖêçéK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìãä~ NTPWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

hìãä~ NTQWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

hìãä~ NTRWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

páÇ~ PSQ çÑ QVS



^fp kê
NSS

k~ãåLéä~íë
q∏êëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ç ^ååìëïÉêI iÉáÑ h~êäÉåÄó

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î åó î®Ö ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå âçãéäÉííÉê~åÇÉ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖ ROI jçëà∏ ëçÅâÉåK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçã ~íí çãÑ~íí~ Ñóê~ ã~ëâáåÖê®îÇ~ ëÅÜ~âíK bíí 
ëÅÜ~âí áåçã åçêê~ çÅÜ ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î íçãíÉå íáää ÄçåáåÖëÜìëÉí é™ 
_®ÅâäìåÇ~ Ö™êÇI Éíí ëÅÜ~âí á Ü®ëíÜ~ÖÉå çãÉÇÉäÄ~êí î®ëíÉê çã íçãíÉå 
çÅÜ íî™ âçêí~êÉ ëÅÜ~âíI Éíí á ëóÇî®ëíäáÖ~ ÇÉäÉå ~î Ü®ëíÜ~ÖÉå çÅÜ Éíí 
ãÉää~å Éå àçêÇâ®ää~êÉ çÅÜ Éå ëÉéíáí~åâ á ~åëäìíåáåÖ íáää ÄçåáåÖëÜìëÉíK

fåçã íçãíã~êâÉå çÅÜ á Ü®ëíÜ~ÖÉåë ∏ëíê~ ÇÉä ®ê ã~êâÉå âê~ÑíáÖí ìíÑóääÇ 
ãÉÇ Éíí ìéé íáää MIRR ãÉíÉê íàçÅâ ä~ÖÉê ã~íàçêÇK fåçã Ö™êÇëíçãíÉå çÅÜ á 
åçêê~ ÇÉäÉå ~î Ü®ëíÜ~ÖÉå Ñ~ååë Éíí MINM íáää MINR ã íàçÅâí çÇäáåÖëä~ÖÉê 
~î çâ®åÇ ™äÇÉê á ÄçííÉå ~î ã~íàçêÇëä~ÖêÉíK fåçã Ö™êÇëíçãíÉå äáÖÖÉê 
ã~íàçêÇÉå é™ ãà®ä~ ãÉÇ Éåëí~â~ ëéêáÇÇ~ Ñ∏êÉâçãëíÉê ~î ëçí çÅÜ 
âçäÑê~ÖãÉåíK i®åÖëí ãçí ∏ëíÉêI é~ê~ääÉääí ãÉÇ jçëà∏ î®ÖÉåI Ñ~ååë Éíí 
ëíÉåÑóääí ÇáâÉ çÅÜ Ñóê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê îáäâ~ ~ää~ îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ ëíÉåäóÑíK

f Ö™êÇëíçãíÉåë åçêê~ ÇÉäI é~ê~ääÉääí ãÉÇ ™âÉêã~êâ åçêê Ç®êçãI 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ™íí~ óíçê ãÉÇ ã∏êâ~êÉ çÅÜ ãÉê âçäêáâ ãà®ä~ I Ñê™å ëã™ 

üê
OMMM

páÇ~ PSR çÑ QVS



êìåÇ~ Å~ MIQ ã ëíçê~ óíçê íáää ëí∏êêÉ çêÉÖÉäÄìåÇå~ çãê™ÇÉå ëçã ëíê®Åâí 
ëáÖ ∏îÉê ëÅÜ~âíÉíë ÄêÉÇÇK aÉëë~ Ü~ê íçäâ~íë ëçã âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê 
ã∏àäáÖÉå ®äÇêÉ çÇäáåÖëä~ÖÉê ®å ÇÉå âçåëí~íÉê~ÇÉ çÇäáåÖëÜçêáëçåíÉå á 
ÄçííÉå ~î ã~íàçêÇÉåK e®ê Ñ~ååë óííÉêäáÖ~êÉ NP ~êâÉçäçÖáëâ~ çÄàÉâíI îáäâ~ 
îáÇ ìíÖê®îåáåÖ íçäâ~íë ëçã íî™ ÇáâÉå ~î ®äÇêÉ â~ê~âí®êI íî™ ëíçäéÜ™äI 
Ñóê~ ëíÉåäóÑí çÅÜ ÑÉã ëí∏êÜ™äK

f î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î Ö™êÇëíçãíÉå Ñ~ååë íî™ ãáåÇêÉ âìäíìêä~ÖÉêI ®îÉå ÇÉ 
ë~ååçäáâí ®äÇêÉ çÇäáåÖëêÉëíÉêK f Ü®ëíÜ~ÖÉåë ∏ëíê~ ÇÉä Ñáååë Éíí êÉÅÉåí ÇáâÉ 
Ñê™å Ö™êÇÉåë ëÉéíáí~åâ Ñ∏äàí ~î Ñóê~ ëíÉåÑóääÇ~ ÇáâÉåI Éíí ãÉÇ áåëä~Ö ~î 
íÉÖÉäK aÉëë~ Ü~ê íçäâ~íë íáääÜ∏ê~ ÇÉí çÇäáåÖëä~ÖÉê ëçã âçåëí~íÉê~íë á 
ÄçííÉå ~î ã~íàçêÇÉåK f ãà®ä~å ãÉää~å ÇáâÉå~ Ñáååë ëéêáÇÇ~ êìíã∏åëíÉê 
ÉÑíÉê ™êÇÉêI Éå ®äÇêÉ çÇäáåÖëÑ~ë ®å î~Ç ÇÉ ëíÉåÑóääÇ~ ÇáâÉå~ 
êÉéêÉëÉåíÉê~êK e®ê Ñ~ååë çÅâë™ Éíí ëíçäéÜ™äK jçí î®ëíÉê ∏îÉêä~Öê~ÇÉ 
ã~íàçêÇÉå ë~åÇK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ íî™ ÇáâÉå çÅÜ Éíí ëíê™â ãÉÇ 
ëçíI íçäâ~í ëçã ÄçííÉå é™ Éíí ÇáâÉI ë~ãí Éå ëçíÑä®ÅâK ûîÉå ÇÉëë~ 
ä®ãåáåÖ~ê Ü~ê ÄÉÇ∏ãë Ü∏ê~ íáää çÇäáåÖëÜçêáëçåíÉå á ÄçííÉå ~î ã~íàçêÇÉåK 
k™Öê~ ®äÇêÉ çÇäáåÖëëé™ê âìåÇÉ áåíÉ ìêëâáäà~ë á ÇÉí î®ëíê~ ë~åÇáÖ~ ä~ÖêÉíK 
£îêáÖ~ ëÅÜ~âí ìééîáë~ÇÉ áåíÉ å™Öê~ ~êâÉçäçÖáëâ~ çÄàÉâíK 

aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ íóÇÉê é™ ÉåI áåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI ÄÉÖê®åë~Ç ~âíáîáíÉíëóí~ ãÉÇ Éå Üáëíçêáëâ çÇäáåÖëÑ~ë 
çÅÜI ìåÇÉê ÇÉåå~I êÉëíÉêå~ ~î óííÉêäáÖ~êÉ ÉåI ã∏àäáÖÉå Ñ∏êÜáëíçêáëâI Ñ~ëK 
aÉå íáÇáÖ~êÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå á ™âÉêã~êâI ëíê~ñ åçêê çã ÇÉ åó~ 
ëÅÜ~âíÉåI Ö~î áåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉêI î~êÉ ëáÖ é™ íáÇáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê é™ 
®äÇêÉ çÇäáåÖ á çãê™ÇÉíK bå óííÉêäáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ á çãê™ÇÉí ÄÉÇ∏ãë 
áåíÉ ÖÉ ∏â~í ìåÇÉêä~Ö Ñ∏ê Ñ∏êëí™ÉäëÉ ÉääÉê Ç~íÉêáåÖ ~î ÇÉ íî™ çÇäáåÖë 
Ñ~ëÉêå~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ ROWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

páÇ~ PSS çÑ QVS



^fp kê
NOV

k~ãåLéä~íë
c~ääíçêéÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hÉååÉíÜ ^åÇÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëíìåÇ~åÇÉ çãÄóÖÖå~Ç ~î êáâëî®Ö SM ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê îáÇ 
c~ääíçêéÉíI ê~® OT á eçîëí~ ëçÅâÉåK f Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëJëÅÜ~âíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éå ÖêçéK bå ~î Ü®êÇ~êå~ Ü~ê NQ`JÇ~íÉê~íë íáää 
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eçîëí~ OTWN £êÉÄêç k®êâÉ eçîëí~

páÇ~ PST çÑ QVS



^fp kê
OO

k~ãåLéä~íë
eàìäëà∏I g®êåÄç™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI çÇäáåÖëä®ãåáåÖI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Ö™êÇëíçãíI 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëI ÜàìäÖê~îI Öê®åëã~êâÉêáåÖI íÉê~ëëI ÄÉ~êÄÉí~í 
ëíÉåÄäçÅâI âçäÄçííÉåI âçàêìáåI Ñ®êÇî®ÖI ÄêìâåáåÖëî®ÖI Ä~åî~ääI íçêîí®âíI 
Ñçëëáä ™âÉêã~êâI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI ëÉååÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ 
Äêçåë™äÇÉêI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
pâçÖëî™êÇëëíóêÉäëÉå s®êãä~åÇJ£êÉÄêç ®ê ÜìîìÇã~å Ñ∏ê Éíí 
áåíÉêå~íáçåÉääí éêçàÉâí EifcbF á ëóÑíÉ ~íí í~ Ñê~ã ?ãÉíÜçÇë íç áÇÉåíáÑó 
~åÇ éêÉëÉêîÉ íÜÉ ÄáçÅìäíìê~ä ÜÉêáí~ÖÉ áå bìêçéÉ~å ÑçêÉëíë?K pîÉêáÖÉ çÅÜ 
cê~åâêáâÉ ÄáÇê~ê î~êÇÉê~ ãÉÇ íêÉ ãáäà∏ÉêK bíí ~î ÇÉ ëîÉåëâ~ çãê™ÇÉå~ 
äáÖÖÉê å®ê~ dê®åÖëÜóíí~å á e®ääÉÑçêë âçããìåI s®ëíã~åä~åÇK aÉí ëÉå~êÉ 
®ê á ëáå íìê ìééÇÉä~í á ÑÉã ÇÉäçãê™ÇÉåX e~ÅâÜÉãëâóêâ~åI 
e®ëíå®ëÜ~Ö~êå~I háåÇä~ãçëëÉåI i™åÖå®ëìÇÇÉå ë~ãí pä™ííÉêÄÉêÖëÖêìîçêK 
aÉ Ñóê~ Ñ∏êëíå®ãåÇ~ äáÖÖÉê á eàìäëà∏ ëçÅâÉåI e®ääÉÑçêë âçããìåI ãÉÇ~å 
ÇÉå ëáëíå®ãåÇ~ ®îÉå ÄÉê∏ê íÉêê®åÖ á g®êåÄç™ë ëçÅâÉåI kçê~ âçããìåK 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rs _ÉêÖëä~ÖÉå Ü~ê ìåÇÉê ™êÉå OMMM çÅÜ OMMN 
ÖÉåçãÑ∏êí ~êâáîJ çÅÜ äáííÉê~íìêëíìÇáÉê ë~ãí Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖ ~î çãê™ÇÉå~ âêáåÖ dê®åÖëÜóíí~åK aÉ çÄàÉâí ëçã 
ÄÉÇ∏ãíë ëçã ã∏àäáÖ Ñçêåä®ãåáåÖ âçããÉåíÉê~ë îáÇ~êÉ åÉÇ~åK 

e~ÅâÜÉãëâóêâ~å äáÖÖÉê åçêÇî®ëí çã dê®åÖëÜóíí~å çÅÜ ®ê Éå ~î eàìäëà∏ 
ëçÅâÉåë ãÉëí çãí~ä~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉå ®ê êÉÖáëíêÉê~Ç ëçã Éå íêÉìÇÇ 
Eo^û OPFI ÇÉí îáää ë®Ö~ Éå Öê~î Ñê™å à®êå™äÇÉêK qçäâåáåÖÉå ÄóÖÖÉê é™ 
®äÇêÉ ÄÉëâêáîåáåÖ~ê ëçã ™íãáåëíçåÉ Ö™ê íáääÄ~âë íáää ™ê NSUPK 

üê
OMMMI OMMN

páÇ~ PSU çÑ QVS



^åä®ÖÖåáåÖÉå ~î áÇ~Ö ®ê âê~ÑíáÖí é™îÉêâ~Ç ÖÉåçã çäáâ~ ã~êâáåÖêÉéé 
çÅÜ ëâìääÉ åìãÉê âìåå~ ÄÉëâêáî~ë ëçã Éå ëíÉåë®ííåáåÖI ãÉå ®îÉå ÇÉí 
ãÉÇ îáëë íîÉâ~åK f å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää e~ÅâÜÉãëâóêâ~å Ñáååë Éíí 
çãê™ÇÉ ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå Eo^û VRF áåçã îáäâÉí ÇÉí çÅâë™ äáÖÖÉê ãáåëí 
Éíí Öê~îê∏ëÉ Eo^û OQFK aÉ Ä™Ç~ ëÉå~êÉ çÄàÉâíÉå ìíÖ∏ê çÅâë™ ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK

e®ëíå®ëÜ~Ö~êå~ ®ê ÇÉí ëí∏êëí~ ~î ÇÉ áåîÉåíÉê~ÇÉ çãê™ÇÉå~ çÅÜ ÇÉí 
äáÖÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää e®ëíå®ëîáâÉå ëçã ®ê Éå ÇÉä ~î ëà∏å dê®åÖÉåK 
qÉêê®åÖÉå ®ê ë™î®ä Ñä~Åâ çÅÜ âìéÉê~Ç ëçã ëâçÖÄÉî®ñí ë~ãí ∏ééÉåK aÉí 
®äÇëí~ ëâêáÑíäáÖ~ çãå®ãå~åÇÉí Ñ∏ê e®ëíå®ëI píçê~ çÅÜ iáää~I Ñáååë ÖÉåçã 
Éå àçêÇÉÄçâ Ñê™å ™ê NSUMK c®äíáåîÉåíÉêáåÖÉå îáë~ÇÉ é™ Éíí ÄÉíóÇäáÖí 
ëí∏êêÉ ~åí~ä çÄàÉâí ®å î~Ç ëçã Ñê™å Ä∏êà~å Ñ∏êî®åí~íëK

j~å â~å ÜìîìÇë~âäáÖÉå ÇÉä~ áå ä®ãåáåÖ~êå~ á íêÉ ÖêìééÉêI å®ãäáÖÉå ÇÉ 
ëçã ~åâåóíÉê íáää ãáäâçäåáåÖI âçããìåáâ~íáçå çÅÜ ëíÉåê∏àåáåÖK aÉå 
Ñ∏êëí~ ÖêìééÉå êÉéêÉëÉåíÉê~ë ~î Éäî~ âçäÄçííå~ê ëçã á å™Öê~ Ñ~ää 
ÇÉëëìíçã Ü~ê Éå áåíáääáÖÖ~åÇÉ âçà êìáåK p~ãíäáÖ~ âçäÄçííå~ê Ç®ê ÑçêãÉå 
Ü~ê âìåå~í Ñ~ëíëí®ää~ë ®ê ~î ÇÉå êìåÇ~ íóéÉå ëçã ~ëëçÅáÉê~ë ãÉÇ 
êÉëãáäçêK aÉ î~ê î~åäáÖ~ ®åÇ~ Ñê~ã íáää ãáííÉå ~î NVMMJí~äÉí çÅÜ 
Ñ∏êëî~åå ëÉÇ~å å®ëí~å ÜÉäí çÅÜ Ü™ääÉí å®ê áåÇìëíêáåë ÄÉÜçî ~î íê®âçä 
ãáåëâ~ÇÉK sá Ü~ê î~äí ~íí íáääëîáÇ~êÉ Ü~åíÉê~ ë~ãíäáÖ~ âçäÄçííå~ê ëçã 
ã∏àäáÖ Ñçêåä®ãåáåÖK

aÉ âçããìåáâ~íáçåëêÉä~íÉê~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖ∏êë ~î Ä~åî~ää~êI 
ÄêìâåáåÖëî®Ö~ê çÅÜLÉääÉê Ñ®êÇî®Ö~êK aÉå ?ÜìîìÇî®Ö? ëçã á åçêÇëóÇäáÖ 
êáâíåáåÖ é~ëëÉê~ê ÖÉåçã çãê™ÇÉí â~å ÇÉäîáë ëé™ê~ë á Éå ÖÉçãÉíêáëâ 
~îã®íåáåÖ Ñê™å ™ê NTMRK sá Ñ∏êÉëä™ê ~íí ÇÉä~ê ~î ÇÉ ~îëåáíí ~î ÇÉå ëÉå~êÉ 
ëçã áåíÉ ä®åÖêÉ áåÖ™ê á ÇÉí ~ääã®åå~ î®Öå®íÉí ëÉäÉâíáîí Ü~åíÉê~ë ëçã 
Ñçêåä®ãåáåÖK £îêáÖ~ î®Ö~ê ëçã åçíÉê~ÇÉë ìíÖ∏ê á î~êáÉê~åÇÉ çãÑ~ííåáåÖ 
âìäíìêÜáëíçêáëâí áåíêÉëë~åí~ çÄàÉâíK e®ê Ñáååë çÅâë™ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê 
kçê~ _ÉêÖëä~Öë g®êåî®Ö çÅÜ ÇÉëë Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ á Ñçêã ~î Ä~åî~ää~ê ëçã 
ëíê®Åâîáë äáÖÖÉê é~ê~ääÉääí çÅÜ á ∏îêáÖí íáää ëíçê ÇÉä ®ê áåíÉÖêÉê~ÇÉ á 
î~ê~åÇê~ ÉääÉê ~îä®Öëå~ÇÉK aÉå Ñ∏êëí~ à®êåî®ÖÉå ëçã é~ëëÉê~ÇÉ 
e®ëíå®ëîáâÉå î~ê ëã~äëé™êáÖ çÅÜ ∏ééå~ÇÉë Ñ∏ê ~ääã®å íê~Ñáâ ™ê NUVQK 
j~å ÄóÖÖÇÉ Ö~åëâ~ ëå~êí çã ÇÉå íáää åçêã~äëé™êK mÉêëçåíê~ÑáâÉå 
ìééÜ∏êÇÉ ™ê NVSS ãÉÇ~å ÖçÇëíê~ÑáâÉå Ñçêíë~ííÉ á óííÉêäáÖ~êÉ äáíÉ ÇêóÖí 
íáç ™êI î~êÉÑíÉê ê®äëÉå êÉä~íáîí çãÖ™ÉåÇÉ êÉîë ìééK _™Ç~ Ä~åî~ää~êå~ Ü~ê 
ÄÉÇ∏ãíë ëçã ã∏àäáÖ Ñçêåä®ãåáåÖ çÅÜ îá ~îî~âí~ê Éíí ìíä™í~åÇÉ Ñê™å 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíë cçêåãáååÉëêÉÖáëíÉê Ñ∏ê Üìê ÇÉå Ü®ê íóéÉå ~î 
ä®ãåáåÖ~ê ëâ~ Ü~åíÉê~ë ~åíáâî~êáëâíK

aÉí íêÉÇàÉ çÅÜ ëáëí~ ÄäçÅâÉí ê∏ê âçãéçåÉåíÉê âêáåÖ ã~êâê∏àåáåÖ çÅÜ Ç™ á 
Ñ∏êëí~ Ü~åÇ Ñ∏ê àçêÇÄêìâëã~êâ ÉääÉê ~åÇê~ ~âíáîáíÉíÉê ëçã â~å ~ëëçÅáÉê~ë 
íáää ÇÉíë~ãã~I ãÉå çÅâë™ Ñ∏ê ÄÉÄóÖÖÉäëÉK e®ê Ñê~ãíê®ÇÉê çäáâ~ ÑçêãÉê 
~î ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI ëíÉåãìê~ê çÅÜ ~åÇê~ ~åë~ãäáåÖ~ê ãÉÇ ê∏àåáåÖëëíÉåK 
o∏ëÉå~ ™íÉêÑáååë ë™î®ä Éåë~ãã~ ëçã á ãáåÇêÉ ÖêìééÉê ÉääÉê ëí∏êêÉ 
çãê™ÇÉåK aÉ äáÖÖÉê ÇÉäë á ~åëäìíåáåÖ íáää Ç~ÖÉåë çÅÜ íáÇáÖ~êÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉI 
ÇÉäë é™ Çáëí~åë Ñê™å ÇÉåå~K k~íìêäáÖíîáë Ñ∏êÉâçããÉê ÇÉí çÅâë™ 
ê∏àåáåÖëëíÉå á ~åëäìíåáåÖ íáää î®Ö~êå~ á çãê™ÇÉíK fåíÉ å™Öçí çÄàÉâí ãÉÇ 

páÇ~ PSV çÑ QVS



ê∏àåáåÖëëíÉå Ü~ê ÄÉÇ∏ãíë ëçã Ñçêåä®ãåáåÖK a®êÉãçí áåÖ™ê ÇÉ ëçã 
îáâíáÖ~ âçãéçåÉåíÉê á âìäíìêä~åÇëâ~éÉí çÅÜ îáë~ê ÉñÉãéÉäîáë Üìê 
ã~êâìíåóííà~åÇÉí Ñ∏ê®åÇê~íë ∏îÉê íáÇÉåK

cêáëí™ÉåÇÉ Ñê™å ÇÉ íêÉ ÜìîìÇÖêìééÉêå~ Ñáååë ÇÉí ~åÇê~ íóéÉê ~î çÄàÉâíI 
ÉñÉãéÉäîáë Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ÑäÉê~ íÉêê~ëëâçåëíêìâíáçåÉê ë~ãí 
å™Öê~ Öê®åëã~êâÉêáåÖ~êK

háåÇä~ãçëëÉå áåÖ™ê á Éíí å~íìêêÉëÉêî~í çÅÜ äáÖÖÉê á Éíí Ü∏Öä®åí çãê™ÇÉ 
Åáêâ~ íêÉ âáäçãÉíÉê ∏ëíÉê çã ëà∏å dê®åÖÉåK fåçã ëíìÇÉê~í ~îëåáíí Ñáååë 
ÇÉí ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê íî™ Ö™êÇ~êI háåÇä~ãçëëÉå Eo^û NRTF çÅÜ 
háåÇä~Lp~ÜäÄÉêÖëíçêé Eo^û NUMFK ríáÑê™å ÇÉí ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äÉí îÉí îá 
~íí Ä™Ç~ éä~íëÉêå~ î~ê ÄÉÄóÖÖÇ~ ™íãáåëíçåÉ êÉÇ~å ™ê NUNPK aÉ ®ê 
∏îÉêÖáîå~ ëÉÇ~å ä™åÖ íáÇ íáääÄ~â~K i®ãåáåÖ~êå~ îáÇ 
háåÇä~Lp~ÜäÄÉêÖëíçêé ®ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëçã Ñçêåä®ãåáåÖ ãÉÇ~å 
háåÇä~ãçëëÉå ìíÖ∏ê ã∏àäáÖ Ñçêåä®ãåáåÖK f ~åëäìíåáåÖ íáää 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ÖÉå~ Ñáååë ÇÉí çÅâë™ ∏îÉêÖáîÉå ™âÉêã~êâ ëçã åì íáää ëíçê~ 
ÇÉä~ê ®ê ëâçÖÄÉî®ñíK e®ê Ñ∏êÉâçããÉê ®îÉå ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ ~åÇê~ 
~åë~ãäáåÖ~ê ãÉÇ ê∏àåáåÖëëíÉåK sáÇ~êÉ åçíÉê~ÇÉë Ää~åÇ ~åå~í Éå âçàêìáå 
~î Éåâä~êÉ íóé Eo^û PNTF ë~ãí Éå íçêîí®âíK
i™åÖå®ëìÇÇÉå äáÖÖÉê îáÇ Éå ëóÇÉñéçåÉê~Ç îáâ ~î ëà∏å iáää~ lê~åÖÉåK 
ríãÉÇ ÇÉä~ê ~î ëíê~åÇâ~åíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëä~ÖÉí ã~íÉêá~ä ~î Ü®ääÉÑäáåí~ 
çÅÜ âî~êíëK lãê™ÇÉí ®ê ~íí ÄÉíê~âí~ ëçã Éå Äçéä~íë Ñê™å ëíÉå™äÇÉê 
çÅÜLÉääÉê Äêçåë™äÇÉê Eo^û PNUFK f å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää ëà∏å Ñ~ååë Ü®ê 
ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ íî™ à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëÉê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Eo^û NUP çÅÜ 
OVRFI î~ê~î íê®âçä Ñê™å ÇÉå ëÉå~êÉ Ü~ê NQ`JÇ~íÉê~íë íáää îáâáåÖ~íáÇJ
ãÉÇÉäíáÇK p~ãíäáÖ~ çÄàÉâí ìíÖ∏ê Ñçêåä®ãåáåÖK

pä™ííÉêÄÉêÖëÖêìîçê ™íÉêÑáååë é™ ∏ãëÉ ëáÇçê çã ëçÅâÉåÖê®åëÉå ãÉää~å 
eàìäëà∏ çÅÜ g®êåÄç™ëK dêìîÑ®äíÉí ®ê ëâêáÑíäáÖí ÄÉä~Öí ëÉÇ~å ™ê NTQN çÅÜ 
ÇÉí Äê∏íë íáää çãâêáåÖ ™ê NVMUK sÉêâë~ãÜÉíÉå Ñçêíë~ííÉ ®îÉå ÉÑíÉê ÇÉí 
ëÉå~êÉ ?Ç~íìãÉí?I ãÉå Ç™ ãÉÇ êÉÇ~å ìééÑçêÇê~í ÄÉêÖ ëçã ê™î~ê~K 
c®äíáåîÉåíÉêáåÖÉå âçã ~íí êáâí~ë ãçí Éå ã®êâäáÖ ÄÉÄóÖÖÉäëÉJ çÅÜ 
çÇäáåÖëãáäà∏I ÇÉå ë™ â~ää~ÇÉ ?dìãã~ë í®éé~? Eo^û PQMFI ëçã äáÖÖÉê 
ãáíí á ëà®äî~ Öêìîçãê™ÇÉí çÅÜ á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää kçêêÖêìî~å 
Ei™åÖÖêìî~åFK mä~íëÉå ÄÉÄçÇÇÉë çÅÜ Äêìâ~ÇÉë ™íãáåëíçåÉ á ëäìíÉí ~î 
NUMMJí~äÉí çÅÜ Ç™ î~ê àì Öêìî~å ÑçêíÑ~ê~åÇÉ á ÇêáÑíK pà®äî~ ?í®éé~å? Ü~ê 
áÇ~Ö â~ê~âí®êÉå ~î Ñ∏êÉ ÇÉíí~ ÄÉíÉëJL™âÉêã~êâ ëçã åì ÇÉäîáë ®ê ÄÉî®ñí 
ãÉÇ Ää~åÇëâçÖK f çãê™ÇÉí Ñáååë ä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ ~åâåóíåáåÖ íáää ÇÉå 
Ñçêå~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉåI ãÉå çÅâë™ Éå Öê®åëëíÉå Ñ∏ê ëçÅâÉåÖê®åëÉå ë~ãí 
âçãéçåÉåíÉê ëçã áåÖ™ê á Öêìîãáäà∏åK cäÉê~ ~î çÄàÉâíÉå ®ê ~åã®äÇ~ íáää 
cçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉíI ãÉå ìí~å ~íí Ñ∏ê ÇÉå ëâìää Ü~ âä~ëë~íë ëçã 
Ñçêåä®ãåáåÖK qáää ÇÉå ëÉå~êÉ â~íÉÖçêáÉå Ü∏ê Ç®êÉãçí ÑìåÇ~ãÉåíÉå íáää 
ÇÉå ëí™åÖÖ™åÖ ëçã ÖáÅâ Ñê™å i™åÖÖêìî~å îá~ aê™ÖÖêìî~å çÅÜ îáÇ~êÉ åÉÇ 
íáää Éå ÜàìäÖê~î Eo^û OPQFK c∏ê ÜÉä~ Öêìîçãê™ÇÉí êÉâçããÉåÇÉê~ë Éå 
ÇáÖáí~ä â~êíÉêáåÖK

sáÇ i™åÖå®ëìÇÇÉå åçíÉê~ÇÉë Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë çÅÜ ∏îêáÖ~ 
çãê™ÇÉå Ç®ê ã~å â~å Ñ∏êî®åí~ äáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ÇçäÇ~ ìåÇÉê ã~êâ 
®ê á Ñ∏êëí~ Ü~åÇ e~ÅâÜÉãëâóêâ~å çÅÜ e®ëíå®ëÜ~Ö~êå~K

páÇ~ PTM çÑ QVS



aÉí Üáëíçêáëâ~ â~êíã~íÉêá~äÉí Ü~ê î~êáí Éíí îáâíáÖí áåëíêìãÉåí á íçäâåáåÖÉå 
Ñ∏ê ÑäÉê~ ~î ÇÉ çÄàÉâí ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖÉåK 
e®ëíå®ëÜ~Ö~êå~ çÅÜ háåÇä~ãçëëÉå ®ê ÇÉ éä~íëÉê Ç®ê â~êíçêå~ Ü~ê î~êáí 
íáää ëí∏êëí Üà®äéK sáÇ e®ëíå®ëÜ~Ö~êå~ Ü~ÇÉ ÇÉí áåíÉ î~êáí ã∏àäáÖí ~íí 
äçâ~äáëÉê~ ÑäÉê~ ~î âçäÄçííå~êå~ ìí~å ÇÉ ®äÇêÉ â~êíçêå~K

sá Ü~ê Ñ∏ê ~îëáâí ~íí ìê çäáâ~ éÉêëéÉâíáî ~êÄÉí~ îáÇ~êÉ Ñê®ãëí ãÉÇ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉí îáÇ e~ÅâÜÉãëâóêâ~å ë~ãí âçäÄçííå~êå~ îáÇ 
e®ëíå®ëÜ~Ö~êå~K f Ä™Ç~ Ñ~ääÉå ®ê ÇÉí éêáã®êí Ñê™Ö~å çã ~íí îá~ NQ`J
~å~äóëÉê Ñ∏êë∏â~ Ñ™ Ñê~ã Ç~íÉêáåÖ~ê Ñ∏ê å®ê éä~íëÉêå~ Äêìâ~íë çÅÜ 
Ñ∏êë∏â~ ∏îÉêë®íí~ ÉääÉê ™íÉêâåóí~ ÇÉí ãçí ëâçÖäáÖ~ ~ëéÉâíÉêK c∏ê 
e~ÅâÜÉãëâóêâ~åë ÇÉä ®ê ÇÉí çÅâë™ ~î ëíçêí áåíêÉëëÉ ~íí âçåíêçääÉê~ çã 
ÇÉí ®îÉå Ñáååë êÉëíÉê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçë®ííåáåÖ~ê é™ éä~íëÉåK sáÇ 
e®ëíå®ëÜ~Ö~êå~ âçããÉê ëíìÇáÉêå~ ~íí áåêáâí~ë é™ âçäÄçííå~êå~I ÇÉäë 
ëçã Éå Ñóëáëâ Ñ∏êÉíÉÉäëÉ á ä~åÇëâ~éÉíI ÇÉäë ëçã ÉåëâáäÇ~ âçãéçåÉåíÉêK 
aÉí ëÉå~êÉ Ää~åÇ ~åå~í Ñ∏ê ~íí Ñ∏êë∏â~ Ñ™åÖ~ ìéé ãáäâçäåáåÖÉåë ÅóâäÉê á 
çãê™ÇÉí ë~ãí ~íí ëÉ îáäâ~ íê®Çëä~Ö ëçã ~åî®åíë çÅÜ Ç®êáÖÉåçã Ñ~ Éå ÄáäÇ 
~î ÇÉå Ç™íáÇ~ ?ëâçÖëãáäà∏å?K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eàìäëà∏ OPWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ OQWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ VRWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PNVWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ POMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PPOWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PONWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ POOWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ POPWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ POQWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PORWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ POSWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ POTWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ POUWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ POVWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ POVWO £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PPMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PPNWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

páÇ~ PTN çÑ QVS



eàìäëà∏ PPPWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PPPWO £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PPPWP £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PPQWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PPRWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PPSWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PPTWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PPTWO £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PPTWP £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ NRTWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ NUMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PNTWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PNUWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ NUPWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ OVRWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PPUWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

g®êåÄç™ë NQUWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ g®êåÄç™ë

g®êåÄç™ë NQVWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PPVWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ PQMWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

eàìäëà∏ OPQWN £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ eàìäëà∏

páÇ~ PTO çÑ QVS
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^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ N çÅÜ O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI Äçéä~íëI Äóíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI ëÉå 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
£êÉÄêç dçäÑâäìÄÄ Ü~ê Ñ∏ê ~îëáâí ~íí ÄóÖÖ~ ìí ëáå ÖçäÑÄ~å~ îáÇ sêÉí~ ëçã 
äáÖÖÉê Éå ÇêóÖ Ü~äîâáäçãÉíÉê î®ëíÉê çã i~åå~ ë~ãÜ®ääÉK aÉí åó~ 
ÖçäÑÄ~åÉçãê™ÇÉí ÄÉê∏ê Ñ~ëíáÖÜÉíÉå sêÉí~ OWO ãÉÇ ÑäÉê~ á eáÇáåÖÉ ëçÅâÉå 
çÅÜ iÉâÉÄÉêÖë âçããìåI k®êâÉK ríáÑê™å íçéçÖê~Ñáå çÅÜ å®êçãê™ÇÉíë 
Ñçêåä®ãåáåÖëãáäà∏ ÄÉÇ∏ãÇÉ i®åëëíóêÉäëÉå á £êÉÄêç ä®å ~íí 
~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉí ëâìääÉ Ñ∏êÉÖ™ë ~î Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK aÉå 
ÇÉä~ÇÉë ìéé á íî™ Éí~ééÉêI ~êâáîJ çÅÜ â~êíëíìÇáÉê ë~ãí Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖ 
Ebí~éé fF Ñ∏äàí ~î Éå ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ Ebí~éé ffFK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí 
®ê Åáêâ~ QMJNOMM ñ NRMJSMM E£k£JspsF ãÉíÉê ëíçêíI îáäâÉí ìåÖÉÑ®ê 
ãçíëî~ê~ê QO ÜÉâí~êK oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rs _ÉêÖëä~ÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉ 
ìíêÉÇåáåÖëìééÇê~ÖÉí ìåÇÉê àìäáJëÉéíÉãÄÉê ™ê OMMM Ebí~éé fF çÅÜ ã~àJ
àìåá ™ê OMMN Ebí~éé ffFK aÉå ÄÉÄóÖÖÇ~ íçãíã~êâ ëçã áåÖ™íí á 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ê áåîÉåíÉê~íë ÉñíÉåëáîí çÅÜ ÉåÇ~ëí á Éíí Ñ~ää î~êáí 
Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖK

aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå îáë~ê ~íí ÇÉí áåçã éä~åçãê™ÇÉí Ñáååë 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î íêÉ Ü®êÇ~ê Eo^û VUI VV çÅÜ NMMFI Éå Ü®êÇÖêçé 
Eo^û NMNFI íêÉ çãê™ÇÉå ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå Eo^û TI RS çÅÜ NMOF ë~ãí 

üê
OMMMI OMMN

páÇ~ PTP çÑ QVS



sêÉí~ Äóíçãí Eo^û VTFK aÉ íî™ Ñ∏êëíå®ãåÇ~ Ü®êÇ~êå~ ®ê Ç~íÉê~ÇÉ íáää 
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêJÑ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê êÉëéÉâíáîÉ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK 
a~íÉêáåÖ ~î íê®âçä Ñê™å Ü®êÇÖêçéÉå îáë~ê ~íí ÇÉå ®ê Ñê™å ëÉåãÉÇÉäíáÇJ
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇI ìåÖÉÑ®ê éÉêáçÇÉå ãÉää~å ™êÉå NQPM çÅÜ NSPMK 
o∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉå~ Ä∏ê ëçã ®äÇëí ™íãáåëíçåÉ êÉéêÉëÉåíÉê~ ãÉÇÉäíáÇK 
aÉí ∏ëíê~ çãê™ÇÉí êóããÉê ÑäÉê~ ê∏àåáåÖëÑ~ëÉêI îáäâÉí ®îÉå ÇÉ íî™ ~åÇê~ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉå~ â~å Ö∏ê~K fåçã ÇÉ íî™ ëÉå~êÉ Ñáååë ÇÉí î~êÇÉê~ 
ãáåëí Éíí ê∏ëÉ ëçã ìíáÑê™å ëáå~ ÑçêãÉê á éêáåÅáé ëâìääÉ âìåå~ ÄÉíê~âí~ë 
ëçã Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Öê~î~êK c∏ê ~íí å®êã~êÉ Ñ~ëíëí®ää~ ÇÉ ëÉå~êÉë çÅÜ 
∏îêáÖ~ âçãéçåÉåíÉêë ëäìíäáÖ~ ëí~íìë âê®îë ~êâÉçäçÖáëâ~ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK _ÉÇ∏ãåáåÖÉå ~íí ÜÉä~ çãê™ÇÉí îáÇ o^û NMO 
êÉÖáëíêÉê~íë ëçã Ñçêåä®ãåáåÖI íêçíë ê∏àåáåÖëê∏ëÉå~ë î~êáÉê~åÇÉ â~ê~âí®êI 
ÄóÖÖÉê é™ ~íí ÇÉå Ñçêíë~íí~ ~åíáâî~êáëâ~ Ü~åíÉêáåÖÉå ®ê ëÉäÉâíáîK _ÉëäìíÉí 
Ü~ê í~Öáíë á ë~ãê™Ç ãÉÇ i®åëëíóêÉäëÉå á £êÉÄêç ä®åK

aÉä~ê ~î sêÉí~ Äóíçãí ë~ãã~åÑ~ääÉê áÇ~Ö ãÉÇ âäìÄÄÜìëçãê™ÇÉí îáÇ 
£êÉÄêç dçäÑâäìÄÄK aÉå ®äÇëí~ ë®âê~ ìêâìåÇÉå Ñ∏ê çêíå~ãåÉí sêÉí~ ®ê 
Ñê™å ™ê NQUN ÉåäáÖí Éíí çêáÖáå~äÄêÉî á rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉíëÄáÄäáçíÉâK 
a~åëâ~ oáÖë~êâáîÉí Ü~ê Éå Ü~åÇäáåÖ ãÉÇ Éíí çãå®ãå~åÇÉ íáää ™ê NQQP 
ãÉå ÇÉí â~å çÅâë™ ~îëÉ sêÉí~ á e~êÇÉãç ëçÅâÉåK

ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ é™ Éå ê~Ç ~åÇê~ âçãéçåÉåíÉê ëçã áåíÉ ìíÖ∏ê 
Ñçêåä®ãåáåÖ ãÉå ëçã äáâî®ä íáääÜ∏ê âìäíìêãáäà∏åI ÉñÉãéÉäîáë íî™ 
ëíÉåÄêçíí ë~ãí çäáâ~ Ñçêã~íáçåÉê ãÉÇ ê∏àåáåÖëëíÉå EÄä~åÇ ~åå~í 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ ëíÉåãìê~êFK ^î ÇÉ íî™ íÉÖÉäìÖå~ê ëçã äçâ~äáëÉê~íë á 
ÇÉí Üáëíçêáëâ~ â~êíã~íÉêá~äÉí Ü~ê ÇÉå Éå~ ~îÑ®êÇ~íë ~åíáâî~êáëâí Ç™ ÇÉëë 
ä®ÖÉ ë~ãã~åÑ~ääÉê ãÉÇ éä~íëÉå Ñ∏ê Éíí ëíÉåÄêçííI ãÉÇ~å ÇÉå ~åÇê~ áåíÉ 
çãÑ~íí~íë ~î ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ çÅÜ Ä∏ê íáääëîáÇ~êÉ ÄÉíê~âí~ë ëçã 
ã∏àäáÖ Ñçêåä®ãåáåÖK aÉíë~ãã~ Ö®ääÉê Ñ∏ê Äçéä~íëä®ÖÉí áåçã ëâçÖëé~êíáÉí 
á ~åëäìíåáåÖ íáää ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉí Eo^û RSF îáÇ sêÉíÜ~ãã~êÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eáÇáåÖÉ TWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

eáÇáåÖÉ RSWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

eáÇáåÖÉ VTWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

eáÇáåÖÉ VUWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

eáÇáåÖÉ VVWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

eáÇáåÖÉ NMMWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

eáÇáåÖÉ NMNWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

eáÇáåÖÉ NMOWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

páÇ~ PTQ çÑ QVS



^fp kê
RR

k~ãåLéä~íë
£êÉÄêç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëI Öä~ëâ®êäI ÄÉå~îÑ~ääI à®êåÑ∏êÉã™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå î~ííÉåëâìäéíìê á ëäçííëé~êâÉå Ü~ê 
rs _ÉêÖëä~ÖÉå ìíÑ∏êí Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë íêÉ ëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáåI íçí~äí Åáêâ~ NPR ãOK f 
ÇÉí ëí∏êêÉ ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñê~ãÑ∏ê~ääí çãê∏êÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçê ëçã 
é™Ñ∏êíë Ä™ÇÉ ìåÇÉê ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ çÅÜ ãçÇÉêå íáÇK f åçêêI ë∏ÇÉê çÅÜ 
î®ëíÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Äê~åÇä~ÖÉê ìåÇÉê îáäâÉí ÇÉí á ÇÉí åçêÇ∏ëíê~ Ü∏êåÉí 
çÅÜ ∏ëíÉêìí ä™Ö Éíí î~ííÉå~îë~íí âìäíìêä~ÖÉêK aÉíí~ â~å ã∏àäáÖÉå íçäâ~ë 
ëçã Éå ëíê~åÇòçå îáÇ pî~êí™åK aÉ ÑóåÇ ëçã é™íê®ÑÑ~íë Ü~ê 
éêÉäáãáå®êÇ~íÉê~íë íáää NSMMJí~äK f ëÅÜ~âí íî™  Ñê~ãâçã é™ Åáêâ~ Éå 
ãÉíÉêë Çàìé Éíí ~îÑ~ääëä~ÖÉê ëçã áååÉÜ∏ää êáâäáÖ~ ã®åÖÇÉê ÄÉå á Ñçêã ~î 
ã~í~îÑ~ääI äáíÉ óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇë ë~ãí Éå ÇÉä à®êåJ çÅÜ 
Öä~ëÑ∏êÉã™äK ^î ÑóåÇÉå ~íí Ç∏ã~ â~å ä~ÖêÉíë Ç~íÉê~ë íáää ëäìíÉí ~î NRMMJ
í~äÉí çÅÜ NSMMJí~äÉíK i~ÖêÉí â~å íçäâ~ë ëçã ~îÑ~ääëä~ÖÉê ëçã Ü®êê∏ê Ñê™å 
ëäçííÉí çÅÜ Ü~ê íêçäáÖÉå ~îë~ííë ìåÇÉê Éå ä®åÖêÉ éÉêáçÇK aÉí íêÉÇàÉ 
ëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë åÉêÉ îáÇ pî~êí™åI áåÖÉí ~î ~åíáâî~êáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉíí~ ëÅÜ~âíK

üê
OMMN

páÇ~ PTR çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ PTS çÑ QVS



^fp kê
SN

k~ãåLéä~íë
âî pçêâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ _ffWQI ëä~ÖÖI âêáíéáéçêI ÑäáåíÖçÇëI Ñ~à~åëI à®êåÑ∏êÉã™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
sáÇ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î åóÄóÖÖå~íáçå á âî~êíÉêÉí pçêâÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î âìäíìêä~ÖÉêI çÇäáåÖëä~ÖÉêI ëãÉÇàÉéä~íëÉê çÅÜ 
ÄóÖÖå~ÇëêÉëíÉêK i®ãåáåÖ~êå~ Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää NSMMJ çÅÜ NTMMJí~äÉåK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ PTT çÑ QVS



^fp kê
OP

k~ãåLéä~íë
e®ää~ÄêçííÉíI ûäîÉëí~ Äóíçãí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ N çÅÜ O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíI Ö™êÇëíçãíI Äçéä~íëI Ü®êÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
îáâáåÖ~íáÇI íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇI ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå Ü~ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
ìíÑ∏êíë áåîáÇ ûäîÉëí~ ÄóíçãíK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê Åáêâ~ PQRJQSM ñ 
OORJPTM ãÉíÉêK aÉä~ê ~î çãê™ÇÉí Ü~ê ìåÇ~åí~Öáíë Ñê™å 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖI ÉñÉãéÉäîáë êÉÇ~å ÄÉÄóÖÖÇ~ ~îëåáíí çÅÜ é~êíáÉê Ç®ê 
áåÖ~ ã~êâáåÖêÉéé éä~åÉê~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éñéäç~íÉêáåÖÉåK ríêÉÇåáåÖÉå 
é™îáë~ÇÉ Éå à®êå™äÇÉêëÄçéä~íë Eê~® NUMFI Éå ãÉÇÉäíáÇ~ Ü®êÇ Eê~® NTVFI 
ë~ãí ~íí ÇÉå êÉÇ~å â®åÇ~ ûäîÉëí~ Äóíçãí Eê~® NUNF Ü~ê Éå îáÇ~êÉ 
ìíëíê®ÅâåáåÖ ®å ëçã íáÇáÖ~êÉ î~êáí â®åíK píê~ñ ìí~åÑ∏ê ÄóíçãíÉå ëçã 
ÇÉå ®ê ã~êâÉê~Ç á ÇÉí Üáëíçêáëâ~ â~êíã~íÉêá~äÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí 
ëâ®êîëíÉåëä~ÖÉêI ëçã Ü~ê NQ`JÇ~íÉê~íë íáää ëÉåãÉÇÉäíáÇK pâ®êîëíÉåëä~ÖêÉí 
ëâ~ ëÉë ëçã Éå âçãéçåÉåí ~î ÄóíçãíÉå çÅÜ Ü~ê Ñ∏êíë íáää ÇÉåë~ãã~K 
aÉå ãÉÇÉäíáÇ~ Ü®êÇÉå äáÖÖÉê á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää ë™î®ä Äçéä~íëÉå ëçã 
ÄóíçãíÉåK

aÉå ®äÇëí~ ìêâìåÇÉå Ñ∏ê çêíå~ãåÉí ûäîÉëí~ ®ê Ñê™å ™ê NQMRK f k®êâÉ ®ê 
ÇÉí êÉä~íáîí çî~åäáÖí ãÉÇ ãÉÇÉäíáÇ~ Ç~íÉêáåÖ~ê îáÇ ÄóíçãíÉêI Ü®ê Ñáååë 
î~åäáÖÉå Éå íáÇëã®ëëáÖ äìÅâ~ ãÉää~å ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å à®êå™äÇÉê çÅÜ 
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK _óíçãíÉåë çÅÜ Äçéä~íëÉåë óíã®ëëáÖ~ ìíÄêÉÇåáåÖ 

üê
OMMN

páÇ~ PTU çÑ QVS



Ü~ê áåíÉ å®êã~êÉ Ñ~ëíëí®ääíëI ãÉå ÇÉ Ñ∏êÉÑ~ääÉê ~íí íáää îáëë ÇÉä ∏îÉêä~éé~ 
î~ê~åÇê~K oÉåí íçéçÖê~Ñáëâí ÉêÄàìÇÉê Äóíçãíëçãê™ÇÉí ÖçÇ~ 
Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê Ñ∏ê ~íí ®îÉå êóãã~ ®äÇêÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK

ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ é™ Éå ê~Ç ~åÇê~ âçãéçåÉåíÉê ëçã áåíÉ ìíÖ∏ê 
Ñçêåä®ãåáåÖ ãÉå ëçã äáâî®ä íáääÜ∏ê âìäíìêãáäà∏åI ÉñÉãéÉäîáë Éå 
∏îÉêÖáîÉå Ñ®êÇî®ÖI çäáâ~ Ñçêã~íáçåÉê ãÉÇ ê∏àåáåÖëëíÉå EÄä~åÇ ~åå~í 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ ëíÉåãìê~êF ë~ãí ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Ñ∏êãçÇ~Ç 
ëãáÇÉëîÉêâë~ãÜÉí ëçã áåíÉ Ä∏ê î~ê~ ®äÇêÉ ®å Ñê™å NUMMJí~äÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìãä~ NTVWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

hìãä~ NUMWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

hìãä~ NUNWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

páÇ~ PTV çÑ QVS



^fp kê
QP

k~ãåLéä~íë
o™ÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ tÉëíáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåë®ííåáåÖI ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI ëíçäéÜ™äI ÑóåÇéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉååÉçäáíáâìãL®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉå ãÉÇÉäíáÇI 
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
éáäëéÉíë ~î Ñäáåí~ ãÉÇ ìêåìéÉå Ä~ëI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ êìääÄ~å~åë Ñ∏êä®åÖåáåÖ 
îáÇ £êÉÄêçJ_çÑçêë ÑäóÖéä~íëI çÅÜ Ç®êãÉÇ Ñ∏êâåáéé~Ç çãä®ÖÖåáåÖ ~î 
î®Öå®íK c∏êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ~ååë OT Ñ∏êãçÇ~ÇÉ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ Éå 
êÉÖáëíêÉê~Ç Öê~î Eê~® NVWNF á çãê™ÇÉíK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ë~ãã~åä~Öí PR ê∏àåáåÖëê∏ëÉå Eê~® NVWOI TRI TSWOI TVI UMI UOI UUF çÅÜ Éå 
åóìééí®Åâí Öê~î Eê~® TSWNFK aÉëë~ ä™Ö Ñ∏êÇÉä~ÇÉ áåçã ëàì ãáåÇêÉ 
Ü∏àÇçãê™ÇÉå Eîáëë~ çãê™ÇÉå äáÖÖÉê ÑçêíÑ~ê~åÇÉ âî~êFK k®ëí~å ~ää~ ê∏ëÉå 
î~ê âê~ÑíáÖí ∏îÉêíçêî~ÇÉ çÅÜ ~î ®äÇêÉ â~ê~âí®êK aÉ Ü~ÇÉ î~åäáÖÉå Éå 
êìåÇ ÉääÉê çî~ä Ñçêã ãÉää~å Ñóê~ çÅÜ íáç ãÉíÉê ëíçê~K fåíáää ÇÉå íáÇáÖ~êÉ 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Öê~îÉå Eê~® NVWNF Ñê~ãâçã Ää~åÇ ~åå~í Éå éáäëéÉíë ~î Ñäáåí~ 
EãÉÇ ìêåìéÉå Ä~ëF ë~ãí Äáí~ê ~î à®êåëä~ÖÖK m™ ë~ãã~ Ü∏àÇ Ñ~ååë ®îÉå 
Éíí ëíçäéÜ™ä á Éíí ëçíä~ÖÉêK o∏ëÉå~ Ü~ê ãÉÇ Üà®äé ~î NQ`JãÉíçÇÉå 
Ç~íÉê~íë íáää à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ Üáëíçêáëâ íáÇK máäëéÉíëÉå ~î Ñäáåí~ â~å 
íóéçäçÖáëâí Ç~íÉê~ë íáää ëÉååÉçäáíáâìãL®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêK

üê
OMMN

páÇ~ PUM çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

q®Äó NVWO £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

q®Äó TRWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

q®Äó TSWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

q®Äó TSWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

q®Äó TVWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

q®Äó UMWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

q®Äó UOWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

q®Äó UUWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

páÇ~ PUN çÑ QVS



^fp kê
QO

k~ãåLéä~íë
o™ÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ tÉëíáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåë®ííåáåÖI Ü®êÇ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êìääÄ~å~åë Ñ∏êä®åÖåáåÖ îáÇ £êÉÄêçJ_çÑçêë ÑäóÖéä~íë 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå Öê~îK 
dê~îâçåëíêìâíáçåÉå ëâáäÇÉ ëáÖ Ñê™å ê∏àåáåÖëê∏ëÉå~ á çãê™ÇÉí ÖÉåçã ÇÉëë 
áåêÉ âçåëíêìâíáçå çÅÜ ìééÄóÖÖå~ÇK píçê~ ëíÉå~ê ÄáäÇ~ÇÉ Éå êÉâí~åÖìä®ê 
áåê~ãåáåÖ á ê∏ëÉíë ÅÉåíê~ä~ ÇÉäK fåå~åÑ∏ê DëíÉåê~ãÉåD Ñ~ååë Éíí ëçíä~ÖÉê 
ãÉå áåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê ÄÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉëK bå êìåÇ ëã™ëíÉåëé~ÅâåáåÖ í®ÅâíÉ 
ÜÉä~ âçåëíêìâíáçåÉåK fåíáää Öê~îÉå Ñê~ãâçã ®îÉå íî™ Ü®êÇ~êK dê~îÉå 
Ç~íÉê~ÇÉë íáää à®êå™äÇÉêå çÅÜ î~ê Åáêâ~ ÜìåÇê~ ™ê ®äÇêÉ ®å ÇÉ ®äÇëí~ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå~ é™ éä~íëÉåK

üê
OMMN

páÇ~ PUO çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

q®Äó TSWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

páÇ~ PUP çÑ QVS



^fp kê
NV

k~ãåLéä~íë
píK ûäÄÉêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`~í~êáå~ h~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëI ÉíÅK

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇ

cóåÇ
ëä~ÖÖI ìÖåëî®ÖÖëÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
e~ääëÄÉêÖë âçããìå éä~åÉê~ê ~íí ìí∏â~ räîë®ííÉêë áåÇìëíêáçãê™ÇÉ çÅÜ 
éêçàÉâíÉê~ê Ñ∏ê Éå åó íÉêãáå~ä~åä®ÖÖåáåÖ îáÇ píçê~ ûäÄÉêÖK lãê™ÇÉí ®ê 
ÄÉä®ÖÉí á î®ëíê~ ìíâ~åíÉå ~î e~ääëÄÉêÖë í®íçêíI áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉêå~ píçê~ 
ûäÄÉêÖ NWP çÅÜ NWQRK råÇÉê Ü∏ëíÉå ™ê OMMM ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ~î éä~åçãê™ÇÉíI Ç™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë NM ëíóÅâÉå 
Ü®êÇ~êK vííÉêäáÖ~êÉ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éíí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ áåëä~Ö ~î ëä~ÖÖ 
çÅÜ ìÖåëî®ÖÖ~ê ~î Ää®ëíÄêìâë íóéK råÇÉê Ü∏ëíÉå OMMN Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë 
çãê™ÇÉíI Ü®ê Ñ∏äàÉê ÄÉëâêáîåáåÖ~ê ~î ÇÉ ~âíìÉää~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K

o^û NPN ®ê ÄÉä®ÖÉí î®ëíÉê çã Ö™êÇÉå píçê~ ûäÄÉêÖ á Éíí ëâçÖëçãê™ÇÉ 
ÇêóÖí NRM ãÉíÉê áÑê™å Eo^û OUõ Éå Ççã~êêáåÖK råÇÉê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë ™íí~ ëÅÜ~âí ìéé é™ PQS ãOK pâçÖëçãê™ÇÉí 
äáÖÖÉê é™ Ñä~Åâ ë~åÇáÖ ã~êâI é™ Ñ∏êÉ ÇÉíí~ ™âÉêã~êâ Åáêâ~ TS ãÉíÉê ∏îÉê 
Ü~îÉíK m™ éä~íëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê ìíêÉÇåáåÖëÑ~ëÉå Éå Ü®êÇ ëçã 
Ç~íÉê~ÇÉë íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK m™ ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å Ñ~ååë íî™ Ü®êÇêÉëíÉê 
çÅÜ íêÉ ëíçäéÜ™ä Ñ∏êÇÉä~ÇÉ é™ íêÉ ëÅÜ~âíK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí â~å 
ÄÉíÉÅâå~ë Ü~ ëéêáÇÇ~ Äçéä~íëáåÇáâÉê~ÇÉ ÑóåÇK

üê
OMMN

páÇ~ PUQ çÑ QVS



o^û NPO ®ê ÄÉä®ÖÉí á åìî~ê~åÇÉ ÄÉíÉëã~êâ é™ Éå Ñä~Åâ Ñ∏êÜ∏àåáåÖ Åáêâ~ 
TP ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëÅÜ~âí~ÇÉë Éíí ëÅÜ~âí é™ 
NTO ãOK råÇÉê ã~íàçêÇÉå Ñê~ãâçã ÉåÇ~ëí ÇÉå Éåëí~â~ Ü®êÇ ëçã êÉÇ~å 
é™íê®ÑÑ~íë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK lãê™ÇÉí ÄÉÇ∏ãÇÉë áåíÉ î~ê~ áåíêÉëë~åí Ñ∏ê 
îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇÉêK

o^û NPP äáÖÖÉê á Éå ëî~Ö åçêÇî®ëíëäìííåáåÖ á ÄÉíÉëã~êâI Åáêâ~ TQ ãÉíÉê 
∏îÉê Ü~îÉíK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëÅÜ~âí~ÇÉë Éíí ëÅÜ~âí é™ NSS ãOK 
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ ™íÉêÑ~ååë Éå Ü®êÇ çÅÜ Éå Öêçé Ñ∏êìíçã Ü®êÇÉå ëçã 
é™íê®ÑÑ~íë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ÑóåÇ ÖàçêÇÉë çÅÜ óí~å ~åë™Öë 
Ç®êÑ∏ê áåíÉ î~ê~ áåíêÉëë~åí Ñ∏ê îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇÉêK

sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ™íÉêÑ~ååë îáÇ o^û NPQ ÑÉã Ü®êÇ~êK lãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ 
Éå ëî~Ö î®ëíëäìííåáåÖ á ÄÉíÉëã~êâI Åáêâ~ TP ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëÅÜ~âí~ÇÉë Éíí ëÅÜ~âí é™ PNU ãOK vííÉêäáÖ~êÉ Éå 
Ü®êÇI Éå âçâÖêçéI Éå Öêçé çÅÜ Éíí ëíçäéÜ™ä Ñê~ãâçã îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK e®êÇçãê™ÇÉí î~ê ÇçÅâ î®ä ~îÖê®åë~í çÅÜ áåÖ~ 
áåÇáâ~íáçåÉê é™ Éå Ñçêíë®ííåáåÖ âìåÇÉ ëâ∏åà~ëK

o^û NPR ®ê Éå à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëI Ç®ê ëÅÜ~âí~ÇÉë Éíí ëÅÜ~âí é™ 
QSO ãOK cçêåä®ãåáåÖÉå äáÖÖÉê á Éå ëî~Ö ëóÇ∏ëí ëäìííåáåÖ é™ Éå Ñä~Åâ 
Ü∏àÇ á ÄÉíÉíëã~êâI Åáêâ~ TP ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK sáÇ ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ëä~ÖÖ çÅÜ ìÖåëî®ÖÖ~êK sáÇ ÇÉå ìí∏â~ÇÉ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~îÖê®åë~ÇÉë ëä~ÖÖä~ÖêÉí çÅÜ Öê®îÇÉë ÄçêíK råÇÉê 
ëä~ÖÖä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄçííÉåêÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå Ää®ëíÉêìÖå çÅÜ Éå ®ëëà~ 
îáäâ~ Öê®îÇÉëK _ä®ëíÉêìÖåÉå î~ê Éå ÑäÉêÖ™åÖë ìÖå ÄóÖÖÇ ~î ëíÉå çÅÜ äÉê~I 
®ëëà~å â~å î~ê~ Éå êÉëíÉêå~ ~î éêáã®êëãáÇÉ Ç®ê à®êåëã®äí~å ÄÉ~êÄÉí~íë á 
Éíí Ñ∏êëí~ ëâÉÇÉ Ñ∏ê ~íí Çêáî~ ìí ëä~ÖÖK sáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ®ê ~âíìÉää~ 
á Ñçêã ~î ~êâÉçãÉí~ääìêÖáëâ~ ~å~äóëÉêK

o^û NPS äáÖÖÉê á Éå ∏ëíëäìíí~åÇÉ ™âÉêã~êâI Åáêâ~ TQ ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ëÅÜ~âí~ÇÉë Éíí pÅÜ~âí é™ QRV ãO Ç®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
Ü®êÇI ìåÇÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãâçã ÉåÇ~ëí íî™ ëíçäéÜ™äK lãê™ÇÉí 
ÄÉÇ∏ãÇÉë áåíÉ î~ê~ áåíêÉëë~åí Ñ∏ê îáÇ~êÉ ™íÖ®êÇÉêK

o^û NPT äáÖÖÉê ÄÉä®ÖÉí á âê∏åä®ÖÉ é™ Éå Ü∏àÇI Ç®ê íçÖ Éíí ëÅÜ~âí é™ TR 
ãO ìééK pÅÜ~âíÉí íçÖë ìéé é™ Éå Ö™êÇëéä~å ãÉää~å ÄçåáåÖëÜìë çÅÜ 
ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉêK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí ã~å ëÅÜ~âí~í çÅÜ 
é™Ñ∏êí ã~ëëçê îáÇ ÑäÉê~ íáääÑ®ääÉå é™ éä~íëÉåI áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ÉääÉê âçåëíêìâíáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

cçêåä®ãåáåÖ o^û NPV äáÖÖÉê á ∏ëíëäìíí~åÇÉ ™âÉêã~êâI Åáêâ~ TO ãÉíÉê 
∏îÉê Ü~îÉíK råÇÉê ìíêÉÇåáåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë Éå Ü®êÇ ëçã Ç~íÉê~ÇÉë íáää 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK e®ê ëÅÜ~âí~ÇÉë Éå óí~ ~î ONR ãO á Éíí ëÅÜ~âíK råÇÉê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë íî™ ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå Öêçé Ñê~ã çÅÜ Öê®îÇÉëK 
lãê™ÇÉí ~åë™Öë áåíÉ î~ê~ áåíêÉëë~åí ~íí Ö™ îáÇ~êÉ ãÉÇK

cçêåä®ãåáåÖ o^û NQM äáÖÖÉê á Éå ëî~Öí ëóÇ∏ëíëäìíí~åÇÉ ™âÉêã~êâI Åáêâ~ 
TO ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK aÉå Ü®êÇ ëçã Öê®îÇÉë Ü®ê ìåÇÉê ìíêÉÇåáåÖÉå 
Ç~íÉê~ÇÉë íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêJîÉåÇÉäíáÇK vííÉêäáÖ~êÉ íî™ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éå 

páÇ~ PUR çÑ QVS



Öêçé é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå á íî™ ~î ÇÉ íêÉ ëÅÜ~âí é™ 
ë~ãã~åä~Öí OQR ãO ëçã Öê®îÇÉëK råÇÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ ÇÉí 
âçåëí~íÉê~ë ~íí ìíÄêÉÇåáåÖÉå áåíÉ Ñçêíë~ííÉ ™í åçêêI ∏ëíÉê ÉääÉê î®ëíÉêK f 
ë∏ÇÉê ìí ëâìää Éíí Äçéä~íëçãê™ÇÉ âìåå~ äÉÖ~íI ÇÉí Ö™ê ÇçÅâ ìí~åÑ∏ê 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ç®ê Éíí ~åí~ä à®êåî®Öëëé™ê äáÖÖÉê á ÄêÉÇÇK

cçêåä®ãåáåÖ o^û NQN ÄÉëíçÇ îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ~î Éå ÉåëâáäÇ Ü®êÇI 
äáÖÖ~åÇÉ á î®ëíëäìíí~åÇÉ ™âÉêã~êâI Åáêâ~ TN ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëÅÜ~âí~ÇÉë PTR ã é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ íî™ Ü®êÇ~êI 
Éå ®ëëà~ çÅÜ Éíí ëíçäéÜ™äI ~ää~ á ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉíK ûëëà~åë 
ìåÇêÉ ÇÉä î~ê ÉåÇ~ëí ÄÉî~ê~ÇI ãÉå ÇÉå î~ê î®äÄóÖÖÇ çÅÜ Ü®êÇÉå î~ê 
éä~ÅÉê~Ç é™ íî™ Ñä~í~ ëíÉå~êK ûëëà~å ä™Ö ÉåÇ~ëí Éíí Ñ™í~ä ãÉíÉê Ñê™å 
Öê®åëÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK p~ååçäáâí Ñáååë ÑäÉê~ ëé™ê ~î 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖ çÅÜ Äçéä~íëâ~ê~âí®ê î®ëíÉê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK

cçêåä®ãåáåÖ o^û NQO äáÖÖÉê á ∏ëíëäìíí~åÇÉ ™âÉêã~êâI Åáêâ~ TP ãÉíÉê 
∏îÉê Ü~îÉíK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇ çÅÜ ìåÇÉê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÉåÇ~ëí íî™ Öêçé~ê á ÇÉí NSQ ãO ëíçê~ ëÅÜ~âí ëçã 
íçÖë ìééK píçê~ ÇÉä~ê ~î ã~êâÉå á çãê™ÇÉí î~ê ëí∏êÇ~ ~î ÇÉå íáÇáÖ~êÉ 
î®ÖÇê~ÖåáåÖÉåK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí áåÖ~ îáÇ~êÉ 
™íÖ®êÇÉê á Ñ®äí î~ê ~âíìÉää~ Ñ∏ê å™Öçå ~î ÇÉ Éäî~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ ëçã 
ìåÇÉêë∏âíëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

e~êÇÉãç NPNWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NPOWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NPPWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NPRWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NPSWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NPTWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NPVWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NQMWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NQNWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

e~êÇÉãç NQOWN £êÉÄêç k®êâÉ e~êÇÉãç

páÇ~ PUS çÑ QVS



^fp kê
QN

k~ãåLéä~íë
o™ÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ tÉëíáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI Ü®êÇ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí î®Ö RQM ÖÉë Éå 
åó Çê~ÖåáåÖ Ç™ £êÉÄêçJ_çÑçêë ÑäóÖéä~íë Ñ™ê ëáå êìääÄ~å~ Ñ∏êä®åÖÇ ™í 
ë∏ÇÉêK f ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìåÇÉêë∏âíÉë íî™ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå EçÇ~íÉê~ÇÉF çÅÜ ÇÉëëìíçã â~êíÉê~ÇÉë Éå ëíÉåë~ãäáåÖ 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ìééâ~ëí~ÇÉ ëíÉå~êK f ÇÉí åçêê~ çãê™ÇÉí Eé™ ∏ãëÉ ëáÇçê çã 
åìî~ê~åÇÉ î®ÖF Ñê~ãâçã íî™ ®ååì çÇ~íÉê~ÇÉ Ü®êÇ~êK xq®Äó ëçÅâÉåI ê~® 
åìããÉê Éà ~åÖáîÉíI â~êí~ ë~âå~ëzK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

páÇ~ PUT çÑ QVS



^fp kê
OS

k~ãåLéä~íë
âîK pî®êÇÄ®ê~êÉåI _êáÅâÉÖ™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ N çÅÜ O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìã

cóåÇ
ëä~ÖÉå Ñäáåí~I âî~êíë çÅÜ ~åÇê~ ÄÉêÖ~êíÉêI Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí h~êäëâçÖ~ âçããìå éä~åÉê~ê ~íí ä™í~ ÄÉÄóÖÖ~ Éíí 
~åí~ä íçãíÉê áåçã âî~êíÉêÉí pî®êÇÄ®ê~êÉå ÖàçêÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ ~î ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉíK píê~ñ î®ëíÉê çã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí 
Ü~ê Éíí ~åí~ä ëíÉåóñçêI Ñê®ãëí íêáåÇóñçêI çÅÜ å™Öê~ Ñäáåí~îëä~Ö Üáíí~íëK 
NVPR ÖàçêÇÉë Éå ãáåÇêÉ éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖ Ç™ ÇÉí Ñê~ãâçã Äê®åÇ~ ÄÉå 
é™ éä~íëÉåK içâ~äÉå Ü~ê êÉÖáëíêÉê~íë ëçã ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë\I ê~® TPI á 
ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉíK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Ñê~ãÖáÅâ ~íí Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á 
Ñçêã ~î ÑóåÇ ~î ëä~ÖÉå Ñäáåí~I âî~êíë çÅÜ ~åÇê~ ÄÉêÖ~êíÉêI ë~ãí Äê®åÇ~ 
ÄÉåI Ñ∏êÉâçã á ã~íàçêÇä~ÖêÉí ®îÉå áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí á ÇÉå ÇÉä 
ëçã ä™Ö å®êã~ëí ÇÉå íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖÉåK _çéä~íëÉå â~å 
ìíáÑê™å ÇÉ íáÇáÖ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ëíÉåóñçêå~ éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ë íáää 
ãÉëçäáíáâìãK

üê
OMMN

páÇ~ PUU çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h~êäëâçÖ~ TPWN £êÉÄêç s®êãä~åÇ h~êäëâçÖ~

páÇ~ PUV çÑ QVS



^fp kê
OR

k~ãåLéä~íë
s®ëíê~ h®êåÉI £ëíê~ h®êåÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bÄÄ~ hå~ÄÉ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI é™Ñ∏êí ëä~ÖÖä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç çãJ çÅÜ åóÄóÖÖå~íáçå ~î î®Ö OMRI 
áåâäìëáîÉ Éå ~åëäìíåáåÖ íáää î®Ö TOTI Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë íî™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
ÄÉä®Öå~ á Äó~êå~ £ëíê~ çÅÜ s®ëíê~ h®êåÉ åçêê çã h~êäëâçÖ~K 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î ê~® ORV ÄÉê∏êÇÉ ìíâ~åíÉå ~î £ëíê~ h®êåÉë 
ÄóíçãíK qçäî ë∏âëÅÜ~âí EORU ãOF Öê®îÇÉë á ™âÉêã~êâLÜ~Öã~êâ á ëóÑíÉ 
~íí âçåëí~íÉê~ çã âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ âçåëíêìâíáçåÉê íáääÜ∏ê~åÇÉ ÄóíçãíÉå 
ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ∏îÉê ÇÉå ~âíìÉää~ óí~åK k™Öê~ ë™Ç~å~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉàI 
Ç®êÉãçí Üáíí~ÇÉë íî™ ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå Ü®êÇ ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK 
dê®åëÉå Ñ∏ê Äóå ÄÉÇ∏ãë Ü~ Ö™íí ä®åÖêÉ åçêêìíI ãÉÇ~å ÇÉå ~âíìÉää~ óí~å 
â~å Ü~ ìíÖàçêí ™âÉêã~êâ ÉääÉê ÄÉíÉëã~êâK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î ê~® OSN 
ÄÉê∏êÇÉ î~Ç ëçã îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå íçäâ~íë ëçã Éå ëãáÇÉëÖêçéI ãÉå ëçã 
îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë î~ê~ Éíí é™Ñ∏êí ä~ÖÉê ãÉÇ ëä~ÖÖK 
pä~ÖÖÉå Ü~ê ã∏àäáÖÉå ~åî®åíë ëçã ÑóääåáåÖ íáää Çê®åÉêáåÖ ÉääÉê î®ÖK

üê
OMMN

páÇ~ PVM çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h~êäëâçÖ~ ORVWN £êÉÄêç s®êãä~åÇ h~êäëâçÖ~

h~êäëâçÖ~ OSNWN £êÉÄêç s®êãä~åÇ h~êäëâçÖ~

páÇ~ PVN çÑ QVS



^fp kê
OT

k~ãåLéä~íë
_óêëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååÉJ`~íÜêáåÉ gçÜ~ååÉëëÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~íI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ëçã ÄÉê∏êÇÉ ë∏Çê~ ìíâ~åíÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖ ê~® 
UNI _óêëí~ Äóíçãí ãÉÇ ÄÉä®ÖÖ Ñê™å ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ Üáëíçêáëâ íáÇK f ÇÉí 
âêáåÖäáÖÖ~åÇÉ çãê™ÇÉí Ü~ê ä∏ëÑóåÇ ~î óñçê ãÉÇ ëíÉå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê 
é™íê®ÑÑ~íëK qçéçÖê~Ñáëâí ÄÉÇ∏ãÇÉë ìíêÉÇåáåÖëóí~å Üóë~ ÖçÇ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê 
∏îÉêéä∏àÇ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉêK ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÄóíçãíÉå áåíÉ 
ëíê®ÅâíÉ ëáÖ áå á çãê™ÇÉíI Ç®êÉãçí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®ê EÖêçé~ê ãÉÇ çîáëë Ñìåâíáçå çÅÜ Ç~íÉêáåÖFK fåçã 
™âÉêã~êâÉå Ñ~ååë ®îÉå áÖÉåä~ÖÇ~ ÇáâÉå Ñê™å åó~êÉ íáÇK

üê
OMMO

páÇ~ PVO çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìãä~ UNWN £êÉÄêç k®êâÉ hìãä~

páÇ~ PVP çÑ QVS



^fp kê
RM

k~ãåLéä~íë
c~ääíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bÄÄ~ hå~ÄÉ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÇê~ÖåáåÖ ~î bNUI ÇÉäÉå iÉâÜóíí~åJ
^ÇçäÑëÄÉêÖI ÖÉåçãÑ∏êÇÉ rs _ÉêÖëä~ÖÉå ìåÇÉê Éå îÉÅâ~ á çâíçÄÉê ™ê 
OMMO Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉä ~î c~ääíçêé ÄóíçãíI o^û 
SPI sáåíêçë~ ëçÅâÉåI £êÉÄêç ä®åK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê ëíê~ñ 
åçêê çã ÇÉå áÇ~Ö ÄÉÑáåíäáÖ~ Ö™êÇÉå é™ Éíí çãê™ÇÉ ëçã áåÖ™ê á ÇÉå é™ 
®äÇêÉ â~êíçê ã~êâÉê~ÇÉ ÄóLÖ™êÇëíçãíÉåK lãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ Éå ëî~Ö 
åçêÇî®ëíëäìííåáåÖ ~î Éíí áãéÉÇáãÉåí ëçã ÄáäÇ~ê Éå äáíÉå éä~í™ á 
çãâêáåÖäáÖÖ~åÇÉ ™âÉêã~êâK j™äë®ííåáåÖÉå ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê 
~íí Ñ~ëíëí®ää~ ÄÉÖê®åëåáåÖÉå çÅÜ Ñ™ Éå ÄáäÇ ~î ÄóLÖ™êÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉå ëçã 
áåÖ™íí á çãê™ÇÉí ë~ãí ~íí ëÉ Üìê íáääÑ∏êäáíäáÖ~ ÇÉå ®äÇêÉ â~êí~å ®ê á 
Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ íáää ÇÉí ~êâÉçäçÖáëâ~ ã~íÉêá~äÉíK bÑíÉê ~íí î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå 
®åÇê~íë ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí ÇÉå åçêÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉí ëçã é™ ÇÉí 
Üáëíçêáëâ~ â~êí∏îÉêä®ÖÖÉí Ñê™å NTSU â~ää~ë Ñ∏ê kçêê~ d®êÇÉíK

fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ENPMñUM ãÉíÉêF Öê®îÇÉë U ëÅÜ~âí á 
åçêÇëóÇäáÖ êáâíåáåÖK p~ãã~åä~Öí Ñê~ãâçã ST ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ëé™ê ~î 
Ä™ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ çÅÜ ãÉÇÉäíáÇ~LÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ~ ~âíáîáíÉíÉêK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ®ê âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ íáää çãê™ÇÉíë Ü∏ÖêÉ ÄÉä®Öå~ ë∏Çê~ ÇÉä 

üê
OMMO

páÇ~ PVQ çÑ QVS



Ç®ê ãáåëí íî™I ãÉå ë~ååçäáâí íêÉ Üìë ÑáååëK bíí ~î ÜìëÉå äáÖÖÉê á 
çãê™ÇÉíë ëóÇî®ëíê~ ÇÉä çÅÜ ìíÖ∏êë ~î Éå ëî~êí ìJÑçêã~Ç Ñ®êÖåáåÖ ëçã 
â~å î~ê~ êÉëíÉêå~ ~î Éíí åÉêÄêìååÉí íçêîÜìëK NQ`JÇ~íÉêáåÖ Ç~íÉê~ê ÜìëÉí 
íáää íáÇÉå ãÉää~å NSSMJNUVM É hêK víäáÖ~ ÑóåÇ ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë ~åíóÇÉê 
~íí ÇÉí ä®ãåáåÖ~êå~ Ü∏ê íáää ÇÉå Ñ∏êê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉíí~ áåíÉêî~ääK aÉ ~åÇê~ 
ÜìëâçåëíêìâíáçåÉêå~ äáÖÖÉê á çãê™ÇÉíë ëóÇî®ëíê~ ÇÉä çÅÜ ÄÉëí™ê ~î Éíí 
ëíê™â ~î Äê®åÇ äÉê~ ëçã ®ê êÉëíÉê ~î Éå áåê~ë~Ç î®ÖÖ ë~ãí ëíçäéÜ™ä ÉÑíÉê 
í~âÄ®ê~åÇÉ ëíçäé~êK ^î ~åí~äÉí ëíçäéÜ™ä çÅÜ ÇÉëë ä®ÖÉ ~å~ê îá íî™ Üìë 
Ñê™å çäáâ~ ëâÉÇÉå ~î à®êå™äÇÉêK bíí ~î ëíçäéÜ™äÉå ®ê NQ`JÇ~íÉê~í íáää PPMJ
QPM É hêI ÇÉí îáää ë®Ö~ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêLÑçäâî~åÇêáåÖëíáÇK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáåíêçë~ SPWN £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

páÇ~ PVR çÑ QVS



^fp kê
PU

k~ãåLéä~íë
q∏êëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Öê~î~êI Ñçëëáä ™âÉêã~êâ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ëÉååÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI íáÇáÖ 
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI î®îíóåÖÇÉêI Ü~êíëI ëä~ÖÖI ÄêóåÉI âêáíéáé~I âå~ÅâëíÉåI âî~êíëI 
ÄÉêÖ~êíI Ñäáåí~

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î åçêÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ê~® RO Ü~ê 
ìíÑ∏êíë ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áåÇìëíêáÄóÖÖÉK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ä™Ö á 
™âÉêã~êâI é™ çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää Éå ëî~Ö Ñ∏êÜ∏àåáåÖK `áêâ~ RMM 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI Ñê~ãÑ∏ê~ääí ëíçäéÜ™ä ãÉå çÅâë™ Öêçé~êI 
Ü®êÇ~êI ÇáâÉåI ê®ååçê ë~ãí Ñóê~ Öê~î~êK réé é™ Ü∏àÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
ê®åå~ ãÉÇ ÑäÉê~ ëíçäéÜ™ä áI Ç~íÉê~Ç íáää íáÇáÖåÉçäáíáâìãK o®åå~å ìí∏â~ê 
ÄáäÇÉå ~î íáÇáÖåÉçäáíáëâ~ ê®ååçê ãÉÇ ëíçäéÜ™ä Ñê™å ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå çÅÜ Ñê™å ê~® RM ëíê~ñ áåíáääK 

réé é™ Ñ∏êÜ∏àåáåÖÉå ä™Ö çÅâë™ Éå äáíÉå Öê~îéä~íë ãÉÇ ãáåëí Ñóê~ 
Ñä~íã~êâëÖê~î~êI íî™ ~î ÇÉëë~ Ü~ê NQ`JÇ~íÉê~íë íáää ëÉååÉçäáíáâìãK aÉí 
Ñ~ååë áåÖ~ êÉëíÉê ÉÑíÉê ëâÉäÉíí ÉääÉê Öê~îÖ™îçêI Ç®êÉãçí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëã™ 
Äáí~ê ~î Ñ∏êâçäå~Ç ÉâK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ íçäâ~ë ëçã Öê~î~ê ÉÑíÉê 
à®ãÑ∏êÉäëÉ ãÉÇ ëâ™åëâ~ ëÉååÉçäáíáëâ~ Ñä~íã~êâëÖê~î~êK 

qêÉ Üìë áÇÉåíáÑáÉê~ÇÉëK qî™ ~î ÜìëÉå î~ê íêÉëâÉééáÖ~ çÅÜ ÇÉí Éå~ Ü~ê é™ 
íóéçäçÖáëâ~ ÖêìåÇÉê Ç~íÉê~íë íáää Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK aÉí ~åÇê~ 
íêÉëâÉééáÖ~ ÜìëÉí ®ê ÇÉí Ä®ëí ÄÉî~ê~ÇÉ çÅÜ Ü~ê NQ`JÇ~íÉê~íë íáää êçãÉêëâ 

üê
OMMO

páÇ~ PVS çÑ QVS



à®êå™äÇÉêLÑçäâî~åÇêáåÖëíáÇK cäÉê~ ëíçäéÜ™ä áååÉÜ∏ää Äê®åÇ~ âçêå ~î 
Äê∏ÇîÉíÉ çÅÜ Ü~îêÉ ë~ãí âÉê~ãáâëâ®êîçêI Ä™ÇÉ ëáäâÉê~ãáâ çÅÜ 
çÇÉâçêÉê~Ç âÉê~ãáâK bå ê®Åâ~ ëíçäéÜ™ä ãÉÇ ãÉÇÉäíáÇ~ Ç~íÉêáåÖ Ü~ê 
íçäâ~íë ëçã êÉëíÉê ~î Éíí ÉåëâÉééáÖí ÜìëI ÇçÅâ âå~éé~ëí Éíí ÄçåáåÖëÜìë 
ÉÑíÉêëçã ÇÉí ëí™íí é™ ë~åâ ã~êâK qî™ ëíçê~ Öêçé~ê ãÉÇ Ñ∏êâçäå~ÇÉ 
íê®êÉëíÉê çÅÜ íî™ ê®ååçê Ü~ê çÅâë™ ãÉÇÉäíáÇ~ ìêëéêìåÖ ãÉå çâä~ê 
ÑìåâíáçåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ ROWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

páÇ~ PVT çÑ QVS



^fp kê
QQ

k~ãåLéä~íë
_ÉåÖíëíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`~í~êáå~ h~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äíI Öê~îI ëíÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉêI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
âî~êíë~îëä~ÖI ëä~ÖÉå Ñäáåí~

_ÉëâêáîåáåÖ
aÉ íî™ ëáëí~ îÉÅâçêå~ á çâíçÄÉê OMMO Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë Éíí 
à®êå™äÇÉêëÖê~îÑ®äí åçêÇ∏ëí çã _ÉåÖíëíçêéë Ö™êÇK dê~îÑ®äíÉí äáÖÖÉê é™ Éå 
åçêÇëóÇäáÖ Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ á Éíí á ∏îêáÖí Ñä~Åâí ™âÉêä~åÇëâ~éK aÉå åó~ 
î®ÖÉå âçããÉê ~íí Çê~ë ê~âí áÖÉåçã Öê~îÑ®äíÉíK råÇÉê íáÇáÖ~êÉ 
áåîÉåíÉêáåÖ~ê Ü~ê íêÉ íêÉìÇÇ~ê çÅÜ Éíí ~åí~ä ëíÉåë®ííåáåÖ~ê êÉÖáëíêÉê~íëK 
sáÇ ÇÉå ëÉå~ëíÉ áåîÉåíÉêáåÖÉå êÉÇìÅÉê~ÇÉë ~åí~äÉí êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê 
íáää Ñóê~ ëíóÅâÉåK bíí é~ê ëíÉåëíê®åÖ~ê Ü~ÇÉ ®îÉå é™íê®ÑÑ~íë îáÇ 
áåîÉåíÉêáåÖÉåI çÅÜ áåÑ∏ê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏êî®åí~ÇÉë çÅâë™ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå áåçã çãê™ÇÉíK j™äë®ííåáåÖÉå ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê 
~íí Ñ™ ÖêÉéé çã Öê~î~êå~ë çÅÜ ÇÉ ~Öê~ê~ ä®ãåáåÖ~êå~ë ìíÄêÉÇåáåÖ áåçã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI ë~ãí ~íí ìåÇÉêë∏â~ çã Ç®ê ®îÉå Ñ∏êÉâçã 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK

dê~îÑ®äíÉí Ñçêíë®ííÉê Ä™ÇÉ åçêê çÅÜ ë∏ÇÉê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
ëçã ®ê äáíÉ ÇêóÖí NMM ãÉíÉê ä™åÖí çÅÜ UM ãÉíÉê ÄêÉííK råÇÉê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~îÄ~å~ÇÉë Éíí ~åí~ä ëÅÜ~âí çÅÜ íêÉ ëí∏êêÉ óíçêK 
lãê™ÇÉå ëçã áåíÉ çãÑ~íí~ÇÉë ~î ëÅÜ~âí ìíî®êÇÉê~ÇÉë çâìä®êí çÅÜ ãÉÇ 
àçêÇëçåÇK p~ãã~åí~ÖÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë PV ëíóÅâÉå ëíÉåé~ÅâåáåÖ~êI 

üê
OMMO

páÇ~ PVU çÑ QVS



áåâäìëáîÉ ÇÉ êÉÇ~å â®åÇ~ Öê~î~êå~ áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK 
råÇ~åí~ÖÉí íî™ íêÉìÇÇ~ê î~ê å®ëí~å ë~ãíäáÖ~ êìåÇ~ íáää ÑçêãÉåI ãÉå 
î®ñä~ÇÉ á ëíçêäÉâ ãÉää~å ÇêóÖí Éå ãÉíÉê çÅÜ ìéé íáää Åáêâ~ U ãÉíÉê á 
Çá~ãÉíÉêK aÉí ®ê ë~ååçäáâí ~íí ÇÉí Ñ∏êìíçã Öê~î~ê ®îÉå Ñáååë 
çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ê∏àåáåÖëëíÉå é™ çãê™ÇÉíK qáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á k®êâÉ çÅÜ á å®êçãê™ÇÉí îáë~ê ~íí Öê~î~ê çÅÜ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå â~å Ñ∏êÉâçãã~ íáääë~ãã~åë çÅÜ äáâå~ î~ê~åÇê~K 
o∏àåáåÖëëíÉå â~å ®îÉå ëÉâìåÇ®êí Ü~ ëä®åÖíë ìéé é™ ÄÉÑáåíäáÖ~ Öê~î~êK f 
Éíí íáÇáÖí ìåÇÉêë∏âåáåÖëëâÉÇÉ ®ê ÇÉí Ç®êÑ∏ê ëî™êí ~íí ëâáäà~ Öê~î~ê çÅÜ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ™íI ãÉå ã™åÖ~ ~î ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ëçã ÇçâìãÉåíÉê~íë 
é™ éä~íëÉå Ü~ê Éíí ëçêíÉê~í ëíÉåã~íÉêá~ä çÅÜ â~åíâÉÇà~ îáäâÉí íóÇÉê é™ ~íí 
ÇÉí ê∏ê ëáÖ çã Öê~î~êK

f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë íî™ ãáåÇêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK 
fåÖ~ ÄÉå ÉääÉê íáÇëíóéáëâ~ Ñ∏êÉã™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉå á ÇÉå Éå~ 
ëíÉåë®ííåáåÖÉå âçã Éíí âî~êíë~îëä~Ö çÅÜ á ÇÉå ~åÇê~ Éå Äáí ëä~ÖÉå Ñäáåí~K 
fåÖ~ ë®âê~ Äçéä~íëáåÇáâÉê~åÇÉ ÑóåÇ Üáíí~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉåK bíí é~ê ã∏àäáÖ~ 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå Ü®êÇ í~ä~ê ®åÇ™ Ñ∏ê ~íí ~âíáîáíÉíÉê ëçã áåíÉ ÇáêÉâí â~å 
âåóí~ë íáää Öê~î~ê ÉääÉê çÇäáåÖ Ü~ê é™Ö™íí é™ éä~íëÉåK aÉ âçäéêçîÉê ëçã 
ë~ãä~íë áå ®ê ®ååì áåíÉ ~å~äóëÉê~ÇÉI ãÉå ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ 
ÄÉÇ∏ãë Ü∏ê~ íáää óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

q®Äó PQWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

q®Äó PRWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

q®Äó SUWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

páÇ~ PVV çÑ QVS



^fp kê
NN

k~ãåLéä~íë
dêóíÜóíí~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`~í~êáå~ h~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåë®ííåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê E\F

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ êÉëí~ìêÉêáåÖ ~î Éå ëâ~Ç~Ç Öê~îI ê~® 
OSOWP á dêóíÜóíí~åë ëçÅâÉåK aÉå ~âíìÉää~ Öê~îÉå äáÖÖÉê ãóÅâÉí î~ÅâÉêí 
ÄÉä®ÖÉå ëíê~ñ î®ëíÉê çã dêóíÜóíí~åI ä®åÖëí ìí é™ Éå ìÇÇÉ á ÇÉå ∏ëíê~ 
ÇÉäÉå ~î ëà∏å p∏ê®äÖÉåK píÉåë®ííåáåÖÉå áåÖ™ê á Éå Öê~îÖêìéé çã Ñóê~ 
Öê~î~êK j™äë®ííåáåÖÉå Ñ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê Ñê®ãëí ~íí âä~êÖ∏ê~ 
Öê~îÉåë óííêÉ çÅÜ áåêÉ Öê~îëâáÅâ ë~ãí ~íí Ç~íÉê~ Öê~îä®ÖÖåáåÖÉåK aÉå 
~îëäìí~åÇÉ ìééÖáÑíÉå î~ê ~íí ®îÉå ™íÉêëí®ää~ ëíÉåë®ííåáåÖÉå á ëáíí 
ìêëéêìåÖäáÖ~ ëâáÅâK ^îíçêîåáåÖÉå ~î ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå ÑáÅâ ~îÄêóí~ë Ç™ 
Öê~îÉå Éà âìåÇÉ ~îÖê®åë~ë ÖÉåíÉãçí áåíáääáÖÖ~åÇÉ Öê~î~êK bÑíÉê 
ÇçâìãÉåí~íáçå ÄÉëäìí~ÇÉë ÉÑíÉê ë~ãê™Ç ãÉÇ ä®åëëíóêÉäëÉåI ~íí ÉåÇ~ëí 
Öê®î~ ìí ÇÉå ÇÉä ~î Öê~îÉå ëçã î~ê ëâ~Ç~Ç EÅáêâ~ Éå âî~Çê~íãÉíÉêFK aÉí 
êÉëìäíÉê~ÇÉ áåíÉ á å™Öê~ ÑóåÇ ÉääÉê å™Öçå Ç~íÉêáåÖ ~î Öê~îÉåK bÑíÉê 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå êÉëí~ìêÉê~ÇÉë ÇÉå ëâ~Ç~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖÉåK

üê
OMMO

páÇ~ QMM çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

dêóíÜóíí~å OSOWP £êÉÄêç s®ëíã~åä~åÇ dêóíÜóíí~å

páÇ~ QMN çÑ QVS



^fp kê
SM

k~ãåLéä~íë
^äãÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ N çÅÜ O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ê é™îáë~í Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íëI ê~® OOTI 
áåîáÇ £ëíê~ j~êâ îáÇ £êÉÄêç råáîÉêëáíÉíK qê®âçä Ñê™å Éå ~î ÇÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉ ÉäÇëí®ÇÉêå~ Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêJ
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë çÅâë™ Éíí ÑäÉêí~ä ê∏ëÉå 
çÅÜ ëíÉåë~ãäáåÖ~êI ëçã â~å âçééä~ë íáää ~êÄÉíÉ ëçã ëâÉíí á êÉÖá ~î 
pí~íÉåë ^êÄÉíëä∏ëÜÉíëâçããáëáçå ìåÇÉê NVMMJí~äÉíK aÉ ëÉå~êÉ 
ä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖ∏ê áåíÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ãÉå áåÖ™ê ëçã âçãéçåÉåíÉê á 
ä~åÇëâ~éÉíë âìäíìêãáäà∏ çÅÜ â~å çãÑ~íí~ë ~î çäáâ~ ÑçêãÉê ~î ä~ÖëâóÇÇK 
ríêÉÇåáåÖÉå î~ê Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î ÇÉí ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î é~êâÉêáåÖëéä~íëK

üê
OMMO

páÇ~ QMO çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç OOTWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ QMP çÑ QVS



^fp kê
ON

k~ãåLéä~íë
eáÇáåÖÉ ãÑäK

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ tÉëíáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ N çÅÜ O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñä~íã~êâëÖê~îI Äçéä~íëI ëâ®êîëíÉåëÑ∏êÉâçãëíI Ü®Öå~Ç ~åå~åI ê∏àÇ~ óíçêI 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI Ñçëëáä ™âÉêI Ö™êÇëíçãíI î®ÖÄ~åâI Ää®ëíÉêìÖåI 
ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíI ÄÉêÖëÜáëíçêáëâ ä®ãåáåÖI ä∏ëÑóåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI íáÇáÖ 
ãÉÇÉäíáÇI ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^åã®ä~å ~î ìíÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖ áååÉÜ™ääÉê ÉåÇ~ëí Éå ìééê®âåáåÖ ~î 
é™íê®ÑÑ~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖëíóéÉêW Ñä~íã~êâëÖê~îI Äçéä~íëÖêçé~ê Eã™åÖ~FI 
âçâÖêçéI Ü®êÇ~ê Eã™åÖ~FI ëâ®êîëíÉåëÑ∏êÉâçãëí Eã™åÖ~FI ëíçäéÜ™ä 
Eã™åÖ~FI Ü®Öå~Ç ~åå~åI ê∏àÇ~ óíçê Eã™åÖ~FI ê∏àåáåÖëê∏ëÉå Eã™åÖ~FI 
Ñçëëáä ™âÉêI Ö™êÇëíçãíI î®ÖÄ~åâ~êI Ää®ëíÉêìÖå EÑäÉê~FI ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíI 
ÄÉêÖëÜáëíçêáëâ ä®ãåáåÖI ä∏ëÑóåÇK xcçêåä®ãåáåÖëåìããÉê ®ê Éà êÉÇçîáë~ÇÉ 
~åå~í ®å é™ â~êíëéÉÅá~äÉêI çÅÜ ÇÉí Ñê~ãÖ™ê áåíÉ íáää îáäâÉå ëçÅâÉå 
êÉëéÉâíáîÉ Ñçêåä®ãåáåÖëåìããÉê Ü∏êzK

üê
OMMO

páÇ~ QMQ çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà êÉÇçîáë~ÇÉ ëçÅâÉåîáë £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉI ãÑä

páÇ~ QMR çÑ QVS



^fp kê
SP

k~ãåLéä~íë
âîK pî®êÇÄ®ê~êÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI à®êå™äÇÉê

cóåÇ
ëâê~éçêI ëé™å çÅÜ ~îëä~Ö ~î âî~êíëI Ñäáåí~ çÅÜ çäáâ~ ÄÉêÖ~êíÉêI Äê®åÇ~ 
ÄÉåI ëä~ÖÖI ìÖåëî®ÖÖ~ê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~ÇÉ ÄóÖÖ~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~î ê~® TPI âî~êíÉêÉí pî®êÇÄ®ê~êÉåI h~êäëâçÖ~K råÇÉê ÇÉí éä∏àÇ~ 
ã~íàçêÇëä~ÖêÉí Ñ~ååë Éíí ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ ä~ÖÉê ãÉÇ ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíëI Ñäáåí~ 
çÅÜ çäáâ~ ÄÉêÖ~êíÉê ë~ãí Äê®åÇ~ ÄÉåK cóåÇÉåë Ñ∏êÇÉäåáåÖ Ñ∏êÉÑ~ääÉê 
~îëéÉÖä~ Äçéä~íëÉåë áåêÉ ëíêìâíìêI Ää~åÇ ~åå~í ™íÉêÑ~ååë âî~êíëëâê~éçê 
áåçã Éå ~îÖê®åë~Ç óí~K sáÇ ëáÇ~å ~î ëíÉå™äÇÉêëÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ãÉí~ääÜ~åíÉêáåÖ ë™ëçã ìÖåî®ÖÖëÑê~ÖãÉåí çÅÜ Ää®ëíëä~ÖÖ 
áåçã Éå ÄÉÖê®åë~Ç ÇÉä ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉåK

üê
OMMO

páÇ~ QMS çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h~êäëâçÖ~ TPWN £êÉÄêç s®êãä~åÇ h~êäëâçÖ~

páÇ~ QMT çÑ QVS



^fp kê
SO

k~ãåLéä~íë
qóÄÄäÉI qóÄÄäÉ Äóíçãí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bÄÄ~ hå~ÄÉ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìãI à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëä~ÖÖI Öä~ëI ëéáâ~êI î®îíóåÖÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç ìíîáÇÖåáåÖ ~î ^äãÄó âóêâçÖ™êÇ Ü~ê Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏êíë ~î qóÄÄäÉ ÄóíçãíK 
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã ^äãÄó âóêâ~ é™ Éå Ü∏àÇ 
ëçã ëäìíí~ê ãçí ëóÇî®ëíK p~ãã~åä~Öí ÇêçÖë ÑÉã éêçîëÅÜ~âí ãÉÇ Éå 
íçí~ä ä®åÖÇ ~î PQM ãÉíÉêK _ä~åÇ ÇÉ QM ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Ñáååë Äêìåå~êI ÇáâÉå I Öêçé~êI Ü®êÇ~êI ä~ÖÉêêÉëíÉêI ëçíÑä®Åâ~êI ëíçäéÜ™ä 
ë~ãí Éå ëíÉåëíê®åÖLî~ääK oÉëìäí~íÉå Ñê™å Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™îáë~ê ~íí 
çãê™ÇÉí î~êáí ÄÉÄóÖÖí êÉÇ~å ìåÇÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇI â~åëâÉ êÉÇ~å ìåÇÉê 
ëíÉå™äÇÉêK qî™ âÉê~ãáâëâ®êîçê ~î åÉçäáíáëâ â~ê~âí®ê Eíê~ííÄ®Ö~êÉ\F 
Üáíí~ÇÉë á Éíí âìäíìêä~ÖÉê ëçã ëíê~íáÖê~Ñáëâí ä™Ö ìåÇÉê Éíí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ 
âçåëíêìâíáçåëêÉëíÉê ëçã ÉåäáÖí ÑóåÇã~íÉêá~äÉí Ü∏ê íáää ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ 
íáÇK hçåëíêìâíáçåëêÉëíÉêå~ â~å ìíÖ∏ê~ êÉëíÉêå~ ~î Éå ÄóëãÉÇà~K rí∏îÉê 
ÇÉíí~ Üáíí~ÇÉë Éå î®îíóåÖÇ á Éå Öêçé ëçã íóÇÉê é™ ~íí éä~íëÉå î~êáí 
ÄÉÄçÇÇ ìåÇÉê à®êå™äÇÉêåK

üê
OMMO

páÇ~ QMU çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç NRVWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ QMV çÑ QVS



^fp kê
RT

k~ãåLéä~íë
_ÉêÖäìåÇ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ N çÅÜ O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Éà Ñçêåä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
ríêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î ~åëäìíåáåÖëî®Ö íáää åó~ bNUK fåÖ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç ëí~Ç

páÇ~ QNM çÑ QVS



^fp kê
RU

k~ãåLéä~íë
^äãÄóI k®ëÄó Äóíçãí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
dìåä∏Ö dê~åÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äóíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Öä~ëI ÄÉåI à®êåÑ∏êÉã™äI âêáíéáéçê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå áåçã Éå ÇÉä ~î ê~® OMRI 
k®ëÄó ÄóíçãíI Ü~ê Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏êíë é™ éä~íëÉåK p~ãã~åä~Öí 
ÇêçÖë NN ëÅÜ~âíI î~êîáÇ ã~å âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ ~íí ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î 
çãê™ÇÉí î~ê ëí∏êí ~î ëÉåíáÇ~ áåÖêÉéé á Ñçêã ~î â®ää~êÉI ëçéÖêçé~ê çÅÜ 
é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêK jÉää~å ëí∏êåáåÖ~êå~ Ñê~ãâçã Éåëí~â~ Öê™Ñ®êÖ~ÇÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI ë™î®ä ã∏àäáÖ~ ëíçäéÜ™ä ëçã Öêçé~êK fåÖÉå ~î 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ áååÉÜ∏ää ~åå~í ®å íÉÖÉäâêçëë çÅÜ â~å ®îÉå ÇÉ î~ê~ 
ëÉåíáÇ~K fåçã Éå ãáåÇêÉ çê∏êÇ óí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëíçêí ~åí~ä ëíÉåäóÑí 
Eå®êã~êÉ SM ëíóÅâÉåFK f ÑóääåáåÖÉå ä™Ö ÑóåÇ ëçã â~å Ç~íÉê~ë íáää NTMMJ
í~äK ví~å Ä∏ê Ü~ ê∏àíë å™Öçå Ö™åÖ ìåÇÉê ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇ á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÜìëÄóÖÖå~íáçå ÉääÉê çÇäáåÖK

üê
OMMO

páÇ~ QNN çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç OMRWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ QNO çÑ QVS



^fp kê
RV

k~ãåLéä~íë
âîK pçêâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räêáâ~ t~ääÉÄçã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI à®êåJ çÅÜ âçéé~êÑ∏êÉã™äI âêáíéáéçêI Öä~ëI íê®Ñ∏êÉã™äI 
å®îÉêëâçêI çëíêçåëâ~äI ãóåíK

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Äçëí~ÇëÄóÖÖå~íáçå Ü~ê Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖÉåçãÑ∏êíë á hî pçêâÉåI e~ãåéä~åI £êÉÄêç ëí~ÇK 
lãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉ Ñ∏êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Éå é~êâÉêáåÖëéä~íë ãÉå Ü~ê 
íáÇáÖ~êÉ Üóëí Éíí Ü~åíîÉêâ~êâî~êíÉê ãÉÇ NUMMJí~äëÄÉÄóÖÖÉäëÉK 
qçéçÖê~Ñáëâí ëÉíí ®ê çãê™ÇÉí êÉä~íáîí éä~åíI ãÉÇ Éå ëî~Ö ëäìííåáåÖ åÉÇ 
ãçí pî~êí™åK

hî~êíÉêÉí äáÖÖÉê éêÉÅáë á ìíâ~åíÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖ o^û UPI £êÉÄêç ëí~ÇK 
cê~ã íáää NSMMJí~äÉíë Ñ∏êëí~ ÇÉÅÉååáÉê åóííà~ÇÉë çãê™ÇÉí ÇÉäë ëçã 
ëäçííëíê®ÇÖ™êÇI ÇÉäë Ñ∏ê éêáî~í ®ÖÇ~ ™âê~êI â™äÖ™êÇ~ê çÅÜ êìÇÇ~ãã~êK üê 
NSQM ~åä~ÇÉë Ü®ê é™ âìåÖäáÖ ÄÉÑ~ääåáåÖ p∏Çê~ pãÉÇàÉÄ~ÅâÉåI ãÉÇ 
Äçëí®ÇÉê çÅÜ îÉêâëí®ÇÉê ™í ÇÉ î~éÉåëãÉÇÉê ëçã ~êÄÉí~ÇÉ Ñ∏ê £êÉÄêç 
î~éÉåÑ~âíçêáK båäáÖí ëâêáÑíäáÖ~ â®ääçê çÅÜ â~êíã~íÉêá~ä Ñê™å íáÇÉå 
çãÑ~íí~ë ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí ~î íêÉ íçãíÉêI îáäâ~ Ü~ê ÄÉÄçííë ~î Ää ~ 
ä™ëJ çÅÜ éáéëãÉÇÉê ë~ãí íóÖã~â~êÉ ãÉÇ Ñ~ãáäàÉêK

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãÖáÅâ ~íí ëíçê~ ÇÉä~ê ~î óí~å Ü~ÇÉ ëí∏êíë ~î 
ëÉåíáÇ~ â®ää~êÉI ê∏êJ çÅÜ â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ~ê ë~ãí åÉÇÖê®îÇ~ çäàÉí~åâ~êK 

üê
OMMO

páÇ~ QNP çÑ QVS



jÉää~å ÇÉ ëí∏êÇ~ óíçêå~ Ñê~ãâçã ãáåÇêÉ çãê™ÇÉå ãÉÇ âî~êäáÖÖ~åÇÉ 
âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê™å NSMMJ çÅÜ NTMMJí~äÉåI á îáäâ~ ÇÉå 
çî~å å®ãåÇ~ íçãíëíêìâíìêÉå âìåÇÉ ëâ∏åà~ëK i®åÖë çãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ëáÇ~ 
Ñ~ååë Éå íóÇäáÖ åçêÇJëóÇäáÖ î®Öëíê®ÅâåáåÖ ãÉÇ ÄÉä®ÖÖåáåÖ ~î ëä~ÖÖI 
êáëÄ®ÇÇ~ê çÅÜ Öêìë á ÑäÉê~ çãÖ™åÖ~êK s®ÖÉå â~åí~ÇÉë á ∏ëíÉê ~î Éå íêçäáÖ 
íçãíÖê®åë ã~êâÉê~Ç ãÉÇ ëíÉå~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK m™ ÇÉå ë∏Çê~ ~î íçãíÉêå~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê Éå ëãÉÇà~ ãÉÇ íóÇäáÖ~ ëé™ê ÉÑíÉê ®ëëà~I 
ëí®Ç çÅÜ ëä~ÖÖî~êéK e®ê Ñ~ååë ®îÉå ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê íî™ óåÖêÉ íêçäáÖ~ 
Äçëí~ÇëÜìëK jÉää~å ÇÉå ë∏Çê~ çÅÜ ÇÉå ãáííÉêëí~ ~î íçãíÉêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
íî™ ëíçê~ ~îÑ~ääëÖêçé~ê ãÉÇ íî®êëÖ™ÉåÇÉ Ö®êÇëÖ™êÇëäáâå~åÇÉ 
íê®âçåëíêìâíáçåÉê á ÄçííÉåK dêçé~êå~ áååÉÜ∏ää ëíçê~ ã®åÖÇÉê Ö∏ÇëÉäI êáë 
çÅÜ âîáëí~ê ë~ãí ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâ à®êåJ çÅÜ íê®Ñ∏êÉã™äI ë™Ö~í ÄÉå çÅÜ 
å®îÉêëâçêK f î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë çÇäáåÖëä~ÖÉêI 
ãÉÇ~å ÇÉí á ÇÉí åçêê~ çãê™ÇÉí ÉåÄ~êí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëÉåíáÇ~ Öêçé~ê çÅÜ 
ëíçäéÜ™ä á ÇÉå çê∏êÇ~ äÉê~åK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ QNQ çÑ QVS



^fp kê
PQ

k~ãåLéä~íë
jçëà∏ âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ N çÅÜ O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
qáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI ëÉååÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î ìíîáÇÖåáåÖ ~î âóêâçÖ™êÇK 
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê Åáêâ~ RJOOR ñ NMJUR EksJp£F ãÉíÉê ëíçêí çÅÜ 
äáÖÖÉê é™ âê∏åÉí ~î ÇÉå Ñçêåä®ãåáåÖëêáâ~ jçëà∏™ëÉå ÇáêÉâí åçêê çÅÜ 
∏ëíÉê çã jçëà∏ ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâ~K ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ é™ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇ EåÉçäáíáâìã çÅÜ à®êå™äÇÉêF ë~ãí 
ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ çÅÜ åó~êÉ íáÇK bíí çãê™ÇÉ áååÉëäìíÉê 
ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ë~ãíäáÖ~ éÉêáçÇÉê Eê~® RUF çÅÜ íáää ÇÉíí~ âçããÉê Éå 
ãáåÇêÉ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë Eê~® RVFK xm™ Ää~åâÉííÉå å®ãåë ê~® RUWNJPK 
RUWO çÅÜ P Ñáååë ÇçÅâ Éà ãÉÇ á cjfpz

üê
OMMP

páÇ~ QNR çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ RUWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

jçëà∏ RVWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

páÇ~ QNS çÑ QVS



^fp kê
PP

k~ãåLéä~íë
jçëà∏ âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ÇàìêÄÉåI à®êåÑ∏êÉã™äI Öä~ëI âÉê~ãáâ EÑê®ãëí ÄäóÖä~ëÉê~í ê∏ÇÖçÇëF

_ÉëâêáîåáåÖ
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î 
Ñà®êêî®êãÉ é™ jçëà∏™ëÉåI áåîáÇ jçëà∏ ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâ~K 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éíí Åáêâ~ NQM ãÉíÉê ä™åÖí çÅÜ MIUJP ãÉíÉê 
ÄêÉíí é~êíá ëçã ä™Ö á Ö~íìJ çÅÜ íçãíã~êâK pÅÜ~âíÉí î~ê Åáêâ~ MITRJNIQ 
ãÉíÉê ÇàìéíK ^îëåáííÉí ìíãÉÇ ™ëâê∏åÉíI îáÇ Ñ∏êë~ãäáåÖëÜÉããÉíI îáë~ÇÉ 
é™ âìäíìêä~ÖÉê Eìéé íáää Åáêâ~ MIQ ãÉíÉê íàçÅâ~F çÅÜ âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ 
~îëåáíí ãÉÇ âçåëíêìâíáçåÉê EëíçäéÜ™ä çÅÜ ÖêçéFK ^î ÑóåÇ â~å å®ãå~ë 
ÇàìêÄÉåI à®êåÑ∏êÉã™äI Öä~ë çÅÜ âÉê~ãáâ EÑê®ãëí ÄäóÖä~ëÉê~í ê∏ÇÖçÇëFK 
ríáÑê™å âÉê~ãáâÉå â~å âìäíìêä~ÖêÉå ëçã ®äÇëí Ç~íÉê~ë íáää NSMMJí~äÉíK 
hìäíìêä~ÖêÉå Ü~ê Ñ∏êíë íáää Ñçêåä®ãåáåÖ ê~® RUI çãê™ÇÉ ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê 
Ñê™å Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ çÅÜ ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK f ∏ëíëäìííåáåÖÉå ~î 
jçëà∏™ëÉå ÄÉê∏êÇÉë ÜìîìÇë~âäáÖÉå Éå Ñ∏êÉ ÇÉíí~ Öêìëí®âí çÅÜ Ü®ê 
Ñ∏êÉâçã Ää~åÇ ~åå~í é™Ñ∏êí ã~íÉêá~ä ~î ãçÇÉêå íóéK xm™ Ää~åâÉííÉå 
å®ãåë ê~® RUWNJPK RUWO çÅÜ P Ñáååë ÇçÅâ Éà ãÉÇ á cjfpz

üê
OMMP

páÇ~ QNT çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ RUWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

páÇ~ QNU çÑ QVS



^fp kê
PV

k~ãåLéä~íë
m~äãÄçÜìäíI p∏êÄó ãÑäK

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI Äçéä~íëÖêçé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
m™ ÖêìåÇ ~î ~íí £êÉÄêç âçããìå ~îëÉê í~ ã~êâ á ~åëéê™â ëçã 
áåÇìëíêáçãê™ÇÉ ÖàçêÇÉ rs _ÉêÖëä~ÖÉå Éå ìíêÉÇåáåÖ áåçã ÄÉê∏êí çãê™ÇÉK 
ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Åáêâ~ SMM MMM ãO ëâçÖ çÅÜ ™âÉêã~êâ î®ëíÉê çã 
£êÉÄêç™ëÉåK fåçã ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ áåÇìëíêáçãê™ÇÉí Ñáååë íî™ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI ÇÉí Éå~ á ~åëäìíåáåÖ íáää ®äÇêÉ ™âÉêóíçêK sáÇ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖ 
é™ ä®ãéäáÖ~ Äçéä~íëä®ÖÉå Ñê~ãâçã íî™ ÇáÑÑìë~ Öêçé~ê ~î ~ääã®åí 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ NNWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

£êÉÄêç STWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ QNV çÑ QVS



^fp kê
OM

k~ãåLéä~íë
j™êíÉåëíçêéI i∏î™ë~Öêìîçêå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öêìîçãê™ÇÉ çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
s®ÖîÉêâÉí oÉÖáçå j®ä~êÇ~äÉå Ü~ê Ñ∏ê ~îëáâí ~íí ÄóÖÖ~ bìêçé~î®Ö NU á 
åó ëíê®ÅâåáåÖ ãÉää~å £êÉÄêç çÅÜ iÉâÜóíí~å á k®êâÉK fåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå 
j™êíÉåëíçêé PWN ãÉÇ ÑäÉê~I eáÇáåÖÉ ëçÅâÉå çÅÜ iÉâÉÄÉêÖë âçêåãìåI 
ÄÉê∏êë Éå Ñçêåä®ãåáåÖ á Ñçêã ~î i∏î™ë~Öêìîçêå~ Eo^û NSFK bÑíÉê ÄÉëäìí 
~î i®åëëíóêÉäëÉå á £êÉÄêç ä®å ÖÉåçãÑ∏êÇÉ oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rs 
_ÉêÖëä~ÖÉå ìåÇÉê ëçãã~êÉå çÅÜ Ü∏ëíÉå ™ê OMMP Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK f Ñ®äí~êÄÉíÉí Ü~ê çÅâë™ áåÖ™íí ~êâáîJ çÅÜ â~êíëíìÇáÉêK 
i∏î™ë~Öêìîçêå~ äáÖÖÉê é™ Éå ãÉÇ Ää~åÇëâçÖ ÄÉî®ñí ÄÉêÖëÜ∏àÇ ë~ãí íáää 
ÇÉåå~ ~åëäìí~åÇÉ óíçêK aÉ ëÉå~êÉ ìíÖ∏êë ÇÉäë ~î Ñ∏êÉ ÇÉíí~ ™âÉêã~êâ 
EëâçÖÄÉî®ñíFI ÇÉäë ëâçÖëíÉêê®åÖ EáÖÉåî®ñ~åÇÉ ÜóÖÖÉFK dêìîçãê™ÇÉí 
áåÖ™ê á iÉâÉÄÉêÖëä~ÖÉå ëçã Ñáååë ëâêáÑíäáÖí ÄÉä~ÖÇ ÖÉåçã Éíí ÄêÉî Ñê™å ™ê 
NQRUK

s®ÖâçêêáÇçêÉå ®ê á ~âíìÉääí ~îëåáíí Åáêâ~ QMJSM ãÉíÉê ÄêÉÇ çÅÜ ëâ®ê ê~âí 
áÖÉåçã Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉíI Åáêâ~ NRMñRJTR EksJp£F ãÉíÉê ëíçêí 
ë~ãí ãçíëî~ê~åÇÉ ÇêóÖí UOMM âî~Çê~íãÉíÉêK aÉí ëÉå~êÉ ÄÉê∏ê ®îÉå óíçê 
é™ ∏ãëÉ ëáÇçê çã éä~åÉê~Ç î®Öëíê®ÅâåáåÖK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
â~êíÉê~ÇÉë ÜÉä~ Öêìîçãê™ÇÉí ãÉÇ~å ÇÉ Ñóëáëâ~ ã~êâáåÖêÉééÉå EëÅÜ~âíF 

üê
OMMP

páÇ~ QOM çÑ QVS



ÄÉÖê®åë~ÇÉë íáää éä~åÉê~í î®Ö~îëåáííK k®êçãê™ÇÉí íáää i∏î™ë~Öêìîçêå~ 
î~ê çÅâë™ Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖK

m™ Éå ëíçêëâáÑíÉëâ~êí~ ∏îÉê j™êíÉåëíçêéë ëâçÖ Ñê™å ™ê NUNR Ñáååë Éå 
ã~êâÉêáåÖ Ñ∏ê Öêìî~ Ç®ê i∏î™ë~Öêìîçêå~ áÇ~Ö äáÖÖÉêK h~êí~å Ü~ê çÅâë™ 
åçíÉêáåÖ~ê çã óííÉêäáÖ~êÉ Öêìîçê á å®êçãê™ÇÉíK aÉí Ñê~ãÖ™ê áåíÉ çã 
Öêìîçêå~ Ç™ î~ê á ÇêáÑíK dÉåçã ?oÉä~íáçåÉê çã ÄÉêÖîÉêâÉå á £êÉÄêç ä®å 
™ê NSUQ? îÉí îá ~íí ?i∏Ñ™ëÉÖêìÑï~å? é™ j™êíÉåëíçêéë ã~êâ Äê∏íë ™ê 
NSTNK sáäâÉå Öêìî~ ëçã ~îëÉë ®ê çâä~êíI ãÉå ìíáÑê™å å~ãåÉí ëâìääÉ ÇÉí 
âìåå~ î~ê~ i∏î™ë~Öêìîçêå~ ÉääÉê ÇÉ å®êÄÉä®Öå~ i∏î™ëÖêìîçêå~K

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ê ~íí ÇÉí áåçã Öêìîçãê™ÇÉí Ñáååë ™íí~ ÖêìîÜ™ä 
çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää ë~ãíäáÖ~ ìíçã Éíí äáÖÖÉê ÇÉí î~êé ãÉÇ ëâêçíëíÉåK qáää 
ÇÉíí~ ëâ~ ä®ÖÖ~ë å™Öê~ ëâ®êéåáåÖ~ê ë~ãí Éå Ü~åÇÑìää Ñ∏êãçÇ~ÇÉ 
éêçëéÉâíÉêáåÖëÖêçé~êK rí∏îÉê ÇÉíí~ Ñ∏êÉâçããÉê ÇÉí ëã®êêÉ ~åë~ãäáåÖ~ê 
ãÉÇ ëâêçíëíÉåK dêìîÜ™äÉå ®ê î~ííÉåÑóääÇ~I Åáêâ~ QJPR ãÉíÉê ëíçê~ çÅÜ 
ëçã Çàìé~ëí âå~ééí NM ãÉíÉêK fåíáää ÇÉí ëí∏êëí~ ÖêìîÜ™äÉí Ñáååë êÉëíÉêå~ 
~î Éå î~åÇêáåÖK aÉå ~åí~ë Ü~ Çêáîáí Éíí ëéÉä ëçã ~åî®åíë Ñ∏ê ~íí Ñ™ ìéé 
Öê™ÄÉêÖ çÅÜ ã~äãI ãÉå â~åëâÉ çÅâë™ Ñ∏êëÉíí éìãé~åçêÇåáåÖ~ê ãÉÇ 
âê~ÑíK cê™å Éíí ëâêçíëíÉåëî~êé Ü~ê îá Éíí ÑìåÇ~ãÉåí ëçã â~å Ü~ áåÖ™íí á 
Éå îáåëÅÜ ∏îÉê Éíí ÖêìîÜ™äK ^î ~ääí ~íí Ç∏ã~ ®ê ÇÉí à®êåã~äã Eã~ÖåÉíáíI 
ëî~êíã~äãF ëçã Äêìíáíë Ñê™å Éå ä™åÖëã~ä ã~äãâêçééK c~ëí ÄÉêÖ ëóåë áåíÉ 
á ~ää~ ÖêìîÜ™äI ìí~å ∏îÉêëí äáÖÖÉê î~åäáÖÉå ëíÉå~ê çÅÜ ëí∏êêÉ ÄäçÅâ á 
ëáÇçêå~K aÉí Ñ~ëí~ ÄÉêÖ ëçã ëíìÇÉê~íë ®ê ÖÉåçãÖ™ÉåÇÉ ëéê∏íí çÅÜ 
Ñ∏êÉÑ~ääÉê ~íí Ü~ î~êáí êÉä~íáîí ä®íí ~íí Äêóí~K bíí ëíçêí ~åí~ä ëíÉå~ê á 
î~êéÜ∏Ö~êå~ Ü~ê Ü~åÇÄçêê~ÇÉ Ü™äI îáäâÉí íóÇÉê é™ ~íí ÄçêêåáåÖÉå á ëáÖ 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ü~ê î~êáí Éå ãÉíçÇ Ñ∏ê ~íí ëéê®Åâ~ ÄÉêÖÉíK k™Öê~ íÉÅâÉå é™ 
íáääã~âåáåÖ Ñ~ååë áåíÉ á ëíìÇÉê~ÇÉ ~îëåáííK

fåçã Öêìîçãê™ÇÉí äáÖÖÉê ÇÉí íêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê î~êÇÉê~ Éå 
ëãÉÇà~I Éå Ñ∏êãçÇ~Ç ÉâçåçãáÄóÖÖå~Ç çÅÜ Éå â®ää~êÉK aÉí ®ê ÉåÇ~ëí ÇÉå 
Ñ∏êëíå®ãåÇ~ ëçã çãÑ~íí~íë ~î Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK pãÉÇà~å ®ê ÜÉäí ÉääÉê 
ÇÉäîáë ~åä~ÖÇ é™ Éíí ëâêçíëíÉåëî~êé çÅÜ Ü~ê Éå âê~ÑíáÖí ÖêìåÇ ë~ãí 
î®ÖÖ~ê ~î ëâêçíëíÉå EÇÉí áåÖ™ê ®îÉå ã~äãëíóÅâÉå á âçåëíêìâíáçåÉåFK 
fåî®åÇáÖí ÇçãáåÉê~ë ìíêóããÉí ~î Éå ®ëëà~K f ~åëäìíåáåÖ íáää ëãÉÇà~å ®ê 
çãê™ÇÉí ÇÉäîáë ÄÉã®åÖí ãÉÇ ëãáÇÉëëä~ÖÖ çÅÜ íê®âçäK kçêÇ∏ëí çã 
ëãÉÇà~å äáÖÖÉê Ñáåâêçëë~í ÄÉêÖ ãÉÇ áåëä~Ö ~î ã~äã çÅÜ éä~íëÉå Ü~ê 
~åî®åíë Ñ∏ê ëâê®ÇåáåÖI ÇÉí îáää ë®Ö~ ~íí ëáÇçÄÉêÖ çÅÜ ã~äã Ü~ê 
ëÉé~êÉê~íëK aêóÖí íáç ãÉíÉê ë∏ÇÉê çã ëãÉÇà~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
âçäåáåÖëÖêçé ëçã ~åí~ë Ü∏ê~ íáää ÇÉåë~ãã~K bâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉå 
ÇçãáåÉê~ë ~î Éíí ãóÅâÉí ëíçêí ëéáëÑìåÇ~ãÉåí çÅÜ Ü~ê Ç®êÑ∏ê áåíÉ 
ÄÉÇ∏ãíë ëçã Éíí Äçëí~ÇëÜìëK h®ää~êÉå äáÖÖÉê áåÖê®îÇLìééãìê~Ç á Éíí ~î 
ëâêçíëíÉåëî~êéÉå íáää ÇÉí ëí∏êëí~ ÖêìîÜ™äÉíK _ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ â~å 
~åí~ë Ü~ Éå éêáã®ê âçééäáåÖ íáää ÖêìîÇêáÑíÉåI ãÉå ÇÉí ®ê çÅâë™ ã∏àäáÖí 
~íí éä~íëÉå ìíåóííà~íë Ñ∏ê ~åÇê~ ~âíáîáíÉíÉê ÉÑíÉê ÇÉí ~íí ã~äãÄêóíåáåÖÉå 
ìééÜ∏êíK

sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë ë∏âëÅÜ~âí á ëâêçíëíÉåëî~êéI áåçã çÅÜ á 
~åëäìíåáåÖ íáää ëãÉÇà~å ë~ãí é™ ~åÇê~ ëíê~íÉÖáëâí î~äÇ~ éìåâíÉê Ñ∏ê ~íí 
Ñ™åÖ~ ìéé ëíê~íáÖê~ÑáI ÉîÉåíìÉää~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ~åÇê~ ìåÇÉê ã~êâ 

páÇ~ QON çÑ QVS



ÇçäÇ~ âçåëíêìâíáçåÉêK pâêçíëíÉåëî~êéÉå î~ê ëçã íàçÅâ~ëí NIO ãÉíÉê çÅÜ 
ìééîáë~ÇÉ ÇÉäîáë Éå íóÇäáÖ ëíê~íáÖê~Ñáëâ ëâáâíåáåÖ á ~îëåáííÉí åçêÇ∏ëí çã 
ëãÉÇà~åK aÉí Ö™ê ÇçÅâ áåíÉ ~íí ìíí~ä~ ëáÖ çã íáÇëÇáÑÑÉêÉåëÉå Ñ~ëÉêå~ 
ÉãÉää~åK

cê™å âçäåáåÖëÖêçéI ëâêçíëíÉåëî~êé çÅÜ ëãÉÇà~ íáääî~ê~íçÖë íê®âçä Ñ∏ê 
NQ`JÇ~íÉêáåÖK aÉí éêÉäáãáå®ê~ êÉëìäí~íÉí íóÇÉê Ñê®ãëí é™ NTMMJí~äK 
dêìî~å Ä∏ê ìééëâ~ííåáåÖëîáë áåíÉ Ü~ ÄÉ~êÄÉí~íë ÉÑíÉê NUMMJí~äÉíë ãáííK

£ëíI åçêÇ∏ëí çÅÜ åçêê çã Öêìîçãê™ÇÉí äáÖÖÉê î~êÇÉê~ Éå 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖK aÉå ëÉå~êÉ ãÉÇ Éå å®êäáÖÖ~åÇÉ â®ää~êÖêçéK aÉ íî™ 
Ñ∏êëíå®ãåÇ~ í~åÖÉê~ê ÉääÉê ÄÉê∏ê ã~êÖáåÉääí î®Öçãê™ÇÉíI ãÉÇ~å ÇÉå á 
åçêê äáÖÖÉê ìí~åÑ∏ê ÇÉíí~K eìëÖêìåÇÉå á åçêÇ∏ëí Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ìééÄìêáí Éå 
ëíìÖ~ ëçã åì äáÖÖÉê ∏ëíÉê çã Öêìîçãê™ÇÉíK _óÖÖå~ÇÉå Ñäóíí~ÇÉë íáää ëáíí 
åó~ ä®ÖÉ ìåÇÉê ~åÇê~ Ü®äÑíÉå ~î NVMMJí~äÉíK aÉå ∏ëíê~ ÜìëÖêìåÇÉå 
íçäâ~ë ëçã êÉëíÉê ~î Éíí Äçëí~ÇëÜìëI ãÉÇ~å ÇÉå á åçêê ®ê ãÉê 
ëî™êÄÉÇ∏ãÇK aÉí Üáëíçêáëâ~ â~êíã~íÉêá~äÉí Ñê™å NUMMJí~äÉí ìééîáë~ê 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á çãê™ÇÉíI ãÉå áåíÉ Éñ~âí é™ ÇÉ ~âíìÉää~ éä~íëÉêå~K aÉ 
ëÅÜ~âí ëçã Öê®îÇÉë á ~åëäìíåáåÖ íáää ÜìëÖêìåÇÉêå~ Ö~î áåÖÉå î®ÖäÉÇåáåÖ 
Ñ∏ê Ç~íÉêáåÖ ~î ÇÉë~ãã~K _ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ Ä∏ê ÄÉíê~âí~ë ëçã Éå 
ÇÉä ~î Ñçêåä®ãåáåÖëJ çÅÜ âìäíìêãáäà∏å îáÇ i∏î™ë~Öêìîçêå~K

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î i∏î™ë~Öêìîçêå~ Ü~ê çÅâë™ ëóÑí~í íáää ~íí í~ Ñê~ã 
ä®ãéäáÖ~ ãÉíçÇÉê Ñ∏ê ÉîÉåíìÉää~ Ñçêíë~íí~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK mÉêëçå~ä Ñê™å 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíë dÉç~êâÉçäçÖáëâ~ i~Äçê~íçêáìã Ed^iF á rééë~ä~ 
ÇÉäíçÖ îáÇ Ñ®äí~êÄÉíÉí Ñ∏ê ~íí ä®ãå~ ÖÉç~êâÉçäçÖáëâ~ ëóåéìåâíÉêI ìíÑ∏ê~ 
îáëë~ ãáåÉê~äçÖáëâ~ ëíìÇáÉê ë~ãí ~íí Äáëí™ îáÇ ÇÉå ÄÉêÖëÜáëíçêáëâ~ 
íçäâåáåÖÉåK

f pîÉêáÖÉ ®ê ÇÉí Ñ™ Öêìîãáäà∏Éê ëçã Ü~ê ìåÇÉêë∏âíë ~êâÉçäçÖáëâí î~Ç 
Ö®ääÉê ëà®äî~ Öêìîçãê™ÇÉíK s~åäáÖÉå ëìÇÇ~ê ÄêóíåáåÖÉå ÉÑíÉêÜ~åÇ ìí 
ëé™êÉå ÉÑíÉê ÇÉ ®äÇëí~ Ñ~ëÉêå~K p™ Ü~ê ë®âÉêäáÖÉå çÅâë™ ÇÉäîáë ëâÉíí Ü®êK 
s~Ç ëçã Ö∏ê i∏î™ë~Öêìîçêå~ î®êÇÉÑìää~ ®ê ~íí áåÖÉå ÖêìîÄêóíåáåÖ ëâÉíí 
ìåÇÉê ãçÇÉêå íáÇK e®ê Ñáååë ~ääíë™ Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê ~íí Ñ™åÖ~ ìéé ®äÇêÉ 
ÄêóíåáåÖëíÉâåáâÉê çÅÜ ~åÇê~ ãÉÇ ÖêìîîÉêâë~ãÜÉí Ñ∏êÉå~ÇÉ íÉâåáâÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eáÇáåÖÉ NSWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

páÇ~ QOO çÑ QVS



^fp kê
RQ

k~ãåLéä~íë
^äãÄó âóêâçÖ™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉää~ååÉçäáíáâìãI îáâáåÖ~íáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EÖêçéâÉê~ãáâI à®êå™äÇÉêëâÉê~ãáâI ê∏ÇÄê®åå~åÇÉ äÉêÖçÇëFI 
Äê®åÇ~ ÄÉåI ëä~ÖÉå Ñäáåí~ çÅÜ âî~êíëI ëíÉåÑ∏êÉã™äI î®îíóåÖÇëÑê~ÖãÉåíI 
äÉêâäáåáåÖI Ñ∏åëíÉê çÅÜ ÄìíÉäàÖä~ëI âêáíéáéëÑê~ÖãÉåíI ëä~ÖÖI ëéáâI ÄÉëä~ÖI 
çáÇÉåíáÑáÉêÄ~ê~ à®êåÑ∏êÉã™äI çÄê®åÇ~ ÄÉåK

_ÉëâêáîåáåÖ
päìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉä ~î ê~® NRVI Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î ìíîáÇÖåáåÖ ~î ^äãÄó 
âóêâçÖ™êÇK píÉå™äÇÉêëä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î Éå ÖêçéâÉê~ãáëâ Äçéä~íë 
ëçã î~êë ìíëíê®ÅâåáåÖ á ÜìîìÇë~â î~ê ÄÉÖê®åë~Ç íáää çãê™ÇÉíë Ü∏ÖêÉ 
äáÖÖ~åÇÉ é~êíáÉê á ëÅÜ~âíÉíë ∏ëíê~ ÇÉäK píÉå™äÇÉêëä®ãåáåÖ~êå~ Ü~ê Ñçêíë~íí 
åçêêìí áå é™ ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ âóêâçÖ™êÇÉåI çÅÜ ã∏àäáÖÉå ®îÉå å™Öçí ä®åÖêÉ 
™í ëóÇçëíK _çéä~íëÉå ÄÉëíçÇ ÇÉäë ~î Éíí ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ ëâáâí á ãçê®åÉåI ÇÉäë 
~î ëí∏êêÉ çÅÜ ãáåÇêÉ Öêçé~êK cóåÇÉå ÇçãáåÉê~ë ~î âÉê~ãáâI ãÉå 
Äê®åÇ~ ÄÉåI ëä~ÖÉå Ñäáåí~ çÅÜ âî~êíë çÅÜ Éíí Ñ™í~ä ~åÇê~ ëíÉåÑ∏êÉã™ä 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™K g®êå™äÇÉêåë ä®ãåáåÖ~ê ìíÖàçêÇÉë ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î 
ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~êLâçâÖêçé~ê çÅÜ Öêçé~êK oÉëíÉê ÉÑíÉê ãáåëí íêÉ Üìë âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ëK cóåÇÉå Ñê™å à®êå™äÇÉêëÇÉäÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖÉå áåâäìÇÉê~ê 
âÉê~ãáâëâ®êîçêI î®îíóåÖÇëÑê~ÖãÉåíI äÉêâäáåáåÖ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK aÉå 
Üáëíçêáëâ~ íáÇÉåë ä®ãåáåÖ~ê ÄÉëíçÇ ~î Éå î®äÄÉî~ê~Ç â~ääãìê~Ç 
â®ää~êÖêìåÇI Öêçé~êI ëçéÖêçé~ê çÅÜ ëéê®åÖëíÉåëÖêçé~êK ^ääã®åí â~å 
âçåëí~íÉê~ë ~íí ÉéçâÉå î~ê âê~ÑíáÖí é™îÉêâ~Ç ~î ëÉå~êÉ íáÇÉêë àçêÇÄêìâ 
é™ éä~íëÉåK cóåÇã~íÉêá~äÉí î~ê ë~ãã~åë~íí ~î ê∏ÇÄê®åå~åÇÉ äÉêÖçÇëI 
ÇÉä~ê ~î Ñ∏åëíÉêJ çÅÜ ÄìíÉäàÖä~ëI âêáíéáéëÑê~ÖãÉåíI ëä~ÖÖI ëéáâI ÄÉëä~ÖI 
çáÇÉåíáÑáÉêÄ~ê~ à®êåÑ∏êÉã™ä çÅÜ ÄÉåK aÉí Üáíí~ÇÉë áåÖÉí ÑóåÇã~íÉêá~ä á 

üê
OMMP

páÇ~ QOP çÑ QVS



â®ää~êÖêìåÇÉå î~êÑ∏ê ÇÉëë ™äÇÉê Ñ∏êÄäáê çâ®åÇI Éå ãÉÇÉäíáÇ~ Ç~íÉêáåÖ â~å 
ÇçÅâ áåíÉ ìíÉëäìí~ëK f ∏îêáÖí Ñáååë áåÖÉí á ÑóåÇë~ãã~åë®ííåáåÖÉå ëçã 
íóÇÉê é™ Éå ãÉÇÉäíáÇ~ Ç~íÉêáåÖ ~î ä®ãåáåÖ~êå~ Ñê™å Üáëíçêáëâ íáÇK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç NRVWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ QOQ çÑ QVS



^fp kê
RS

k~ãåLéä~íë
£êÉÄêç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ EëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖF

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI Ñ∏åëíÉêJ çÅÜ ÄìíÉäàÖä~ëI âêáíéáéçêI à®êåÑ∏êÉã™äI ÇàìêÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
råÇÉê Éå ÇêóÖ ã™å~Ç Ü∏ëíÉå OMMP Ü~ê Éå ÇÉä ~î píçêíçêÖÉí á £êÉÄêç 
î~êáí ~îëí®åÖí Ñ∏ê ~íí póÇâê~Ñí j®ä~êî®êãÉ ^_ ëâìääÉ ä®ÖÖ~ çã 
Ñà®êêî®êãÉå®íÉíK cê™å Ä∏êà~å î~ê ÇÉí éä~åÉê~í ëçã Éíí çãÑ~íí~åÇÉ ~êÄÉíÉ 
ãÉÇ ëíçê~ áåÖêÉéé á ë™î®ä Ç~ÖÉåë íçêÖJ ëçã Ö~íìã~êâK bÑíÉêÜ~åÇ 
çãéêçàÉâíÉê~ÇÉë ìééÇê~ÖÉí çÅÜ ã~å áåêáâí~ÇÉ ëáÖ é™ ~íí Ñ∏êë∏â~ Ñ∏äà~ 
ÄÉÑáåíäáÖ~ Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ~êK f åó ëíê®ÅâåáåÖ ™íÉêëíçÇ Éíí Åáêâ~ QR 
ãÉíÉê ä™åÖí çÅÜ NIRJQ ãÉíÉê ÄêÉíí ~îëåáíí ê®âå~í Ñê™å h∏éã~åÖ~í~å çÅÜ 
∏ëíÉêìíK e®ê î~ê ëÅÜ~âíÉí êÉÇ~å Öê®îí åÉÇ íáää ~êâÉçäçÖáëâí â®åëäáÖ åáî™I 
ÇÉí îáää ë®Ö~ âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å Ö™êÇ~ÖÉåë £êÉÄêç Eo^û UPFK bñéäç~í∏êÉå 
î~äÇÉ åì ~íí ëâàìí~ ~ää~ ÇÉ éä~åÉê~ÇÉ ~êÄÉíÉå~ é™ Ñê~ãíáÇÉåK k™Öê~ åó~ 
Ñà®êêî®êãÉ äÉÇåáåÖ~ê âçã ë™äÉÇÉë áåíÉ é™ éä~íëK

k®ê Ñà®êêî®êãÉéêçàÉâíÉí ëíçéé~ÇÉë ÄÉëí®ãÇÉ i®åëëíóêÉäëÉå á £êÉÄêç ä®å 
~íí ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Eë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖF ëâìääÉ ~îÄêóí~ë çÅÜ âìäíìêä~ÖêÉå í®Åâ~ë ∏îÉêK 
rs _ÉêÖëä~ÖÉå ÑáÅâ ÇçÅâ ã∏àäáÖÜÉí ~íí ÇçâìãÉåíÉê~ ÇÉ Ñêáä~ÖÇ~ 
é~êíáÉêå~ ãÉå áåíÉ ~íí Öê®î~ îáÇ~êÉ é™ ÇàìéÉíK

üê
OMMP

páÇ~ QOR çÑ QVS



píçêíçêÖÉí á £êÉÄêç äáÖÖÉê é™ ∏ëíëäìííåáåÖÉå ~î ÇÉå Öêìë™ë ëçã ä∏éÉê 
ÖÉåçã ëí~ÇÉåK qçêÖÉí ®ê ä™åÖëã~äí çÅÜ Ñ∏äàÉê íêÉ âî~êíÉê ë~ãí âçêë~ë ~î 
h∏éã~åÖ~í~å çÅÜ hìåÖëÖ~í~åK cê~ã íáää ãáííÉå ~î NUMMJí~äÉí í®ÅâíÉ 
íçêÖÉí Ä~ê~ ÇÉí ∏îêÉ é~êíáÉíI ~îëåáííÉí ãÉää~å åìî~ê~åÇÉ aêçííåáåÖÖ~í~å 
çÅÜ h∏éã~åÖ~í~åI ëçã ~åëäìíÉê p~åâí káâçä~á âóêâ~K aÉå ëÉå~êÉ ®ê á 
ëáå~ ®äÇëí~ ÇÉä~ê Ñê™å ëäìíÉí ~î NOMMJí~äÉíK aÉå åÉÇêÉ ÇÉäÉå ~î 
™ëëäìííåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉë Ñê®ãëí ~î âî~êíÉêëã~êâ çÅÜ Ü~ê ÇÉäîáë î~êáí ÇÉíí~ 
ëÉÇ~å ãÉÇÉäíáÇK üê NURQ Çê~ÄÄ~ÇÉë ëí~ÇÉåë ë∏Çê~ çãê™ÇÉ ~î Éå 
çãÑ~íí~åÇÉ Äê~åÇK a®êÉÑíÉê ìééê®íí~ÇÉë Éå åó ëí~Çëéä~å ëçã ÉÖÉåíäáÖÉå 
ÄóÖÖÇÉ é™ Éíí Ñ∏êëä~Ö Ñê™å ãáííÉå ~î NSMMJí~äÉíK

aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ö~î ãóÅâÉí áåÑçêã~íáçå íêçíë ~íí îá 
Ä~ê~ ëåáÑÑ~ÇÉ é™ âìäíìêä~ÖêÉåK ríãÉÇ Éå âå~ééí PM ãÉíÉê ä™åÖ ëíê®Åâ~ 
Üáíí~ÇÉ îá î®äÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å ãáííÉå ~î NUMMJí~äÉí çÅÜ åÉÇ á 
ãÉÇÉäíáÇK hìäíìêä~ÖêÉå ®ê ëçã âê~ÑíáÖ~ëí ãáåëí NIR ãÉíÉê íàçÅâ~K f ÇÉí 
∏îêÉ ëâáâíÉí Ñáååë ëçíáÖ~ çÅÜ íê®âçäëÄÉã®åÖÇ~ ä~ÖÉê ëçã Ñ∏êãçÇäáÖÉå 
â~å âçééä~ë íáää NURQ ™êë ëí~ÇëÄê~åÇK sá Ñ~åå çÅâë™ ÜìëÖêìåÇÉê çÅÜ 
ëíÉåë~íí~ Ö™êÇëéä~åÉê ëçã Ä∏ê êÉéêÉëÉåíÉê~ NTMMJ çÅÜ NUMMJí~äÉåK jáåëí 
Éå ®äÇêÉ â®ää~êÉ ÄÉê∏êÇÉëK aÉå î~ê åì ÑóääÇ ãÉÇ ëíÉå çÅÜ â~å Ü~ Ü~Ñí Éíí 
î®äîí íÉÖÉäí~â Eíìååî~äîFK f ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí î~ê îá åÉêÉ 
ìåÖÉÑ®ê OIR ãÉíÉê ìåÇÉê Ç~ÖÉåë íçêÖÄÉä®ÖÖåáåÖ çÅÜ ®åÇ™ å™ÇÇÉë áåíÉ 
çê∏êÇ ã~êâK f ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå ëí~Åâ ÇÉí ìí ëíçÅâ~êI ëçã á ëáÖ Ü~ÇÉ â~é~íë 
ëÉâìåÇ®êí é™ éä~íëÉå å™Öçå Ö™åÖ ìåÇÉê ™êÜìåÇê~ÇÉå~ë äçééI ëçã îá 
ÄÉÇ∏ãÇÉ Ü∏ê~ íáää Éå ÄóÖÖå~ÇLâçåëíêìâíáçå Ñê™å NSMMJí~äÉíK aÉí î~ê 
ëé~êë~ãí ãÉÇ ÑóåÇ ãÉå ÇÉí ÄÉêçê Ñê®ãëí é™ ~íí ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ?áåíÉ 
ÖáÅâ é™ ÇàìéÉí?K a®ê âìäíìêä~ÖêÉå Ääçííä~ÇÉë éäçÅâ~ÇÉ îá ÉñÉãéÉäîáë Éå 
ÇÉä âÉê~ãáâëâ®êîçêI Ñ∏åëíÉêJ çÅÜ ÄìíÉäàÖä~ëI ÇÉä~ê ~î âêáíéáéçêI 
à®êåÑ∏êÉã™ä çÅÜ ÇàìêÄÉåK j~íÉêá~äÉí â~å ëçã ®äÇëí Ñ∏ê~ë íáää NSMMJí~äÉíK
sáÇ ∏îÉêí®ÅâåáåÖÉå ~î âìäíìêä~ÖêÉå êìää~ÇÉë Ñ∏êëí Éå Çìâ ~î íÉñíáä ìí á 
ÄçííÉå çÅÜ é™ ÇÉåå~ ä~ÇÉë Éíí ä~ÖÉê ãÉÇ äÉê~I Åáêâ~ MIOJMIR ãÉíÉê íàçÅâíI 
çÅÜ Ç®êé™ Éíí åóíí íÉñíáäëâáâíK a®ê∏îÉê ÑóääÇÉë ãÉÇ çäáâ~ ã~ëëçêI 
ÉñÉãéÉäîáë Öêçîí ÖêìëK

f íêçííç~ê~îëåáííÉí ãçí âî~êíÉêÉí háííÉäå Öê®îÇÉë Éíí ãáåÇêÉ ëÅÜ~âíI Åáêâ~ 
R ñ NIPJPIU ãÉíÉê ëíçêíI Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ~åë äìíåáåÖ íáää â∏éÅÉåíêÉí 
hçãé~ëëÉåK lãê™ÇÉí îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ ìíëÅÜ~âí~í ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ QOS çÑ QVS



^fp kê
QT

k~ãåLéä~íë
p®Äó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ tÉëíáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìã\I  Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI îÉåÇÉäíáÇI 
îáâáåÖ~íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê éä~åÉê~Ç çãÄóÖÖå~Ç ~î bNU ãÉää~å ^ÇçäÑëÄÉêÖ çÅÜ iÉâÜóíí~å 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë Eo^û VPF îáÇ p®Äó á sáåíêçë~ 
ëçÅâÉåK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí ÇÉí Ñìååáíë Éå 
î®äÉí~ÄäÉê~Ç ÄÉÄóÖÖÉäëÉ îáÇ p®Äó êÉÇ~å ìåÇÉê ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK c∏ê O RMM 
™ê ëÉÇ~å Ñ~ååë ÇÉí Ö™êÇ~ê Ä™ÇÉ é™ ÇÉå ∏ëíê~ çÅÜ ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
Ü∏àÇÉåK aÉå ∏ëíê~ Ö™êÇÉåI å®êã~ëí ÄóåI Ü~ê ë~ååçäáâí ÄÉëí™íí ~î ÑäÉê~ 
ëíçäéÄìêå~ ÄóÖÖå~ÇÉê çÅÜ Ü~ê ®îÉå Ü~Ñí Éå ÉääÉê ÑäÉê~ áåÜ®Öå~ÇÉ óíçêK 
aÉå ë~ãíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå î®ëíÉêìí Ü~ê ÄÉëí™íí ~î ãáåëí Éíí ÜìëK

k™Öê~ ÜìåÇê~í~ä ™ê ëÉå~êÉI ìåÇÉê êçã~êíáÇI ä™Ö Éíí Ö™êÇëâçãéäÉñ é™ ÇÉå 
î®ëíê~ ëáÇ~å ~î Ü∏àÇÉåK aÉí Ü~ê Ñìååáíë ÑäÉê~ ÄóÖÖå~ÇÉê é™ éä~íëÉå çÅÜ á 
Éíí ~î ÜìëÉå Ñ~ååë êÉëíÉêå~ ~î Éíí äÉêÖçäîK iÉê~å î~ê çÄê®åÇ îáäâÉí îáë~ê 
~íí ÜìëÉí áåíÉ î~êáí ìíë~íí Ñ∏ê Äê~åÇK c∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ÉäÇëî™Ç~ Ü~ê ÇÉ 
ÄçÉåÇÉ é™ ÇÉå êçã~êíáÇ~ Ö™êÇÉå Ñ∏êä~Öí ÇÉå ãÉëí ÉäÇÑ®åÖÇ~ 
îÉêâë~ãÜÉíÉå Éíí ëíóÅâÉ áÑê™å ÜìëÉåK fÇ~Ö ëóåë Éíí ëçíëî~êí çãê™ÇÉ ãÉÇ 
ÑäÉê~ ÉäÇëí®ÇÉêK aÉ ëíçäéÜ™ä ëçã äáÖÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää ?Ü®êÇçãê™ÇÉí? 
â~å î~ê~ êÉëíÉê ÉÑíÉê í~ââçåëíêìâíáçåÉê ÉääÉê íçêâëí®ääåáåÖ~ê Ñ∏ê â∏íí çÅÜ 
ÑáëâK pé™ê Ñê™å êçã~êíáÇ Ñáååë ®îÉå á ÇÉí Ñä~Åâ~ çãê™ÇÉí ∏ëíÉêìí ãÉå ÇÉí 

üê
OMMP

páÇ~ QOT çÑ QVS



®ê çë®âÉêí çã ÇÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê Ü®åÖÉê áÜçé ãÉÇ ÇÉå åóëë ÄÉëâêáîå~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ÉääÉê çã ÇÉí ê∏ê ëáÖ çã Éå åó Ö™êÇK lã ÇÉí ëÉå~êÉ ®ê Ñ~ääÉí 
ë™ äáÖÖÉê ÇÉå ÜìîìÇë~âäáÖÉå ìí~åÑ∏ê î®Öçãê™ÇÉí ãçí ë∏ÇÉêK

aÉí Ñáååë ®îÉå íóÇäáÖ~ íÉÅâÉå é™ ~íí ÇÉí Ñìååáíë Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìåÇÉê 
îáâáåÖ~íáÇ é™ ÇÉå î®ëíê~ ëáÇ~å ~î Ü∏àÇÉåK aÉåå~ Ü~ê í~åÖÉê~í ÇÉå 
êçã~êíáÇ~ Ö™êÇÉå çÅÜ ëÉÇ~å Ü~Ñí Éå ìíÄêÉÇåáåÖ ë∏ÇÉêìíK i®ÖÉí Ñ∏ê Éå 
Ö™êÇ Ü~ê î~êáí ãóÅâÉí Öóååë~ãí ë∏ÇÉêìí ÉÑíÉêëçã çãê™ÇÉí ®ê ãóÅâÉí 
éä~åí çÅÜ ìíÖ∏ê ÇÉå Ü∏Öëí~ éìåâíÉå é™ î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î p®ÄóÜ∏àÇÉåK 
pé®åå~åÇÉ åçÖ ë™ Ñáååë âê~ÑíáÖí ∏îÉêä~Öê~ÇÉ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ÄÉî~ê~ÇÉ á 
ëäìííåáåÖ~êå~ Ä™ÇÉ ãçí ∏ëíÉê çÅÜ î®ëíÉêI çÅÜ Éíí ~î ÇÉëë~ Ü~ê Ç~íÉê~íë 
íáää ∏îÉêÖ™åÖÉå ãÉää~å îÉåÇÉäíáÇ çÅÜ îáâáåÖ~íáÇK a~íÉêáåÖÉå ®ê ëéÉÅáÉää 
ÉÑíÉêëçã ÇÉ ®äÇêÉ àçêÇÄêìâëëé™êÉå çÑí~ ®ê ëî™ê~ ~íí ëâ∏åà~ é™ Ç~ÖÉåë 
ìééçÇä~ÇÉ Ü∏àÇÉê çÅÜ ÉåÇ~ëí Éíí Ñ™í~ä Ü~ê Ääáîáí ìåÇÉêë∏âí~K

f ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå Eë∏ÇÉê çã ÄóåF é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåä~ÖÇ î®ÖÄ~åâ ëçã 
î~ê âê~ÑíáÖí ∏îÉêä~Öê~ÇK aÉå Ü~ê Éå ê~ãéäáâå~åÇÉ ìíÑçêãåáåÖ çÅÜ Ü~ê 
~åä~Öíë Ç®ê ã~êâÉå ëíáÖÉê ãçí ÄóíçãíÉåK s®ÖÄ~åâÉå äáÖÖÉê á 
åçêÇî®ëíLëóÇçëíäáÖ êáâíåáåÖ çÅÜ çãÖ®êÇ~ë ~î Éíí íàçÅâí ä~ÖÉê ~î ®äÇêÉ 
çÇäáåÖëàçêÇK p∏ÇÉê çã î®ÖÄ~åâÉå Ñáååë Éå âçåÅÉåíê~íáçå ~î 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã â~å Ü~ åóííà~íë ìåÇÉê óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáåíêçë~ VPWN £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

páÇ~ QOU çÑ QVS



^fp kê
QU

k~ãåLéä~íë
pçäÄÉêÖ~ çÅÜ s®ëíê~ sá~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ N çÅÜ O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Ç~ãã~ê Ñ∏ê 
êÉäçâ~äáëÉê~ÇÉ î~ííÉåë~ä~ã~åÇê~êI î~êë íáÇáÖ~êÉ äÉîå~Çëãáäà∏ é™îÉêâ~ë ~î 
bNU åó~ ëíê®ÅâåáåÖ á î®ëíê~ k®êâÉK ríêÉÇåáåÖÉå é™îáë~ÇÉ íêÉ 
Ñ∏êÉâçãëíÉê ~î ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáåíêçë~ NMV £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

sáåíêçë~ NNM £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

sáåíêçë~ NNN £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

páÇ~ QOV çÑ QVS



^fp kê
OQ

k~ãåLéä~íë
âîK pî®êÇÄ®ê~êÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Ää®ëíÉêìÖå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI à®êå™äÇÉê

cóåÇ
~îëä~Ö çÅÜ ~îëä~ÖëÑê~ÖãÉåí ~î âî~êíë çÅÜ Däçâ~ä~ ÄÉêÖ~êíÉêDI 
âî~êíëëâê~éçêI ~îëä~ÖëJ çÅÜ ëé™åÑê~ÖãÉåí ~î Ñäáåí~I Äê®åÇ~ ÄÉåI ëä~ÖÖI 
ìÖåëî®ÖÖëÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
m™ ÖêìåÇ ~î Éíí éä~åÉê~í ÄóÖÖéêçàÉâí Ü~ê rs _ÉêÖëä~ÖÉå ìåÇÉêë∏âí Éå 
ãáåÇêÉ ÇÉä ~î ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå ê~® TPI âî~êíÉêÉí pî®êÇÄ®ê~êÉåI á 
h~êäëâçÖ~K aÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~å äáÖÖÉê á Äçéä~íëÉåë ∏ëíê~ ìíâ~åí çÅÜ 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå Ñçêíë®ííÉê Åáêâ~ NRM ãÉíÉê ä®åÖêÉ ™í î®ëíÉêI ä®åÖë ãÉÇ 
ëà∏å j∏ÅâÉäåë ëíê~åÇK fåçã ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~å Ñ~ååë ÇÉäë Éå 
~îÑ~ääëâçåÅÉåíê~íáçå ãÉÇ Éíí î~êáÉê~í ëíÉåã~íÉêá~ä çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåI çÅÜ 
Éå ~âíáîáíÉíëóí~ ãÉÇ âî~êíë~îëä~Ö çÅÜ âî~êíëëâê~éçêK båëí~â~ 
ëâ®êîëíÉå~ê êÉéêÉëÉåíÉê~ê ë∏åÇÉêéä∏àÇ~ Ü®êÇ~êK oÉëíÉê ~î Éå Ää®ëíÉêìÖå 
ëçã ìíáÑê™å ëä~ÖÖÉåë â~ê~âí®ê ÄÉÇ∏ãë Ü∏ê~ íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 
ìåÇÉêë∏âíÉë çÅâë™K

üê
OMMP

páÇ~ QPM çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h~êäëâçÖ~ TPWN £êÉÄêç s®êãä~åÇ h~êäëâçÖ~

páÇ~ QPN çÑ QVS



^fp kê
NT

k~ãåLéä~íë
ûëéë®ííÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`~í~êáå~ h~êäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå EÖê~îÑ®äíF

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
pÉå ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
sáÇ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î Éíí î®ÖÄóÖÖÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë OU ê∏ëÉå á 
íê~âíÉå ~î ûëéë®ííÉêK káííçå ê∏ëÉå äáÖÖÉê áåçã î®Öçãê™ÇÉí çÅÜ ~î ÇÉëë~ 
ìåÇÉêë∏âíÉë íêÉK ^å~äóë ~î âçä Ñê™å ê∏ëÉå~ë ÄçííÉåëâáâí îáë~ê ~íí ÇÉ 
Ü®êê∏ê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇK jçíëî~ê~åÇÉ âçää~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå á ëÅÜ~âíÉå 
ãÉää~å ê∏ëÉå~I îáäâÉí ~åíóÇÉê Éå íáÇáÖ ê∏àåáåÖëÄê®ååáåÖ á çãê™ÇÉíK 
qáääë~ãã~åë ãÉÇ ~îë~âå~ÇÉå ~î ÑóåÇ çÅÜ ÄÉå íóÇÉê ÇÉíí~ é™ ~íí ÇÉ íêÉ 
ìåÇÉêë∏âí~ ê∏ëÉå~ ®ê ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK aÉ ∏îêáÖ~ ê∏ëÉå~ âìåÇÉ áåíÉ 
âä~ëëáÑáÅÉê~ë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK fåÖ~ Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê Ñê~ãâçãK

üê
OMMP

páÇ~ QPO çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eáÇáåÖÉ UQWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

páÇ~ QPP çÑ QVS



^fp kê
OV

k~ãåLéä~íë
q∏êëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^J` gçÜ~ååÉëëÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉää~ååÉçäáíáâìãIçÇ~íÉê~íI êÉÅÉåí

cóåÇ
óñ®ãåÉ á ÄÉêÖ~êí

_ÉëâêáîåáåÖ
päìíìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î áåÇìëíêáÄóÖÖå~ÇK sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë QMM Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ñê®ãëí 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~ê á çãê™ÇÉíë åçêê~ ÇÉäK j∏àäáÖÉå Ç~íÉê~ë ÇÉëë~ íáää 
à®êå™äÇÉêK bíí óñ®ãåÉ á ÄÉêÖ~êí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íáääë~ãã~åë ãÉÇ ÇáÑÑìë~ 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ Öêçé~ê ä®åÖë ÇÉå íáÇáÖåÉçäáíáëâ~ î~ííÉåäáåàÉå á ë∏ÇÉêK bå 
ÜóÇÇÄçííÉå äáâå~åÇÉ ÇÉå ëçã Üáíí~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå á à~åì~êá 
OMMQ Ñê~ãâçãI çÅÜ Ñ∏êãçÇ~ë Ü~ ë~ãã~ ™äÇÉê ëçã ÜóÇÇçêå~ ëçã 
Üáíí~ÇÉë ™ê OMMMI ÇîëK ãÉää~ååÉçäáíáâìãK f î®ëí çÅÜ ë∏ÇÉê ëí∏êÇÉë óí~å 
íáää ëíçê ÇÉä ~î ëÉåíáÇ~ ÇáâÉå çÅÜ ÄóÖÖå~ÇëêÉëíÉêK

üê
OMMQ

páÇ~ QPQ çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ ROWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

páÇ~ QPR çÑ QVS



^fp kê
PM

k~ãåLéä~íë
q∏êëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
dìåä∏Ö dê~åÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~íI êÉÅÉåí

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
päìíìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î áåÇìëíêáÄóÖÖå~ÇK sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãâçã RR Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ñê®ãëí ëíçäéÜ™ä 
çÅÜ Ü®êÇ~ê á ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë åçêê~ ÇÉäK f çãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÇÉä 
Ñê~ãâçã é~êÅÉääÇáâÉå çÅÜ ëéçê~Çáëâ~ ÇáÑÑìë~ ëíçäéÜ™äLÖêçé~ê ä®åÖë ÇÉå 
íáÇáÖåÉçäáíáëâ~ î~ííÉåäáåàÉåK bíí ÑäÉêí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê áååÉÜ∏ää âçäI ãÉå 
~å~äóëÉê âçããÉê ~íí ìíÑ∏ê~ë Ñ∏êëí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ éä~åÉê~Ç 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ™íÉêëí™ÉåÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖK f ∏îêáÖí Ñ~ååë ®îÉå 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î ëÉåíáÇ~ â~ê~âí®êI Ñê~ãÑ∏ê~ääí ÇáâÉåK

üê
OMMQ

páÇ~ QPS çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ ROWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

páÇ~ QPT çÑ QVS



^fp kê
PN

k~ãåLéä~íë
q∏êëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~íI êÉÅÉåí

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î áåÇìëíêáÄóÖÖå~ÇK sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãâçã Éíí íáçí~ä Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã 
ëíçäéÜ™äI Öêçé~êI Éå âçâÖêçé çÅÜ Éíí ã∏àäáÖí é~êÅÉääÇáâÉK råÇÉê ÄÉÑáåíäáÖ 
Ö∏ÇëÉäéä~íí~ á ë∏ÇÉê Ñê~ãâçã Éíí çãê™ÇÉ ëçã íáääëîáÇ~êÉ íçäâ~íë ëçã Éíí 
î~ííÉåÜ™äI î~êáÑê™å S éçääÉåéêçîÉê íçÖë ìí á çäáâ~ ëâáâí ~î Ü™äÉíK ^å~äóëÉê 
âçããÉê ~íí Ö∏ê~ë Ñ∏êëí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ éä~åÉê~Ç ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î 
™íÉêëí™ÉåÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖK f ∏îêáÖí Ñ~ååë Éíí Ñ™í~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î ëÉåíáÇ~ 
â~ê~âí®êI ëçã íKÉñK ÇáâÉå çÅÜ ÄóÖÖå~ÇëêÉëíÉêK

üê
OMMQ

páÇ~ QPU çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ ROWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

páÇ~ QPV çÑ QVS



^fp kê
NS

k~ãåLéä~íë
ûëéë®ííÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉê\I êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
ëä~ÖÉå âî~êíëI âÉê~ãáâëâ®êî~

_ÉëâêáîåáåÖ
m™ ÖêìåÇ ~î ~íí î®ÖîÉêâÉí éä~åÉê~ê åó Çê~ÖåáåÖ ~î bNU ãÉää~å 
^ÇçäÑëÄÉêÖ çÅÜ iÉâÜóíí~å á k®êâÉ Ü~ê rs _ÉêÖëä~ÖÉå ìíÑ∏êí Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™ä 
çÅÜ Ü®êÇ~êK aÉ ~åëäìíÉê ë~ååçäáâí íáää ÇÉ ëíçäéÜ™ä ëçã NQ`JÇ~íÉê~íë íáää 
NSUMœQR _m îáÇ ÇÉå Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ìíêÉÇåáåÖÉåK fåçã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë ®îÉå ëéêáÇÇ~ ëâ®êîëíÉå~ê á Éíí ÇáÑÑìëíI 
å™Öçí Ñä~ããáÖíI ä~ÖÉêK k™Öê~ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î Éíí 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉI ëçã á ëáå íìê î~ê ÜÉäí ∏îÉêíçêî~í çÅÜ áåíÉ ëóåäáÖí Ñ∏êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK råÇÉê ê∏àåáåÖëê∏ëÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éå âÉê~ãáâëâ®êî~ 
~î ~ääã®åí Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK fåçã ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î Äçéä~íëÉå 
Üáíí~ÇÉë íêÉ Äáí~ê ëä~ÖÉå âî~êíëK

üê
OMMQ

páÇ~ QQM çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eáÇáåÖÉ NMVWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

páÇ~ QQN çÑ QVS



^fp kê
NR

k~ãåLéä~íë
håìíëíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
à®êå™äÇÉêëâÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
m™ ÖêìåÇ ~î ~íí î®ÖîÉêâÉí éä~åÉê~ê åó Çê~ÖåáåÖ ~î bNU ãÉää~å 
^ÇçäÑëÄÉêÖ çÅÜ iÉâÜóíí~å á k®êâÉ Ü~ê rs _ÉêÖëä~ÖÉå ìíÑ∏êí Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå âçåÅÉåíê~íáçå ~î Öêçé~êI î~ê~î å™Öê~ 
∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î ë~åÇ ë™ ~íí ÇÉ Ñê~ãíê®ÇÇÉ Ñ∏êëí îáÇ Éå ~åÇê~ 
ã~ëâáå~îÄ~åáåÖK bå äáâå~åÇÉ Öêçé Ü~ê NQ`JÇ~íÉê~íë íáää UOTMœTR _m îáÇ 
ÇÉå Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ìíêÉÇåáåÖÉåK fåçã Éå ÄÉÖê®åë~Ç ÇÉä ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å Ñê~ãâçã ÇÉëëìíçã âÉê~ãáâ ~î à®êå™äÇÉêëíóéK

üê
OMMQ

páÇ~ QQO çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eáÇáåÖÉ NMTWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

páÇ~ QQP çÑ QVS



^fp kê
NQ

k~ãåLéä~íë
p®ííê~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìã

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
m™ ÖêìåÇ ~î ~íí î®ÖîÉêâÉí éä~åÉê~ê åó Çê~ÖåáåÖ ~î bNU ãÉää~å 
^ÇçäÑëÄÉêÖ çÅÜ iÉâÜóíí~å á k®êâÉ Ü~ê rs _ÉêÖëä~ÖÉå ìíÑ∏êí Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Ñ™í~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
â~ê~âí®êK aÉ ~åëäìíÉê ë~ååçäáâí íáää ÇÉå Ü®êÇ ëçã NQ`JÇ~íÉê~ÇÉë íáää 
UMRRœUM _m îáÇ ÇÉå Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ìíêÉÇåáåÖÉåK fåçã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë ®îÉå å™Öê~ ëí∏êêÉ ëí∏êåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
ëÉåíáÇ~ Öêçé~êK

üê
OMMQ

páÇ~ QQQ çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eáÇáåÖÉ NMSWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

páÇ~ QQR çÑ QVS



^fp kê
NM

k~ãåLéä~íë
oáëÉÄÉêÖ~ âäçëíÉêêìáå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räêáâ~ t~ääÉÄçã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î~ê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê îáÇ âäçëíÉêêìáå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇI ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ÄÉå ~î ã®ååáëâ~ çÅÜ ÇàìêI âÉê~ãáâI åóÅâÉä íáää Éíí ëâêáåI Éå êáåÖI 
Ñ∏åëíÉêÖä~ë

_ÉëâêáîåáåÖ
päìíìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î ëâ~Ç~ é™ Ñçêåä®ãåáåÖÉå ëçã ìééâçããáí 
á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ êÉëí~ìêÉêáåÖK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™ âäçëíÉêÖ™êÇÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë NR ëíóÅâÉå í®íí äáÖÖ~åÇÉ Ü∏ÖJ çÅÜ ëÉåãÉÇÉäíáÇ~ Öê~î~êK aÉí 
ê∏ê ëáÖ çã î®äÄÉî~ê~ÇÉ ëâÉäÉíí ÉÑíÉê ã®åI âîáååçê çÅÜ Ä~êå á çäáâ~ 
™äÇê~êK bå ÉääÉê Éíí é~ê ~î Öê~î~êå~ ëíáÅâÉê áå ìåÇÉê âäçëíÉêÖ™êÇÉåë ãìê 
çÅÜ ®ê ë™äÉÇÉë ®äÇêÉ ®å ãìêÉåK dê~î~êå~ ∏îÉêä~Öê~ë ~î Éíí ìíà®ãå~åÇÉ 
ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉêI íêçäáÖÉå êÉÅÉåíK rí~åÑ∏ê Öê~î~êå~ ÖàçêÇÉë ÑóåÇ ~î 
çãê∏êÇ~ ÄÉå ~î ã®ååáëâ~ çÅÜ ÇàìêI âÉê~ãáâI Éå åóÅâÉä íáää Éíí ëâêáåI Éå 
êáåÖ ë~ãí ÄÉã™ä~í Ñ∏åëíÉêÖä~ëK f ë~âêáëíá~å Eêìã bF é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëã~ä 
ëíÉåâáëí~ ãÉÇ çãê∏êÇ~ ÄÉå ÉÑíÉê ™íãáåëíçåÉ P áåÇáîáÇÉêI íêçäáÖÉå Ä~êåK

üê
OMMQ

páÇ~ QQS çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

bÇëÄÉêÖ PMWN £êÉÄêç k®êâÉ bÇëÄÉêÖ

páÇ~ QQT çÑ QVS



^fp kê
QM

k~ãåLéä~íë
pçäÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉää~ååÉçäáíáâìã

cóåÇ
âî~êíë~îëä~Ö

_ÉëâêáîåáåÖ
fåîÉåíÉêáåÖ çÅÜ ìíêÉÇåáåÖëëÅÜ~âíåáåÖ áåÑ∏ê íçãí~îëíóÅâåáåÖK 
fåîÉåíÉêáåÖÉå é™îáë~ÇÉ Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë ERM ñ QM ãF é™ Éå éä~í™ á 
ëóÇî®ëí ä®ÖÉI íêçäáÖÉå êÉä~íÉê~Ç íáää Éå Ü~îëåáî™ ëíê~ñ ìåÇÉê PM ãÉíÉê 
∏îÉê Ü~îÉíK sáÇ ëÅÜ~âíÖê®îåáåÖ Ñê~ãâçã U âî~êíë~îëä~Ö ë~ãí Éå 
âçäÑä®ÅâI ÇÉå ëÉå~êÉ ÄÉÇ∏ãë ÇçÅâ î~ê~ óåÖêÉ ®å ëíÉåã~íÉêá~äÉíK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oáåâ~Äó UV £êÉÄêç k®êâÉ oáåâ~Äó

páÇ~ QQU çÑ QVS



^fp kê
QR

k~ãåLéä~íë
s®ëíê~ sá~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räêáâ~ t~ääÉÄçã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê bNUJÄóÖÖÉí ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ 
pçäÄÉêÖ~I ê~® UOI sáåíêçë~ ëåK lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á ëâçÖëãáäà∏ çÅÜ êóããÉê 
Ñê~ãÑ∏ê ~ääí çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ê∏àÇ~ óíçê çÅÜ çÇäáåÖëê∏ëÉåK sáÇ 
ÇÉå Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü®ê Éå ã∏àäáÖ Öê~î ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î 
Éå ëçíJ çÅÜ íê®âçäëâçåÅÉåíê~íáçå ãÉÇ áåëä~Ö ~î Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ 
Ñ∏êëä~ÖÖ~í ã~íÉêá~äK ^åä®ÖÖåáåÖÉå Ç~íÉê~ÇÉë íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~îÄ~å~ÇÉë Éíí çãê™ÇÉ âêáåÖ Öê~îÉåI ãÉå áåÖ~ ÑäÉê 
Öê~îêÉëíÉê ÉääÉê âçäâçåÅÉåíê~íáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fëí®ääÉí Üáíí~ÇÉë Éíí 
∏îÉêíçêî~í ëíÉåê∏ëÉ íáääÜ∏ê~åÇÉ çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êå~ á çãÖáî~åÇÉ ê~® ROK

üê
OMMQ

páÇ~ QQV çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáåíêçë~ UOWN £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

sáåíêçë~ ROWN £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

páÇ~ QRM çÑ QVS



^fp kê
QS

k~ãåLéä~íë
s®ëíê~ sá~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räêáâ~ t~ääÉÄçã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~êI î®Ö~êI Äçéä~íëI ëíÉåÄêçíí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇI ëÉå ãÉÇÉäíáÇI 
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê bNUJÄóÖÖÉí ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ìåÇÉê åçîÉãÄÉê OMMQ Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ îáÇ pçäÄÉêÖ~I o^û ROI sáåíêçë~ ëåI k®êâÉK lãê™ÇÉí 
äáÖÖÉê á ëâçÖëãáäà∏ çÅÜ êóããÉê Ñê~ãÑ∏ê ~ääí çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
ê∏àÇ~ óíçê çÅÜ çÇäáåÖëê∏ëÉåK råÇÉêë∏âåáåÖÉå áåäÉÇÇÉë ãÉÇ Éå 
áåîÉåíÉêáåÖI î~êîáÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ ~åÇê~ ä®ãåáåÖ~ê ã®ííÉë áå ãÉÇ 
dmpK sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå ÇÉä~ÇÉë ê∏ëÉå~ ìéé á ^JI _J çÅÜ `Jê∏ëÉåI Ç®ê ^J
ê∏ëÉå êÉéêÉëÉåíÉê~ê ëã™I ∏îÉêíçêî~ÇÉ çÅÜ íêçäáÖíîáë ®äÇêÉ êçëÉåI _Jê∏ëÉå 
Éå ãÉää~åî~êá~åíI çÅÜ `Jê∏ëÉå ëí∏êêÉI î®äîÇ~I Éà ë™ âê~ÑíáÖí ∏îÉêíçêî~ÇÉ 
êçëÉåI ëçã Ñ∏êãçÇ~ÇÉë íáääÜ∏ê~ Éå óåÖêÉ Ñ~ëK fåÇÉäåáåÖÉå Ö~î Éå Ñ∏êëí~ 
áåÇÉäåáåÖ á çäáâ~ åóííà~åÇÉÑ~ëÉêK aÉåå~ áåÇÉäåáåÖ Ñ∏äàÇÉë ®îÉå îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK

aÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉ Éå Ñä~Åâ ëäìííåáåÖ ãÉÇ ëî~Ö~ 
íÉêê~ëëÉêáåÖ~ê åÉê ™í ∏ëíÉêK qî®êë ∏îÉê óí~å ä∏éíÉ Éå åçêÇëóÇäáÖ 
î®Öëíê®ÅâåáåÖI pçäÄÉêÖ~î®ÖÉåK lãê™ÇÉå~ ä®åÖëí á î®ëíÉê êÉëéÉâíáîÉ 
ä®åÖëí á ∏ëíÉê î~ê ãóÅâÉí ëíÉåáÖ~ çÅÜ Ö~î áåíêóÅâ ~î ~íí ~äÇêáÖ Ü~ ê∏àíë 
Ñê™å ëíÉåK ví~å Ç®êÉãÉää~å ÄÉëíçÇ ~î ê∏àÇ~I éä~å~ óíçê ãÉÇ êÉä~íáîí í®íí 
äáÖÖ~åÇÉ ëíÉåê∏ëÉåK p~ãã~åä~Öí é™íê®ÑÑ~ÇÉë NN ^Jê∏ëÉåI NQ _Jê∏ëÉå çÅÜ 

üê
OMMQ

páÇ~ QRN çÑ QVS



NT `Jê∏ëÉå áåçã ÇÉíí~ çãê™ÇÉK jÉää~å ÇÉí ê∏àÇ~ çÅÜ ÇÉí çê∏àÇ~ 
çãê™ÇÉí ä®åÖëí á î®ëíÉê ä∏éíÉ Éíí åçêÇî®ëíJëóÇ∏ëíäáÖí ÇáâÉ çãÖ®êÇ~í ~î 
ëíÉåî~ää~êK ^åä®ÖÖåáåÖÉå íçäâ~ÇÉë ëçã Éå ®äÇêÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖK bå 
äáâå~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå á çãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÇÉäI çÅÜ íçäâ~ÇÉë 
Ç®ê ìíÖ∏ê~ ëé™êÉå ÉÑíÉê Éå ®äÇêÉ Çê~ÖåáåÖ ~î pçäÄÉêÖ~î®ÖÉåK f çãê™ÇÉíë 
åçêÇ∏ëíê~ ÇÉä Ñ~ååë ëé™êÉå ÉÑíÉê Éíí ëíÉåÄêçíí Ñ∏ê â~äâëíÉåK _êçííÉí 
çãÖ®êÇ~ÇÉë ~î ä™åÖëíê®Åâí~ ëíÉåê∏ëÉå á î®ëíÉê çÅÜ ë∏ÇÉêK aÉëë~ íçäâ~ÇÉë 
Ü~ íáääâçããáí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëíÉåÄêçííÉíë îÉêâë~ãÜÉíK rí∏îÉê ÇÉëë~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê Üáíí~ÇÉë Q Öêçé~ê çÅÜ P ëã™ î~ää~êK s~ää~êå~ ÄÉÇ∏ãë Ü~ 
ãÉÇ çÇäáåÖëîÉêâë~ãÜÉíÉå ~íí Ö∏ê~K dêçé~êå~ â~å ÉîÉåíìÉääí ìíÖ∏ê~ 
ëé™êÉå ÉÑíÉê Éå ®äÇêÉ Äçéä~íëK fåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
çÅÜ NQ`J~å~äóëÉå ®ê ®ååì áåíÉ ëäìíÑ∏êÇI î~êÑ∏ê ÇÉí ®ê ëî™êí ~íí Ç~íÉê~ 
ä®ãåáåÖ~êå~K g®ãÑ∏êÉäëÉê ãÉÇ NTMMJ çÅÜ NUMMJí~äëâ~êíçê ∏îÉê çãê™ÇÉí 
íóÇÉê é™ ~íí î®Öëíê®ÅâåáåÖ~êå~ ë~ãí ÇÉ óåÖëí~ çÇäáåÖëê∏ëÉå~ ®ê Ñê™å 
NUMMJí~äÉíK aÉ ∏îêáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ â~å Ç®êÉãçí î~ê~ ÄÉíóÇäáÖí ®äÇêÉK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáåíêçë~ ROWN £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

páÇ~ QRO çÑ QVS



^fp kê
QNU

k~ãåLéä~íë
âî~êíÉêÉí oÉéëä~Ö~êÉåI £êÉÄêç ëí~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëÉåíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå á ÇÉä~ê ~î âî~êíÉêÉí 
oÉéëä~Ö~êÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK káç ëÅÜ~âí 
Öê®îÇÉë é™ ÇÉí ÅKPMMM ãO ëíçê~ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK aÉí 
âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí óí~å í~Öáíë á ~åëéê™â Ñ∏ê ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìåÇÉê NUMMJí~äÉíë 
ëäìíI ÇÉëëÑ∏êáåå~å Ü~ê çãê™ÇÉí ~åî®åíë Ñ∏ê ÄÉíÉ çÅÜ çÇäáåÖK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ QRP çÑ QVS



^fp kê
RN

k~ãåLéä~íë
£êÉÄêç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ EëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖF

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉå ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
pÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ êÉé~ê~íáçå ~î ÄÉÑáåíäáÖ 
Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖK pÅÜ~âíÉí ÇêçÖë á åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖ ä®åÖë 
h∏éã~åÖ~í~åë ∏ëíê~ íêçííç~êâ~åíI SQ ñ OIU ãÉíÉê çÅÜ ìéé íáää NIV ãÉíÉê 
ÇàìéíK lê∏êÇ ã~êâåáî™ å™ÇÇÉë ÉàK f î®ëíê~ ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ãÉää~å PTJQOIR ãÉíÉê çÅÜ QSJRM ãÉíÉê Eê®âå~í 
Ñê™å åçêêFI á ∏îêáÖí î~ê ëíê~íáÖê~Ñáå ëí∏êÇK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ QRQ çÑ QVS



^fp kê
RO

k~ãåLéä~íë
£êÉÄêç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ Eê∏ÇÄê®åå~åÇÉ äÉêÖçÇëFI à®êåÑ∏êÉã™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖÉí ~î Éíí åóíí Äçëí~ÇëÜìë ÖÉåçãÑ∏êÇÉ rs 
_ÉêÖëä~ÖÉå Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉä~ê ~î ê~® UPK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë ëàì ë∏âëÅÜ~âíK lãÑ~íí~åÇÉ ëí∏êåáåÖ~ê á Ñçêã 
~î â®ää~êÉI äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí çÅÜ Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ~ê Ñ~ååë á çãê™ÇÉíK a®ê 
áåí~âí ëíê~íáÖê~Ñá é™íê®ÑÑ~ÇÉë âçåëí~íÉê~ÇÉë âìäíìêàçêÇLçÇäáåÖëàçêÇK 
oÉëíÉê ~î ãìêîÉêâ íáää ëÉå NTMMJí~äëÄÉÄóÖÖÉäëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á íî™ ~î 
ëÅÜ~âíÉåK c∏êìíçã çÇäáåÖëàçêÇ Ñ~ååë ®îÉå êÉëíÉê ~î 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~êLÖ™êÇëéä~åÉê ëçã Ü~ê íçäâ~íë Ü∏ê~ íáää NTMMJí~äÉíë 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ íáää NVMMJí~äÉíë ëâçÑ~ÄêáâK

üê
OMMQ

páÇ~ QRR çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç UPWN £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ QRS çÑ QVS



^fp kê
RP

k~ãåLéä~íë
^äãÄóI _ÉêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÑóåÇéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìã\

cóåÇ
ëä~ÖÉå âî~êíë

_ÉëâêáîåáåÖ
pçã Éå âçãéäÉííÉêáåÖ íáää Éå ìíêÉÇåáåÖ ëçã ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê Ü∏ëíÉå NVVVI 
Ü~ê rs _ÉêÖëä~ÖÉå Öê®îí ë∏âëÅÜ~âí î®ëíÉê çã íçêéÉí _ÉêÖÉí á bâÉÄóJ
^äãÄóI Ç®ê ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ìíêÉÇåáåÖÉå éÉâ~í ìí Éíí í®åâÄ~êí 
Äçéä~íëä®ÖÉK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë íî™ ~îëä~ÖëÑê~ÖãÉåí ~î âî~êíëK 
ríáÑê™å åáî™å ∏îÉê Ü~îÉíI RR ãI ®ê Éå Ç~íÉêáåÖ ~î ÇÉëë~ íáää 
ëÉåãÉëçäáíáâìã ÇÉå ãÉëí íêçäáÖ~K råÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ î~ê Ñ∏ê~åäÉÇÇ~ ~î 
Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£êÉÄêç OSR £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ QRT çÑ QVS



^fp kê
PO

k~ãåLéä~íë
q∏êëà∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉää~ååÉçäáíáâìãI çÇ~íÉê~íI êÉÅÉåí

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
c∏ê çÅÜ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î áåÇìëíêáÄóÖÖå~ÇK sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãâçã Éå ÜóÇÇÄçííÉå äáâå~åÇÉ ÇÉã ëçã Üáíí~ÇÉë 
ä®åÖëí á ë∏ÇÉê é™ Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí ™ê OMMMK eóÇÇ~å Ñ∏êãçÇ~ë î~ê~ 
äáâ~ Ö~ãã~ä ëçã ÇÉëë~I ÇîëK Ñê™å ãÉää~ååÉçäáíáâìãK f ∏îêáÖí Üáíí~ÇÉë Éíí 
RMJí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®êI Ç®êáÄä~åÇ íî™ Ü®êÇ~ê á 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë åçêê~ ÇÉäK e®êÇ~êå~ Ü®êê∏ê ã∏àäáÖÉå Ñê™å 
à®êå™äÇÉêK ^å~äóëÉê âçããÉê ~íí Ö∏ê~ë Ñ∏êëí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ éä~åÉê~Ç 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ™íÉêëí™ÉåÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖK f ∏îêáÖí Ñ~ååë Éíí Ñ™í~ä 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î ëÉåíáÇ~ â~ê~âí®êI ëçã íÉñK Éíí é~ê Öêçé~ê ÉÑíÉê 
Äçêíí~Öå~ ëíÉåÄäçÅâK

üê
OMMQ

páÇ~ QRU çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jçëà∏ ROWN £êÉÄêç k®êâÉ jçëà∏

páÇ~ QRV çÑ QVS



^fp kê
QMT

k~ãåLéä~íë
ûëéë®ííÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ tÉëíáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI 
íáÇáÖãÉÇÉäíáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê îáÇ 
ûëéë®ííÉêI ëóÇî®ëí çã sáåíêçë~I áåÑ∏ê çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNU î®ëíÉê çã 
£êÉÄêçK lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á âìéÉê~Ç ëâçÖëãáäà∏ çÅÜ êóããÉê Ñê~ãÑ∏ê ~ääí 
çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ê∏àÇ~ óíçê çÅÜ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK sáÇ ~âíìÉää 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ê~® NNM eáÇáåÖÉ ëå Eéä~íë Ñ∏ê âçâÖêçéFI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
óííÉêäáÖ~êÉ ä®ãåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®ê ë™ëçã Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ 
Öêçé~êK _çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ äáÖÖÉê é™ éä~å~ ~îë~íëÉê á ÇÉå ëóÇJ ë~ãí 
ëóÇ∏ëíëäìíí~åÇÉ íÉêê®åÖÉåK káî™Éêå~ î~êáÉê~ê ãÉää~å VQ çÅÜ VTIR ã ∏ ÜK 
fÇ~Ö ®ê éä~íëÉå ÜÉäí áÖÉåî®ñí ~î íê®Ç çÅÜ ëäóK bå Äçéä~íë Ç~íÉê~Ç íáää 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê Ñáååë ëíê~ñ î®ëíÉêìí Eê~® NMVWNI eáÇáåÖÉ ëåF çÅÜ ìééÖáÑíÉê 
á ÇÉí ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äÉí ~åíóÇÉê ~íí ÇÉí Ñìååáíë Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ îáÇ 
ûëéë®ííÉê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇ íáää ëÉå~êÉ íáÇK

üê
OMMQ

páÇ~ QSM çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eáÇáåÖÉ NNMWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

£êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

páÇ~ QSN çÑ QVS



^fp kê
QMU

k~ãåLéä~íë
ûëéë®ííÉêI s®ëíê~ sá~I eáÇáåÖÉJi~åå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ tÉëíáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI ÖêìëJ çÅÜ ëíÉåî~ää~êI Ñçëëáä ™âÉê Eî®äîÇFI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI ãÉÇÉäíáÇI 
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ®äÇêÉ çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê 
îáÇ ûëéë®ííÉêI ëóÇî®ëí çã sáåíêçë~K lãê™ÇÉí äáÖÖÉê á âìéÉê~Ç 
ëâçÖëãáäà∏ çÅÜ êóããÉê Ñê~ãÑ∏ê ~ääí çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ê∏àÇ~ 
óíçê çÅÜ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK f î®ëíÉê ®ê ã~êâÉå éä~å çÅÜ ëÉÇ~å ∏îÉêÖ™ê ÇÉå 
ëìÅÅÉëëáîí íáää ëóÇJ ë~ãí ëóÇ∏ëíëäìíí~åÇÉ íÉêê®åÖ ∏ëíÉêìíK aÉí Ñáååë 
íóÇäáÖ~ íÉêê~ëëÉêáåÖ~êK káî™Éêå~ î~êáÉê~ê ãÉää~å VQ çÅÜ VTIR ã ∏ ÜK fÇ~Ö 
®ê éä~íëÉå ÜÉäí áÖÉåî®ñí ~î íê®Ç çÅÜ ëäóK fåÑ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå áåîÉåíÉêáåÖ áåçã çãê™ÇÉí ë~ãí á å®êçãê™ÇÉíI î~êîáÇ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ ~åÇê~ ä®ãåáåÖ~ê ã®ííÉë áå ãÉÇ dmpK sáÇ 
áåîÉåíÉêáåÖÉå ÇÉä~ÇÉë ê∏ëÉå~ ìéé á ^JI _J çÅÜ `Jê∏ëÉåI Ç®ê ^Jê∏ëÉå 
êÉéêÉëÉåíÉê~ê ëã™I âê~ÑíáÖí ∏îÉêíçêî~ÇÉ çÅÜ íêçäáÖíîáë ®äÇêÉ ê∏ëÉåI _J
ê∏ëÉå Éå ãÉää~åî~êá~åíI çÅÜ `Jê∏ëÉå ëí∏êêÉI î®äîÇ~I Éà ë™ âê~ÑíáÖí 
∏îÉêíçêî~ÇÉ ê∏ëÉåI ëçã Ñ∏êãçÇ~ÇÉë íáääÜ∏ê~ Éå óåÖêÉ Ñ~ëK fåÇÉäåáåÖÉå 
Ö~î Éå Ñ∏êëí~ áåÇÉäåáåÖ á çäáâ~ åóííà ~åÇÉÑ~ëÉêK aÉåå~ áåÇÉäåáåÖ 
~åî®åÇÉë ®îÉå îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK

f ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí Ñáååë ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ~î î~êáÉê~åÇÉ ëíçêäÉâI 
î~ää~ê ~î ÖêìëJ çÅÜ ëíÉå~êI ™âÉêé~êÅÉääÉêI Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ Öêçé~êK 

üê
OMMQ

páÇ~ QSO çÑ QVS



píÉåê∏ëÉå~ë çäáâ~ ìíÑçêãåáåÖ çÅÜ ∏îÉêä~ÖêáåÖëÖê~Ç îáë~ê ~íí ÇÉ Ü®êê∏ê 
Ñê™å ëâáäÇ~ íáÇëéÉêáçÇÉêK qçí~äí êÉÖáëíêÉê~ÇÉë T ^Jê∏ëÉåI NQ _Jê∏ëÉåI V `J
ê∏ëÉå çÅÜ Éíí OMJí~ä êÉëíÉê ~î ÖêìëJ çÅÜ ëíÉåî~ää~êK jóÅâÉí í~ä~ê Ñ∏ê ~íí 
Ü®ê Ñáååë ~Öê~ê~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å à®êå™äÇÉê íáää Üáëíçêáëâ íáÇK bå Äçéä~íë 
Eê~® NMVWNI eáÇáåÖÉ ëçÅâÉåF Ç~íÉê~Ç íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê Ñáååë á çãê™ÇÉíë 
î®ëíê~ ÇÉä çÅÜ ìééÖáÑíÉê á ÇÉí ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äÉí ~åíóÇÉê ~íí ÇÉí Ñìååáíë 
Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ îáÇ ûëéë®ííÉê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇ íáää ëÉå~êÉ íáÇK

jÉää~å ê∏ëÉå~ Ñáååë áÇ~Ö ãÉê ÉääÉê ãáåÇêÉ ëíÉåÑêá~ óíçê ëçã ìíÖàçêí Äê~ 
™âÉêã~êâK pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí Ü~ê Éå êÉä~íáîí íìåå àçêÇã~åíÉä 
ìåÇÉê íçêîÉåI îáäâÉí íóÇÉê é™ ~íí ™êÇÉê Ü~ê ~åî®åíë îáÇ éä∏àåáåÖÉåI ÉääÉê 
ê®íí~êÉ ë~Öí ®êàåáåÖÉåK hê~ÑíáÖ~êÉ ä~ÖÉê ~î ãóää~ Ñáååë åçêêìí á ÇÉå 
ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉå Ç®ê ÇÉí ®îÉå Ö™ê ~íí ëâ∏åà~ ëî~Öí î®äîÇ~ ™âÉêé~êÅÉääÉêK 
m~êÅÉääÉêå~ äáÖÖÉê ÜìîìÇë~âäáÖÉå åçêê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí çÅÜ 
ÇÉê~ë ä™åÖëã~ä~ Ñçêã ~åíóÇÉê ~íí ÇÉ ìééâçããáí ÖÉåçã éä∏àåáåÖ ãÉÇ 
éäçÖK ûîÉå ë∏ÇÉêìí ®ê ãóää~å å™Öçí âê~ÑíáÖ~êÉK e®ê ~åëäìíÉê 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å íáää Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ëíçê~ î®ää~ÖÇ~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK

h~êíã~íÉêá~äÉí Ñê™å NTMMJ çÅÜ NUMMJí~äÉå îáë~ê ~íí ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå Ü~ê î~êáí ®åÖëJçÅÜ ëâçÖëã~êâ Ç™K råÇÉê NTMMJí~äÉí Ñáååë 
Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ∏îÉêÖáîå~ Ö™êÇëíçãíÉê ã~êâÉê~í é™ â~êí~åI îáäâÉí 
~åíóÇÉê ~íí ÇÉí íáÇáÖ~êÉ Ñìååáíë ÑäÉê~ Äêìâ~êÉ îáÇ ûëéë®ííÉêK aÉ ÖêìëJ çÅÜ 
ëíÉåî~ää~ê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå â~å ÉîÉåíìÉääí ìíÖ∏ê~ 
êÉëíÉê ÉÑíÉê å™Öçå Ñçêã ~î ®äÇêÉ ã~êâáåÇÉäåáåÖK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Ñ∏êãçÇ~í Ä~êâà®êå ë~ãí Öä~ë çÅÜ çÄê®åÇ~ ÖêáëÄÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eáÇáåÖÉ UUWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

sáåíêçë~ TUWN £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

páÇ~ QSP çÑ QVS



^fp kê
QMV

k~ãåLéä~íë
p®ííê~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëä®ãåáåÖ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíÄóÖÖå~Ç ~î bNU ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ê~® NMR á eáÇáåÖÉ ëåK cçêåä®ãåáåÖÉå î~ê êÉÖáëíêÉê~Ç 
ëçã Éå à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë ~î íóéÉå Ää®ëíÉêÄêìâK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë Ñ∏êìíçã êÉëíÉê ~î íî™ ìÖå~ê ®îÉå 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ Öêçé~êK mä~íëÉå Ü~ê íçäâ~íë ëçã Éå Äçéä~íë Ç®ê 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖ ÄÉÇêáîáíëK bå ~î ìÖåëêÉëíÉêå~ Ü~ê NQ`JÇ~íÉê~íë íáää 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eáÇáåÖÉ NMRWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

páÇ~ QSQ çÑ QVS



^fp kê
NP

k~ãåLéä~íë
ûëéë®ííÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÑóåÇéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
m™ ÖêìåÇ ~î ~íí î®ÖîÉêâÉí éä~åÉê~ê åó Çê~ÖåáåÖ ~î bNU ãÉää~å 
^ÇçäÑëÄÉêÖ çÅÜ iÉâÜóíí~å á k®êâÉ Ü~ê rs _ÉêÖëä~ÖÉå ìíÑ∏êí Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK sáÇ ÇÉå Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ 
ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÉåâÉä ëâ~ÑíÜ™äëóñ~I åÉÇÖê®îÇ ãÉÇ ÉÖÖÉå 
ìéé™íK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãâçã áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ä®ãåáåÖ~êK 
x_Éå®ãåÇ NMVWO é™ Ää~åâÉííÉå D^åã®ä~åÁDI ãÉå NMVWN á cjfpzK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eáÇáåÖÉ NMVWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

páÇ~ QSR çÑ QVS



^fp kê
QNT

k~ãåLéä~íë
p®Äó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
dìåä∏Ö dê~åÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Öê~î~êI Öê~îéä~íëI ÖêçéÜìëI ÜìëÖêìåÇI ê∏àåáåÖëê∏ëÉåI 
çÇäáåÖëä~ÖÉê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ëÉååÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâI ëíÉåóñçêI ëÉååÉçäáíáëâ âÉê~ãáâI Äêçåë™äÇÉêëâÉê~ãáâI 
Äê®åÇ~ ÇàìêÄÉåI ÄáÑ~Åá~ä âî~êíëáíëéÉíëI Äê®åÇ~ ÄÉå Ñê™å ã®ååáëâçêI 
à®êå™äÇÉêëâÉê~ãáâI à®êåÑ∏êÉã™äI Öä~ëé®êäçêI ëä~ÖÖI ãáåá~íóêâåáî ~î à®êåI 
Äçâëé®ååÉI Ñçí Ñê™å Éå íêÉÑçíëÖêóí~

_ÉëâêáîåáåÖ
p®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Ñçêåä®ãåáåÖëâçãéäÉñ îáÇ p®ÄóI áåÑ∏ê 
åóÇê~ÖåáåÖ ~î bNU î®ëíÉê çã £êÉÄêçK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ëíê®ÅâíÉ 
ëáÖ ëçã Éíí ∏ëíJî®ëíäáÖí Ä~åÇ íî®êë ∏îÉê Éå ÇêìãäáåÜ∏àÇK m™ âê∏åÉí Ü∏àÇÉ 
ëáÖ Éå å~íìêäáÖ Ñä~Åâ ãçê®åâìääÉ ãÉÇ íêÉ ã~êâÑ~ëí~ ÄäçÅâK pé™ê Ñê™å 
íáÇáÖåÉçäáíáëâ íê~ííÄ®Ö~êâìäíìê Üáíí~ÇÉë å®ê~ âìääÉå á Ñçêã ~î âÉê~ãáâ á 
Éå ÖêçéK råÇÉê ëÉååÉçäáíáâìã ÉääÉê å™Öçí ëÉå~êÉI Ü~ê ã~å ÇÉéçåÉê~í 
âÉê~ãáâ áåíáää Éíí ~î ÄäçÅâÉå é™ âìääÉå çÅÜ Éå ëÉååÉçäáíáëâ å®êî~êç é™ 
éä~íëÉå á ëíçêí Ñê~ãëâóãí~ê ÖÉåçã ëéêáÇÇ~ âçäÇ~íÉêáåÖ~êK cê™å ìåÖÉÑ®ê 
ë~ãã~ íáÇ E®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêF Ü®êëí~ãã~ê Éå äáíÉå Ñä~Åâ ëíÉåë®ííåáåÖ 
ãÉÇ âÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÇàìêÄÉå çÅÜ Éå Ñä~íÜìÖÖÉå âî~êíëáíëéÉíëI ®îÉå 
ÇÉåå~ á å®êÜÉíÉå ~î âìääÉåK

f ÇêìãäáåÉåë ∏ëíê~ ëä®åí Ñê~ãâçã Éå Äçéä~íëãáäà∏ Ñê™å Ñ∏êêçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉê ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê ~î ãáåëí Éíí EÇ™äáÖí ÄÉî~ê~íF Üìë ë~ãí Ü®êÇ~ê 
çÅÜ ê∏ëÉåK råÇÉê êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê Ü~ê Éíí Ü®êÇçãê™ÇÉ çÅÜ Éíí ãóääÉê 
~î ëíçäéÜ™ä ìí~å ëóåÄ~ê áåÄ∏êÇÉë êÉä~íáçå îìñáí Ñê~ã áåíáää ãçê®åâìääÉåK
pÉå~ëí ìåÇÉê îÉåÇÉäJçÅÜ îáâáåÖ~íáÇ ~åä~ÇÉë ë™ Éå Öê~îéä~íë ìééÉ é™ 
ãçê®åâìääÉåK dê~î~êå~ ®ê êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ãÉÇ Äê~åÇä~ÖÉêI Äê®åÇ~ 

üê
OMMQI OMMR

páÇ~ QSS çÑ QVS



ÄÉå Ñê™å ã®ååáëâçê çÅÜ ÇàìêI âÉê~ãáâI à®êåÑ∏êÉã™ä çÅÜ Öä~ëé®êäçêK m™ 
çÅÜ âêáåÖ Öê~î~êå~ Ü~ê ëíçê~ ã®åÖÇÉê ëíÉå ä~Öíë ìééK píÉåé~ÅâåáåÖÉå 
Ü~ê ®îÉå Öê®îíë áå çÅÜ ~åä~Öíë ÇÉäîáë ìåÇÉê ÇÉ ã~êâÑ~ëí~ ÄäçÅâÉåK 
qáääë~ãã~åë ÄáäÇ~ê ~ää ëíÉåÉå Éíí ëí∏êêÉ ê∏ëÉ ÉääÉê ãçåìãÉåíK f ÇÉåå~ 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ ä™Ö Éå ã®åÖÇ ëíê∏ÇÇ~ Äê®åÇ~ ÄÉåI ëâ®êîëíÉåI Éåëí~â~ 
ãáåÇêÉ ëä~ÖÖâäìãé~êI íî™ íáÇáÖåÉçäáíáëâ~ óñçê çÅÜ Éå ãáåá~íóêâåáî ~î 
à®êåK f ê∏ëÉíë óíëâáâí Ü~ê ëã™ Äáí~ê ~î ëä~ÖÉå âî~êíë ëíê∏ííë ìíK lî~åé™ Éå 
Ñ∏êÜ∏àÇ ÇÉä EÖê~îF ~î Öê~îâìääÉå ä™Ö á óí~å Éíí Äçâëé®ååÉ çÅÜ Éå Ñçí Ñê™å 
Éå íêÉÑçíëÖêóí~I îáäâÉí îáë~ê é™ íê~Çáíáçå âêáåÖ Öê~îê∏ëÉí ®îÉå ìåÇÉê 
ãÉÇÉäíáÇ ÉääÉê ëÉå~êÉK

f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉä Ñê~ãâçã ®îÉå Éíí ÖêçéÜìë ãÉÇ ®ååì 
ë™ ä®åÖÉ çâä~ê Ç~íÉêáåÖ ë~ãí Éíí ãáåÇêÉ Üìë Ñê™å NSMMJNTMMJí~äÉíK qáää 
ÇÉíí~ âçããÉê Éíí ëíçêí ~åí~ä ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ãÉÇ ëâáÑí~åÇÉ Ç~íÉêáåÖ ë~ãí 
çÇäáåÖëä~ÖÉê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáåíêçë~ VPWN £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

páÇ~ QST çÑ QVS



^fp kê
QMM

k~ãåLéä~íë
oáâëî®Ö QV píìÄÄÉíçêé J oìÇÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëçãê™ÇÉI Äçéä~íëI Ää®ëíÄêìâëä®ãåáåÖI Ñ®êÇî®ÖI Ö™êÇëíçãíI 
ÜìëÖêìåÇI áåÇìëíêáä®ãåáåÖI âçäåáåÖë~åä®ÖÖåáåÖI âçäãáä~I âçäåáåÖëÖêçéI 
ä®ÖÉåÜÉíëÄÉÄóÖÖÉäëÉI íçêéI ê∏àåáåÖëê∏ëÉå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI ëÉååÉçäáíáâìãI 
îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI íáÇáÖãÉÇÉäíáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
p®êëâáäÇ ^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê åóÄóÖÖå~íáçå ~î oáâëî®Ö QV 
ÖÉåçã qáîÉÇÉåK aÉí ~âíìÉää~ î®Öé~êíáÉí ëíê®ÅâÉê ëáÖ ãÉää~å píìÄÄÉíçêé 
çÅÜ oìÇÉ çÅÜ Ü~ê Éå ä®åÖÇ ~î NMIR âáäçãÉíÉêK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí 
Ñ~ëíëí®ääÇÉë íáää Éå NRM ãÉíÉê ÄêÉÇ âçêêáÇçêI î~åäáÖÉå TR ãÉíÉê é™ ∏ãëÉ 
ëáÇçê çã éä~åÉê~Ç ãáííäáåàÉK qáää ÇÉíí~ âçããÉê çÅâë™ Éíí ÑäÉêí~ä ãáåÇêÉ 
äçâ~äî®Ö~êK 

aÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå îáë~ê ~íí ä~åÇëâ~éÉí ìíãÉÇ éä~åÉê~Ç 
î®Öëíê®ÅâåáåÖ Ü~ê Éíí ÄÉíóÇäáÖí ëí∏êêÉ áåëä~Ö ~î âìäíìêä®ãåáåÖ~ê ®å î~Ç 
ëçã íáÇáÖ~êÉ Ñ~ååë êÉÖáëíêÉê~íK råÇÉê ~êÄÉíÉí åçíÉê~ÇÉë NOR çÄàÉâí çÅÜ 
ìåÖÉÑ®ê Ü®äÑíÉå ~î ÇÉëë~ Ü~ê á î~êáÉê~åÇÉ çãÑ~ííåáåÖ î~êáí Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê 
Ñìääëí®åÇáÖ ìíêÉÇåáåÖI ÇÉí îáää ë®Ö~ ®îÉå Ü~ âçåíêçääÉê~íë ÖÉåçã 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖK rí∏îÉê ÇÉëë~ çÄàÉâí Ñáååë Éå ÇÉä âçãéçåÉåíÉê ëçã 
Ä~ê~ çãå®ãåë á íÉñíÉå ìí~å ~íí ÄÉ~âí~ë îáÇ~êÉK açãáåÉê~åÇÉ çÄàÉâííóéI 
ãçíëî~ê~åÇÉ NLP ~î íçí~ä~åí~äÉíI ®ê çãê™ÇÉå îáäâ~ ÄÉÇ∏ãíë ëçã 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ÖÉåK aÉ âçåíêçääÉê~ÇÉ ä®ÖÉå~ Ö~î Éíí ìíÑ~ää ãÉÇ 
Ñóê~ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêI Éå ~ääã®åí Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íëI Éå ãÉÇ áåëä~Ö 
Ñê™å ë™î®ä Ñ∏êÜáëíçêáëâ ëçã Üáëíçêáëâ íáÇ ë~ãí íî™ Ñê™å Üáëíçêáëâ íáÇK aÉ 

üê
OMMQI OMMRI OMMS

páÇ~ QSU çÑ QVS



ëÉå~êÉ éä~íëÉêå~ ®ê ãÉê ~íí ëÉ ëçã Éå Ñçêã ~î îÉêâë~ãÜÉíëçãê™ÇÉå ®å 
êÉëíÉê ~î Äçë®ííåáåÖ~êK qáää ÇÉíí~ â~å ä®ÖÖ~ë Éå ëçäáí®ê Ü®êÇ Ñê™å óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêK _Éê∏êÇ íÉêê®åÖ ®ê ë™î®ä àçêÇÄêìâëã~êâ ëçã ëâçÖëã~êâK cê™å 
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇ Ñáååë êÉëíÉê ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ÉääÉê éä~íëÉê ëçã ÉåäáÖí 
Üáëíçêáëâí â~êíã~íÉêá~ä î~êáí ÄÉÄóÖÖÇ~K aÉí ê∏ê ëáÖ çã Éíí ÇêóÖí íáçí~ä 
çÄàÉâí çÅÜ ëçã ®äÇëí Ü~ê îá Ç~íÉêáåÖ~ê Ñê™å NSMMJí~äÉíI ãÉå ÑäÉêí~äÉí ®ê 
~î óåÖêÉ â~ê~âí®êK aÉ äáÖÖÉê ëéêáÇÇ~ ìíãÉÇ ìíêÉÇåáåÖë ëíê®Åâ~åK

råÖÉÑ®ê NLQ ~î ÇÉí íçí~ä~ ~åí~äÉí çÄàÉâí Ü~ê âçééäáåÖ íáää éêçÇìâíáçå ~î 
íê®âçäK e®ê Ñáååë Ä™ÇÉ âçäåáåÖëÖêçé~ê çÅÜ âçäÄçííå~ê ÉÑíÉê êÉëãáäçêK 
p®êëâáäí Éå ~î âçäÄçííå~êå~ íáääÇê~ê ëáÖ ëíçêí áåíêÉëëÉ ÖÉåçã Éå Ç~íÉêáåÖ 
íáää NOMMJí~äÉí Ç™ ÇÉåå~ ãáäíóé î~ê î~åäáÖ Ñ∏êëí Ñê™å NRMMJí~äÉíK 
hçäåáåÖëÖêçé~ê ®ê Éå éêçÇìâíáçåë~åä®ÖÖåáåÖ ëçã Ñ~ååë Ñ∏êÉ ãáäçêå~ 
ãÉå çÅâë™ Ñçêíë~ííÉ ~íí ~åî®åÇ~ë ä™åÖí Ñê~ã á íáÇÉåK e®ê Ü~ê îá 
Ç~íÉêáåÖ~ê Ñê™å óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK 
hçäÄçííå~êå~ Ñ∏êÉâçããÉê ìíãÉÇ ÜÉä~ ëíê®Åâ~å çÅÜ Ü~ê áÄä~åÇ Éå 
âçàêìáå îáÇ ëáÇ~å çãK hçäåáåÖëÖêçé~êå~ äáÖÖÉê Ñê®ãëí á ~îëåáííÉí å®êã~ëí 
píàÉêåëìåÇK

j™åÖ~ çÄàÉâí áåÖ™ê á âçãÄáå~íáçå ãÉÇ çäáâ~ íóéÉê ~î ä®ãåáåÖ~ê 
çÅÜLÉääÉê Äçéä~íëä®ÖÉåK jáåÇêÉ Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ î~ê àçêÇÄêìâë~åâåìíå~ 
çÄàÉâíI ãÉå ÇÉí Ü~ê ëáå Ñ∏êâä~êáåÖ á íÉêê®åÖÉåë ÄÉëâ~ÑÑÉåÜÉíK oÉëíÉê ~î 
®äÇêÉ î®Öå®í Ñ∏êÉâçããÉê é™ çäáâ~ éä~íëÉê çÅÜ î~åäáÖÉå êÉÇçîáë~ë Ä~ê~ 
ÇÉ ëçã êÉéêÉëÉåíÉê~ê ëí∏êêÉ Ñ®êÇî®Ö~êK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

e~ãã~ê QMP £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

e~ãã~ê PVNWN £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

e~ãã~ê QMQ £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

e~ãã~ê QMR £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

e~ãã~ê QMS £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

e~ãã~ê QMT £êÉÄêç k®êâÉ e~ãã~ê

^ëâÉêëìåÇ NVV £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OMN £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OMO £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OMP £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OMQ £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OMR £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ ONQ £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OOS £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OOR £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

páÇ~ QSV çÑ QVS



^ëâÉêëìåÇ OOQ £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OOP £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ ONO £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OOO £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OON £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OOM £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ ONV £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OMS £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OMT £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OMU £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OMV £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ ONM £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ ONN £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OOT £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ ONP £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ ONU £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ ONT £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ ONS £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ ONR £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OQU £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OPS £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OPU £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OPT £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OPR £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OPQ £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OPP £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OPO £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OPN £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OPM £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OOV £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OOU £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OPV £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

páÇ~ QTM çÑ QVS



^ëâÉêëìåÇ OQM £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OQS £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OQR £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OQQ £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OQP £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OQO £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OQN £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ PVWN £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OQT £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

^ëâÉêëìåÇ OQV £êÉÄêç k®êâÉ ^ëâÉêëìåÇ

páÇ~ QTN çÑ QVS



^fp kê
QNM

k~ãåLéä~íë
ûëéë®ííÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
îÉêâë~ãÜÉíëçãê™ÇÉI Öêçé ãÉÇ Äê~åÇÜçêáëçåíÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíÄóÖÖå~Ç ~î bNU ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ê~® NMUI eáÇáåÖÉ ëåK cçêåä®ãåáåÖÉå î~ê êÉÖáëíêÉê~Ç 
ëçã Éíí ~âíáîáíÉíëçãê™ÇÉK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Åáêâ~ R 
ãÉíÉê ëíçê çÅÜ MIT ãÉíÉê Çàìé ÖêçéK f ÖêçéÉå Ñ~ååë ÑäÉê~ ëÉé~êÉê~ÇÉ 
Äê~åÇä~ÖÉê îáäâÉí íóÇÉê é™ ~íí ÇÉå îáÇ çäáâ~ íáääÑ®ääÉå ~åî®åíë Ñ∏ê 
Äê®ååáåÖI ÇçÅâ çâä~êí á îáäâÉí ëóÑíÉK hçä Ü~ê NQ`JÇ~íÉê~íë íáää 
ëÉåãÉÇÉäíáÇI NQNMJNRPMK dêçéÉå ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ~îä®Öëå~ÇÉë îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK

üê
OMMQ\

páÇ~ QTO çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eáÇáåÖÉ NMUWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

páÇ~ QTP çÑ QVS



^fp kê
QNN

k~ãåLéä~íë
o∏ÅâäáåÖÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Éà Ñçêåä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ áåÑ∏ê ìíîáÇÖåáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ Öêìëí®âí îáÇ o∏ÅâäáåÖÉK 
fåçã çãê™ÇÉí Ñ~ååë î~Ç ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë Éíí ã∏àäáÖí Äçéä~íëä®ÖÉI ãÉå 
áåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ÇÉå ë∏âëÅÜ~âíëÖê®îåáåÖ ëçã ÖàçêÇÉë é™ 
éä~íëÉåK

üê
OMMR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà Ñçêåä®ãåáåÖ £êÉÄêç k®êâÉ háä

páÇ~ QTQ çÑ QVS



^fp kê
QOM

k~ãåLéä~íë
^äãÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáÅÉåíêìã ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hàÉää bÇîáåÖÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Éà Ñçêåä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
mä~åÉê é™ Éíí åóíí Äçëí~Çëçãê™ÇÉ ä™Ö Ä~âçã ÇÉí Ü®ê éêçàÉâíÉí á ^äãÄó á 
ìíâ~åíÉå ~î £êÉÄêçK fåÖÉí ~î ë®êëâáäí ~åíáâî~êáëâí áåíêÉëëÉ Ñê~ãâçã 
ìåÇÉê ìíêÉÇåáåÖÉåI ëçã çãÑ~íí~ÇÉ Äóê™J çÅÜ Ñ®äí-áåîÉåíÉêáåÖ ë~ãí 
ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~åíáâî~êáëâ~ ™íÖ®êÇÉê î~ê Ç®êÑ∏ê 
é™â~ää~ÇÉK

üê
OMMR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà Ñçêåä®ãåáåÖ £êÉÄêç k®êâÉ £êÉÄêç

páÇ~ QTR çÑ QVS



^fp kê
QON

k~ãåLéä~íë
aÉÖÉêå®ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáÅÉåíêìã ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hàÉää bÇîáåÖÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
íçêéI âçäÄçííÉå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
bå éä~åÉê~Ç ÖçäÑÄ~å~ å®ê~ j∏ÅâÉäåë ëíê~åÇ î~ê ~åäÉÇåáåÖ íáää ~íí Éíí 
çãê™ÇÉ á ÇÉåå~ Ö~ãä~ ÑáååÄóÖÇ ÄÉÜ∏îÇÉ ìíêÉÇ~ëK f çãê™ÇÉí Ñ~ååë ÄäK~K 
êÉëíÉê ~î Éíí íçêé ãÉÇ NSMMJí~äëÄÉä®ÖÖ çÅÜ Éå âçäåáåÖëéä~íë ãÉÇ ÑäÉê~ 
âçäÄçííå~êK fåÖÉí ~î ÑóåÇÉå î~ê ~î Éå ë™Ç~å ~êí ~íí óííÉêäáÖ~êÉ 
~åíáâî~êáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ®ê ãçíáîÉê~ÇÉK

üê
OMMR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

Éà Ñçêåä®ãåáåÖ £êÉÄêç s®êãä~åÇ aÉÖÉêÑçêë

páÇ~ QTS çÑ QVS



^fp kê
QNS

k~ãåLéä~íë
s®ëíê~ sá~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ tÉëíáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñçëëáä ™âÉêI ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI Ü™äî®ÖI ÜìëÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI îáâáåÖí~íáÇI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëâ®ê~ ÉääÉê âçêíäáÉ ~î à®êåI ã~äëíÉåI Ü~êíëÑê~ÖãÉåíI Çàìêí®åÇÉê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNU ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñçëëáä ™âÉêã~êâK lãê™ÇÉí ìíÖ∏ê Éå 
ãáåÇêÉ ÇÉä ~î Éíí ëí∏êêÉ çãê™ÇÉ ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK póÑíÉí î~ê Ñê®ãëí ~íí 
Ç~íÉê~ ÄÉäóë~ çãê™ÇÉíë çÇäáåÖëÜáëíçêá~ Ñ∏ê ~íí Ç®êáÖÉåçã ÄÉäóë~ ÇÉå 
~Öê~ê~ îÉêâë~ãÜÉíÉå á k®êâÉ ìåÇÉê à®êå™äÇÉê çÅÜ ãÉÇÉäíáÇK p~ãã~åä~Öí 
ìåÇÉêë∏âíÉë T ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ íêÉ î~ää~ê çÅÜ âçä Ñ∏ê `NQJÇ~íÉêáåÖI 
àçêÇéêçîÉê Ñ∏ê ã~âêçJ çÅÜ ã~êâéçääÉåéêçîÉê áåë~ãä~ÇÉëK aÉëëìíçã 
ìåÇÉêë∏âíÉë ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê îáäâ~ ë~ååçäáâí Ü®êê∏ê Ñê™å 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK f Éå ~åä®ÖÖåáåÖ Ñê~ãâçã ÄäK~K Éå ÇÉä ~î Éå ëâ®ê~ ÉääÉê 
âçêíäáÉ ~î à®êåI Éå ã~äëíÉåI Ü~êíëÑê~ÖãÉåí çÅÜ Çàìêí®åÇÉêK f çãê™ÇÉí 
Ñ~ååë çÅâë™ êÉëíÉêå~ ~î Éå ÄóÖÖå~Ç ãÉÇ Éíí ëíÉåä~Öí ÖçäîK råÇÉê ÖçäîÉí 
ëóåíÉë Éå ê~Ç ~î ëíçäéÜ™ä ëçã Ä∏ê Ü~ ìíÖàçêí êÉëíÉêå~ ~î Éå ãÉää~åî®ÖÖK 
^îë~âå~ÇÉå ~î ëéáë ÉääÉê ÉäÇëí~Ç í~ä~ê Ñ∏ê ~íí ê∏ê ëáÖ çã Éíí ìíÜìë ~î 
å™Öçí ëä~ÖK f Éå~ â~åíÉå ~î çãê™ÇÉí Ñ~ååë êÉëíÉê ~î Éå åÉêÖê®îÇ â®ää~êÉ 
âçãÄáåÉê~Ç ãÉÇ Éíí ëíÉåÄêçíí Ñ∏ê â~äâëíÉåK dÉåçã çãê™ÇÉí ä∏éíÉ ®îÉå 
êÉëíÉê ~î Éå ®äÇêÉ Ü™äî®ÖK

üê
OMMR

páÇ~ QTT çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáåíêçë~ ROWP £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

páÇ~ QTU çÑ QVS



^fp kê
QNR

k~ãåLéä~íë
s®ëíê~ sá~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ tÉëíáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñçëëáä ™âÉêã~êâ ãÉÇ ™âÉêé~êÅÉääÉê çÅÜ ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñçëëáä ™âÉêã~êâ áåÑ∏ê 
ÄóÖÖå~íáçå ~î Éå ÅóâÉäÄ~å~ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNUK 
lãê™ÇÉí ìíÖ∏ê Éå ãáåÇêÉ ÇÉä ~î Éíí ëí∏êêÉ çãê™ÇÉ ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK 
póÑíÉí î~ê Ñê®ãëí ~íí Ç~íÉê~ å™Öê~ ~î ê∏àåáåÖëê∏ëÉå~ Ñ∏ê ~íí ÄÉäóë~ ÇÉå 
~Öê~ê~ îÉêâë~ãÜÉíÉå á k®êâÉ ìåÇÉê à®êå™äÇÉê çÅÜ ãÉÇÉäíáÇK cóê~ 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ âçä Ñ∏ê `NQJÇ~íÉêáåÖ áåë~ãä~ÇÉë Ñê™å íêÉ 
~î ÇÉãK aÉëëìíçã á~âííçÖë ~íí çãê™ÇÉí ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå ∏îÉêä~Öê~ÇÉ 
Éíí ®äÇêÉ ™âÉêëóëíÉã ãÉÇ RJNM ãÉíÉê ÄêÉÇ~ ™âÉêé~êÅÉääÉêK

üê
OMMR

páÇ~ QTV çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáåíêçë~ UVWN £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

páÇ~ QUM çÑ QVS



^fp kê
QNQ

k~ãåLéä~íë
iáää~ räîÖêóí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ tÉëíáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñçëëáä ™âÉêã~êâI ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
ÑäáåíåçÇìäI ~îëä~Ö ~î âî~êíë çÅÜ ÄÉêÖ~êíI Äê®åÇ äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNU î®ëíÉê çã £êÉÄêç ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñçëëáä ™âÉêã~êâK póÑíÉí 
î~ê Ñê®ãëí ~íí Ç~íÉê~ å™Öê~ ~î ê∏àåáåÖëê∏ëÉå~ Ñ∏ê ~íí ÄÉäóë~ ÇÉå ~Öê~ê~ 
îÉêâë~ãÜÉíÉå á k®êâÉ ìåÇÉê à®êå™äÇÉê çÅÜ ãÉÇÉäíáÇK cóê~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå 
ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ âçä Ñ∏ê NQ`JÇ~íÉêáåÖ áåë~ãä~ÇÉë Ñê™å ÇÉëë~K f çãê™ÇÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK e®ê Ñ~ååë Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™äI ê®ååçêI 
Öêçé~ê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉêK _çéä~íëÉå Ñçêíë®ííÉê ë~ååçäáâí ë∏ÇÉêìíI 
ìí~åÑ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI Ç®ê íÉêê®åÖÉå ìíÖ∏êë ~î Éå éä~å 
Ñ∏êÜ∏àåáåÖK dÉåçã çãê™ÇÉí ä∏éÉê ®îÉå Éå Ü™äî®Ö á åçêÇëóÇäáÖ êáâíåáåÖK 
_ä~åÇ ÑóåÇÉå ã®êâë Éå ÑäáåíåçÇìäI ~îëä~Ö ~î âî~êíë çÅÜ ÄÉêÖ~êí ë~ãí 
Äê®åÇ äÉê~K

üê
OMMR

páÇ~ QUN çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáåíêçë~ VTWN £êÉÄêç k®êâÉ sáåíêçë~

páÇ~ QUO çÑ QVS



^fp kê
QNO

k~ãåLéä~íë
_ÉåÖíëíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~êíáå bÇäìåÇI qáå~ cçêë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI ëíÉåë®ííåáåÖI ê∏àåáåÖëê∏ëÉI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Çê®âíå™ä~êI ÑáÄìäçêI Çê®âíëé®ååÉåI ~Öê~ÑÑâå~ééI â~ãÑê~ÖãÉåíI âçêíäáÉI 
çãîáâí äáÉI ã~äëíÉåI ëíÉå ãÉÇ ëâ™äÖêçéI Äê®åÇ~ ÄÉåI ~îëä~Ö Ñê™å ëäáé~ÇÉ 
ÑäáåíóñçêI âÉê~ãáâI Ü~êíëI ëâ®êîçê ~î ê∏ÇÖçÇë çÅÜ Öä~ëI Öàìíà®êåëÖêóí~

_ÉëâêáîåáåÖ
p®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éíí Öê~îÑ®äíëâçãéäÉñ îáÇ _ÉåÖíëíçêé áåÑ∏ê 
ÄóÖÖÉí ~î åó bNU á k®êâÉK cçêåä®ãåáåÖ~êå~ î~ê ÄÉä®Öå~ é™ âê∏åÉí ~î Éå 
ãçê®åêóÖÖI çãâêáåÖ Éå ÄÉêÖÜ®ää çÅÜ á î®ëíäáÖ ëäìííåáåÖK sáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí Öê~îÑ®äíÉí áååÉÜ∏ää QN 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êLëíÉåé~ÅâåáåÖ~êI îáäâ~ ìíÖàçêí Öê~î~ê çÅÜ ë~ååçäáâí ®îÉå 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK píçäéÜ™äI Öêçé~ê çÅÜ Éå Ü®êÇ âìåÇÉ î~ê~ ëé™ê ÉÑíÉê Éå 
Äçéä~íë ÉääÉê ~åÇê~ Öê~îÑ®äíë~âíáîáíÉíÉêK

sáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãâçã ë~ãã~åä~Öí VM ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã 
ÄÉëíçÇ ~î Öê~îÑ®äíë~åä®ÖÖåáåÖ~êI âìäíéä~íë~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ ÉîÉåíìÉää~ 
ê∏àåáåÖëä®ãåáåÖ~êI îáäâ~ ë~ãíäáÖ~ ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ ÄçêííçÖëK m™ 
ÄÉêÖÜ®ääÉå Ñ~ååë Éå à®ííÉÖêóí~ çÅÜ ëíçê~ ëâ~êî~ÇÉ óíçêK lãâêáåÖ çÅÜ 
ãçí ÄÉêÖÉí ä™Ö á ëáå íìê Éíí Äê®ííÉ ~î í®íí ä~ÖÇ~ ëíÉå~êK _ê®ííÉí 
∏îÉêä~Öê~ÇÉë á åçêê~ ÇÉäÉå ~î Éå Öê~îLJâìäíÜ®Öå~Ç ãÉÇ Éå ëíçêäÉâ çã 
ORñNU ãÉíÉêK e®Öå~ÇÉå ìíÖàçêÇÉë ~î Éå ëíÉåî~ää ÄóÖÖÇ ãÉÇ 
ëâ~äãìêëíÉâåáâ ãÉÇ áåÖ™åÖ á î®ëí çÅÜ á ∏ëíK cê~ã íáää çÅÜ é™ ∏ëíê~ ëáÇ~å 
~î ÄÉêÖÉí ~åëä∏í Éå ëíÉåëíê®åÖLÖê~îÑ®äíëíÉêê~ëëI UR ãÉíÉê ä™åÖI ëçã 
ÄÉëíçÇ ~î ëí∏êêÉ ëíÉåÄäçÅâ ëçã ë~ãã~åÄìåÇáíë ~î ãáåÇêÉ ëíÉåÄäçÅâ çÅÜ 

üê
OMMR

páÇ~ QUP çÑ QVS



~åëäìí~åÇÉ ëíÉåé~ÅâåáåÖ~êK

dê~îÑ®äíÉíI ëçã ä™Ö ìí~åÑ∏ê ÄÉêÖÉí çÅÜ Äê®ííÉíI áååÉÜ∏ää íî™ íêÉìÇÇ~ê çÅÜ 
NS êìåÇ~ çÅÜ êìåÇ~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êLëíÉåé~ÅâåáåÖ~êK qêÉìÇÇ~êå~ Ü~ÇÉ 
íóÇäáÖí ã~êâÉê~ÇÉ â~åíâÉÇàçêI ä™åÖëáÇçê çã NNJNO ãÉíÉê çÅÜ Éå í®íí 
ä~ÖÇ ëíÉåé~ÅâåáåÖK píÉåë®ííåáåÖ~êå~LëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê é™ âê∏åÉí Ü~ÇÉ Éå 
óííêÉ Çá~ãÉíÉê é™ NIMJQIR ãÉíÉêI ë~ãí Éå ëí∏êêÉ ~åä®ÖÖåáåÖ çã TñTIR 
ãÉíÉêK aÉí áåêÉ Öê~îëâáÅâÉí á ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~L ëíÉåé~ÅâåáåÖ~êå~ é™ 
âê∏åÉí ìíÖàçêÇÉë ~î ëéêáÇÇ~ Äê®åÇ~ ÄÉåI ìêåÉÖê~îI ÄÉåÖêçéI Äê~åÇÖêçé 
çÅÜ Äê~åÇä~ÖÉêK f ÇÉå î®ëíê~ ëäìííåáåÖÉå Ñ~ååë PT ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê ìí~å 
áåêÉ Öê~îëâáÅâI îáäâ~ â~å ìíÖ∏ê~ Ä™ÇÉ Öê~î~ê çÅÜ ê∏àåáåÖëä®ãåáåÖ~êK 
fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë äáâ~ë™ NR Ü®êÇ~êI NM Öêçé~êI S 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ íî™ âçäÄçííå~êK

_ê®ííÉíI Öê~îLJâìäíÜ®Öå~ÇÉå çÅÜ ëíÉåëíê®åÖÉåLÖê~îÑ®äíëíÉêê~ëëÉå â~å Ü~ 
~åä~Öíë å™Öçå Ö™åÖ ìåÇÉê óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêJ ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK mä~íëÉå Ü~ê 
Ç®êÉÑíÉê åóííà~íë ëçã Öê~îÑ®äí ìåÇÉê ÜÉä~ ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêå Ñê~ã íáää 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇÉåK hçäÄçííå~êå~ íáääÜ∏ê íêçäáÖÉå ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

q®Äó PQWN £êÉÄêç k®êâÉ q®Äó

páÇ~ QUQ çÑ QVS



^fp kê
QMS

k~ãåLéä~íë
håìíëíçêéI p®ííê~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖãÉëçäáíáâìãI íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI à®êå™äÇÉê

cóåÇ
íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâI Ñäáåí~I âî~êíëI î®îíóåÖÇI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI à®êåÑ∏êÉã™äI 
Äê®åí ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
m™ ÖêìåÇ ~î ~íí î®ÖîÉêâÉí éä~åÉê~ê ~íí ÄóÖÖ~ åó ãçíçêî®Ö ãÉää~å 
^ÇçäÑëÄÉêÖ çÅÜ iÉâÜóíí~å î®ëíÉê çã £êÉÄêç Ü~ê Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å 
íáÇáÖãÉëçäáíáâìãI åÉçäáíáâìã çÅÜ à®êå™äÇÉê ìåÇÉêë∏âíë îáÇ håìíëíçêéK

aÉ íáÇáÖãÉëçäáíáëâ~ ä®ãåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î Éíí íêÉííáçí~ä Öêçé~ê ~î 
î~êáÉê~åÇÉ Ñçêã çÅÜ ëíçêäÉâK cóääåáåÖÉå á Öêçé~êå~ î~ê ãÉê ÉääÉê ãáåÇêÉ 
ëçíJ çÅÜ âçäÄÉã®åÖÇI çÅÜ á å™Öê~ Ñ~ååë Éåëí~â~ Ü~ëëÉäå∏íëëâ~äK 
a~íÉêáåÖÉå ÖêìåÇ~ê ëáÖ é™ ÑäÉê NQ`JÇ~íÉêáåÖ~ê Ñê™å ìíêÉÇåáåÖÉå çÅÜ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK k™Öçí ÑóåÇã~íÉêá~ä ëçã â~å âåóí~ë íáää 
íáÇáÖãÉëçäáíáâìã Ñ~ååë áåíÉK c∏êÉâçãëíÉå ~î ë∏íî~ííÉåÇá~íçãÉÉê á 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ îáë~ê ~íí ÇÉ ë~ååçäáâí äÉÖ~í îáÇ ^åÅóäìëëà∏åI áåíÉ îáÇ 
vçäÇá~Ü~îÉí ëçã ~åíóííë ~î Éíí é~ê ~î NQ`JÇ~íÉêáåÖ~êå~K aÉ 
íáÇáÖãÉëçäáíáëâ~ ä®ãåáåÖ~êå~ Ñçêíë®ííÉê ìí~åÑ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
™í åçêêK

fåçã Éå ãáåÇêÉ óí~I ãÉÇ Éíí ÇáÑÑìëí âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Éå ëíçê Ñä~Åâ ÖêçéI 
Ñ~ååë íê~ííÄ®Ö~êâÉê~ãáâ çÅÜ Éíí ~îëä~Ö ìê ÉÖÖÉå é™ Éå ëäáé~Ç Ñäáåíóñ~K 
aÉ åÉçäáíáëâ~ ä®ãåáåÖ~êå~ ä™Ö á ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åë ë∏Çê~ â~åí çÅÜ 

üê
OMMR

páÇ~ QUR çÑ QVS



Ñçêíë®ííÉê ë~ååçäáâí ìí~åÑ∏ê ëÅÜ~âíÉí ™í ë∏ÇÉêK bå Éåë~ã ~åä®ÖÖåáåÖI Éå 
âçâÖêçé ëçã íóÇäáÖí ëâáäÇÉ ëáÖ Ñê™å ÇÉ íáÇáÖãÉëçäáíáëâ~ Öêçé~êå~ Ää~åÇ 
~åå~í ÖÉåçã ÇÉå ëíçê~ ã®åÖÇÉå ëâ®êîëíÉå á ÑóääåáåÖÉåI â~å Ç~íÉê~ë íáää 
à®êå™äÇÉêK f ÑóääåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå î®îíóåÖÇ ~î Äê®åÇ äÉê~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eáÇáåÖÉ NMTWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

páÇ~ QUS çÑ QVS



^fp kê
QMR

k~ãåLéä~íë
ûëéë®ííÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI âî~êíëI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë îáÇ ûëéë®ííÉêK sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê~ãâçã Éíí ~åí~ä Äçéä~íëíóéáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ë™ëçã 
ëíçäéÜ™äI Öêçé~ê çÅÜ Ü®êÇ~êK _çéä~íëÉå ÄÉëíçÇ ~î íî™ íêÉëâÉééáÖ~ 
ä™åÖÜìë ~î êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêëíóéK bíí ÑóêëíçäéëÜìëI ë~ãí Éíí ëóääëíÉåëÜìë 
ëçã ã∏àäáÖÉå ®ê óåÖêÉ ®å ÇÉå êçã~êíáÇ~ à®êå™äÇÉêëÖ™êÇÉåK jÉää~å ÜìëÉå 
Ñ~ååë Éå ~âíáîáíÉíëóí~I ãÉÇ Éíí ÑäÉêí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã áåíÉ ÖáÅâ ~íí 
ë~ãã~åÑ∏ê~ á å™Öçå âçåëíêìâíáçåI ÑóåÇ çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê îáë~ê é™ Éå 
ã∏àäáÖ Ü~åíîÉêâë~âíáîáíÉí é™ óí~åK cóåÇÉå Ñê™å çãê™ÇÉí ÄÉëíçÇ á 
âÉê~ãáâI âî~êíëI Äê®åÇ äÉê~ ë~ãí Äê®åÇ~ ÄÉåK f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
Ñ~ååë ®îÉå Éíí ~åí~ä ê∏àåáåÖëê∏ëÉåK ^î ÇÉëë~ ìåÇÉêë∏âíÉë ÉåÇ~ëí Éíí Ñ™í~ä 
ÉñíÉåëáîíI Ñ∏ê ~íí Üáíí~ âçä íáää NQ`JÇ~íÉêáåÖK

üê
OMMR

páÇ~ QUT çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eáÇáåÖÉ NMVWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

páÇ~ QUU çÑ QVS



^fp kê
QMQ

k~ãåLéä~íë
ûëéë®ííÉêI hçêëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñçëëáä ™âÉêã~êâ ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~ÇÉå ~î bNU î®ëíÉê çã £êÉÄêç ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñçëëáä ™âÉêã~êâK póÑíÉí 
î~ê Ñê®ãëí ~íí Ç~íÉê~ å™Öê~ ~î ê∏àåáåÖëê∏ëÉå~ Ñ∏ê ~íí ÄÉäóë~ ÇÉå ~Öê~ê~ 
îÉêâë~ãÜÉíÉå á k®êâÉ ìåÇÉê à®êå™äÇÉê çÅÜ ãÉÇÉäíáÇK cóê~ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå 
ìåÇÉêë∏âíÉë î~êîáÇ âçä Ñ∏ê NQ`JÇ~íÉêáåÖ áåë~ãä~ÇÉëK

üê
OMMR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eáÇáåÖÉ UQWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

páÇ~ QUV çÑ QVS



^fp kê
QMP

k~ãåLéä~íë
j™êíÉåëíçêéI i∏î™ë~ Öêìîçê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇI eÉäÉå oçãÉÇ~Üä

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëãÉÇà~I ÖêìîÜ™äI Ü®ëíî~åÇêáåÖI ëâêçíëíÉåëî~êéI ëâê®ÇåáåÖëéä~íëI 
âçäåáåÖëÖêçé~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î i∏î™ë~ Öêìîçãê™ÇÉ áåÑ∏ê çãä®ÖÖåáåÖÉå 
~î bNU ãÉää~å iÉâÜóíí~å çÅÜ £êÉÄêçK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
SS ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã âìåÇÉ âåóí~ë íáää Éå ëã™ëâ~äáÖ Öêìîãáäà∏K _ä~åÇ 
~åå~í ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë íî™ ëãÉÇàçêI î~ê~î Éå î~ê ãóÅâÉí î®äÄÉî~ê~ÇI 
ëâêçíëíÉåëî~êé~ê á ~åëäìíåáåÖ íáää ÖêìîÜ™äÉåI Éå Ñ∏êãçÇ~Ç Ü®ëíî~åÇêáåÖI 
ë~ãí Éå ëí∏êêÉ óí~ ãÉÇ ~ÅâìãìäÉê~í ~îÑ~ää Ñê™å ã~äãÜ~åíÉêáåÖÉåK 
dêìîçãê™ÇÉíë êìãëäáÖ~ ëíêìâíìê Ñê~ãíê®ÇÉê ãóÅâÉí Äê~ ãÉÇ Éå 
âçåÅÉåíê~íáçå ~î ä®ãåáåÖ~ê êìåí ÇÉí ëí∏êëí~ ÖêìîÜ™äÉíK cóåÇÉå ÄÉëíçÇ 
Ñê®ãëí ~î ëãáÇÉëJ çÅÜ ã~ëìÖåëëä~ÖÖÉê ë~ãí Éå ÜÉä ÇÉä à®êåÑ∏êÉã™äK f 
~åëäìíåáåÖ íáää Öêìîä®ãåáåÖ~êå~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë çÅâë™ Éå çÇäáåÖëóí~ 
ëçã îá á åìä®ÖÉí íêçê â~å î~ê~ ë~ãíáÇ~ ãÉÇ ÖêìîÇêáÑíÉåK

üê
OMMR

páÇ~ QVM çÑ QVS



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eáÇáåÖÉ NSWN £êÉÄêç k®êâÉ eáÇáåÖÉ

páÇ~ QVN çÑ QVS



^fp kê
QMO

k~ãåLéä~íë
k®ëÄóI ^äãÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~êíáå bÇäìåÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Éà Ñçêåä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ á ™âÉêã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~êå~ ~î Ç™äáÖí ÄÉî~ê~ÇÉ 
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	Arkeologi i Sverige Rapport


		AISnr		Namn/plats		Dnr Lst		Dnr undersökande organisation		Ansvarig organisation		Ansvarig person		Undersökningsår		Undersökningstid		Typ av undersökning		Fornlämningskategori		Datering, period		Fynd		Beskrivning

		1		Skogsmossen		220-03498-95		MBM535		Arkeologikonsult		Anders Kritz, Fredrik Hallgren		1995		950424-950716		arkeologisk förundersökning		boplats, offerplats		tidigneolitikum		trattbägarkeramik, produktionsavfall från yxtillverkning av porfyrit, porfyrityxor, flintyxor, slagen flinta och kvarts, malstenar, slipstenar		Med anledning av bygget av Mälarbanan utfördes en förundersökning av en del av trattbägarboplatsen Skogsmossen, belägen i skogsområdet Käglan mellan Arboga och Örebro. Boplatsens omland, skogsområdet Käglan, var under tidigneolitikum en halvö i den djupa vik av Littorinahavet som täckte stora delar av slättlandet kring Mälaren och Hjälmaren. Boplatsen ligger utan direkt anknytning till den tidigneolitiska kustlinjen. I dalgången nedanför Skogsmossen letade sig en smal havsvik in bara några hundra meter från boplatsen, 

Förundersökningen pekar på en bild av en tidigneolitisk gård med ett bostadshus med omkringliggande matberednings- eller avfallsområden, en yxtillverkningsplats samt ett offerkärr. I mer perifiera lägen återfinns ett område med slagen sten och härdar i väster, samt sparsamt med slagen sten intill ytterligare en våtmark i öster. Bägge dessa ytor kan tolkas som specialiserade aktivitetsytor i samband med den centrala boplatsytan. Alla fynd kan hänföras till den tidigneolitiska trattbägarkulturen (3900 - 3300 f.Kr.).

		2		Skogsmossen		220-06912-95		MBM535		Arkeologikonsult		Anders Kritz, Fredrik Hallgren		1995		950717-951013		särskild undersökning		boplats, offerplats		tidigneolitikum		trattbägarkeramik (trattbägare, kragflaskor, lerskivor), mångkantig stridsyxa, porfyrityxor, flintyxor, skifferkniv och skifferspetsar, tvärpilspetsar i flinta, malstenar, slipstenar, avslag i porfyrit, flinta och kvarts, lerklining, djurben		Med anledning av ett järnvägsbygge (Mälarbanan) utfördes en slutundersökning av en del av boplatsen Skogsmossen, en tidigneolitisk trattbägarboplats, i skogsområdet Käglan mellan Arboga och Örebro. Undersökningsområdet är ca 400 m långt och mellan 15 och 35 meter brett, och utgörs av skogsmark.

Boplatsens centrala del bestod av ett gårdsläge med en fragmentariskt bevarad huskonstruktion. Intill det förmodade huset fanns en gårdsplan uppdelad i en yxtillverkningsplats, ett härdområde och ett malningsområde. I utkanten av gårdsplanen påträffades avfallsdepositioner i form av keramik och brända ben. I anslutning till huset och gårdsplanen fanns fem ensamliggande stenskodda pålfundament. I boplatsens perifiera delar var ytterligare två yxtillverkningsplatser samt en kvartsslagplats belägna. 

I ett mindre kärr beläget på boplatsens centrala del påträffades stora mängder trattbägarkeramik, hela och fragmentariska yxor i bergart och flinta, samt en skifferkniv i bandad röd/grågrön skiffer. Flera av yxorna bär spår efter avsiktlig förstörelse genom bränning och krossning. Materialet tolkas som offerdepositioner. En serie stolphål och lerklining med flätverksavtryck antyder att en mindre plattform funnits i kärret. 

De första 14C-dateringarna av matskorpor på keramik från kärret antyder att trattbägare deponerats i våtmarken både i början och slutet av tidigneolitikum.

		3		Skogsmossen		220-03211-97				Institutionen för Arkeologi Uppsala Universitet		Fredrik Hallgren		1997, 1998		970520-970619, 980505-980506		forskningsundersökning		boplats, offerplats		tidigneolitikum		trattbägarkeramik, avslag av porfyrit, kvarts och flinta, yxor av prorfyrit, flinta och andra bergarter, malstenar, slipstenar, brända djurben		Forskningsgrävning av boplats och offerkärr på trattbägarlokalen Skogsmossen. Delar av fornlämningen undersöktes 1995 i samband med anläggandet av Mälarbanan (järnväg). Vid den nu aktuella forskningsundersökningen grävdes den kvarvarande delen av offerkärrets södra ände och strandbrink, hela våtmarken är därmed undersökt. På boplatsen grävdes provgropar i skogsmark söder om den nyanlagda järnvägen, i åkermark norr om järnvägen genomfördes en noggrann ytinventering där det påträffade fyndmaterialet samlades in i rutor om 5 x 5 m. Fyndspridningen inom boplatsens olika delar antyder att fornlämningen hyser flera gårdlägen, antingen flera samtida hushåll eller oliktida faser av en regelbundet omlokaliserad gård.

Undersökningen gav ett rikt fyndmaterial som omfattar trattbägarkeramik, avfall från produktion av porfyrityxor, yxor av prorfyrit, flinta och andra bergarter, malstenar, slipstenar samt slagen kvarts och flinta.

		4		Skumparberget		220-03498-95		MBM537		Arkeologikonsult		Anders Kritz, Jan Apel		1995		ma och juni 1995		arkeologisk förundersökning		boplats		senmesolitikum, tidigneolitikum		trattbägarkeramik, slagen porfyrit, kvarts, hälleflinta och flinta, brända djurben		Arkeologisk förundersökning av stenåldersboplatsen Skumparberget, belägen på och invid Glanshammarsåsen strax norr om Tjugestasjön. Fornlämningen består av en ytstor tidigneolitisk boplats i öster, och en mindre senmesolitisk lokal i väster. På den tidigneolitiska ytan påträffades boplatslämningar med fynd av trattbägarkeramik, slagen porfyrit, kvarts och flinta. På den senmesolitiska ytan påträffades slagen kvarts och hälleflinta, bland annat mikrospånskärnor, samt ett kvartsbrott.

		5		Skumparberget		220-06912-95		MBM537		Arkeologikonsult		Anders Kritz, Jan Apel		1995		950724-951031		särskild undersökning		boplats		senmesolitikum, tidigneolitikum, mellanneolitikum		trattbägarkeramik (trattbägare, kragflaskor, lerskivor), stridsyxekeramik, avfall från produktion av porfyrityxor, slagen kvarts och flinta, malstenar, stenyxor, mångkantig stridsyxa, brända djurben		Två kronologiskt åtskilda lokaler har undersökts vid raä 194. På den västra ytan hittades ett kvartsbrott och en aktivitetsyta med bearbetad kvarts, bearbetad hälleflinta, brända ben samt skärvsten som kan dateras till sent mesolitikum. Den andra lokalen kan genom fynd av trattbägarkeramik och tunnackiga yxor i porfyrit främst dateras tidigneolitikum. Material från denna fas påträffades främst i det norra och det södra slutundersökningsområdet. Denna tidigneolitiska delen av raä 194 har även viss inblanding av vad som tolkats vara mesolitiska och sent mellanneolitisk fynd.

Den mesolitiska lokalen (Skumparberget l) består av ett kvartsbrott och och en stenröjd aktivitetsyta belägen ca 58 m.ö.h. Höjden över havet antyder en datering till sent mesolitikum, förutsatt att lokalen under sin användningsperiod var strandbunden. Förutom stora mängder produktionavfall hittades flera formella redskapstyper i kvarts och hälleflinta på lokalen: mikrospånkärnor och mikrospån, skrapor, knivar, tvärpilar, en stickel mm. En slipad mejsel i diabas och ett bränt sälben tillvaratogs också. Fynden styrker en datering av lokalen till sent mesolitikum. Några meter framför den röjda stenytan ligger ett större, avlångt stenblock i öst-västlig riktning. I analogi med etnografiska exempel tolkas lokalen som ett tillfälligt använt jaktpass, kanske som utgångspunkten för säljakt på is under senvinter/vår, där man i skydd av blocket spanat efter solande sälar ute vid isranden samtidigt som man tillverkat och bytt mikrospån i benharpuner och fäst skrapeggar i träskaft.

Den tidigneolitiska lokalen består av en central boyta med omgivande aktivitets- och avfallsområden. På den centrala boytan, som utmärktes av stora mängder bränd lera och anläggningar, hittades resterna av en byggnadskonstruktion. Huset var 12,5 m långt, 6 m brett och av mesulakonstruktion med en rad takbärande stolpar, väggarna utmärks av väggstolpar. Konstruktionen är nära på identisk med det tidigneolitiska Mossbyhuset i Skåne. Betecknande för husområdet är att det i jämförelse med omgivande ytor framstod som innehållande ett magert och fragmenterat fyndmaterial. Detta antyder att ytans status upprätthållits genom städning, och att de artefakter som undgått städningen fragmenterats till följd av andra kulturella förändringsprocesser. Den centrala delen av boplatsen är omgiven av större fyndkoncentrationer.

Kring huset fördelar sig fynden i mönster som antyder att boplatsen under sin användning var strukturerad efter strikta normer. Avfallsområden innehållande stora mängder keramik, bränd flinta och brända ben finns både öster och väster om den centrala boytan. Sydost om huset kan tre ytor urskiljas, där specifika aktiviteter ägt rum. Det rör sig om två tillverkningplatser för tunnackiga yxor i porfyrit, och om en slaktplats för nötboskap. I detta område finns även en avfallsgrop med stora mängder porfyritavslag. Fynd som indikerar hushållsaktiviteter, d.v.s. malstenar, löpare och gnidstenar, tycks å sin sida koncentreras till den västra och nordvästra sidan av huset. Trattbägarnas spridning sammanfaller i stort med spridningen hushållsfynden, men är även rikligt företrädda i de omgivande avfallsområdena. Kragflaskornas spridning tycks å andra sidan överenstämma med de specifika aktivitetsytorna, d.v.s. slagplatserna och avfallsgropen med porfyrit samt slaktplatsen. Det är rimligt att antaga att dessa tydliga rumsliga mönster inte enbart avspeglar funktionella behov, utan att de även avspeglar en kategorisering och indelning av rummet som var i funktion när boplatsen användes.

Utöver aktivitets- och avfallsytorna hittades även ett antal anläggningar och konstruktioner utanför den centrala boytan. Bland dessa kan nämnas en anläggning (A40) som preliminärt tolkats som en gravanläggning. Ett annan intressant konstruktion dök upp i den södra delen av det norra undersökningsområdet. Här upptäcktes under maskinavbaning en konstuktion bestående av två parallella strängar av skärvsten och fynd. Dessa tolkas som resterna av någon form av huskonstruktion som troligen tillhör en annan kronologisk fas av bosättningarna vid Skumparberget.

Det brända benmaterialet från boplatsen avslöjar att tamdjur spelade en stor roll för försörjningen av boplatsens invånare. Ben från tamdjur (svin, nöt, får/get) utgör 83% av benmaterialet och nötboskap är det dominerande materialet. Vilda djur som säl, fisk, fågel, skogshare, skogsmård och vild/tamkatt finns också representerade i benmaterialet. Boplatsen tolkas som ett ensamliggande gårdsläge som varit bebott vid åtminstone två, kanske tre separata tillfällen under tidigneolitikum.

		6		Tjugestatorp		220-07166		MBM538		Arkeologikonsult		Magnus Artursson		1995		950724-951030		arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		boplats		tidigneolitikum		bearbetad kvarts, avslag och redskap i flinta, (tvärpil, spetsnackig yxa, skrapa), trattbägarkeramik (skärvor från trattbägare, kragflaska, lerskivor), lerklining/bränd lera, brända och obrända ben		Arkeologisk undersökning av en tidigneolitisk boplats, Tjugestatorp, inför bygget av Mälarbanan (järnväg) mellan Örebro och Arboga. Boplatsen var kraftigt påverkad av sentida torpbebyggelse, delar av fornlämningen var belägen i gammal odlingsmark som markberetts och planterats med gran.

Vid undersökningen påträffades en trattbägarboplats med spår efter ett stolpbyggt mesulahus, 15 x 6 m, av mossbytyp. Ett stycke ifrån bostadshuset påträffades en U-formad ränna, 7,5 x 4,5 som tolkas som spår efter en byggnad som utifrån fyndmaterialet bedöms ha använts i rituella sammanhang.

Fyndmaterialet från undersökningen inkluderar skärvor från trattbägare, kragflaskor och lerskivor. Bland stenfynden märks nacken till en spetsnackig flintyxa av Nielsens typ 3, samt en tvärpil förmodligen slagen ur samma yxa.

		7		Seltorp		220-03665-2000		422-2446-2000		UV Bergslagen		Åsa Westin		2000		000522-000530, 001023-001025		särskild undersökning		boplats		järnålder, medeltid		förvaringslår		I samband med utbyggnad av riksväg 60 (nuvarande riksväg 50) mellan Lillån och Axbergshammar undersöktes en förhistorisk boplats (raä 177) vid Seltorp. Undersökningen påvisade spridda boplatsspår i form av stolphål, härdar, gropar och rännor, lämningar som dateras till perioden förromersk järnålder - vikingatid. Det gick inte att urskilja några huskonstruktioner. Vid sidan av förhistoriska lämningar påträffades bottendelen till vad som förmodas vara en förvaringslår från medeltid. Förvaringslåren var fylld med sot och träkol, den har av allt att döma stått inuti en byggnad vars grundstenar plockats bort ur åkern.

		8		Gottsätter, Dammsätter		220-01414-2000		422-1292-2000		UV Bergslagen		Åsa Westin		2000		000510-000512		arkeologisk förundersökning		slaggförekomst (kalkstensslagg)		Nyare tid		kalkstensslagg		I samband med utbyggnad av riksväg 60 (nuvarande riksväg 50) mellan Lillån och Axbergshammar undersöktes ett "slaggflak" i åkermark vid Dammsätter. Analyser av slaggflaket visade på ett innehåll av kalksten, stenkol och andra mineraler, vilket tyder på att det handlar om en restprodukt efter kalkbränning. Flaket hade en oval form och var cirka 1,30 x 1,50 meter stort, tjockleken var 0,10 meter. Det fanns inga spår efter någon konstruktion i närheten av slaggen. Kalkbränning har förekommit i närområdet under 1900-talet.

		10		Riseberga klosterruin		431-08144-2004		423-2923-2004		UV Bergslagen		Ulrika Wallebom		2004		040913-040927		särskild undersökning		gravar och kulturlager vid klosterruin		tidig medeltid, sen medeltid, nyare tid		ben av människa och djur, keramik, nyckel till ett skrin, en ring, fönsterglas		Slutundersökning föranledd av skada på fornlämningen som uppkommit i samband med restaurering. Vid undersökningen på klostergården påträffades 15 stycken tätt liggande hög- och senmedeltida gravar. Det rör sig om välbevarade skelett efter män, kvinnor och barn i olika åldrar. En eller ett par av gravarna sticker in under klostergårdens mur och är således äldre än muren. Gravarna överlagras av ett utjämnande raseringslager, troligen recent. Utanför gravarna gjordes fynd av omrörda ben av människa och djur, keramik, en nyckel till ett skrin, en ring samt bemålat fönsterglas. I sakristian (rum E) påträffades en smal stenkista med omrörda ben efter åtminstone 3 individer, troligen barn.

		11		Grythyttan		220-04563-2000		423-2711-2001		UV Bergslagen		Catarina Karlsson		2002		020527-020604		särskild undersökning		stensättning		järnålder (?)				Arkeologisk undersökning och restaurering av en skadad grav, raä 262:3 i Grythyttans socken. Den aktuella graven ligger mycket vackert belägen strax väster om Grythyttan, längst ut på en udde i den östra delen av sjön Sörälgen. Stensättningen ingår i en gravgrupp om fyra gravar. Målsättningen för undersökningen var främst att klargöra gravens yttre och inre gravskick samt att datera gravläggningen. Den avslutande uppgiften var att även återställa stensättningen i sitt ursprungliga skick. Avtorvningen av stenpackningen fick avbrytas då graven ej kunde avgränsas gentemot intilliggande gravar. Efter dokumentation beslutades efter samråd med länsstyrelsen, att endast gräva ut den del av graven som var skadad (cirka en kvadratmeter). Det resulterade inte i några fynd eller någon datering av graven. Efter undersökningen restaurerades den skadade stensättningen.

		12		Örebro län (10 socknar)		220-03916-99, 220-08965-99, 431-08965-1999		421-02392-1999, 421-05812-1999		UV Bergslagen		Olof Pettersson		1999		990603-990906, 991015-991215		särskild utredning 1 och 2		boplatslägen, agrara lämningar, röjningsrösen, stenmurar, stenröjda ytor, terrasseringar, åkerhak, gravar, bebyggelselämningar, gruvhål, skärpningar, stenbrott, täkte, kolbottnar, brukningsväg, färdväg, trefaldighetskälla, avrättningsplats		äldre bronsålder, yngre bronsålder, äldre järnålder, yngre järnålder, sen medeltid, nyare tid				Banverket Mellersta Banregionen har byggt en ny matarledning mellan Ockelbo i Gästrikland och Östansjö i Närke. Sträckan genom Örebro län är omkring elva mil lång och följer till stor del befintliga kraftledningsgator. Länsstyrelsen i Örebro län valde ut sex delsträckor på sammanlagt cirka 6,3 mil för arkeologisk utredning, etapp I, omfattande arkiv- och kartstudier samt fältinventering. Utredningsområdenas bredd fastställdes till 30 meter vid parallellgång med befintliga ledningar respektive 40 meter vid frigång. I Närke berörs Hallsbergs (Viby socken), Kumla (Hardemo socken), Lekebergs (Hackvads och Kräcklinge socknar) samt Örebro kommuner (Kils, Tysslinge och Vintrosa socknar). I Västmanland är det Lindesbergs (Linde och Ramsbergs socknar), Ljusnarsbergs (Ljusnarsbergs socken) samt Nora kommuner (Nora socken).

Delsträckorna är norrifrån räknat:
• Hånkabacken/Korslångsvik
• Hartorp
• Danshyttan - Nyhyttan
• Mårdshyttan - Södra Brunnsjön
• Kvarnberget - Skymhyttan
• Klockhammar - Nälön - Östansjö

Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen genomförde merparten av utredningsuppdragets första etapp under augusti år 1999. Senare under hösten var det meningen att ett urval av de vid den första etappen noterade objekten skulle omfattas av utredningsgrävning (etapp II). Detta moment kom att bli föremål för en långdragen förhandling mellan Banverket Mellersta Banregionen och Länsstyrelsen i Örebro län. De senare fattade ett beslut i frågan under januari år 2002 och som innebar att utredningens andra etapp i huvudsak utgick. Utredningens syfte är primärt "att orientera om de platser och områden, som kan kräva antikvariska hänsyn vid arbeten som påverkar mark vid och kring matarledningen" (länsstyrelsens skrivelse daterad 2001-12-14 och med diarienummer 220-08965-1999). Till den andra etappen hörde också att Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen till Banverket Mellersta Banregionen samt dennes entreprenörer skulle ge information samt rådgivning för skogliga åtgärder i anslutning till fornlämningar och andra kulturhistoriskt känsliga miljöer. Detta arbete utfördes under hösten år 1999.

När matarledningen byggdes kom en cirka 400 meter lång sträcka strax norr om Tälle transformatorstation, Östansjö, att få ett nytt läge utifrån vad som från början aviserats. Den nya sträckan har inte omfattats av arkeologisk utredning.

Matarledningen berör två landskapstyper i form av bergslag och bondebygd. På grund av det stora antalet objekt ges här ingen närmare redogörelse av de enskilda komponenterna. Många objekt ingår också i kombinationer med olika typer av lämningar och/eller boplatslägen.

De lämningar som påträffats utmed linjesträckningen kan delas in i tematiska block vilka främst anknyter till det agrara landskapet, förhistoriska gravar, möjliga förhistoriska boplatslägen, bebyggelselämningar, bergsbruket och kommunikation. Räknat i antal objekt dominerar boplatslägena följt av de agrara lämningarna och tätt därpå kommer det bergshistoriska inslaget. Det agrara landskapet representeras främst av grupper och områden med röjningsrösen av skiftande karaktär. Här kan också andra komponenter förekomma såsom stenmurar, stenröjda ytor, terrasseringar och åkerhak. Röjningsrösena finns utmed hela sträckan, men förekommer mer frekvent i Närkedelen. De ligger genomgående i skog eller hagmark. Flertalet har i detta skede bedömts som möjlig fornlämning och delvis noterats i Fornminnesregistret. För att fastställa antikvarisk status krävs fortsatta fältstudier. Ett område i Hardemo socken har registrerats som fornlämning med ett selektivt perspektiv.

Förhistoriska gravar finns dels som gravfält (RAÄ 15 i Vintrosa socken och vid Ånnebrunn, RAÄ 133, i Viby socken), dels som till synes ensamliggande konstruktioner (RAÄ 134 i Viby socken och RAÄ 60:1 i Tysslinge socken). Den förra utgörs av en stensättning, den senare av en domarring som ingår i gravfältsmiljön vid Ånnebrunn. Gravarna representerar såväl brons- som järnåldern, men med en övervikt för den senare perioden. Till detta kan föras uppgifter om en borttagen stensättning (RAÄ 23 i Kräcklinge socken), där kan det finnas rester kvar under mark.

Förhistoriska boplatslägen finns på samtliga linjeavsnitt utom det vid Hånkabacken/Korslångsvik samt mellan Mårdshyttan och Södra Brunnsjön. Boplatslägena ska betraktas som en indikation på att där kan finnas fornlämningar. Urvalet bygger på landskapets topografi satt i relation till den kända fornlämningsmiljön, eventuella lösfynd av artefakter samt tidigare erfarenheter från liknande miljöer. Tidsmässigt omfattar det platser som bedöms kunna rymma lämningar från äldre stenålder och fram till medeltid.
 
Bebyggelselämningarna är av betydligt yngre datum och kan åtminstone delvis hänföras till 1800-talet utifrån studerat historiskt kartmaterial. Flera av platserna kan naturligtvis ha varit bebyggda eller på annat sätt utnyttjade tidigare. Objekten återfinns såväl i jordbrukslandskapet som i bergslagsregionen.

Lämningarna efter bergsbruket och till detta knutna näringar utgörs bland annat av gruvhål, skärpningar, stenbrott och olika typer av täkter samt kolbottnar, det vill säga rester efter kolmilor. Flertalet har tagits upp som möjlig fornlämning eller kulturhistoriskt intressant objekt. Matarledningen berör direkt lämningarna efter Nyhyttan i Linde socken och där är hyttområdet registrerat som fornlämning (RAÄ 137). Kolbottnarna är vanligen rester av resmilor och har bedömts som kulturhistoriskt intressanta objekt. Vid Hånkabacken/Korslångsvik samt vid Tälle finns det lämningar efter vardera en liggmila, det vill säga resmilans föregångare. Den förstnämnda har tillsvidare fått status som möjlig fornlämning (RAÄ 704). I anslutning till kolbottnarna vid Bromsjöbodar i Linde socken ligger det även rester av en kolarkoja.

Blocket relaterat till kommunikation är i omfång relativt sparsamt jämfört med övriga. Hit kan föras en brukningsväg samt en färdväg (RAÄ 80). Den senare ingår som en del i den forna huvudvägen mellan Karlskoga och Örebro, vilken i aktuellt avsnitt är att betrakta som fornlämning med ett selektivt perspektiv. Förutom dessa finns andra kommunikationsrelaterade lämningar omnämnda i rapporten, men utan att de har behandlats som enskilda objekt. Exempel på de senare är en vinterväg och banvallar till två nedlagda järnvägar.

Vidare kan exempelvis nämnas en trefaldighetskälla, Herrekällan (RÅA 176), i Linde socken samt uppgifter om en avrättningsplats (RÅA 130) i Viby socken.

Förutom vad som nämns i rapporten finns det ett flertal röjningsrösen, stenmurar och andra ansamlingar med röjningssten. De utgör inte fornlämning men ingår som komponenter i kulturmiljön och kan omfattas av olika former av lagskydd.

		13		Äspsätter		431-9417-2004		422-2260-2004		UV Bergslagen		Jenny Holm		2004		041025-041027		arkeologisk förundersökning		fyndplats						På grund av att vägverket planerar ny dragning av E18 mellan Adolfsberg och Lekhyttan i Närke har UV Bergslagen utfört en arkeologisk förundersökning i det aktuella området. Vid den föregående utredningen påträffades en enkel skafthålsyxa, nedgrävd med eggen uppåt. Vid förundersökningen framkom inga ytterligare lämningar. [Benämnd 109:2 på blanketten 'Anmälan…', men 109:1 i FMIS].

		14		Sättran		431-9417-2004		422-2260-2004		UV Bergslagen		Jenny Holm		2004		041012-041015		arkeologisk förundersökning		boplats		mesolitikum				På grund av att vägverket planerar ny dragning av E18 mellan Adolfsberg och Lekhyttan i Närke har UV Bergslagen utfört en arkeologisk förundersökning i det aktuella området. Vid förundersökningen påträffades ett fåtal anläggningar av förhistorisk karaktär. De ansluter sannolikt till den härd som 14C-daterades till 8055±80 BP vid den föregående utredningen. Inom undersökningsområdet fanns även några större störningar i form av sentida gropar.

		15		Knutstorp		431-9417-2004		422-2260-2004		UV Bergslagen		Jenny Holm		2004		041004-041012		arkeologisk förundersökning		boplats		mesolitikum, romersk järnålder		järnålderskeramik		På grund av att vägverket planerar ny dragning av E18 mellan Adolfsberg och Lekhyttan i Närke har UV Bergslagen utfört en arkeologisk förundersökning i det aktuella området. Vid förundersökningen påträffades en koncentration av gropar, varav några överlagrades av sand så att de framträdde först vid en andra maskinavbaning. En liknande grop har 14C-daterats till 8270±75 BP vid den föregående utredningen. Inom en begränsad del av undersökningsytan framkom dessutom keramik av järnålderstyp.

		16		Äspsätter		431-9417-2204		422-2260-2004		UV Bergslagen		Jenny Holm		2004		041018-041022		arkeologisk förundersökning		boplats		stenålder?, romersk järnålder		slagen kvarts, keramikskärva		På grund av att vägverket planerar ny dragning av E18 mellan Adolfsberg och Lekhyttan i Närke har UV Bergslagen utfört en arkeologisk förundersökning i det aktuella området. Vid förundersökningen påträffades ett antal anläggningar i form av stolphål och härdar. De ansluter sannolikt till de stolphål som 14C-daterats till 1680±45 BP vid den föregående utredningen. Inom undersökningsområdet fanns även spridda skärvstenar i ett diffust, något flammigt, lager. Några av anläggningarna överlagrades av ett röjningsröse, som i sin tur var helt övertorvat och inte synligt före undersökningen. Under röjningsröset påträffades även en keramikskärva av allmänt förhistorisk karaktär. Inom den sydöstra delen av boplatsen hittades tre bitar slagen kvarts.

		17		Äspsätter		431-05324-2002		422-1808-2002		UV Bergslagen		Catarina Karlsson		2003		030611-030625		arkeologisk förundersökning		röjningsrösen (gravfält)		Sen medeltid				Vid en förundersökning föranledd av ett vägbygge påträffades 28 rösen i trakten av Äspsätter. Nitton rösen ligger inom vägområdet och av dessa undersöktes tre. Analys av kol från rösenas bottenskikt visar att de härrör från medeltid. Motsvarande kollager påträffades även i schakten mellan rösena, vilket antyder en tidig röjningsbränning i området. Tillsammans med avsaknaden av fynd och ben tyder detta på att de tre undersökta rösena är röjningsrösen. De övriga rösena kunde inte klassificeras vid förundersökningen. Inga boplatsindikationer framkom.

		18		Vreta		220-02979-2000, 220-08432-2000		421-02177-2000, 421-00863-2001		UV Bergslagen		Olof Pettersson		2000, 2001		000714-000918, 010528-010606		särskild utredning 1 och 2		röjningsrösen, boplats, bytomt		yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder, sen medeltid, nyare tid				Örebro Golfklubb har för avsikt att bygga ut sin golfbana vid Vreta som ligger en dryg halvkilometer väster om Lanna samhälle. Det nya golfbaneområdet berör fastigheten Vreta 2:2 med flera i Hidinge socken och Lekebergs kommun, Närke. Utifrån topografin och närområdets fornlämningsmiljö bedömde Länsstyrelsen i Örebro län att arbetsföretaget skulle föregås av en särskild arkeologisk utredning. Den delades upp i två etapper, arkiv- och kartstudier samt fältinventering (Etapp I) följt av en utredningsgrävning (Etapp II). Utredningsområdet är cirka 40-1200 x 150-600 (ÖNÖ-VSV) meter stort, vilket ungefär motsvarar 42 hektar. Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen genomförde utredningsuppdraget under juli-september år 2000 (Etapp I) och maj-juni år 2001 (Etapp II). Den bebyggda tomtmark som ingått i utredningsområdet har inventerats extensivt och endast i ett fall varit föremål för utredningsgrävning.

Den arkeologiska utredningen visar att det inom planområdet finns fornlämningar i form av tre härdar (RAÄ 98, 99 och 100), en härdgrop (RAÄ 101), tre områden med röjningsrösen (RAÄ 7, 56 och 102) samt Vreta bytomt (RAÄ 97). De två förstnämnda härdarna är daterade till yngre bronsålder-förromersk järnålder respektive romersk järnålder. Datering av träkol från härdgropen visar att den är från senmedeltid-efterreformatorisk tid, ungefär perioden mellan åren 1430 och 1630. Röjningsröseområdena bör som äldst åtminstone representera medeltid. Det östra området rymmer flera röjningsfaser, vilket även de två andra röjningsröseområdena kan göra. Inom de två senare finns det vardera minst ett röse som utifrån sina former i princip skulle kunna betraktas som förhistoriska gravar. För att närmare fastställa de senares och övriga komponenters slutliga status krävs arkeologiska förundersökningar. Bedömningen att hela området vid RAÄ 102 registrerats som fornlämning, trots röjningsrösenas varierande karaktär, bygger på att den fortsatta antikvariska hanteringen är selektiv. Beslutet har tagits i samråd med Länsstyrelsen i Örebro län.

Delar av Vreta bytomt sammanfaller idag med klubbhusområdet vid Örebro Golfklubb. Den äldsta säkra urkunden för ortnamnet Vreta är från år 1481 enligt ett originalbrev i Uppsala universitetsbibliotek. Danska Rigsarkivet har en handling med ett omnämnande till år 1443 men det kan också avse Vreta i Hardemo socken.

Utredningen visade på en rad andra komponenter som inte utgör fornlämning men som likväl tillhör kulturmiljön, exempelvis två stenbrott samt olika formationer med röjningssten (bland annat röjningsrösen och stenmurar). Av de två tegelugnar som lokaliserats i det historiska kartmaterialet har den ena avfärdats antikvariskt då dess läge sammanfaller med platsen för ett stenbrott, medan den andra inte omfattats av utredningsgrävning och bör tillsvidare betraktas som möjlig fornlämning. Detsamma gäller för boplatsläget inom skogspartiet i anslutning till röjningsröseområdet (RAÄ 56) vid Vrethammaren.

		19		St. Älberg		220-1163-2001		422-429-2001		UV Bergslagen		Catarina Karlsson		2001		010920-011009		arkeologisk förundersökning		boplatslämningar, järnframställningsplats, etc.		romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid		slagg, ugnsväggsfragment		Hallsbergs kommun planerar att utöka Ulvsätters industriområde och projekterar för en ny terminalanläggning vid Stora Älberg. Området är beläget i västra utkanten av Hallsbergs tätort, inom fastigheterna Stora Älberg 1:3 och 1:45. Under hösten år 2000 genomfördes en särskild arkeologisk utredning av planområdet, då påträffades 10 stycken härdar. Ytterligare dokumenterades ett kulturlager med inslag av slagg och ugnsväggar av blästbruks typ. Under hösten 2001 förundersöktes området, här följer beskrivningar av de aktuella fornlämningarna.

RAÄ 131 är beläget väster om gården Stora Älberg i ett skogsområde drygt 150 meter ifrån (RAÄ 28} en domarring. Under förundersökningen togs åtta schakt upp på 346 m2. Skogsområdet ligger på flack sandig mark, på före detta åkermark cirka 76 meter över havet. På platsen påträffades under utredningsfasen en härd som daterades till äldre järnålder. På undersökningsytan fanns två härdrester och tre stolphål fördelade på tre schakt. Undersökningsområdet kan betecknas ha spridda boplatsindikerade fynd.

RAÄ 132 är beläget i nuvarande betesmark på en flack förhöjning cirka 73 meter över havet. Vid förundersökningen schaktades ett schakt på 172 m2. Under matjorden framkom endast den enstaka härd som redan påträffats vid utredningen. Området bedömdes inte vara intressant för vidare åtgärder.

RAÄ 133 ligger i en svag nordvästsluttning i betesmark, cirka 74 meter över havet. Vid förundersökningen schaktades ett schakt på 166 m2. Vid schaktning återfanns en härd och en grop förutom härden som påträffats vid utredningen. Inga ytterligare fynd gjordes och ytan ansågs därför inte vara intressant för vidare åtgärder.

Vid utredningen återfanns vid RAÄ 134 fem härdar. Området ligger på en svag västsluttning i betesmark, cirka 73 meter över havet. Vid förundersökningen schaktades ett schakt på 318 m2. Ytterligare en härd, en kokgrop, en grop och ett stolphål framkom vid förundersökningen. Härdområdet var dock väl avgränsat och inga indikationer på en fortsättning kunde skönjas.

RAÄ 135 är en järnframställningsplats, där schaktades ett schakt på 462 m2. Fornlämningen ligger i en svag sydöst sluttning på en flack höjd i betetsmark, cirka 73 meter över havet. Vid utredningsgrävningen påträffades ett kulturlager med slagg och ugnsväggar. Vid den utökade förundersökningen avgränsades slagglagret och grävdes bort. Under slagglagret påträffades bottenresterna efter en blästerugn och en ässja vilka grävdes. Blästerugnen var en flergångs ugn byggd av sten och lera, ässjan kan vara en resterna av primärsmide där järnsmältan bearbetats i ett första skede för att driva ut slagg. Vidare undersökningar är aktuella i form av arkeometallurgiska analyser.

RAÄ 136 ligger i en östsluttande åkermark, cirka 74 meter över havet. Vid utredningen schaktades ett Schakt på 459 m2 där påträffades en härd, under förundersökningen framkom endast två stolphål. Området bedömdes inte vara intressant för vidare åtgärder.

RAÄ 137 ligger beläget i krönläge på en höjd, där tog ett schakt på 75 m2 upp. Schaktet togs upp på en gårdsplan mellan boningshus och ekonomibyggnader. Vid schaktning visade det sig att man schaktat och påfört massor vid flera tillfällen på platsen, inga ytterligare anläggningar eller konstruktioner påträffades.

Fornlämning RAÄ 139 ligger i östsluttande åkermark, cirka 72 meter över havet. Under utredningen undersöktes en härd som daterades till yngre järnålder. Här schaktades en yta av 215 m2 i ett schakt. Under förundersökningen togs två stolphål och en grop fram och grävdes. Området ansågs inte vara intressant att gå vidare med.

Fornlämning RAÄ 140 ligger i en svagt sydöstsluttande åkermark, cirka 72 meter över havet. Den härd som grävdes här under utredningen daterades till romersk järnålder-vendeltid. Ytterligare två härdar och en grop påträffades under förundersökningen i två av de tre schakt på sammanlagt 245 m2 som grävdes. Under förundersökningen kunde det konstateras att utbredningen inte fortsatte åt norr, öster eller väster. I söder ut skull ett boplatsområde kunna legat, det går dock utanför undersökningsområdet där ett antal järnvägsspår ligger i bredd.

Fornlämning RAÄ 141 bestod vid utredningen av en enskild härd, liggande i västsluttande åkermark, cirka 71 meter över havet. Vid förundersökningen schaktades 375 m påträffades ytterligare två härdar, en ässja och ett stolphål, alla i den västra delen av schaktet. Ässjans undre del var endast bevarad, men den var välbyggd och härden var placerad på två flata stenar. Ässjan låg endast ett fåtal meter från gränsen av undersökningsområdet. Sannolikt finns flera spår av järnframställning och boplatskaraktär väster om undersökningsområdet.

Fornlämning RAÄ 142 ligger i östsluttande åkermark, cirka 73 meter över havet. Vid utredningen påträffades en härd och under förundersökningen endast två gropar i det 164 m2 stora schakt som togs upp. Stora delar av marken i området var störda av den tidigare vägdragningen. Vid förundersökningen konstaterades att inga vidare åtgärder i fält var aktuella för någon av de elva fornlämningarna som undersökts.

		20		Mårtenstorp, Lövåsagruvorna		431-05324-2002		422-1806-2002		UV Bergslagen		Olof Pettersson		2003		030701-031103		arkeologisk förundersökning		gruvområde och bebyggelselämningar		nyare tid				Vägverket Region Mälardalen har för avsikt att bygga Europaväg 18 i ny sträckning mellan Örebro och Lekhyttan i Närke. Inom fastigheten Mårtenstorp 3:1 med flera, Hidinge socken och Lekebergs kornmun, berörs en fornlämning i form av Lövåsagruvorna (RAÄ 16). Efter beslut av Länsstyrelsen i Örebro län genomförde Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen under sommaren och hösten år 2003 en arkeologisk förundersökning. I fältarbetet har också ingått arkiv- och kartstudier. Lövåsagruvorna ligger på en med blandskog beväxt bergshöjd samt till denna anslutande ytor. De senare utgörs dels av före detta åkermark (skogbeväxt), dels skogsterräng (igenväxande hygge). Gruvområdet ingår i Lekebergslagen som finns skriftligt belagd genom ett brev från år 1458.

Vägkorridoren är i aktuellt avsnitt cirka 40-60 meter bred och skär rakt igenom fornlämningsområdet, cirka 150x5-75 (NV-SÖ) meter stort samt motsvarande drygt 8200 kvadratmeter. Det senare berör även ytor på ömse sidor om planerad vägsträckning. Vid förundersökningen karterades hela gruvområdet medan de fysiska markingreppen (schakt) begränsades till planerat vägavsnitt. Närområdet till Lövåsagruvorna var också föremål för fältinventering.

På en storskifteskarta över Mårtenstorps skog från år 1815 finns en markering för gruva där Lövåsagruvorna idag ligger. Kartan har också noteringar om ytterligare gruvor i närområdet. Det framgår inte om gruvorna då var i drift. Genom "Relationer om bergverken i Örebro län år 1684" vet vi att "Löfåsegrufwan" på Mårtenstorps mark bröts år 1671. Vilken gruva som avses är oklart, men utifrån namnet skulle det kunna vara Lövåsagruvorna eller de närbelägna Lövåsgruvorna.

Förundersökningen visar att det inom gruvområdet finns åtta gruvhål och i anslutning till samtliga utom ett ligger det varp med skrotsten. Till detta ska läggas några skärpningar samt en handfull förmodade prospekteringsgropar. Utöver detta förekommer det smärre ansamlingar med skrotsten. Gruvhålen är vattenfyllda, cirka 4-35 meter stora och som djupast knappt 10 meter. Intill det största gruvhålet finns resterna av en vandring. Den antas ha drivit ett spel som använts för att få upp gråberg och malm, men kanske också försett pumpanordningar med kraft. Från ett skrotstensvarp har vi ett fundament som kan ha ingått i en vinsch över ett gruvhål. Av allt att döma är det järnmalm (magnetit, svartmalm) som brutits från en långsmal malmkropp. Fast berg syns inte i alla gruvhål, utan överst ligger vanligen stenar och större block i sidorna. Det fasta berg som studerats är genomgående sprött och förefaller att ha varit relativt lätt att bryta. Ett stort antal stenar i varphögarna har handborrade hål, vilket tyder på att borrningen i sig förmodligen har varit en metod för att spräcka berget. Några tecken på tillmakning fanns inte i studerade avsnitt.

Inom gruvområdet ligger det tre bebyggelselämningar efter vardera en smedja, en förmodad ekonomibyggnad och en källare. Det är endast den förstnämnda som omfattats av förundersökning. Smedjan är helt eller delvis anlagd på ett skrotstensvarp och har en kraftigt grund samt väggar av skrotsten (det ingår även malmstycken i konstruktionen). Invändigt domineras utrymmet av en ässja. I anslutning till smedjan är området delvis bemängt med smidesslagg och träkol. Nordöst om smedjan ligger finkrossat berg med inslag av malm och platsen har använts för skrädning, det vill säga att sidoberg och malm har separerats. Drygt tio meter söder om smedjan påträffades en kolningsgrop som antas höra till densamma. Ekonomibyggnaden domineras av ett mycket stort spisfundament och har därför inte bedömts som ett bostadshus. Källaren ligger ingrävd/uppmurad i ett av skrotstensvarpen till det största gruvhålet. Bebyggelselämningarna kan antas ha en primär koppling till gruvdriften, men det är också möjligt att platsen utnyttjats för andra aktiviteter efter det att malmbrytningen upphört.

Vid förundersökningen grävdes sökschakt i skrotstensvarp, inom och i anslutning till smedjan samt på andra strategiskt valda punkter för att fånga upp stratigrafi, eventuella kulturlager och andra under mark dolda konstruktioner. Skrotstensvarpen var som tjockast 1,2 meter och uppvisade delvis en tydlig stratigrafisk skiktning i avsnittet nordöst om smedjan. Det går dock inte att uttala sig om tidsdifferensen faserna emellan.

Från kolningsgrop, skrotstensvarp och smedja tillvaratogs träkol för 14C-datering. Det preliminära resultatet tyder främst på 1700-tal. Gruvan bör uppskattningsvis inte ha bearbetats efter 1800-talets mitt.

Öst, nordöst och norr om gruvområdet ligger vardera en bebyggelselämning. Den senare med en närliggande källargrop. De två förstnämnda tangerar eller berör marginellt vägområdet, medan den i norr ligger utanför detta. Husgrunden i nordöst har tidigare uppburit en stuga som nu ligger öster om gruvområdet. Byggnaden flyttades till sitt nya läge under andra hälften av 1900-talet. Den östra husgrunden tolkas som rester av ett bostadshus, medan den i norr är mer svårbedömd. Det historiska kartmaterialet från 1800-talet uppvisar bebyggelse i området, men inte exakt på de aktuella platserna. De schakt som grävdes i anslutning till husgrunderna gav ingen vägledning för datering av desamma. Bebyggelselämningarna bör betraktas som en del av fornlämnings- och kulturmiljön vid Lövåsagruvorna.

Förundersökningen av Lövåsagruvorna har också syftat till att ta fram lämpliga metoder för eventuella fortsatta undersökningar. Personal från Riksantikvarieämbetets Geoarkeologiska Laboratorium (GAL) i Uppsala deltog vid fältarbetet för att lämna geoarkeologiska synpunkter, utföra vissa mineralogiska studier samt att bistå vid den bergshistoriska tolkningen.

I Sverige är det få gruvmiljöer som har undersökts arkeologiskt vad gäller själva gruvområdet. Vanligen suddar brytningen efterhand ut spåren efter de äldsta faserna. Så har säkerligen också delvis skett här. Vad som gör Lövåsagruvorna värdefulla är att ingen gruvbrytning skett under modern tid. Här finns alltså förutsättningar att fånga upp äldre brytningstekniker och andra med gruvverksamhet förenade tekniker.

		21		Hidinge mfl.		431-03914-2002		421-1256-2002		UV Bergslagen		Åsa Westin		2002		augusti - november 2002		särskild utredning 1 och 2		flatmarksgrav, boplats, skärvstensförekomst, hägnad annan, röjda ytor, röjningsrösen, fossil åker, gårdstomt, vägbank, blästerugn, slaggförekomst, bergshistorisk lämning, lösfynd		mesolitikum, tidigneolitikum, mellanneolitikum, förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid, vikingatid, tidig medeltid, sen medeltid, nyare tid				Anmälan av utförd utredning innehåller endast en uppräkning av påträffade fornlämningstyper: flatmarksgrav, boplatsgropar (många), kokgrop, härdar (många), skärvstensförekomst (många), stolphål (många), hägnad annan, röjda ytor (många), röjningsrösen (många), fossil åker, gårdstomt, vägbankar, blästerugn (flera), slaggförekomst, bergshistorisk lämning, lösfynd. [Fornlämningsnummer är ej redovisade annat än på kartspecialer, och det framgår inte till vilken socken respektive fornlämningsnummer hör].

		22		Hjulsjö, Järnboås				424-3670-2000		UV Bergslagen		Olof Pettersson		2000, 2001		sommar 2000 - vår 2001		särskild utredning		grav, odlingslämning, bebyggelselämning, gårdstomt, järnframställningsplats, hjulgrav, gränsmarkering, terass, bearbetat stenblock, kolbotten, kojruin, färdväg, brukningsväg, banvall, torvtäkt, fossil åkermark, boplats		mesolitikum, tidigneolitikum, mellanneolitikum, senneolitikum, äldre bronsålder, yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid, vikingatid, tidig medeltid, nyare tid				Skogsvårdsstyrelsen Värmland-Örebro är huvudman för ett internationellt projekt (LIFE) i syfte att ta fram "methods to identify and preserve the biocultural heritage in European forests". Sverige och Frankrike bidrar vardera med tre miljöer. Ett av de svenska områdena ligger nära Grängshyttan i Hällefors kommun, Västmanland. Det senare är i sin tur uppdelat i fem delområden; Hackhemskyrkan, Hästnäshagarna, Kindlamossen, Långnäsudden samt Slåtterbergsgruvor. De fyra förstnämnda ligger i Hjulsjö socken, Hällefors kommun, medan den sistnämnda även berör terräng i Järnboås socken, Nora kommun. Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen har under åren 2000 och 2001 genomfört arkiv- och litteraturstudier samt en arkeologisk fältinventering av områdena kring Grängshyttan. De objekt som bedömts som möjlig fornlämning kommenteras vidare nedan. 

Hackhemskyrkan ligger nordväst om Grängshyttan och är en av Hjulsjö sockens mest omtalade fornlämningar. Den är registrerad som en treudd (RAÄ 23), det vill säga en grav från järnålder. Tolkningen bygger på äldre beskrivningar som åtminstone går tillbaks till år 1683. Anläggningen av idag är kraftigt påverkad genom olika markingrepp och skulle numer kunna beskrivas som en stensättning, men även det med viss tvekan. I nära anslutning till Hackhemskyrkan finns ett område med röjningsrösen (RAÄ 95) inom vilket det också ligger minst ett gravröse (RAÄ 24). De båda senare objekten utgör också de fornlämningar.

Hästnäshagarna är det största av de inventerade områdena och det ligger i anslutning till Hästnäsviken som är en del av sjön Grängen. Terrängen är såväl flack och kuperad som skogbeväxt samt öppen. Det äldsta skriftliga omnämnandet för Hästnäs, Stora och Lilla, finns genom en jordebok från år 1680. Fältinventeringen visade på ett betydligt större antal objekt än vad som från början förväntats.

Man kan huvudsakligen dela in lämningarna i tre grupper, nämligen de som anknyter till milkolning, kommunikation och stenröjning. Den första gruppen representeras av elva kolbottnar som i några fall dessutom har en intilliggande koj ruin. Samtliga kolbottnar där formen har kunnat fastställas är av den runda typen som associeras med resmilor. De var vanliga ända fram till mitten av 1900-talet och försvann sedan nästan helt och hållet när industrins behov av träkol minskade. Vi har valt att tillsvidare hantera samtliga kolbottnar som möjlig fornlämning.

De kommunikationsrelaterade lämningarna utgörs av banvallar, brukningsvägar och/eller färdvägar. Den "huvudväg" som i nordsydlig riktning passerar genom området kan delvis spåras i en geometrisk avmätning från år 1705. Vi föreslår att delar av de avsnitt av den senare som inte längre ingår i det allmänna vägnätet selektivt hanteras som fornlämning. Övriga vägar som noterades utgör i varierande omfattning kulturhistoriskt intressanta objekt. Här finns också lämningar efter Nora Bergslags Järnväg och dess föregångare i form av banvallar som sträckvis ligger parallellt och i övrigt till stor del är integrerade i varandra eller avlägsnade. Den första järnvägen som passerade Hästnäsviken var smalspårig och öppnades för allmän trafik år 1894. Man byggde ganska snart om den till normalspår. Persontrafiken upphörde år 1966 medan godstrafiken fortsatte i ytterligare lite drygt tio år, varefter rälsen relativt omgående revs upp. Båda banvallarna har bedömts som möjlig fornlämning och vi avvaktar ett utlåtande från Riksantikvarieämbetets Fornminnesregister för hur den här typen av lämningar ska hanteras antikvariskt.

Det tredje och sista blocket rör komponenter kring markröjning och då i första hand för jordbruksmark eller andra aktiviteter som kan associeras till detsamma, men också för bebyggelse. Här framträder olika former av röjningsrösen, stenmurar och andra ansamlingar med röjningssten. Rösena återfinns såväl ensamma som i mindre grupper eller större områden. De ligger dels i anslutning till dagens och tidigare bebyggelse, dels på distans från denna. Naturligtvis förekommer det också röjningssten i anslutning till vägarna i området. Inte något objekt med röjningssten har bedömts som fornlämning. Däremot ingår de som viktiga komponenter i kulturlandskapet och visar exempelvis hur markutnyttjandet förändrats över tiden.

Fristående från de tre huvudgrupperna finns det andra typer av objekt, exempelvis en bebyggelselämning, flera terrasskonstruktioner samt några gränsmarkeringar.

Kindlamossen ingår i ett naturreservat och ligger i ett höglänt område cirka tre kilometer öster om sjön Grängen. Inom studerat avsnitt finns det lämningar efter två gårdar, Kindlamossen (RAÄ 157) och Kindla/Sahlbergstorp (RAÄ 180). Utifrån det äldre kartmaterialet vet vi att båda platserna var bebyggda åtminstone redan år 1813. De är övergivna sedan lång tid tillbaka. Lämningarna vid Kindla/Sahlbergstorp är registrerade som fornlämning medan Kindlamossen utgör möjlig fornlämning. I anslutning till bebyggelselägena finns det också övergiven åkermark som nu till stora delar är skogbeväxt. Här förekommer även röjningsrösen och andra ansamlingar med röjningssten. Vidare noterades bland annat en kojruin av enklare typ (RAÄ 317) samt en torvtäkt.
Långnäsudden ligger vid en sydexponerad vik av sjön Lilla Orangen. Utmed delar av strandkanten påträffades slaget material av hälleflinta och kvarts. Området är att betrakta som en boplats från stenålder och/eller bronsålder (RAÄ 318). I nära anslutning till sjön fanns här sedan tidigare två järnframställningsplatser registrerade (RAÄ 183 och 295), varav träkol från den senare har 14C-daterats till vikingatid-medeltid. Samtliga objekt utgör fornlämning.

Slåtterbergsgruvor återfinns på ömse sidor om sockengränsen mellan Hjulsjö och Järnboås. Gruvfältet är skriftligt belagt sedan år 1741 och det bröts till omkring år 1908. Verksamheten fortsatte även efter det senare "datumet", men då med redan uppfordrat berg som råvara. Fältinventeringen kom att riktas mot en märklig bebyggelse- och odlingsmiljö, den så kallade "Gummas täppa" (RAÄ 340), som ligger mitt i själva gruvområdet och i direkt anslutning till Norrgruvan (Långgruvan). Platsen beboddes och brukades åtminstone i slutet av 1800-talet och då var ju gruvan fortfarande i drift. Själva "täppan" har idag karaktären av före detta betes-/åkermark som nu delvis är beväxt med blandskog. I området finns lämningar med anknytning till den forna bebyggelsen, men också en gränssten för sockengränsen samt komponenter som ingår i gruvmiljön. Flera av objekten är anmälda till Fornminnesregistret, men utan att för den skull ha klassats som fornlämning. Till den senare kategorien hör däremot fundamenten till den stånggång som gick från Långgruvan via Dråggruvan och vidare ned till en hjulgrav (RAÄ 234). För hela gruvområdet rekommenderas en digital kartering.

Vid Långnäsudden noterades en förhistorisk boplats och övriga områden där man kan förvänta liknande lämningar dolda under mark är i första hand Hackhemskyrkan och Hästnäshagarna.

Det historiska kartmaterialet har varit ett viktigt instrument i tolkningen för flera av de objekt som påträffades vid fältinventeringen. Hästnäshagarna och Kindlamossen är de platser där kartorna har varit till störst hjälp. Vid Hästnäshagarna hade det inte varit möjligt att lokalisera flera av kolbottnarna utan de äldre kartorna.

Vi har för avsikt att ur olika perspektiv arbeta vidare främst med röjningsröseområdet vid Hackhemskyrkan samt kolbottnarna vid Hästnäshagarna. I båda fallen är det primärt frågan om att via 14C-analyser försöka få fram dateringar för när platserna brukats och försöka översätta eller återknyta det mot skogliga aspekter. För Hackhemskyrkans del är det också av stort intresse att kontrollera om det även finns rester av förhistoriska bosättningar på platsen. Vid Hästnäshagarna kommer studierna att inriktas på kolbottnarna, dels som en fysisk företeelse i landskapet, dels som enskilda komponenter. Det senare bland annat för att försöka fånga upp milkolningens cykler i området samt att se vilka trädslag som använts och därigenom fa en bild av den dåtida "skogsmiljön".

		23		Hällabrottet, Älvesta bytomt		220-08334-2000		421-04921-2000		UV Bergslagen		Olof Pettersson		2001		010410-010504		särskild utredning 1 och 2		bytomt, gårdstomt, boplats, härd		vikingatid, tidig medeltid, sen medeltid, nyare tid				Med anledning av planerad byggnation har en arkeologisk utredning utförts invid Älvesta bytomt. Utredningsområdet var cirka 345-460 x 225-370 meter. Delar av området har undantagits från utredningsgrävning, exempelvis redan bebyggda avsnitt och partier där inga markingrepp planeras i samband med exploateringen. Utredningen påvisade en järnåldersboplats (raä 180), en medeltida härd (raä 179), samt att den redan kända Älvesta bytomt (raä 181) har en vidare utsträckning än som tidigare varit känt. Strax utanför bytomten som den är markerad i det historiska kartmaterialet påträffades ett skärvstenslager, som har 14C-daterats till senmedeltid. Skärvstenslagret ska ses som en komponent av bytomten och har förts till densamma. Den medeltida härden ligger i nära anslutning till såväl boplatsen som bytomten.

Den äldsta urkunden för ortnamnet Älvesta är från år 1405. I Närke är det relativt ovanligt med medeltida dateringar vid bytomter, här finns vanligen en tidsmässig lucka mellan lämningar från järnålder och efterreformatorisk tid. Bytomtens och boplatsens ytmässiga utbredning har inte närmare fastställts, men de förefaller att till viss del överlappa varandra. Rent topografiskt erbjuder bytomtsområdet goda förutsättningar för att även rymma äldre boplatslämningar.

Utredningen visade på en rad andra komponenter som inte utgör fornlämning men som likväl tillhör kulturmiljön, exempelvis en övergiven färdväg, olika formationer med röjningssten (bland annat röjningsrösen och stenmurar) samt lämningar efter förmodad smidesverksamhet som inte bör vara äldre än från 1800-talet.

		24		kv. Svärdbäraren		431-03236-2003		423-1042-2003		UV Bergslagen		Jenny Holm		2003		030821-030904		särskild undersökning		boplats, blästerugn		mesolitikum, järnålder		avslag och avslagsfragment av kvarts och 'lokala bergarter', kvartsskrapor, avslags- och spånfragment av flinta, brända ben, slagg, ugnsväggsfragment		På grund av ett planerat byggprojekt har UV Bergslagen undersökt en mindre del av stenåldersboplatsen raä 73, kvarteret Svärdbäraren, i Karlskoga. Den undersökta ytan ligger i boplatsens östra utkant och fornlämningen fortsätter cirka 150 meter längre åt väster, längs med sjön Möckelns strand. Inom den undersökta ytan fanns dels en avfallskoncentration med ett varierat stenmaterial och brända ben, och en aktivitetsyta med kvartsavslag och kvartsskrapor. Enstaka skärvstenar representerar sönderplöjda härdar. Rester av en blästerugn som utifrån slaggens karaktär bedöms höra till äldre järnålder undersöktes också.

		25		Västra Kärne, Östra Kärne		220-00484-2001		422-456-2001		UV Bergslagen		Ebba Knabe		2001		010907-010909		arkeologisk förundersökning		boplats, påfört slagglager		Nyare tid, odaterat				Med anledning av en planerad om- och nybyggnation av väg 205, inklusive en anslutning till väg 727, förundersöktes två fornlämningar belägna i byarna Östra och Västra Kärne norr om Karlskoga. Förundersökningen av raä 259 berörde utkanten av Östra Kärnes bytomt. Tolv sökschakt (258 m2) grävdes i åkermark/hagmark i syfte att konstatera om kulturlager och konstruktioner tillhörande bytomten sträckte sig över den aktuella ytan. Några sådana påträffades ej, däremot hittades två stolphål och en härd av förhistorisk karaktär. Gränsen för byn bedöms ha gått längre norrut, medan den aktuella ytan kan ha utgjort åkermark eller betesmark. Förundersökningen av raä 261 berörde vad som vid utredningen tolkats som en smidesgrop, men som vid förundersökningen konstaterades vara ett påfört lager med slagg. Slaggen har möjligen använts som fyllning till dränering eller väg.

		26		kv. Svärdbäraren, Brickegården		220-05597-2001		421-02141-2001		UV Bergslagen		Jenny Holm		2001		010918-010919		särskild utredning 1 och 2		boplats		mesolitikum		slagen flinta, kvarts och andra bergarter, brända ben		Med anledning av att Karlskoga kommun planerar att låta bebygga ett antal tomter inom kvarteret Svärdbäraren gjordes en arkeologisk utredning av det berörda området. Strax väster om utredningsområdet har ett antal stenyxor, främst trindyxor, och några flintavslag hittats. 1935 gjordes en mindre provundersökning då det framkom brända ben på platsen. Lokalen har registrerats som stenåldersboplats?, raä 73, i fornminnesregistret. Vid utredningen framgick att boplatslämningar i form av fynd av slagen flinta, kvarts och andra bergarter, samt brända ben, förekom i matjordlagret även inom utredningsområdet i den del som låg närmast den tidigare registrerade fornlämningen. Boplatsen kan utifrån de tidigare påträffade stenyxorna preliminärt dateras till mesolitikum.

		27		Byrsta		431-12469-2002		421-03338-2002		UV Bergslagen		Anne-Cathrine Johannessen		2002		021121-021122		särskild utredning				odaterat, nyare tid				Arkeologisk utredning som berörde södra utkanten av fornlämning raä 81, Byrsta bytomt med belägg från medeltid och historisk tid. I det kringliggande området har lösfynd av yxor med stenålderskaraktär påträffats. Topografiskt bedömdes utredningsytan hysa goda lägen för överplöjda förhistoriska boplatser. Utredningen visade att bytomten inte sträckte sig in i området, däremot påträffades två anläggningar av förhistorisk karaktär (gropar med oviss funktion och datering). Inom åkermarken fanns även igenlagda diken från nyare tid.

		29		Törsjö		431-04635-2004		423-1558-2004		UV Bergslagen		A-C Johannessen		2004		040503-040624		särskild undersökning		boplats		mellanneolitikum,odaterat, recent		yxämne i bergart		Slutundersökning inför anläggande av industribyggnad. Vid undersökningen påträffades 400 förhistoriska anläggningar, främst stolphål och härdar i områdets norra del. Möjligen dateras dessa till järnålder. Ett yxämne i bergart påträffades tillsammans med diffusa stolphål och gropar längs den tidigneolitiska vattenlinjen i söder. En hyddbotten liknande den som hittades vid undersökningen i januari 2004 framkom, och förmodas ha samma ålder som hyddorna som hittades år 2000, dvs. mellanneolitikum. I väst och söder stördes ytan till stor del av sentida diken och byggnadsrester.

		30		Törsjö		431-01630-2004		422-653-2004		UV Bergslagen		Gunlög Graner		2004		040414-040420		arkeologisk förundersökning		boplats		odaterat, recent				Slutundersökning inför anläggande av industribyggnad. Vid undersökningen framkom 55 förhistoriska anläggningar, främst stolphål och härdar i undersökningsområdets norra del. I områdets södra del framkom parcelldiken och sporadiska diffusa stolphål/gropar längs den tidigneolitiska vattenlinjen. Ett flertal anläggningar innehöll kol, men analyser kommer att utföras först i samband med planerad slutundersökning av återstående fornlämning. I övrigt fanns även anläggningar av sentida karaktär, framförallt diken.

		31		Törsjö		431-01630-2004		422-653-2004		UV Bergslagen		Leif Karlenby		2004		040322-040323		särskild undersökning		boplats		odaterat, recent				Förundersökning inför anläggande av industribyggnad. Vid undersökningen framkom ett tiotal förhistoriska anläggningar som stolphål, gropar, en kokgrop och ett möjligt parcelldike. Under befintlig gödselplatta i söder framkom ett område som tillsvidare tolkats som ett vattenhål, varifrån 6 pollenprover togs ut i olika skikt av hålet. Analyser kommer att göras först i samband med planerad slutundersökning av återstående fornlämning. I övrigt fanns ett fåtal anläggningar av sentida karaktär, som t.ex. diken och byggnadsrester.

		32		Törsjö		431-15497-2003		422-169-2004		UV Bergslagen		Leif Karlenby		2004		040126-040129		arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		boplats		mellanneolitikum, odaterat, recent				För och slutundersökning inför anläggande av industribyggnad. Vid undersökningen framkom en hyddbotten liknande dem som hittades längst i söder på fornlämningsområdet år 2000. Hyddan förmodas vara lika gammal som dessa, dvs. från mellanneolitikum. I övrigt hittades ett 50-tal anläggningar av boplatskaraktär, däribland två härdar i undersökningsområdets norra del. Härdarna härrör möjligen från järnålder. Analyser kommer att göras först i samband med planerad slutundersökning av återstående fornlämning. I övrigt fanns ett fåtal anläggningar av sentida karaktär, som tex. ett par gropar efter borttagna stenblock.

		33		Mosjö kyrka		431-05050-2003		422-1796-2003		UV Bergslagen		Olof Pettersson		2003		030623-030625		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämningar		nyare tid		djurben, järnföremål, glas, keramik (främst blyglaserat rödgods)		Förundersökning i form av schaktövervakning vid anläggande av fjärrvärme på Mosjöåsen, invid Mosjö medeltida kyrka. Förundersökningen omfattade ett cirka 140 meter långt och 0,8-3 meter brett parti som låg i gatu- och tomtmark. Schaktet var cirka 0,75-1,4 meter djupt. Avsnittet utmed åskrönet, vid församlingshemmet, visade på kulturlager (upp till cirka 0,4 meter tjocka) och kulturpåverkade avsnitt med konstruktioner (stolphål och grop). Av fynd kan nämnas djurben, järnföremål, glas och keramik (främst blyglaserat rödgods). Utifrån keramiken kan kulturlagren som äldst dateras till 1600-talet. Kulturlagren har förts till fornlämning raä 58, område med lämningar från högmedeltid och efterreformatorisk tid. I östsluttningen av Mosjöåsen berördes huvudsakligen en före detta grustäkt och här förekom bland annat påfört material av modern typ. [På blanketten nämns raä 58:1-3. 58:2 och 3 finns dock ej med i FMIS]

		34		Mosjö kyrka		431-870-2003		421-345-2003		UV Bergslagen		Olof Pettersson		2003		030512-030523		särskild utredning 1 och 2		boplats, kulturlager		Tidigneolitikum, mellanneolitikum, senneolitikum, äldre järnålder, yngre järnålder, medeltid, nyare tid				Arkeologisk utredning föranledd av utvidgning av kyrkogård. Utredningsområdet är cirka 5-225 x 10-85 (NV-SÖ) meter stort och ligger på krönet av den fornlämningsrika Mosjöåsen direkt norr och öster om Mosjö medeltida kyrka. Utredningen visade på boplatslämningar från förhistorisk tid (neolitikum och järnålder) samt lämningar från högmedeltid och nyare tid. Ett område innesluter lämningar från samtliga perioder (raä 58) och till detta kommer en mindre stenåldersboplats (raä 59). [På blanketten nämns raä 58:1-3. 58:2 och 3 finns dock ej med i FMIS]

		35		Törsjö		220-03621-2000		423-2755-2000		UV Bergslagen		Leif Karlenby		2000		000606-001020		särskild undersökning		boplats		järnålder, nyare tid		keramik, glas, flinta, bränd lera, järn, trä, ben, bergartsavslag		Med anledning av ett industribygge utfördes en arkeologisk undersökning av raä 51. Undersökningsområdet låg på en svag förhöjning i åkermark. Sammanlagt påträffades 95 olika anläggningar av boplatskaraktär, framför allt stolphål men även gropar, sotfläckar, härdar, kulturlager, odlingslager samt en grop. En härd och ett stolphål har 14C-daterats till romersk järnålder/folkvandringstid. En brunn med omgivande kulturlager har genom fyndmaterial daterats till 1600-1700-tal. De äldre delarna av raä 51 utgör ett utmarksområde till en större järnåldersboplats, möjligen en slags järnålderstida 'torpbebyggelse'. Även under 1600-talet verkar området ha tagits i anspråk för en torpbebyggelse.

		36		Törsjö		220-03621-2000		423-2754-2000		UV Bergslagen		Leif Karlenby		2000		000606-001020		särskild undersökning		boplats		tidigneolitikum, högmedeltid, nyare tid		kvartsavslag, kritpipa		En arkeologisk slutundersökning har utförts av södra delen av raä 50:2, med anledning av ett industribygge. Undersökningsområdet låg i åkermark, på och i anslutning till en svag förhöjning. Totalt påträffades 119 anläggningar av boplatskaraktär, men inga konstruktioner kunde identifieras. Bland anläggningarna utmärkte sig två rännor med färgningar efter stolpar, den ena rännan är 14C-daterad till tidigneolitikum. I en av rännorna påträffades ett kvartsavslag. Rännor av samma typ påträffades vid utgrävningen av den närliggande fornlämningen raä 52. Ett stråk av sotfläckar kan vara rester av en hägnad i nord-sydlig sträckning. En härd är 14C-daterad till medeltid, i en grop påträffades en kritpipa. Ytan utgör sannolikt en del av en eller flera boplatser som fortsätter öster om befintlig järnväg. [*På blanketten Anmälan av utförd arkeologisk undersökning benämns boplatsen omväxlande raä 50, raä 51, raä 52. Av allt att döma rör det sig om raä 50:2].

		37		Törsjö		220-03621-2000		423-2753-2000		UV Bergslagen		Leif Karlenby		2000		000606-001020		särskild undersökning		boplats		tidigneolitikum, mellanneolitikum, senneolitikum, järnålder, tidigmedeltid, senmedeltid, nyare tid, odaterat		keramik		Med anledning av industribygge utfördes en arkeologisk slutundersökning av södra delen av raä 52. Undersökningsområdet låg i åkermark, på och i anslutning till en svag förhöjning. Totalt påträffades 1864 anläggningar, framför allt stolphål men också gropar, härdar, diken, rännor samt fossil åkermark. Lämningarna spänner över en lång tid, närmare bestämt från stenålder fram till historisk tid. Neolitikum finns representerad i form av huslämningar, kokgropar och några märkliga rännor med stolphål. Rännorna är 14C-daterade till tidigneolitikum och bildar tillsammans med de tidigneolitiska huslämningarna en spännande struktur. 

I ett kulturlager hittades keramik som är daterad till skiftet mellan bronsålder och järnålder. Genom lämningar efter en röjningsfas - som tolkats inleda den äldre järnåldersbosättningen - tror vi att denna bosättning etablerades så tidigt som vid övergången mellan yngre bronsålder och äldre järnålder. Från romartid/folkvandringstid finns ett hus och ett antal 14C-dateringar. Över hela raä 52 sträckte sig ett flertal diken som är rester av bandparceller. Dateringen av dessa är något problematisk men de ingår troligen i en struktur tillsammans med huslämningar från tidigmedeltid respektive senmedeltid/nyare tid. Området har inte erbjudit förstklassiga bosättningslägen utan har sannolikt använts vid expansiva skeden eller för tillfälliga bosättningar.

		38		Törsjö		431-00813-2002		423-445-2002		UV Bergslagen		Leif Karlenby		2002		020506-020628		särskild undersökning		boplats, gravar, fossil åkermark		tidigneolitikum, senneolitikum, äldre järnålder, yngre järnålder, tidig medeltid, nyare tid		keramik, vävtyngder, harts, slagg, bryne, kritpipa, knacksten, kvarts, bergart, flinta		En arkeologisk slutundersökning av nordvästra delen av raä 52 har utförts med anledning av industribygge. Undersökningsområdet låg i åkermark, på och i anslutning till en svag förhöjning. Cirka 500 anläggningar påträffades, framförallt stolphål men också gropar, härdar, diken, rännor samt fyra gravar. Upp på höjden påträffades en ränna med flera stolphål i, daterad till tidigneolitikum. Rännan utökar bilden av tidigneolitiska rännor med stolphål från södra delen av fornlämningen och från raä 50 strax intill. 

Upp på förhöjningen låg också en liten gravplats med minst fyra flatmarksgravar, två av dessa har 14C-daterats till senneolitikum. Det fanns inga rester efter skelett eller gravgåvor, däremot påträffades små bitar av förkolnad ek. Anläggningarna tolkas som gravar efter jämförelse med skånska senneolitiska flatmarksgravar. 

Tre hus identifierades. Två av husen var treskeppiga och det ena har på typologiska grunder daterats till förromersk järnålder. Det andra treskeppiga huset är det bäst bevarade och har 14C-daterats till romersk järnålder/folkvandringstid. Flera stolphål innehöll brända korn av brödvete och havre samt keramikskärvor, både silkeramik och odekorerad keramik. En räcka stolphål med medeltida datering har tolkats som rester av ett enskeppigt hus, dock knappast ett boningshus eftersom det stått på sank mark. Två stora gropar med förkolnade trärester och två rännor har också medeltida ursprung men oklar funktion.

		39		Palmbohult, Sörby mfl.		431-12438-2002		421-3741-2002		UV Bergslagen		Jenny Holm		2003		030424-030516		särskild utredning		röjningsrösen, boplatsgrop		Nyare tid				På grund av att Örebro kommun avser ta mark i anspråk som industriområde gjorde UV Bergslagen en utredning inom berört område. Utredningen omfattade cirka 600 000 m2 skog och åkermark väster om Örebroåsen. Inom det planerade industriområdet finns två röjningsrösen, det ena i anslutning till äldre åkerytor. Vid sökschaktning på lämpliga boplatslägen framkom två diffusa gropar av allmänt förhistorisk karaktär.

		40		Solberga		431-05435-2204		421-1998-2004		UV Bergslagen		Leif Karlenby		2004		041011-041018		särskild utredning		boplats		mellanneolitikum		kvartsavslag		Inventering och utredningsschaktning inför tomtavstyckning. Inventeringen påvisade en stenåldersboplats (50 x 40 m) på en platå i sydväst läge, troligen relaterad till en havsnivå strax under 30 meter över havet. Vid schaktgrävning framkom 8 kvartsavslag samt en kolfläck, den senare bedöms dock vara yngre än stenmaterialet.

		41		Råberga		220-09596-2001		422-2913-2001		UV Bergslagen		Åsa Westin		2001		011029-011102		arkeologisk förundersökning		röjningsrösen, härdar		odaterat				Förundersökningen genomfördes med anledning av att väg 540 ges en ny dragning då Örebro-Bofors flygplats får sin rullbana förlängd åt söder. I den södra delen av förundersökningsområdet undersöktes två röjningsrösen (odaterade) och dessutom karterades en stensamling bestående av uppkastade stenar. I det norra området (på ömse sidor om nuvarande väg) framkom två ännu odaterade härdar. [Täby socken, raä nummer ej angivet, karta saknas].

		42		Råberga		431-00551-2002		423-02529-2001		UV Bergslagen		Åsa Westin		2001		010907-010911		särskild undersökning		stensättning, härdar		järnålder				Med anledning av rullbanans förlängning vid Örebro-Bofors flygplats utfördes en särskild arkeologisk undersökning av en grav. Gravkonstruktionen skilde sig från röjningsrösena i området genom dess inre konstruktion och uppbyggnad. Stora stenar bildade en rektangulär inramning i rösets centrala del. Innanför 'stenramen' fanns ett sotlager men inga fynd eller ben påträffades. En rund småstenspackning täckte hela konstruktionen. Intill graven framkom även två härdar. Graven daterades till järnåldern och var cirka hundra år äldre än de äldsta röjningsrösena på platsen.

		43		Råberga		220-06194-2001		422-02113-2001		UV Bergslagen		Åsa Westin		2001		010821-010921		arkeologisk förundersökning		stensättning, röjningsrösen, stolphål, fyndplats		senneolitikum/äldre bronsålder, järnålder, högmedeltid, sen medeltid, nyare tid		pilspets av flinta med urnupen bas, slagg		Förundersökningen genomfördes i samband med rullbanans förlängning vid Örebro-Bofors flygplats, och därmed förknippad omläggning av vägnät. Före undersökningen fanns 27 förmodade röjningsrösen och en registrerad grav (raä 19:1) i området. Vid undersökningen påträffades sammanlagt 35 röjningsrösen (raä 19:2, 75, 76:2, 79, 80, 82, 88) och en nyupptäckt grav (raä 76:1). Dessa låg fördelade inom sju mindre höjdområden (vissa områden ligger fortfarande kvar). Nästan alla rösen var kraftigt övertorvade och av äldre karaktär. De hade vanligen en rund eller oval form mellan fyra och tio meter stora. Intill den tidigare registrerade graven (raä 19:1) framkom bland annat en pilspets av flinta (med urnupen bas) samt bitar av järnslagg. På samma höjd fanns även ett stolphål i ett sotlager. Rösena har med hjälp av 14C-metoden daterats till järnålder, medeltid och historisk tid. Pilspetsen av flinta kan typologiskt dateras till senneolitikum/äldre bronsålder.

		44		Bengtstorp		431-05324-2002		422-1811-2002		UV Bergslagen		Catarina Karlsson		2002		021021-021104		arkeologisk förundersökning		gravfält, grav, stensträng		järnålder, odaterat		kvartsavslag, slagen flinta		De två sista veckorna i oktober 2002 förundersöktes ett järnåldersgravfält nordöst om Bengtstorps gård. Gravfältet ligger på en nordsydlig höjdsträckning i ett i övrigt flackt åkerlandskap. Den nya vägen kommer att dras rakt igenom gravfältet. Under tidigare inventeringar har tre treuddar och ett antal stensättningar registrerats. Vid den senaste inventeringen reducerades antalet runda stensättningar till fyra stycken. Ett par stensträngar hade även påträffats vid inventeringen, och inför förundersökningen förväntades också röjningsrösen inom området. Målsättningen med förundersökningen var att få grepp om gravarnas och de agrara lämningarnas utbredning inom undersökningsområdet, samt att undersöka om där även förekom förhistoriska boplatslämningar.

Gravfältet fortsätter både norr och söder om undersökningsområdet som är lite drygt 100 meter långt och 80 meter brett. Under förundersökningen avbanades ett antal schakt och tre större ytor. Områden som inte omfattades av schakt utvärderades okulärt och med jordsond. Sammantaget konstaterades 39 stycken stenpackningar, inklusive de redan kända gravarna inom undersökningsområdet. Undantaget två treuddar var nästan samtliga runda till formen, men växlade i storlek mellan drygt en meter och upp till cirka 8 meter i diameter. Det är sannolikt att det förutom gravar även finns odlingslämningar i form av röjningssten på området. Tidigare undersökningar i Närke och i närområdet visar att gravar och röjningsrösen kan förekomma tillsammans och likna varandra. Röjningssten kan även sekundärt ha slängts upp på befintliga gravar. I ett tidigt undersökningsskede är det därför svårt att skilja gravar och röjningsrösen åt, men många av de stensättningar som dokumenterats på platsen har ett sorterat stenmaterial och kantkedja vilket tyder på att det rör sig om gravar.

I samband med förundersökningen grävdes två mindre stensättningar. Inga ben eller tidstypiska föremål påträffades men i den ena stensättningen kom ett kvartsavslag och i den andra en bit slagen flinta. Inga säkra boplatsindikerande fynd hittades i schakten. Ett par möjliga stolphål och en härd talar ändå för att aktiviteter som inte direkt kan knytas till gravar eller odling har pågått på platsen. De kolprover som samlats in är ännu inte analyserade, men de påträffade lämningarna bedöms höra till yngre järnålder.

		45		Västra Via		431-06258-2004		422-2260-2004		UV Bergslagen		Ulrika Wallebom		2004		041108-041119		arkeologisk förundersökning		grav, odlingslämningar		romersk järnålder, odaterat				Inför E18-bygget genomfördes en arkeologisk förundersökning vid Solberga, raä 82, Vintrosa sn. Området ligger i skogsmiljö och rymmer framför allt odlingslämningar i form av röjda ytor och odlingsrösen. Vid den föregående utredningen påträffades här en möjlig grav bestående av en sot- och träkolskoncentration med inslag av brända ben och förslaggat material. Anläggningen daterades till romersk järnålder. Vid förundersökningen avbanades ett område kring graven, men inga fler gravrester eller kolkoncentrationer påträffades. Istället hittades ett övertorvat stenröse tillhörande odlingslämningarna i omgivande raä 52.

		46		Västra Via		431-06258-2004		422-2260-2004		UV Bergslagen		Ulrika Wallebom		2004		041108-041119		arkeologisk förundersökning		odlingslämningar, vägar, boplats, stenbrott		folkvandringstid, vendeltid, vikingatid, tidig medeltid, sen medeltid, nyare tid				Inför E18-bygget genomfördes under november 2004 en arkeologisk förundersökning vid Solberga, RAÄ 52, Vintrosa sn, Närke. Området ligger i skogsmiljö och rymmer framför allt odlingslämningar i form av röjda ytor och odlingsrösen. Undersökningen inleddes med en inventering, varvid röjningsrösen och andra lämningar mättes in med GPS. Vid inventeringen delades rösena upp i A-, B- och C-rösen, där A-rösen representerar små, övertorvade och troligtvis äldre rosen, B-rösen en mellanvariant, och C-rösen större, välvda, ej så kraftigt övertorvade rosen, som förmodades tillhöra en yngre fas. Indelningen gav en första indelning i olika nyttjandefaser. Denna indelning följdes även vid förundersökningen.

Det aktuella området utgjorde en flack sluttning med svaga terrasseringar ner åt öster. Tvärs över ytan löpte en nordsydlig vägsträckning, Solbergavägen. Områdena längst i väster respektive längst i öster var mycket steniga och gav intryck av att aldrig ha röjts från sten. Ytan däremellan bestod av röjda, plana ytor med relativt tätt liggande stenrösen. Sammanlagt påträffades 11 A-rösen, 14 B-rösen och 17 C-rösen inom detta område. Mellan det röjda och det oröjda området längst i väster löpte ett nordväst-sydöstligt dike omgärdat av stenvallar. Anläggningen tolkades som en äldre vägsträckning. En liknande anläggning påträffades även i områdets södra del, och tolkades där utgöra spåren efter en äldre dragning av Solbergavägen. I områdets nordöstra del fanns spåren efter ett stenbrott för kalksten. Brottet omgärdades av långsträckta stenrösen i väster och söder. Dessa tolkades ha tillkommit i samband med stenbrottets verksamhet. Utöver dessa anläggningar hittades 4 gropar och 3 små vallar. Vallarna bedöms ha med odlingsverksamheten att göra. Groparna kan eventuellt utgöra spåren efter en äldre boplats. Inga fynd påträffades vid undersökningen och 14C-analysen är ännu inte slutförd, varför det är svårt att datera lämningarna. Jämförelser med 1700- och 1800-talskartor över området tyder på att vägsträckningarna samt de yngsta odlingsrösena är från 1800-talet. De övriga anläggningarna kan däremot vara betydligt äldre.

		47		Säby		431-13815-2003		422-3709-2003		UV Bergslagen		Åsa Westin		2003		031201-031219		arkeologisk förundersökning		boplats, odlingslämningar		neolitikum?,  förromersk järnålder, romersk järnålder, vendeltid, vikingatid				Inför planerad ombyggnad av E18 mellan Adolfsberg och Lekhyttan förundersöktes en förhistorisk boplats (RAÄ 93) vid Säby i Vintrosa socken. Vid undersökningen visade det sig att det funnits en väletablerad bebyggelse vid Säby redan under äldre järnålder. För 2 500 år sedan fanns det gårdar både på den östra och den västra delen av höjden. Den östra gården, närmast byn, har sannolikt bestått av flera stolpburna byggnader och har även haft en eller flera inhägnade ytor. Den samtida bebyggelsen västerut har bestått av minst ett hus.

Några hundratal år senare, under romartid, låg ett gårdskomplex på den västra sidan av höjden. Det har funnits flera byggnader på platsen och i ett av husen fanns resterna av ett lergolv. Leran var obränd vilket visar att huset inte varit utsatt för brand. För att undvika eldsvåda har de boende på den romartida gården förlagt den mest eldfängda verksamheten ett stycke ifrån husen. Idag syns ett sotsvart område med flera eldstäder. De stolphål som ligger i anslutning till "härdområdet" kan vara rester efter takkonstruktioner eller torkställningar för kött och fisk. Spår från romartid finns även i det flacka området österut men det är osäkert om dessa lämningar hänger ihop med den nyss beskrivna bebyggelsen eller om det rör sig om en ny gård. Om det senare är fallet så ligger den huvudsakligen utanför vägområdet mot söder.

Det finns även tydliga tecken på att det funnits en bebyggelse under vikingatid på den västra sidan av höjden. Denna har tangerat den romartida gården och sedan haft en utbredning söderut. Läget för en gård har varit mycket gynnsamt söderut eftersom området är mycket plant och utgör den högsta punkten på västra delen av Säbyhöjden. Spännande nog så finns kraftigt överlagrade röjningsrösen bevarade i sluttningarna både mot öster och väster, och ett av dessa har daterats till övergången mellan vendeltid och vikingatid. Dateringen är speciell eftersom de äldre jordbruksspåren ofta är svåra att skönja på dagens uppodlade höjder och endast ett fåtal har blivit undersökta.

I den östra delen (söder om byn) påträffades en stenlagd vägbank som var kraftigt överlagrad. Den har en rampliknande utformning och har anlagts där marken stiger mot bytomten. Vägbanken ligger i nordväst/sydostlig riktning och omgärdas av ett tjockt lager av äldre odlingsjord. Söder om vägbanken finns en koncentration av anläggningar som kan ha nyttjats under yngre stenålder.

		48		Solberga och Västra Via		431-14998-2003		421-3883-2003		UV Bergslagen		Olof Pettersson		2003		031202-031211		särskild utredning 1 och 2		röjningsrösen		Nyare tid				Arkeologisk utredning föranledd av anläggandet av dammar för relokaliserade vattensalamandrar, vars tidigare levnadsmiljö påverkas av E18 nya sträckning i västra Närke. Utredningen påvisade tre förekomster av röjningsrösen.

		49		Odensvi		220-07464-1994		413-04996-1996		UV Stockholm		Olof Pettersson		1994		940908-940908		arkeologisk förundersökning		boplats		bronsålder, järnålder				Förundersökningen inför husbygge. Undersökningen påvisade förhistoriska lämningar i form av sotfläckar (härdrester) och gropar, anläggningarna var huvudsakligen koncentrerad till den östra delen av området. Samtliga anläggningar var kraftigt påverkade av aktiviteter som kan sammankopplas med den sentida torpbebyggelsen. Det ansågs inte föreligga något behov av fortsatta arkeologiska undersökningar.

		50		Falltorp		431-09880-2002		431-05324-2002		UV Bergslagen		Ebba Knabe		2002		021014-021018		arkeologisk förundersökning		bytomt, boplats		järnålder, medeltid, nyare tid		keramik (yngre rödgods)		Med anledning av planerad nydragning av E18, delen Lekhyttan-Adolfsberg, genomförde UV Bergslagen under en vecka i oktober år 2002 en arkeologisk förundersökning av del av Falltorp bytomt, RAÄ 63, Vintrosa socken, Örebro län. Förundersökningsområdet ligger strax norr om den idag befintliga gården på ett område som ingår i den på äldre kartor markerade by/gårdstomten. Området ligger på en svag nordvästsluttning av ett impediment som bildar en liten platå i omkringliggande åkermark. Målsättningen med förundersökningen var att fastställa begränsningen och få en bild av by/gårdsbebyggelsen som ingått i området samt att se hur tillförlitliga den äldre kartan är i förhållande till det arkeologiska materialet. Efter att vägsträckningen ändrats berördes endast den nordvästra delen av det som på det historiska kartöverlägget från 1768 kallas för Norra Gärdet.

Inom undersökningsområdet (130x80 meter) grävdes 8 schakt i nordsydlig riktning. Sammanlagt framkom 67 anläggningar, spår av både förhistoriska och medeltida/efterreformatoriska aktiviteter. Anläggningarna är koncentrerade till områdets högre belägna södra del där minst två, men sannolikt tre hus finns. Ett av husen ligger i områdets sydvästra del och utgörs av en svart u-formad färgning som kan vara resterna av ett nerbrunnet torvhus. 14C-datering daterar huset till tiden mellan 1660-1890 e Kr. Ytliga fynd av yngre rödgods antyder att det lämningarna hör till den förra delen av detta intervall. De andra huskonstruktionerna ligger i områdets sydvästra del och består av ett stråk av bränd lera som är rester av en inrasad vägg samt stolphål efter takbärande stolpar. Av antalet stolphål och dess läge anar vi två hus från olika skeden av järnålder. Ett av stolphålen är 14C-daterat till 330-430 e Kr, det vill säga romersk järnålder/folkvandringstid.

		51		Örebro		431-00818-2004		423-448-2004		UV Bergslagen		Helmut Bergold		2004		040824-040901		särskild undersökning (schaktningsövervakning)		stadslager		sen medeltid, nyare tid				Schaktövervakning i samband med reparation av befintlig fjärrvärmeledning. Schaktet drogs i nord-sydlig riktning längs Köpmangatans östra trottoarkant, 64 x 2,8 meter och upp till 1,9 meter djupt. Orörd marknivå nåddes ej. I västra schaktväggen påträffades bevarade kulturlager mellan 37-42,5 meter och 46-50 meter (räknat från norr), i övrigt var stratigrafin störd.

		52		Örebro		431-01420-2004		422-3881-2003		UV Bergslagen		Helmut Bergold		2004		040426-040503		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		keramik (rödbrännande lergods), järnföremål		Med anledning av bygget av ett nytt bostadshus genomförde UV Bergslagen en förundersökning av delar av raä 83. Vid förundersökningen grävdes sju sökschakt. Omfattande störningar i form av källare, ledningsschakt och dagvattenledningar fanns i området. Där intakt stratigrafi påträffades konstaterades kulturjord/odlingsjord. Rester av murverk till sen 1700-talsbebyggelse påträffades i två av schakten. Förutom odlingsjord fanns även rester av stenläggningar/gårdsplaner som har tolkats höra till 1700-talets bebyggelse och till 1900-talets skofabrik.

		53		Almby, Berget		220-07146-99		421-1416-2004		UV Bergslagen		Jenny Holm		2004		040512-040512		särskild utredning		fyndplats		mesolitikum?		slagen kvarts		Som en komplettering till en utredning som utfördes under hösten 1999, har UV Bergslagen grävt sökschakt väster om torpet Berget i Ekeby-Almby, där den ursprungliga utredningen pekat ut ett tänkbart boplatsläge. Vid schaktningen hittades två avslagsfragment av kvarts. Utifrån nivån över havet, 55 m, är en datering av dessa till senmesolitikum den mest troliga. Undersökningarna var föranledda av bostadsbyggande.

		54		Almby kyrkogård		431-00873-2003		423-344-2003		UV Bergslagen		Helmut Bergold		2003		031028-031203		särskild undersökning		bytomt, boplats		mellanneolitikum, vikingatid, nyare tid		keramik (gropkeramik, järnålderskeramik, rödbrännande lergods), brända ben, slagen flinta och kvarts, stenföremål, vävtyngdsfragment, lerklining, fönster och buteljglas, kritpipsfragment, slagg, spik, beslag, oidentifierbara järnföremål, obrända ben.		Slutundersökning av del av raä 159, föranledd av utvidgning av Almby kyrkogård. Stenålderslämningarna utgjordes av en gropkeramisk boplats som vars utsträckning i huvudsak var begränsad till områdets högre liggande partier i schaktets östra del. Stenålderslämningarna har fortsatt norrut in på den befintliga kyrkogården, och möjligen även något längre åt sydost. Boplatsen bestod dels av ett fyndförande skikt i moränen, dels av större och mindre gropar. Fynden domineras av keramik, men brända ben, slagen flinta och kvarts och ett fåtal andra stenföremål påträffades också. Järnålderns lämningar utgjordes huvudsakligen av stolphål, härdar/kokgropar och gropar. Rester efter minst tre hus kunde konstateras. Fynden från järnåldersdelen av fornlämningen inkluderar keramikskärvor, vävtyngdsfragment, lerklining och brända ben. Den historiska tidens lämningar bestod av en välbevarad kallmurad källargrund, gropar, sopgropar och sprängstensgropar. Allmänt kan konstateras att epoken var kraftigt påverkad av senare tiders jordbruk på platsen. Fyndmaterialet var sammansatt av rödbrännande lergods, delar av fönster- och buteljglas, kritpipsfragment, slagg, spik, beslag, oidentifierbara järnföremål och ben. Det hittades inget fyndmaterial i källargrunden varför dess ålder förblir okänd, en medeltida datering kan dock inte uteslutas. I övrigt finns inget i fyndsammansättningen som tyder på en medeltida datering av lämningarna från historisk tid.

		55		Örebro		220-03567-2000		422-04923-2000		UV Bergslagen		Annika Nordström		2001		010423-010427		arkeologisk förundersökning		stadslager		Nyare tid		yngre rödgods, stengods, glaskärl, benavfall, järnföremål		Med anledning av anläggandet av en vattenskulptur i slottsparken har UV Bergslagen utfört en arkeologisk förundersökning. Vid undersökningen grävdes tre schakt med maskin, totalt cirka 135 m2. I det större schaktet påträffades framförallt omrörda fyllnadsmassor som påförts både under efterreformatorisk och modern tid. I norr, söder och väster påträffades ett brandlager under vilket det i det nordöstra hörnet och österut låg ett vattenavsatt kulturlager. Detta kan möjligen tolkas som en strandzon vid Svartån. De fynd som påträffats har preliminärdaterats till 1600-tal. I schakt två  framkom på cirka en meters djup ett avfallslager som innehöll rikliga mängder ben i form av matavfall, lite yngre rödgods, stengods samt en del järn- och glasföremål. Av fynden att döma kan lagrets dateras till slutet av 1500-talet och 1600-talet. Lagret kan tolkas som avfallslager som härrör från slottet och har troligen avsatts under en längre period. Det tredje schaktet grävdes nere vid Svartån, inget av antikvariskt intresse påträffades i detta schakt.

		56		Örebro		431-10258-2003		422-2866-2003		UV Bergslagen		Olof Pettersson		2003		030901-031003		särskild undersökning (schaktningsövervakning)		stadslager		sen medeltid, nyare tid		keramik, fönster- och buteljglas, kritpipor, järnföremål, djurben		Under en dryg månad hösten 2003 har en del av Stortorget i Örebro varit avstängt för att Sydkraft Mälarvärme AB skulle lägga om fjärrvärmenätet. Från början var det planerat som ett omfattande arbete med stora ingrepp i såväl dagens torg- som gatumark. Efterhand omprojekterades uppdraget och man inriktade sig på att försöka följa befintliga fjärrvärmeledningar. I ny sträckning återstod ett cirka 45 meter långt och 1,5-4 meter brett avsnitt räknat från Köpmangatan och österut. Här var schaktet redan grävt ned till arkeologiskt känslig nivå, det vill säga kulturlager från gårdagens Örebro (RAÄ 83). Exploatören valde nu att skjuta alla de planerade arbetena på framtiden. Några nya fjärrvärme ledningar kom således inte på plats.

När fjärrvärmeprojektet stoppades bestämde Länsstyrelsen i Örebro län att den arkeologiska undersökningen (särskild undersökning i form av schaktningsövervakning) skulle avbrytas och kulturlagren täckas över. UV Bergslagen fick dock möjlighet att dokumentera de frilagda partierna men inte att gräva vidare på djupet.

Stortorget i Örebro ligger på östsluttningen av den grusås som löper genom staden. Torget är långsmalt och följer tre kvarter samt korsas av Köpmangatan och Kungsgatan. Fram till mitten av 1800-talet täckte torget bara det övre partiet, avsnittet mellan nuvarande Drottninggatan och Köpmangatan, som ansluter Sankt Nikolai kyrka. Den senare är i sina äldsta delar från slutet av 1200-talet. Den nedre delen av åssluttningen utgjordes främst av kvartersmark och har delvis varit detta sedan medeltid. År 1854 drabbades stadens södra område av en omfattande brand. Därefter upprättades en ny stadsplan som egentligen byggde på ett förslag från mitten av 1600-talet.

Den arkeologiska undersökningen gav mycket information trots att vi bara sniffade på kulturlagren. Utmed en knappt 30 meter lång sträcka hittade vi välbevarade kulturlager från mitten av 1800-talet och ned i medeltid. Kulturlagren är som kraftigast minst 1,5 meter tjocka. I det övre skiktet finns sotiga och träkolsbemängda lager som förmodligen kan kopplas till 1854 års stadsbrand. Vi fann också husgrunder och stensatta gårdsplaner som bör representera 1700- och 1800-talen. Minst en äldre källare berördes. Den var nu fylld med sten och kan ha haft ett välvt tegeltak (tunnvalv). I den östra delen av schaktet var vi nere ungefär 2,5 meter under dagens torgbeläggning och ändå nåddes inte orörd mark. I schaktväggen stack det ut stockar, som i sig hade kapats sekundärt på platsen någon gång under århundradenas lopp, som vi bedömde höra till en byggnad/konstruktion från 1600-talet. Det var sparsamt med fynd men det beror främst på att undersökningen "inte gick på djupet". Där kulturlagren blottlades plockade vi exempelvis en del keramikskärvor, fönster- och buteljglas, delar av kritpipor, järnföremål och djurben. Materialet kan som äldst föras till 1600-talet.
Vid övertäckningen av kulturlagren rullades först en duk av textil ut i botten och på denna lades ett lager med lera, cirka 0,2-0,5 meter tjockt, och därpå ett nytt textilskikt. Däröver fylldes med olika massor, exempelvis grovt grus.

I trottoaravsnittet mot kvarteret Kitteln grävdes ett mindre schakt, cirka 5 x 1,3-3,8 meter stort, för fjärrvärme ans lutning till köpcentret Kompassen. Området visade sig vara utschaktat sedan tidigare.

		57		Berglunda		431-04438-2002		421-1391-2002		UV Bergslagen		Jenny Holm		2002		021007-021010		särskild utredning 1 och 2		ej fornlämning						Utredning inför anläggandet av anslutningsväg till nya E18. Inga fornlämningar påträffades.

		58		Almby, Näsby bytomt		431-09855-2002		422-02641-2002		UV Bergslagen		Gunlög Graner		2002		021118-021120		arkeologisk förundersökning		bytomt		Nyare tid		yngre rödgods, glas, ben, järnföremål, kritpipor		Med anledning av planerad husbyggnation inom en del av raä 205, Näsby bytomt, har en förundersökning utförts på platsen. Sammanlagt drogs 11 schakt, varvid man kunde konstatera att största delen av området var stört av sentida ingrepp i form av källare, sopgropar och påförda massor. Mellan störningarna framkom enstaka gråfärgade anläggningar, såväl möjliga stolphål som gropar. Ingen av anläggningarna innehöll annat än tegelkross och kan även de vara sentida. Inom en mindre orörd yta påträffades ett stort antal stenlyft (närmare 60 stycken). I fyllningen låg fynd som kan dateras till 1700-tal. Ytan bör ha röjts någon gång under efterreformatorisk tid i samband med husbyggnation eller odling.

		59		kv. Sorken		431-10229-2001		423-2977-2001		UV Bergslagen		Ulrika Wallebom		2002		020822-021004		särskild undersökning		stadslager		Nyare tid		keramik, järn- och kopparföremål, kritpipor, glas, träföremål, näverskor, ostronskal, mynt.		Med anledning av planerad bostadsbyggnation har en arkeologisk slutundersökning genomförts i Kv Sorken, Hamnplan, Örebro stad. Området utgjorde före undersökningen en parkeringsplats men har tidigare hyst ett hantverkarkvarter med 1800-talsbebyggelse. Topografiskt sett är området relativt plant, med en svag sluttning ned mot Svartån.

Kvarteret ligger precis i utkanten av fornlämning RAÄ 83, Örebro stad. Fram till 1600-talets första decennier nyttjades området dels som slottsträdgård, dels för privat ägda åkrar, kålgårdar och ruddammar. År 1640 anlades här på kunglig befallning Södra Smedjebacken, med bostäder och verkstäder åt de vapensmeder som arbetade för Örebro vapenfaktori. Enligt skriftliga källor och kartmaterial från tiden omfattas det undersökta området av tre tomter, vilka har bebotts av bl a lås- och pipsmeder samt tygmakare med familjer.

Vid undersökningen framgick att stora delar av ytan hade störts av sentida källare, rör- och kabeldragningar samt nedgrävda oljetankar. Mellan de störda ytorna framkom mindre områden med kvarliggande kulturlager och anläggningar från 1600- och 1700-talen, i vilka den ovan nämnda tomtstrukturen kunde skönjas. Längs områdets östra sida fanns en tydlig nord-sydlig vägsträckning med beläggning av slagg, risbäddar och grus i flera omgångar. Vägen kantades i öster av en trolig tomtgräns markerad med stenar och stolphål. På den södra av tomterna påträffades lämningarna efter en smedja med tydliga spår efter ässja, städ och slaggvarp. Här fanns även lämningar efter två yngre troliga bostadshus. Mellan den södra och den mittersta av tomterna påträffades två stora avfallsgropar med tvärsgående gärdsgårdsliknande träkonstruktioner i botten. Groparna innehöll stora mängder gödsel, ris och kvistar samt fynd av keramik järn- och träföremål, sågat ben och näverskor. I västra delen av undersökningsområdet fanns odlingslager, medan det i det norra området enbart påträffades sentida gropar och stolphål i den orörda leran.

		60		Almby		431-02164-2002		421-823-2002		UV Bergslagen		Olof Pettersson		2002		020517-020528		särskild utredning 1 och 2		boplats		romersk järnålder, folkvandringstid, nyare tid				En arkeologisk utredning har påvisat en förhistorisk boplats, raä 227, invid Östra Mark vid Örebro Universitet. Träkol från en av de påträffade eldstäderna har daterats till romersk järnålder-folkvandringstid. Inom utredningsområdet finns också ett flertal rösen och stensamlingar, som kan kopplas till arbete som skett i regi av Statens Arbetslöshetskommision under 1900-talet. De senare lämningarna utgör inte fornlämningar men ingår som komponenter i landskapets kulturmiljö och kan omfattas av olika former av lagskydd. Utredningen var föranledd av det anläggandet av parkeringsplats.

		61		kv Sorken		220-05669-2001		422-01887-2001		UV Bergslagen		Helmut Bergold		2001		010931-011004		arkeologisk förundersökning		stadslager		Nyare tid		keramik BII:4, slagg, kritpipor, flintgods, fajans, järnföremål		Vid en förundersökning föranledd av nybyggnation i kvarteret Sorken påträffades rester av kulturlager, odlingslager, smedjeplatser och byggnadsrester. Lämningarna har daterats till 1600- och 1700-talen.

		62		Tybble, Tybble bytomt		431-09880-2002		422-27333-2002		UV Bergslagen		Ebba Knabe		2002		021107-021108		arkeologisk förundersökning		bytomt, boplats		neolitikum, järnålder, nyare tid		slagg, glas, spikar, vävtyngd		Med anledning av en planerad utvidgning av Almby kyrkogård har en arkeologisk förundersökning utförts av Tybble bytomt. Undersökningsområdet ligger strax söder om Almby kyrka på en höjd som sluttar mot sydväst. Sammanlagt drogs fem provschakt med en total längd av 340 meter. Bland de 40 anläggningar som påträffades finns brunnar, diken , gropar, härdar, lagerrester, sotfläckar, stolphål samt en stensträng/vall. Resultaten från förundersökningen påvisar att området varit bebyggt redan under förhistorisk tid, kanske redan under stenålder. Två keramikskärvor av neolitisk karaktär (trattbägare?) hittades i ett kulturlager som stratigrafiskt låg under ett kulturlager med konstruktionsrester som enligt fyndmaterialet hör till efterreformatorisk tid. Konstruktionsresterna kan utgöra resterna av en bysmedja. Utöver detta hittades en vävtyngd i en grop som tyder på att platsen varit bebodd under järnåldern.

		63		kv. Svärdbäraren		431-00877-2002		422-444-2002-10-22		UV Bergslagen		Jenny Holm		2002		020903-021004		arkeologisk förundersökning		boplats, metallframställningslämning		mesolitikum, järnålder		skrapor, spån och avslag av kvarts, flinta och olika bergarter, brända ben, slagg, ugnsväggar		Med anledning av planerade byggarbeten utfördes en förundersökning av raä 73, kvarteret Svärdbäraren, Karlskoga. Under det plöjda matjordslagret fanns ett fyndförande lager med bearbetad kvarts, flinta och olika bergarter samt brända ben. Fyndens fördelning förefaller avspegla boplatsens inre struktur, bland annat återfanns kvartsskrapor inom en avgränsad yta. Vid sidan av stenåldersfynd påträffades lämningar efter metallhantering såsom ugnväggsfragment och blästslagg inom en begränsad del av fornlämningen.

		64		Finnerödja, Ramundeboda, Viby				424-5777-1999		UV Bergslagen		Olof Pettersson		1999		991109-991124		arkeologisk förstudie								UV Bergslagen utfört en arkeologisk förstudie inför en planerad om- och/eller nybyggnad av Europaväg 20 i Tiveden, förbifart Laxå, mellan Krögarefallet/Sandstubbetorp (Viby socken) i Hallsbergs kommun och länsgränsen mot Västra Götalands län (Finnerödja och Ramundeboda socknar) i Laxå kommun, Närke och Västergötland, Örebro län. Förstudiens syfte är att ge en översiktlig bild av områdets kända fornlämningsmiljö samt att visa på områden där ytterligare fornlämningar kan förväntas. Den har omfattat arkiv-, litteratur- och kartstudier samt en fältbesiktning. Förstudien ska ses som ett komplement till den under år 1998 och av VA-Projekt AB utförda förstudien för "Väg E20 vid Laxå".

Vägverket arbetar med tre linjealternativ, benämnda 0+, centrala och norr. Alternativ 0+ följer befintlig Europaväg 20 och är drygt 28 kilometer långt. Till detta alternativ hör också en väg mellan Skarbyholm och Stavåna. Det centrala alternativet är drygt 28 kilometer långt och ligger till stor del norr om samt parallellt med Västra stambanan. I öster är ett avsnitt mellan Stavåna och Krögarefallet som ansluter alternativ norr och delvis alternativ 0+. I väster ansluter det centrala alternativet till alternativ 0+ och alternativ norr vid Trehörningsängen nordöst om Finnerödja och följer sedan befintlig Europaväg 20 mot gränsen till Västra Götalands län. Den del av det centrala alternativet som utgör ett separat avsnitt är knappt 14 kilometer långt. Alternativ norr är omkring 29 kilometer långt. Det är gemensamt med det centrala alternativet mellan Stavåna och Krögarefallet samt mellan Trehörningsängen och gränsen mot Västra Götalands län. Drygt 15 kilometer av det norra alternativet utgör en separat sträcka. Vid Ramundeboda, norr om Borasjön, står samtliga tre alternativ i förbindelse med varandra.

Inom aktuellt förstudieområde finns lämningar från förhistorisk tid och framåt. Stenåldern representeras av ett stort antal lösfynd, främst yxor. Från bronsåldern är det gravar i Finnerödja socken och en vid Hallebäcken funnen bronsyxa. Järnåldern företräds bland annat av domarringarna vid Ranängen (Finnerödja socken) och stockbåten från Mosjömossen (Ramundeboda socken). Under medeltid etableras en betydande verksamhet vid Ramundeboda med bland annat ett Antoniterkloster. Det senare far en efterföljare i Bodarne Krog. Under 1580-talet inleds en omfattande kolonisering i Tiveden som tar sin början i området mellan Skagern och Unden. På 1600-talet utvecklas genom Anders Boij ett mäktigt brukskomplex på Tiveden. När Västra stambanan byggs på 1860-talet förändras förutsättningarna radikalt för regionen och Laxå träder fram och övertar tätpositionen. Vad man inte får glömma är att det egentligen är vägen eller snarare förbindelsen genom Tiveden som är den viktigaste komponenten genom samtliga tidsperioder.
Vi har främst berört lämningar som är synliga ovan mark, men det finns förmodligen minst lika mycket, om inte mer, som ligger dolt därunder. Här tänker vi då i första hand på de förhistoriska boplatserna. Lösfynden annonserar att området bör rymma stenåldersboplatser. Gravarna skvallrar om bosättningar från brons- och järnåldern. Här vill vi poängtera att det finns förutsättningar för mycket tidiga bosättningar. I första hand kan tänkas att man från sydväst har följt landskapet längs den dåvarande kusten. Från yngre stenåldern och framåt har främst områdena med sandjord varit attraktiva för odling och bosättning.

Nedan redovisas de områden som ur arkeologisk synpunkt och utifrån tillgängligt material bedöms som särskilt intressanta.
•Området från Sandstubbetorp och österut till Krögarefallet i Viby socken utgör ett parti där man i första hand kan
förvänta sig stenåldersboplatser. Indikationer finns också på att det kan förekomma agrara lämningar så som
röjningsrösen.
•Området vid Ramundeboda och Borasjön domineras av den medeltida klosterruinen, men förutsättningarna för äldre (förhistoriska) och i viss mån yngre lämningar är goda. Även anslutande delar av Finnerödja socken hör till detta parti.
•Området kring sjön Stora Välevattnet bedöms ha goda förutsättningar för att i första hand rymma stenåldersboplatser. Här kan man också tänka sig järnframställningsplatser.
•Området i Finnerödjadalen uppvisar det största antalet redan kända fornlämningar jämfört med övriga avsnitt. Läget vid den långsträckta dalgången mellan sjöarna Skagern och Unden har varit optimalt ur bosättningssynpunkt
från stenåldern och framåt.
 •Området kring Hansatorp, Mossebo, Mosstorp och Vallsjöbol ansluter till Finnerödjadalen och har goda lägen för i första hand stenåldersboplatser.

		65		Södra Mos - Täljeån		220-05023-99		421-03600-1999		UV Bergslagen		Olof Pettersson		1999		991012-99122		särskild utredning 1 och 2		boplats		tidigneolitikum, mellanneolitikum, medeltid, nyare tid.				En arkeologisk utredning har genomförts längs Kumla/Mosjöåsen, med anledning av en ombyggnad av järnvägen mellan Örebro - Hallsberg och därmed förknippade förändringar av det lokala vägnätet. Utredningen har omfattar en cirka 80-390 meter brett område utmed en drygt 4,7 kilometer lång sträcka. Sedan tidigare fanns det noterat en tidigneolitisk boplats vid Säbylund (raä 156:1-3, Kumla sn), och en boplats med lämningar från såväl neolitikum, brons- och järnålder vid Smedstorp (raä 170:1, Kumla sn). Inom den senare fornlämningen förekommer också lämningar som kan kopplas till Smedstorps gårdstomt (raä 170:2) vilken har belägg sedan 1600-talet. Utredningsgrävningen visade att de båda fornlämningarna har en större utbredning än vad som tidigare var känt. Mellan Rosendal och Sjönäs påträffades en grupp medeltida anläggningar, bl.a. en härd daterad till 1220-1420 AD (raä 57, Mosjö sn).

		66		Axberg, Hovsta, Kil och Nora socknar		220-03036-98, 220-06157-98		421-2667-1198, 421-4360-1998		UV Bergslagen		Olof Pettersson		1998		980609-981204		särskild utredning		bytomt, gårdstomt, boplats, agrar lämning, röjningsröse, stenmur, fossil åkermark, färdväg, vägbank		mesolitikum, tidigneolitikum, förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid, vikingatid, nyare tid				Vägverket har för avsikt att bygga om Riksväg 60 mellan Lillån i Örebro kommun och Lilla Mon i Nora kommun, en sträcka på ungefär 19 kilometer. En arkeologisk utredning har genomförts i en 20 meter bred korridor på ömse sidor om vägen. Vid planerade trafikplatser med anslutande nya lokalvägar har ett upp till 800 meter brett avsnitt kontrollerats. Hela utredningsområdet är inventerat medan utredningsgrävningen bara har omfattat en begränsad del av detsamma. Vägsträckningen berör i söder det för Närke typiska slättlandskapet, som längre norrut övergår i Västmanlands Bergslag. Terrängen utgörs omväxlande av flack eller kuperad öppen åkermark som avbryts av större sammanhängande skogsområden. De senare dominerar det norra landskapsavsnittet. 

Utredningen har visat på ett brett spektrum av olika lämningar från äldre stenålder och framåt. Merparten anknyter till bosättningar, jordbruk och kommunikationer. Flera by- och gårdstomter berörs och i anslutning till en del av dessa finns även förhistoriska boplatser. Detta visar på en kontinuitet i utnyttjandet av landskapet. Långa sträckor av vägen går genom ett jordbrukslandskap som är brukat sedan förhistorisk tid. Här finns många agrara lämningar, såsom röjningsrösen, stenmurar och fossil åkermark i olika former. Utmed vägsträckningen ligger rester av ett äldre vägnät i form av färdvägar och vägbankar som är övergivna i sina ursprungliga trafikuppgifter. Dessa vägar kan delvis spåras i kartmaterial från 1600-talet, men vissa är förmodligen betydligt äldre.

		67		Örebro, Mosjö, Kumla		220-09108-97		421-1075-1998		UV Bergslagen		Olof Pettersson		1998		980806-980930		särskild utredning		milsten, avrättningsplats, minnesmärke, boplats		tidigneolitikum, senmedeltid, nyare  tid				Med anledning av en planerad fjärrvärmedragning har en arkeologisk utredning utförts mellan Örebro och Kumla. Utredningsområdet är knappt 14 kilometer långt och 20 meter brett. Utredningen har visat att fjärrvärmeledningen i varierande omfattning kommer att beröra flera fornlämningar. 

Inom Örebro stad berörs Örebros forna avrättningsplats vid Adolfsberg (raä 63), och en milsten vid Bonstorp (raä 62). I Mosjö socken passerar fjärrvärmeledningen minnesmärket Drottning Kristinas sten (raä 10), en förhistorisk boplats norr om Mosås (raä 54), en plats för en medeltida härd i höjd med Mosjö kyrka (raä 56), samt en förhistorisk boplats vid Krutbruket norr om Täljeån. Inom Kumla socken berörs en stenåldersboplats vid Säbylund (raä 156:3) och en boplats vid Smedstorp som har både förhistoriska och efterreformatoriska inslag (raä 170:1). Vidare förekommer flera vägbankar inom utredningsområdet, dessa utgör inte fornlämningar men har ändå ett visst kulturhistoriskt värde. I villaområdet Mariebergs dokumenterades ett kraftigt sot- och träkolsbemängt lager/grop som daterats till perioden 1420-1650, som dock inte bedöms vara en fornlämningen. 

Linjeavsnittet mellan Södra Mos och Kumla fjärrvärmecentral berör huvudsakligen gatumark och har inte omfattats av utredningsgrävning då ledningssträckningen inte varit helt fastställd här. I anslutning till den aviserade linjesträckningen ligger den tidigneolitiska boplatsen Lövsta (raä 117, Kumla sn).

		68		Lillkyrka och Fellingsbro socknar		220-07355-94		421-4468-1994		UV Stockholm		Mikael Jacobsson		1994		940809-940914		särskild utredning		fyndplats, uppgift om stenåldersgravar, boplatsläge, bebyggelselämning, industrilämning, väglämning, plats med tradition, gränsröse, sten med namn och tradition		mellanneolitikum, tidig medeltid, högmedeltid, sen medeltid, nyare tid				Arkeologisk utredning inför omdragning av E18/E20, sträckan Slyte-Alväng. Den sju kilometer långa vägen är planerad att gå genom det höglänta, vidsträckta skogsområdet Käglan. I samband med utredningen återlokaliserades ett område med en eller flera mellanneolitiska flatmarksgravar. Detta område var i fornminnesregistret upptaget som en fyndplats för stenyxor, men är omtalat i litteraturen som en gravplats. Dessutom noterades fem terränglägen där boplatser kan vara dolda under markytan. I övrigt registrerades en fortfarande bebyggd gårdstomt, en kvarn- och såglämning, flera äldre vägar, tre torplämningar, en backe med tradition, ett gränsröse och en sten med namn och tradition. [Inga raä nummer nämns i Anmälan av utförd arkeologisk utredning, men den omtalade fyndplatsen för stenyxor är raä 58:1, Lillkyrka sn].

		69		Linde och Näsby socknar		220-08025-97		421-606-1998		UV Bergslagen		Olof Pettersson		1998		980212-980311		särskild utredning		boplats, milstolpe, hålväg, bebyggelselämning		tidigneolitikum, mellanneolitikum, senneolitikum, högmedeltid, sen medeltid, nyare tid				En arkeologisk utredning har genomförts inför av anläggandet av en spillvärmeledning från Frövifors till Lindesberg, en sträcka på 17 kilometer. Totalt noterades 34 objekt, varav merparten var boplatslägen. Vid Västra Vågartorp, Sjöängsfallet och Dalskogen framkom boplatser/bosättningar (raä 514, 513, 511, Linde sn). De två förstnämnda har daterats till medeltid respektive senmedeltid-efterreformatorisk tid. På Bullerberget, väster om Stora Lindesjön, ligger två hålvägar (raä 509:1, 510). Vid Lindesby tangerar utredningsområdets bytomten (raä 508). Norr och söder om Rya står vardera en milstolpe av gjutjärn (raä 20, 22). Samtliga dessa objekt utgör fast fornlämning och de är registrerade på Linde socken. Boplatsen/bosättningen vid Västra Vågartorp ligger i sockengräns och har därför också registrerats i Näsby socken (raä 66). På den södra sidan av Bullerberget påträffades en grop med stort inslag av träkol som daterats till senmedeltid-efterreformatorisk tid. Platsen utgör inte fast fornlämning men har registrerats i fornminnesregistret och där fått nummer raä 509:2. Utmed ledningssträckningen förekommer också en del kolbottnar, dvs. rester efter kolmilor, dessa utgör inte fornlämningar men har ett kulturhistoriskt värde.

		70		Lind, Knåttorp, Stubbetorp, Stora Mon		220-01717-98		421-1260-1998		UV Bergslagen		Olof Pettersson		1998		980226-980227		särskild undersökning (antikvarisk kontroll)		boplats		järnålder, medeltid				I samband med ombyggnad av en kraftledning mellan Askersund och Olshammar i Närke berördes tre boplatser, Lind (raä 194) och Knåttorp (raä 196) i Askersunds socken, samt Stora Mon (raä 391) i Hammars socken. Då markingreppen vid berörda stolplägen ytmässigt var av ringa art har arbetet bedrivits som en antikvarisk kontroll. Sammanlagt undersöktes ytor på 48 kvadratmeter och fem anläggningar (gropar) dokumenterades. Boplatserna vid Lind och Knåttorp kan preliminärt dateras till järnålder. Vid Stora Mon rymmer boplatsen medeltida inslag, men troligen även lämningar från både äldre och yngre perioder.

		71		Glanshammar, Lillkyrka		220-01940-96		421-4038-1996		UV Stockholm		Helmut Bergold		1996		960306-960313		särskild undersökning		boplats, bytomt, bebyggelselämning		senneolitikum, yngre bronsålder, vikingatid, sen medeltid, nyare tid				I samband med den planerade utbyggnaden av E18/E20 mellan Örebro och Arboga utfördes en arkeologisk undersökning i samband med geotekniska undersökningar och provtagningar för den 20 kilometer långa delsträckan Örebro - Via i Örebro län. Vid undersökningen grävdes 21 provschakt i registrerade fornlämningar, i schakten påträffades i huvudsak boplatslämningar som kulturlager, stolphål, härdar och mörkfärgningar.

		72		Almbro, Fällersta, Ökna, Hidingsta		220-02630-97		421-2602-1997		UV Stockholm/Örebro		Olof Pettersson		1997		970423-970502		särskild utredning		boplats, röjningsrösen		förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid, vikingatid				Med anledning av anläggandet av en vattenledning mellan Almbro och Hidingsta har en arkeologisk utredning genomförts. Utredningsområdet sträcker sig från Almbro via Fällersta och Ökna i Gällersta socken till Hidingsta i Norrbyås socken, Närke. Ledningssträckan är 6,2 kilometer lång och utredningsområdet har omfattat en 35 m bred korridor, utredningsgrävning har däremot begränsats till de ytor som kommer att bli föremål för markingrepp och transporter. I samband med utredningen påträffades en järnåldersboplats (raä 90, Gällersta sn). Vid Ökna finns en hagmark som inom utredningsområdet bland annat rymmer röjningsrösen. Inom utredningsområdet finns också ett drygt tjugotal stenmurar av skiftande utseende och av olika ålder.

		73		Gällersta, Norrbyås		220-04488-97		421-3534-1997		UV Mitt Örebro		Olof Pettersson		1997		970616-970625		särskild undersökning		boplats, stenmur		romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid, vikingatid, nyare tid		bränd lera, brända djurben		Med anledning av den bygget av en vattenledning mellan Almbro i Gällersta sn, och Hidingsta i Norrbyås sn har en särskild arkeologisk undersökning genomförts av en järnåldersboplats (raä 90, Gällersta sn) samt ett urval av fem stenmurar från nyare tid. De murar som valts ut är sockengränsen mellan Gällersta och Norrbyås, bygränsen mellan Fällersta och Ökna samt gränser som till viss del återfinns i det äldre kartmaterialet. Undersökningsområdet har endast omfattat de markytor som kommer att bli föremål för markingrepp, dvs. en upp till 2,5 m bred zon utmed linjesträckningen.

Boplatsen ligger på en nord-sydligt orienterad höjdrygg som under förhistorisk tid utgjorde en udde skärgårdslandskapet. Inom undersökt område påträffades ett drygt tiotal anläggningar i form av eldstäder, gropar och stolphål. Det förekom enstaka inslag av bränd lera och i ett stolphål fanns brända djurben. Boplatsen kan preliminärt dateras till järnålder.

Av stenmurarna var by- och sockengränserna uppbyggda som skalmurar, medan de övriga kan beskrivas som fullstensmurar. En generell iakttagelse var att flertalet murar var ytterst välbyggda med stenar som låste fast varandra

		74				220-06263-96		421-5624-1996		UV Stockholm/Örebro		Olof Pettersson		1996		960913-960926		särskild utredning 1 och 2		slaggvarp, hyttområde, boplats		mesolitikum, äldre bronsålder, yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, vikingatid, nyare tid				En arkeologisk utredning har genomförts inför ledningsdragning mellan Askersund och Igelbäcken i Örebro län (en kort sträcka passerar även genom Skaraborgs län). Utredningsområdet är 3,5 mil långt och 10 till 25 meter brett. Sedan tidigare var det känt slaggvarp vid Dohnafors (raä 45, Askersunds sn) och Munkastigen vid Olshammar (raä 317, Hammars sn), samt hyttområde med slaggvarpar vid Igelbäcken (raä 241, 242, Hammars sn). Det fanns sedan tidigare också två bebyggelselämningar registrerade, en i vardera socken. Vid utredningen påträffades två tidigare okända boplatser i Askersunds socken (raä 192, 193). Den senare ligger norr om Aspa bruk, en eldstad på boplatsen har daterats till mesolitikum. Vidare noterades bebyggelselämningar, kolbottnar, stenbrott mm.

		75		Glanshammar, Lillkyrka, Rinkaby		220-07356-94		421-64117-1994		UV Stockholm		Ann Luthander		1994		940912-941104		särskild utredning 2		boplats, bytomt, gravgrupp		senneolitikum, äldre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, odaterat				Arkeologisk utredning, etapp 2, inför ombyggnad av E18/E20 mellan Örebro och Alväng. Utredningsområdet är 2,5 mil långt och mellan 200 och 850 meter brett, och berör socknarna Fellingsbro, Glanshammar, Lillkyrka och Rinkaby samt en del av Örebro stad. Provschaktning påvisade omkring 20 boplatser av olika omfattning, det påträffades få fynd, men boplatserna synes spänna över en tidsram från sen stenålder till historisk tid. Andra lämningar som framkommit är fossila odlingsmiljöer, bebyggelselämningar, by-/gårdstomter samt kommunikationslämningar som vägar och broar. Inom utredningsområdet finns även åtta mindre lokaler med gravar från järnåldern.

		76		Hammar, Västra Ny		220-07353-94		413-6286-1994		UV Stockholm/Örebro		Sofia Andersson		1994		9410 - 9411		särskild utredning		boplats, backstuga, torplämning, bytomt, gårdstomt, gruva, fyndplats, borttagen grav, gravplats, milstolpe, röjningsröseområde, äldre vägsträckning		senneolitikum/bronsålder, järnålder, sen medeltid, nyare tid				Arkeologisk utredning inför ny sträckning av väg 50 mellan Brattebro backe (Hammar sn, Örebro län) och Medevi (Västra Ny sn, Östergötlands län). Inom utredningsområdet konstaterades ett gravfält/röjningsröseområde, tio förhistoriska boplatser, en övergiven gårdstomt, två gruvhål, en milstolpe, en plats för en borttagen hällkista, tre torplämningar, en backstuga, en äldre vägsträckning samt två fyndplatser. Gravfältet/röjningsröseområdet var tidigare ej kända. Tre boplatslägen samt en plats med uppgift om fornlämning (upprest sten) kunde avfärdas efter utredningsgrävning.

		77		Näsby, Fellingsbro		220-07349-94		421-2047-1995		UV Örebro		Sofia Andersson		1995		950410-950720		särskild utredning		boplats, källargrund, torplämning, kolbotten		odaterat				En arkeologisk utredning har genomförts inför ombyggnad av väg 249, förbi Frövi, Näsby och Fellingsbro socknar, Västmanland, Örebro län. Vid utredningen påträffades en fornlämning i form av en förhistorisk boplats. Dessutom finns inom utredningsområdet en torplämning, två källargrunder och en kolbotten. [På blanketten Anmälan... redovisas endast raä nummer för den sedan tidigare kända torplämningen].

		78		Rinkaby, Glanshammar, Lillkyrka		220-01527-94		421-3598-1994		UV Stockholm		Ann Luthander		1994, 1995		940502-950524		särskild utredning		grav, fossil åkermark, bytomt, gårdstomt, vägsträckning, bro, boplatsläge		förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, tidig medeltid, högmedeltid, sen medeltid, nyare tid				Den första etappen av en arkeologisk utredning har utförts inför utbyggnaden av väg E18/E20 mellan Örebro och Slyte i Närke. Utredningsområdet var 2,1 mil långt och utgjorde en 200-550 meter bred korridor längs befintlig väg. Vägen går genom ett svagt undulerande åkerlandskap med skogsklädda mindre höjdpartier. Den korsar Glanshammarsåsen och i öster tangeras skogsområdet Käglan. Nivåerna varierar mellan 23 och 35 meter över havet. De vid utredningens etapp 1 nypåträffade fornlämningarna från förhistorisk tid utgjordes främst av gravar från järnåldern, medan lämningar från medeltid och senare tid bestod av fossila odlingsmiljöer, by- och gårdstomter samt vägsträckningar och broar. Vidare noterades ett stort antal boplatslägen.

		80		Ekeby-Almby		220-7146-99		421-4764-1999		UV Bergslagen		Leif Karlenby		1999		991111-991124		särskild utredning		bebyggelselämningar, tegelugn(?)		högmedeltid, sen medeltid, nyare tid		tegel		Inför byggnation av bostadsområde inventerades ett åkerparti och ett högre beläget skogsparti. I skogen påträffades en husgrund på gränsen till utredningsområdet. På åkern fanns en lämplig boplatsyta belägen cirka 25-30 meter över havet, vid utredningsgrävning påträffades inte några äldre bosättningsspår, men väl lämningar från historisk tid. Bland de senare märks en större tegel- och stenfylld grop med kraftigt brända kanter, möjligen en tegelugn, som kan ses i sammanhang med den närbelägna Ekeby bytomt. [Inget raä nummer]

		81		Östra Marks Herrgård		220-02215-97		421-6267-1996		UV Stockholm		Olof Pettersson		1996		961107-961115		antikvarisk kontroll		gårdstomt		nyare tid		keramik (yngre rödgods BII:4), fönsterglas, järnspik		Antikvarisk kontroll i samband med schaktningsarbete vid Östra Marks herrgård. Vid kontrollen konstaterades fast fornlämning i form av kulturlager, varför schaktningsarbetet avbröts. Länsstyrelsen beslutade därefter om en särskild arkeologisk undersökning. Kulturlagren innehöll bland annat rikligt med keramik (yngre rödgods BII:4) som pekar på en datering till senare delen av 1600-talet och början av 1700-talet. Den nuvarande herrgården har haft en föregångare i form av ett säteri som är känt sedan senare delen av 1600-talet, och det är troligt att de påträffade fynden har samband med säteribildningen.

		82		Östra Marks herrgård		220-08553-96		421-6267-1996		UV Stockholm		Olof Pettersson		1996, 1997		961118-970108		särskild undersökning		gårdstomt		nyare tid		brända och obrända djurben, fönsterglas, hushållsglas, järnspik, knivblad, keramik (fajans, porslin, yngre rödgods) och kritpipor		Arkeologisk undersökning föranledd av uppförandet av ett gästhem invid Östra Marks herrgård. Den nuvarande herrgården har haft en föregångare i form av ett säteri som är känt sedan senare delen av 1600-talet. På aktuell plats har det stått en till herrgården hörande byggnad som nu flyttats från gårdsområdet. 

Vid schaktningsarbetet för den nya byggnaden frilades ett drygt 200 m2 stort område där det förekom upp till 0,4 meter tjocka kulturlager. Fyndmaterialet dominerades av keramik (yngre rödgods, BII:4) och djurben. Keramiken gav kulturlagret en datering till senare delen av 1600-talet och början av 1700-talet. Kulturlagret var ställvis stört av sentida markingrepp och där uppblandat med recent material, bland annat porslin. Det förekom inga spår av äldre bebyggelse.

Mellan gästhemmet och herrgårdsbyggnaden grävdes ett ledningsschakt. Ställvis förekom ett 0,1 m tjockt kulturlager, större delen av gårdsplanen visade sig dock vara utschaktad. Ursprungligen var det också aviserat att flera nya gång- och cykelvägar skulle anslutas till den nya byggnaden. Dessa arbeten utfördes under vården 1997 och utan att antikvariska myndigheter kontaktats.

		83		Näsby bytomt		220-03397-96		413-3428-1996		UV Örebro		Olof Pettersson		1996		960429-960515		särskild utredning		bytomt		sen medeltid, nyare tid				Arkeologisk utredning inför husbyggnation vid Näsby i sydöstra utkanten av Örebro. Flera lösfynd av stenyxor har gjorts i området, och ytan bedöms som ett bra boplatsläge. Utredningsområdet visade sig delvis beröra Näsby bytomt (raä 205), vilken registrerades som fornlämning. Näsby omnämns första gången i det skriftliga källmaterialet mot slutet av 1300-talet, men säkra urkundsuppgifter finns först från år 1439. Idag ligger två gårdar kvar i ursprungligt läge, delar av bebyggelsen är från mitten av 1700-talet.

		84		Almby		220-9157-92		8889/92		UV Stockholm		Annika Grälls, Helmut Bergold		1992		921215-921216		arkeologisk förundersökning		glasbrukslämning		nyare tid		två bitar glas		Förundersökningen föranleddes av ett planerat villabygge i närheten av en glashytteruin (raä 31). Vid undersökningen grävdes nio provschakt på sammanlagt 240 m2, inom det 2000 m2 stora exploateringsområdet. En enstaka anläggning påträffades, en rund 'mörkfärgning' (2 x 0,2 m).

		85		kv. Sjötullen		220-02567-97		421-2159-1997		UV Stockholm		Annika Grälls		1997		970402-970425		särskild undersökning		stadslager		nyare tid		mynt präglade 1648, kritpipor, rödgods, fajans, spik, fönsterglas, buteljglas, järnbeslag, sänke, metkrok, obrända djurben		Med anledning av planerad exploatering i form av nybyggnation genomfördes en särskild arkeologisk undersökning i kvarteret Sjötullen, beläget invid hamnområdet i Askersund. Undersökningen kom att begränsas till tomtens nordöstra och nordvästra del då det endast där fanns intakta kulturlager och anläggningar bevarade. I den nordöstra delen, parallellt med Storgatan, togs en yta om cirka 54 m2 upp, här återfanns bebyggelserester i form av syllstenar samt kulturlager. Kulturlagret var mellan 0,4 och 0,8 meter tjockt med sin största mäktighet mot Storgatan. I den nordvästra delen grävdes efter avbaning till fyndförande nivå fem rutor om 2 x 2 meter. Dessutom djupgrävdes två schakt om sammanlagt 18 löpmeter för att ge en bild av lagerstratigrafin. I rutorna och schakten framkom förutom kulturlager, bryggrester, samt eventuellt resterna av en kavelbro. Dessutom återfanns träsyllarna till en mindre sjöbod. I denna del var kulturlagret tunnare, cirka 0,20-0,30 meter tjockt.

		86		kv. Sjötullen		220-08371-96		421-6300-1996		UV Stockholm		Helmut Bergold		1996		961101		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		yngre rödgods, kritpipor, läderspill		Med anledning av planerad nybyggnation genomfördes en särskild arkeologisk undersökning i kvarteret Sjötullen, beläget invid hamnområdet i Askersund. Vid undersökningen grävdes elva schakt med en sammanlagd yta på 180 m2 inom det 2025 m2 stora exploateringsområdet. I områdets nordöstra och nordvästra del fanns två större sammanhängande områden med kulturlager. Inom ytans centrala del var störningarna efter sentida bebyggelse omfattande, här kunde mindre områden med bevarade kulturlager konstateras. Kulturlagrets mäktighet uppgick till 0,5 meter.

Vid förundersökningen påträffades två stenläggningar. Den ena stenläggningen framkom i anslutning till Storgatan, men tycks avvika i riktning (nord-sydlig) i förhållande till den reglerade gatusträckningen. Stenarna var dels flata, dels kullriga, storleksmässigt låg de i intervallen 0,3-0,4 meter. Någon funktionsbestämning av stenläggningen kunde inte göras. Stenläggningen låg på ett kraftigt fyllnadslager, området har uppenbarligen fyllts/planerats innan stenläggningen anlades. Mot väster, dvs. mot den plana ytan invid sundet, var området terrasserat. Den andra stenläggningen påträffades i undersökningsområdet västra del, i ett schakt som grävdes parallellt med Sjötullsgatan. Till skillnad från den tidigare beskrivna stenläggningen var denna anlagd i ett sättsandslager, vilket gör det troligt att den fungerat som en gat- eller gårdsbeläggning. Under stenläggning, sättsand och ett tunt lerlager, vidtog ett 0,5 meter tjockt, brunt, humöst kulturlager.

		87		Dohnafors, Askersund-Igelbäcken		220-07868-96		421-6204-1996		UV Stockholm/Örebro		Olof Pettersson		1996		961022-961024		särskild undersökning (schaktkontroll)		boplats, järnbrukslämning		bronsålder, järnålder, nyare tid		bränd lera, hushålls- och fönsterglas, oidentifierade järnföremål, keramik (yngre rödgods BII:4), kritpipsfragment, slagg, spik		Schaktkontroll i samband med anläggande av telekabel mellan Askersund och Igelbäcken. Ledningssträckningen berör lämningar efter järnbruket i Dohnafors (raä 45) och en förhistorisk boplats vid Askersund (raä 192). Vid Dohnafors anlades ett mindre järnbruk år 1725, järnhanteringen bedrevs fram till år 1899. Synliga lämningar efter bruket utgörs av en damm, järnbod (magasin) och slaggvarp. Vid den arkeologiska undersökningen dokumenterades upp till 0,8 m tjocka slagglager som var kraftigt bemängda med kol och sot. I anslutning till järnboden har brukets kolhus legat och här fanns inslag av kompakta kollager. Slaggvarpets utbredning visade sig vara betydligt större än vad som tidigare var känt och är minst 140 x 30 m (NÖ-SV).

Den förhistoriska boplatsen låg inom åkermark och i direkt anslutning till Kraftkärrsbäckens ravin. Vid undersökningen dokumenterades fyra gropar och ett stolphål. Inom boplatsområdet påträffades också ett kulturlager, upp till 0,15 m tjockt, som utifrån fynd av kritpipsfragment, keramik mm. kan dateras till 1700-talet.

		88		kv. Elefanten		220-7509		7836/92		UV Stockholm		Annika Grälls, Helmut Bergold		1992?		26/10		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		yngre rödgods		Förundersökning inför husbyggnation i kvarteret Elefanten i Askersund. Vid förundersökningen framkom rester av två från varandra urskiljbara kulturlager, som fanns bevarade i en begränsad del av undersökningsområdets nordvästra del. I det undre lagret påträffades rester av en kraftigt skadad husgrund. Av fyndmaterialet att döma, i huvudsak yngre rödgods, torde husgrunden härröra från 1600-talets mitt. I områdets södra del påträffades resterna av en brunn. I brunnens över skikt fanns ett träflislager som innehöll fynd av yngre rödgods. I övriga delar av exploateringsområdet var stratigrafin störd, vilket troligen skett i samband med borttagande av brandrester från branden våren 1992. Då de delar av exploateringsområdet som var intakta (cirka 15 kvadratmeter) undersöktes i samband med förundersökningen ansågs det att en särskild arkeologisk undersökning inte var motiverad.

		89		kv. Mercurius		220-6784-92		6867-92		UV Stockholm		Helmut Bergold, Annika Grälls		1992?		5/10 - 19/10		särskild undersökning		stadslager		nyare tid		yngre rödgods, kritpipor, mynt, järnföremål		Med anledning av husbyggnation genomfördes en särskild arkeologisk undersökning inom kvarteret Mercurius. Undersökningen visade att området tagits i bruk under 1600-talets början, då en kraftig risbädd av gran- och enruskor anlagts på bottenleran, lämningar som hade en huvudsaklig utbredning i undersökningsområdets SV del. Risbädden täcktes av två stratigrafiskt separerade kulturlager med bebyggelserester. Till det äldre kulturlagret hörde delar av två stengrunder, en i NV och en i NÖ. I den förstnämnda fanns rester efter golvbjälklag och golvplank. Det yngre kulturlagret har tillkommit efter stadens reglering, som antas ha genomförts under 1640-talet. Utöver byggnadsrester i form av två grunder, återfanns en kullerstensgata samt en stenlagd gårdsplan. Kulturlagrens tjocklek varierade mellan 0,05 och 0,40 meter. Vid schaktningen påträffades också ett mellan 0,07 - och 0,12 m tjockt brandlager som troligen härrör från 1776 års stadsbrand.

		90		Axbergs Åby		220-09291-99, 220-01414-2000		422-6327-1999-422-1292-2000		UV Bergslagen		Mathias Bäck, Jenny Holm		1999, 2000		991213-991214, 000515-000518		arkeologisk förundersökning		boplats		tidigneolitikum, yngre bronsålder, förromersk järnålder		kvarts, keramik (rödgods)		En förundersökning har utförts med anledning av en breddning av riksväg 60. Undersökningsytan är belägen på åkermark, 40-50 meter över havet, och utgör en del av ett område med förhistoriska boplatslämningar öster om och delvis i anslutning till Åby medeltida bytomt. Vid undersökningen grävdes ett 1250 m2 stort schakt varvid ett fåtal härdar, gropar och stolphål framkom, 'fyndförande lager' saknades.

		91		Kvinnerstatorp		220-1414-2000		422-1292-2000		UV Bergslagen		Annica Ramström		2000		002516-000519		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning, stensträng, fossil åkermark		nyare tid		keramik, glas och järnföremål		I samband med utbyggnaden av riksväg 60 genomfördes en förundersökning av en bebyggelselämning, raä 171 i Axbergs socken. Undersökningen genomfördes dels genom kartering av närområdet och dels genom utgrävning. Vid karteringen hittades, förutom den redan kända huslämningen, stensträngar, fossil åkermark, en eventuell hålväg eller dike samt ytterligare en eventuell husgrund, den senare ligger bara delvis inom det aktuella undersökningsområdet. 

Den sedan tidigare kända husgrunden mäter 9 x 4,8 meter och bestod av en välbevarad syllstensram av stenar i storleken 0,3 - 0,5 meter i diameter med ett spisröse mot den norra långväggen. Utifrån den bevarade rumsindelningen kunde det konstateras att huset varit en parstuga. Huset var byggt i en sluttning och under halva grunden fanns en kallmurad källare av natursten. Ingången till källaren var placerad mitt på gaveln och bestod av en cirka 1,5 meter lång passage av huggen natursten. Källarens tak bestod av kallmurad kantställd sten som bildade ett tunnvalv. Vid ett senare tillfälle har huset blivit påbyggt mot öster, vilket gjort att passagen till källaren blev längre. Utbygganden mäter 1,9 x 4,8 meter, är upp till 1,9 meter hög och byggd av natursten. Den är inte lika välgjord som resten av huset och källaren.

Runt om huset löper en intakt stensträng med öppning mot söder och den eventuella hålvägen. De stenröjda ytorna finns dels innanför och dels utanför stensträngen. Området är idag bevuxet med kraftig sly.

		93		Axbergs-Kvinnersta		220-01414-2000		422-1292-2000		UV Bergslagen		Tomas Ekman		2000		000614-000620		arkeologisk förundersökning		husgrund?		nyare tid				Med anledning av den stundande utbyggnaden av riksväg 60 mellan Örebro och Skärmarboda genomfördes en förundersökning av en möjlig grav vid Axberg-Kvinnersta. Den förmodade stensättningen visades vara en naturbildning (moränförhöjning), däremot kunde syllstensrader som bildade en husgrund skönjas på den tämligen plana moränkullen. Husgrunden mäter cirka 5 x 10 meter, avsaknaden av ett spisröse antyder att det inte är lämningar av ett boningshus. Lämningens ålder är svårbedömd men uppskattas till 1700 eller 1800-tal, den är inte markerad på historiska kartor över området.

		94		Gottsätter		220-01414-2000		422-1292-2000		UV Bergslagen		Jenny Holm		2000		000504-000508		arkeologisk förundersökning		fyndplats för slagen kvarts		odaterat		slagen kvarts		Med anledning av breddning av riksväg 60 utfördes en förundersökning som berörde en fyndplast för slagen kvarts. Den aktuella ytan var belägen på en flack avsats mellan berg i N och S och låg mellan 50 och 52 meter över havet. Ett schakt om 50 m2 togs upp varvid ett fåtal bitar slagen kvarts påträffades.

		95		Axberg, Hovsta		220-9290-1999		421-1075-2000		UV Bergslagen		Olof Pettersson		2000		000407-000418		särskild utredning 1 och 2		färdväg, vägbank, härd, skålgropsförekomst, stenåldersboplats		mesolitikum, folkvandringstid, vendeltid				En arkeologisk utredning har utförts inför den planerade ombyggnaden av riksväg 60 mellan Lillån (Örebro kommun) och Lilla Mon (Nora kommun). Utredningsområdet berör en sträcka på 13,3 kilometer i Axbergs och Hovsta socknar. Under år 1998 genomfördes en arkeologisk utredning, etapp 1 (arkiv-, kart och litteraturstudier samt fältinventering) och delvis etapp 2 (utredningsgrävning). Utredningsgrävningen omfattade en tio meter bred korridor på ömse sidor om vägen samt större sammanhängande områden vid planerade trafikplatser för vissa nya enskilda vägar. Senare har sträckningarna för bland annat enskilda vägar samt gång - och cykelbanor till viss del justerats, varför ett antal objekt bara delvis eller inte alls omfattats av utredningsgrävning. För några avsnitt har man dessutom aviserat behov av markytor som helt ligger utanför det ursprungliga utredningsområdet. Länsstyrelsen i Örebro län har bedömt att tretton områden ska omfattas av kompletterande särskild arkeologisk utredning och vid behov fullständig utredning, dessa moment har genomförts under april 2000.

Flera utredningsområden rymmer vägpartier som är övergivna i sina ursprungliga trafikuppgifter. Efter samråd med Länsstyrelsen behandlas två av dessa tills vidare som möjlig fornlämning. Vägavsnitten kommer i ett senare skede att bli föremål för selektiv prövning av fornlämningsstatus och då kommer det att fastställas i vilken mån de ska dokumenteras. På Örebroåsen vid Sätra hage påträffades en mesolitisk boplats samt en härd daterad till folkvandringstid-vendeltid (raä 32 och raä 33, Hovsta socken). Utmed åsens krön löper en äldre sträckning av riksväg 60 och dess föregångare (raä 29:2) som i kartmaterialet kan följas tillbaka åtminstone till slutet av 1600-talet. I Axbergs socken noterades en skålgropsförekomst(?) på ett stenblock (raä 187) och en färdväg (raä 170) vid Åby. I övrigt berördes en övergiven brukningsväg i området vid avfarten mot Närkes Kil samt efterreformatoriska kulturlager vid Erstorp och Seltorp.

		96		Axberg		220-7510-92		MBM501		Arkeologikonsult, Uppsala Universitet		Ola Nilsson		1993		930705-931018		särskild utredning		boplats, gårdstomt, stensättning		neolitikum, bronsålder, järnålder, nyare tid		brända ben, bränd lera, flintavslag, keramik, rabbig keramik, lerklining, järnsmälta, slagg		En arkeologisk utredning har genomförts i Axberg socken, föranledd av det planerade bygget av järnvägen Mälarbanan samt en anslutande vägdragning. Utredningsområdet är 3,5 kilometer långt och mellan 17 och 70 meter brett. Fyra tidigare okända fornlämningar upptäcktes inom exploateringsområdet, en övertorvad stensättning (raä 157), två förhistoriska boplatser (raä 159, 160) samt en gårdstomt (raä 151, Lilla Brunstorp).

Raä 157 är en ensamliggande stensättning i skogsmark utan koppling till annan känd grav eller boplatslämning. Gårdslämningen Lilla Brunstorp härrör sannolikt från nyare tid, dvs. efter 1600-talets början. Man kan dock notera att Brunstorps äldsta belägg härrör från 1400-talet som en utgård till Julita kloster. Vad avser boplatsernas datering så torde den ena boplatsen (raä 159) med utgångspunkt i lösfyndmaterialet (en järnsmälta, lerklining, keramik, brända ben, slagg, mm) och den omgivande fornlämningsmiljön få en datering till järnåldern. Den andra boplatsen (raä 160) är mer svårdaterad, de fynd som hittades vid utredningen (ett flintavslag, rabbig keramik, bränd lera) anger ett tidsspann som kan sträcka sig från yngre stenålder - järnålder.

		97		Riseberga kloster		220-02113-2000		423-1667-2000		UV Bergslagen		Helmut Bergold		2000		000703-000704		särskild undersökning		kyrklig byggnad		odaterat				Med anledning av byte av avloppsledning inom Riseberga kloster företogs en schaktningsövervakning längs en sträcka av 117 meter inom fornlämningsområdet. Schakten exponerade kraftigt omrörda lager, vilka delvis var kulturpåverkade och innehöll en del kalkbruks- samt tegelrester. I den södra schaktväggen påträffades två huggna stenar, som eventuellt är i ursprungligt läge. Det gick inte att avgöra till vilken konstruktion stenarna hörde.

		98		Eker, Hardemo, Hovsta, Kumla				424-3807-2000		UV Bergslagen		Olof Pettersson		2000		000824-001010		arkeologisk förstudie								Arkeologisk förstudie inför en planerad omläggning av kraftledningsstråket mellan Hovsta och Hallsberg. Berörda ledningssträckor har en sammanlagd längd av cirka 10,5 kilometer fördelat på tre avsnitt. Ledningsgatornas bredd uppgår i skogsmark till 44 meter och i åkermark till cirka 20 meter. Det område som den arkeologiska förstudien omfattar är betydligt bredare, men tyngdpunkten ligger på själva ledningsområdet. Förstudien har omfattat arkiv-, litteratur- och kartstudier (byråinventering) för att fånga upp bilden av kulturlandskapet. För att få en uppfattning om terrängens utformning har arbetet också innefattat en fältrekognosering. Den senare är översiktlig och täcker fysiskt sett inte hela linjeavsnitten.

Den genomförda analysen visar att de aktuella ledningskorridorerna generellt sett har en relativt marginell påverkan på kulturlandskapet. I specifikt platsanknutna perspektiv kan däremot ingreppen vara mer kännbara såväl för fornlämningar och andra kulturhistoriskt intressanta lämningar som bebyggelse. Den senare är både av äldre och modern typ. Där så är möjligt följer de planerade ledningarna fastighetsgränser och befintliga kraftledningar, vilket begränsar uppstyckningen och intrånget i landskapet.
Linjesträckningarna berör delvis områden som förefaller att ha utnyttjats för bosättningar i större omfattning åtminstone från järnålder och framåt. Det finns även signaler om att terrängen tagits i anspråk av människan redan vid övergången mellan äldre och yngre stenålder, men de är inte lika framträdande. Från medeltid och senare perioder har byar och gårdar tagit ett allt större utrymme i landskapet jämfört med tidigare. I och med de olika skiftesreformerna har den strukturen delvis suddats eller snarare spridits ut. Ett signifikativt inslag är lämningar med anknytning till såväl forna tiders som dagens jordbruk. Röjningsrösen, stenmurar och igenväxta åkrar vittnar om att åtminstone delar av det nuvarande skogslandskapet tidigare varit öppen mark. I anslutning till brukad åkermark läggs fortfarande röjningssten upp, om än inte vanligen lika estetiskt tilltalande som tidigare.

Följande delsträckor har getts en särskild kommentar i förstudien:
• Hovsta socken. Utifrån topografi, lösfynd av förhistoriska föremål och tidigare arkeologiska erfarenheter av
liknande miljöer från Hovsta socken framstår sträckan mellan Kårsta och Kåvikvarn samt avsnittet vid Lillan
som ett område vilket erbjuder några tänkbara förhistoriska boplatslägen. Enligt kartor från slutet av 1700-talet
låg det då bland annat en kvarn i anslutning till dagens Sågartorp. Landskapet innehåller också lämningar med
agrarhistorisk anknytning.
• Hardemo socken. Den höglänta terrängen vid Julsta visar på ett stort antal kulturhistoriska lämningar som i
första hand anknyter till bebyggelse och äldre tiders jordbruk, men kraftledningsprojektet kommer inte att beröra
detta avsnitt.
• Kumla socken. Västra och Östra Åby är två delvis ännu bebyggda bytomter som ligger i nära anslutning till
varandra och de är båda att betrakta som fornlämning. Bebyggelsen vid Östra Åby representerar en väl
sammanhållen gårdsmiljö. För Västra Åby har Kumla kommun uppmärksammat ett äldre bostadshus (Västra
Åby 2:2) i bytomtens östra del som särskilt be varande värt. Vid Åby finns två alternativa ledningssträckor och ur
kulturmiljösynpunkt är det önskvärt att ledningen så vitt är möjligt integreras med befintliga kraftledningar och
att avståndet till bytomterna samt befintlig bebyggelse är så stort som möjligt. Det södra linjealternativet ligger
inom Östra Åby bytomt. Redan idag berörs båda bytomterna av kraftledningar som stör den
ursprungliga landskapsbilden.
• Kumla socken. I åkerlandskapet vid Sickelsta finns en mindre men ändå markant kulle. Härifrån viker
föreslagen ledningssträckning av mot Steneskogen. Kullen ligger på en nivå som gör att den bör ha varit en ö
åtminstone under delar av yngre stenålder. Den bör primärt inte betraktas som ett boplatsläge men kan ha
använts för andra aktiviteter under förhistorisk tid.
• Kumla socken. Steneskogen är ett av Kumla kommuns större skogsområden. Enligt den av kommunen under
år 1999 antagna översiktsplanen utgör området en naturmiljö som så långt är möjligt bör bevaras och skyddas.
Där hänvisas också till den av Länsstyrelsen i Örebro län år 1984 upprättade naturvårdsöversikten. Förutom de
rena naturvärdena innehåller området också bland annat ett gravfält, bebyggelselämningar, agrarhistoriska
lämningar och olika former av gränsmarkeringar. Skogen genomkorsas av vägar med tradition i form av
Munkastigen och Sankt Olofs källeväg. Planerad ledningssträckning passerar ett område där det bland annat
finns uppgifter om förhistoriska gravar.

		99		Ekersby		220-6445-91		4910/91		UV Mitt		Annika Grälls		1991		910926-910926		arkeologisk förundersökning		gravfält						Förundersökning inför husbygge i anslutning till gravfält raä 26 i Eker socken, varvid ett 1,4 x 9,0 meter stort schakt undersöktes. Inga förhistoriska lämningar påträffades.

		101		Nybble, Sparsta		220-0716-98		425-4771-1998		UV Bergslagen		Göran Werthwein		1999		990916-990927		särskild utredning								Arkeologisk utredning inför dragning av VA-ledning i Fellingsbro. Inga förhistoriska lämningar påträffades. Däremot noterades historiska lämningar i form av två husgrunder samt två murar i ett skogsparti väster om Fellingsbro idrottsplats, dessa kommer inte att beröras av exploateringen.

		102		Krämplinge				MBM533		Arkeologikonsult, Uppsala Universitet		Cecilia Ring		1995		950522-950523		särskild undersökning		rösen, dammvall		odaterat				Inför bygget av järnvägen Mälarbanan undersöktes två stensättningar/rösen samt en dammvall i trakten av Krämplinge. De stensättningsliknande lämningarna är möjligen gränsrösen. Dammvallen var 13 meter lång, 1,7 meter bred och helt uppbyggd av sand.

		103		Krämplinge				MBM534		Arkeologikonsult, Uppsala Universitet		Anna-Lena Hallgren		1995		950517-950523		arkeologisk förundersökning		stensättning		järnålder?				Inför bygget av järnvägen Mälarbanan undersöktes en skadad stensättning söder om Krämplinge. Graven var 6 meter i diameter, 0,5 meter hög och hade en rundad form. Graven var skadad av en nyanlagd arbetsväg, inga fynd påträffades i ursprungligt läge, men i omschaktade massor iakttogs brända ben, sot och kol.

		104		Torpaskog		220-03587-99		421-2753-1999		UV Bergslagen		Ann Luthander		1999		990617-990702		särskild utredning 1 och 2		äldre vägsträckning, gammal banvall, stenmur, plats för banvaktarstuga, stentäkt, vägsten, röjningsröse, gränsröse, järnvägsbro		nyare tid				En arkeologisk utredning har genomförts med anledning av linjeomläggningen av Västra stambanan vid Finnerödja. Tidigare var tre rösen från bronsålder kända i anslutning till utredningsområdet. Utredningen visade framför allt på lämningar som tillkommit i samband med tidigare järnvägsbyggen, såsom gamla banvallar, stenmurar längs banan och platser för banvaktarstugor. Några agrara lämningar från historisk tid fanns också inom utredningsområdet. Fyra potentiella boplatslägen kunde avföras efter utredningsgrävning med maskin. [inga raä-nummer redovisade]

		105		Husby		220-3534-98		421-2779-1998		UV Bergslagen		Tomas Ekman		1998		980608-980703		särskild undersökning		boplats		järnålder		järnföremål, brons-smältor, pärla, del av kritpipa, vävtyngder, keramik, lerklining, bränd lera, degelfragment, järnslagg, brända och obrända ben		Arkeologisk undersökning av järnåldersboplatsen Husby, föranledd av utbyggnaden av E18/E20 mellan Örebro och Arboga. Undersökningen var en fortsättning på den större utgrävning som berörde samma fornlämningskomplex föregående år (1997), och visade att boplatsen har en vidare utbredning söder om den nya motorvägen. Boplatslämningarna var spridda tämligen jämt över den undersökta ytan. Bland de intressantare objekten var en ovanlig typ av huskonstruktion med väggrännor. Det verkstadsområde som framkom vid föregående års utgrävning fortsatte in i den östra delen av den nu undersökta ytan, där framkom lämningar efter järnhantering såsom tre ässjor och ett skärvstenslager.

		106		Tidesta		220-03531-96		421-4007-1997		UV Bergslagen		Johan Anund		1997		970612-970822		särskild undersökning		boplats, bebyggelselämning, by/gårdstomt, odlingslämningar, färdväg		äldre bronsålder, romersk järnålder, vikingatid, tidig medeltid, högmedeltid, nyare tid		förhistorisk keramik, yngre rödgodskeramik, järnföremål, bränd lera, porslin, slagg		Ett parti av Tidesta gamla bytomt undersöktes med anledning av ombyggnad av väg E18/E20. Bytomten har varit övergiven sedan 1940-talet. Ett stort antal husgrunder var sedan tidigare kända men de flesta låg söder om undersökningsområdet, vilket saknade bebyggelse enligt den äldsta kända bytomtskartan.

Vid undersökningen påträffades cirka 200 anläggningar från äldre bronsålder till nyare tid. Den äldsta fasen representerades framförallt av kokgropar från ca 1400-1000 f.Kr. Sannolikt har området varit i kontinuerligt bruk sedan åtminstone romersk järnålder, även om funktionen kom att växla. Under högmedeltid fanns vad som tolkats som en gård på platsen. Tre till fyra hus dokumenterades, varav ett var försett med ugn. Denna bebyggelse övergavs under medeltiden. Från nyare tid fanns en välbevarad källarstugegrund med ugn.

Platsen karaktäriserades av några smala stenröjda odlingsytor, en stor mängd röjningsrösen samt ett antal stenmurar. Rösena hade sannolikt en lång tillkomsttid och kan ha påbörjats vid förhistorisk röjning. Flera olika rösetyper konstaterades, även om de flesta uppvisade ett övre lager av skärvsten - sannolikt i sen tid sekundärdeponerad förhistorisk koksten. Även flera dräneringsanläggningar, vägar och stenmurar påträffades. De bildade delvis ett sammanhängande system. Stenmurarna bestod av en nedgrävd del (dränering), en tätlagd småstenspackning i markplanet och ett till två skift dagermur. Murarna härrörde troligen från den i historisk tid reglerade by - kanske från den eftermedeltida fasen då bebyggelsen hade dragits längre söderut på bytomten.

		107		Åsta		220-3537-98		421-2780-1998		UV Bergslagen		Barbro Hårding		1998		980713-980807		särskild undersökning		boplats, gårdstomt, tjärdal		nyare tid, odaterat		yngre rödgodskeramik, förhistorisk keramik bränd lera, ben, järnföremål, kritpipor		Arkeologisk slutundersökning med anledning av ombyggnad av väg E18/E20. Undersökningen har berört en huslämning med preliminär datering till 1600-tal, sopgropar, hägnadsystem och en eventuell tjärdal. En äldre förhistorisk fas påvisas genom fynd av förhistorisk keramik.

		108		Fälöt		220-07786-97		421-3217-1998		UV Örebro		Annica Ramström		1997		971110-971112		arkeologisk förundersökning		boplats		odaterat				Inför utbyggnaden av E18/E20 mellan Örebro och Arboga har UV Örebro genomfört en arkeologisk förundersökning av raä 189 i Glanshammar socken. Undersökningen är ett komplement till tidigare undersökningar av samma fornlämning, som undvikit då bebodda delar av fornlämningen. Det nu aktuella undersökningsområdet omfattar 1800 m2, på denna yta drogs sex schakt om 92 löpmeter. I schakten framkom ett dussin diffusa anläggningar i form av gropar och mörkfärgningar, dessa var som regel grunda och odistinkta och kunde ej dateras. Den undersökta ytan bedöms vara ett ytterområde till en förhistorisk(?) boplats.

		109		Eldvalla		220-03538-98		421-2805-1998		UV Stockholm		Helmut Bergold		1998		980622-980703		särskild undersökning		boplats		vikingatid, nyare tid		keramik (BII:4), kritpipsfragment och järnföremål		Arkeologisk undersökning föranledd av omläggning av lokalväg vid Eldvalla gård i samband med bygget av E18/E20. Undersökningen berörde en bytomt och en förhistorisk boplats (raä 188 och 191, Glanshammar sn). Utgrävningarna är en fortsättning på undersökningar av samma objekt som inleddes föregående år.

Vid den nu aktuella undersökningen framkom stolphål, kokgropar och härdar som bedöms som förhistoriska, dessutom hittades ett antal gropar med tidighistoriska fynd. En av de återfunna härdarna har tolkats som rester efter ett spisfundament. Inga huskonstruktioner påträffades.

		110		Krogesta		220-09112-97		421-3219-1998		UV Mitt Örebro		Olof Pettersson		1997		970908-970911		arkeologisk förundersökning		boplats, vägbank		bronsålder, järnålder, nyare tid				En arkeologisk förundersökning har genomförts av en boplats och en övergiven vägbank som berörs av omdragningen av väg 823 öster om Glanshammar. 

Den förhistoriska boplatsen, raä 201, Glanshammar sn, ligger i åkermark som ansluter till en större skogbeväxt bergshöjd. Strax norr om höjden passerar en bäck och ett dike. Boplatslämningar i form av en härd, kokgrop och sotfläck samt rester av ett kulturlager påträffades mellan bäcken och bergshöjden. Kulturlagret var upp till 0,2 meter tjockt och hade inslag av skärvig sten, träkol och sot. Boplatsens utbredning uppgår till cirka 60 x 5-15 meter (Ö-V) inom exploateringsområdet, merparten av denna yta frilades vid förundersökningen. Delar av boplatsen var förstörd av markarbeten.

Den övergivna vägbanken (raä 202:1) ingår i den namngivna vägsträckningen Ramstigen, som utgör den äldsta kända landsvägen mellan Örebro och Arboga. Till stor del följer eller ingår Ramstigen i dagens vägnät, den aktuella sträckan utgörs av en cirka 80 meter lång och övergiven vägbank, där den västra delen är intakt. Utifrån äldre kartmaterial framgår att berört vägparti anlagts någon gång mellan 1688 och 1767. Vid undersökningen dokumenterads vägavsnittet genom uppmätning och fotografering.

		111		Husby		220-03513-96		421-4007-1997		UV Stockholm		Tomas Ekman		1997		970610-971103		särskild undersökning		boplats, bytomt, gravfält		vendeltid, vikingatid, odaterat		metallföremål (bl.a. guldgubbar och fibulor), gjutformar, slagg, ugnsväggar, keramik, bränd lera och lerklining, vävtyngder och /eller blästermunstycken, brynen, fragment av ben/hornföremål som kam och tärning, pärlor, brynen, handkvarnar, mm.		En arkeologisk undersökning har genomförts som berör järnåldersboplatsen och gravfältet Husby, samt utkanten av Husby bytomt. Undersökningen var föranledda av ombyggnaden av E18/E20 mellan Arboga och Örebro. Vid utgrävningen framkom dels rikliga boplatslämningar och lämningar efter järnframställning, smide, bronsgjutning och hornhantverk och dels ett tidigkristet gravfält. Kulturlager med en största sammanlagd tjocklek om 0,6 meter fanns över stora delar av ytan. Bevaringsförhållanden för organiskt material var ställvis goda, i ett flertal stolphål kunde till exempel stolprester tillvaratas.

Boplatslämningar fanns över i stort sett hela det undersökta området. Bland dessa märks minst tio stolphus, ett flertal härdar, gropar och rännor, en flätverksklädd brunn, två trägolvsförsedda förrådsgropar samt en mindre ugn. Järnframställningen och olika typer av hantverk, framförallt metallhantverk, fanns väl representerat. Bland annat hittades två ässjor, lämningar efter en järnframställningsugn, en kupolugn som troligen använts för att bränna blästermunstycken/vävtyngder, en kupolugn som använts vid bronsgjutning, gjutformar, samt spill efter hornhantverk. De flesta av dessa aktiviteter kan knytas till yngre järnålder, gjutformarna dateras preliminärt till 600 e.Kr.

Några påträffade lämningar kan eventuellt knytas till bytomten, däribland en smedja som varit uppförd på syll samt ett par mindre husgrunder, möjligen även dessa till hus som varit uppförda på syll. Smedjan dateras till medeltid eller nyare tid.

Gravarna låg samlade på en mindre åsrygg invid Äverstaån, samtliga var orienterade i öst-västlig riktning. I sju av gravarna fanns mycket dåligt bevarade skelettrester, en grav innehöll en pärla och i två barngravar låg kistnitar kvar in situ. På den åsrygg där gravfältet var beläget fanns även flera längsgående kraftiga stensträngar som tolkats som lämningar efter hägnader, kanske någon form av pallisader, som hägnat in en monumentalt placerad hallbyggnad mitt på åsryggen.

		112		Tidesta		220-07769-95		421-3973-1996		UV Stockholm		John Hedlund		1995		951023-951026		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämningar		tidig medeltid, högmedeltid, senmedeltid. nyare tid		tegel, brända ben, yngre rödgodskeramik		Arkeologisk förundersökning föranledd av omläggning av E18/E20 mellan Arboga och Örebro. Vid en inledande undersökning i augusti 1995 hade brända ben och stensamlingar som tolkades som gravar påträffats inom den nu aktuella ytan. Den utökade förundersökningen visade att lämningarna bestod av en stensamling och en avfallsgrop.

		113		Eldvalla bytomt		220-05804-95		420-5333-1995		UV Stockholm		Helmut Bergold, Odd Johansen		1995		950911-950922		arkeologisk förundersökning		bytomt, boplats		sen medeltid, nyare tid				Arkeologisk förundersökning av raä 188 (bytomt) och raä 191 (boplats) i Glanshammar socken, inför utbyggnad av E18/E20 mellan Arboga och Örebro. Raä 188 utgörs av Eldvalla bytomt och vid undersökningen konstaterades historiska och tidig historiska lämningar i form av en torpgrund, hägnader, kullerstensgolv och kulturlager. De historiska lämningarna överlagrade raä 191 som utgjordes av förhistoriska boplatslämningar med kulturlager, skärvstenslager samt anläggningar som härdar, gropar och stolphål.

		114		Eldvalla		220-05804-95		420-5333-1995		UV Stockholm		Helmut Bergold, Odd Johansen		1995		950906-950909		arkeologisk förundersökning		stensättning		odaterat				I samband med den planerade utbyggnaden av E18/E20 mellan Arboga och Örebro förundersöktes en stensättning, raä 29, i Glanshammar socken. Stensättningen var 9 meter i diameter och cirka 0,3 meter hög, med en välbevarad kantkedja. Inga flera gravar kunde konstateras i området.

		115		Skölv		220-05804-95		421-3715-1995		UV Stockholm		John Hedlund		1995		950911-950919		arkeologisk förundersökning		boplats		förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid		en löpare		Med anledning av utbyggnaden av E18/E20 mellan Arboga och Örebro förundersöktes en boplats, raä 192, belägen i anslutning till Glanshammarsåsen strax söder om befintlig väg.  Boplatsen lokaliserades vid den föregående utredningen, då vägglinjer till hus påträffades i två schakt. Större delen av boplatsens antagna utbredning kom att hamna utanför vägområdet, vilket begränsat förundersökningens omfattning. Inom det nu aktuella området påträffades fyra härdar belägna på åsens östsluttning. Inom samma område påträffades även en löpare. En av härdarna har 14C-daterats till förromersk järnålder.

		116		Glanshammars-Husby		220-05804-95		421-3715-1995		UV Stockholm		Lena Flodin		1995		950809-950922		arkeologisk förundersökning		boplats, bytomt		järnålder, nyare tid		förhistorisk keramik, yngre rödgodskeramik (BII:4), kritpipsfragment, en brodd, spik, slagg, en ringformad guldten, porslin, tegel, fönsterglas, djurben		Arkeologisk förundersökning av boplatslämningar intill Husby bytomt, föranledd av det planerade bygget av ny E18/E20 mellan Arboga och Örebro. Inom det berörda området upptogs 47 schakt, totalt 780 löpmeter, som maskinschaktades ned till det att äldre lämningar påträffades eller där sådana saknades, ned till orörd mark. Därtill handgrävdes fem cirka 1,5-2 x 1,5-2 meter stora ytor i några av de påträffade kulturlagren. Alla schakt utom två drogs i vad som idag är plöjd åkermark.

De kulturlager som påträffades var upp till 0,5 meter tjocka och bestod huvudsakligen av leriga humuslager, de innehöll delvis rikligt med skärvsten. I lagren förekom förhistorisk keramik, yngre rödgods (BII:4), kritpipsfragment, en brodd, spik, slagg, en ringformad guldten, porslin, tegel och fönsterglas. Bland anläggningar förekom stolphål med och utan stenskoning, syllstenar, stenfundament, störhål, nedgrävningar och gropar. En av groparna var fylld med djurben.

Anläggningar och kulturlager fördelade sig på tre bosättningsområden, ett i anslutning till Husby bytomt och ett vardera på intill liggande förhöjningar i sydväst respektive sydöst. Kulturlagren som undersöktes i södra änden av Husby bytomt hade en utbredning som sträckte sig söder om befintlig vägsträckning, de innehöll bitvis rikligt med skärvsten. Inom detta område påträffades anläggningar i form av stolphål (varav en del stenskodda), nedgrävningar, gropar, syllstenar samt härdar. Lämningarna i anslutning till Husby bytomt antas härröra från minst två olika perioder, en förhistorisk - troligen järnålder - och en som omfattar nyare tid. På det sydöstra området påträffades kulturlager, som i östsluttningen innehöll rikligt med skärvsten och i västsluttningen mindre mängder skärvig sten och sot. I anslutning till dessa lager påträffades stenskodda stolphål, ett stenfundament, nedgrävningar och gropar. Eventuellt är merparten av lämningarna samtida, men åtminstone en lerfylld grop är från nyare tid. Inom det sydvästra området förekom stolphål, nedgrävningar, eventuella syllstenar samt fläckar med kulturlager, det är osäkert om lämningarna representerar en eller två perioder.

Sammantaget kan lämningarna inom de tre ytorna dateras till järnålder och 1700-1800-tal. Troligen förekommer det även lämningar från mellanliggande perioder, som i avsaknad av fynd och analysresultat inte kan urskiljas.

		117		Husby		220-05804-95		421-3715-1995		UV Stockholm		Eva Thorsberg		1995		950830-950912		arkeologisk förundersökning		boplats		odaterat, nyare tid				Inför ombyggnaden av E18/E20 mellan Örebro och Alväng förundersöktes en boplats söder om Husby. Undersökningsområdet omfattar ytor på bägge sidor om befintlig E18/E20. På den norra sidan av vägen påträffades diffusa anläggningar i kanten av en bebyggd tomt. Tomtmarken omfattades inte av undersökningarna, men bedöms utgöra centrum av den boplats vars periferi nu undersökts. Vid sökschaktning på ett intill beläget impediment påträffades däremot enbart recenta lämningar. På södra sidan av vägen noterades främst diffusa lämningar i åkermark. I anslutning till en söder om vägen belägen tomt exponerade ett schakt kulturlager från efterreformatorisk tid. Tomtmarken på båda sidor om vägen är mycket påverkad i sen tid, men det finns eventuellt spår av terrassering på den södra sidan och en äldre husgrund på den norra sidan.

Undersökningsområdet är beläget i anslutning till ett impediment, som enligt Vägverkets kartor kommer att tas i anspråk för en tvärgående väg. Denna nya väg kommer fullständigt att demolera hela impedimentet samt de ovan nämnda tomterna, med deras lämningar från förhistorisk respektive efterreformatorisk tid. Vägområdet har inte ingått i den nu aktuella förundersökningen.

		119		Varnäs, Kärvingeborn				423-2752-2000		UV Bergslagen		Mathias Bäck		2000		000215-000519		särskild undersökning		industrilämningar, kulturlager, damvall		nyare tid				Arkeologisk undersökning och kartering föranledd av ett kraftverksbygge. Vid undersökningen registrerades nyupptäckta grunder efter byggnader som hört till kvarnar och hammarsmedjor, samt konstruktioner i en bäck i form av damvallar och virke. De kulturlager som undersöktes gav fyndmaterial från 1600-talet och 1700-talet.

		120		Tomta, mfl.		220-04886-2000		421-3304-2000		UV Bergslagen		Olof Pettersson		2000		000821-001016		särskild utredning 1 och 2		område med röjningsröse, gränssten, gränsröse		nyare tid, odaterat				Med anledning av en utvidgning av bergtäkten vid Tomta och anläggandet av en därmed förknippad anslutningsväg har en arkeologsik utredning utförts i området. Utredningsområdet för bergtäkten är cirka 160-370 x 80-330 (ONO-VSV) meter stort, korridoren för den nya vägen är drygt 550 meter lång och 40 meter bred. 

Inom planerat täktområde påträffades tre områden med röjningsrösen (raä 210, 211, 212) av ålderdomlig karaktär. Antalet rösen varierar från fem till ett drygt dussin inom respektive område. Inom samtliga områden kan stenröjda ytor urskiljas. Gränserna för det planerade täktområdet sammanfaller till stor del med befintliga eller tidigare fastighetsgränser. Sammanlagt noterades tio gränsmarkeringar, varav några är osäkra. Inte någon av dessa utgör fornlämning, men de är kulturhistoriskt intressanta då de representerar en äldre form av ägomarkering. Ett urval har noterats i fornminnesregistret (raä 213:1-3 och 214:1-2).

		121		Hallsbergs kyrka, Ekeberga		220-07011-95				UV Örebro		Olof Pettersson		1995		951002-951107		särskild undersökning		boplats, skärvstensförekomst		järnålder		brända och obrända ben, slagg, kvarts och flinta		Inför en omläggning av det lokala vägnätet mellan Hallsberg och Översta undersöktes två förhistoriska boplatser, raä 197 och 198 i Hallsbergs socken. Förstnämnda lokal är belägen vid Översta, här påträffades tunna kulturlager med skärvsten, gropar, härdar, och stolphål. Marken var kraftigt stenbunden, men det fanns stenröjda ytor och här var anläggningstätheten störst. Vissa av stolphålen har troligen ingått i någon form av hägnadsystem för att avgränsa de stenrödja ytorna.

Raä 198 är belägen söder om Hallsbergs sockenkyrka På denna lokal utgjorde ett upp till 0,5 meter kraftigt skärvstenslager ett dominerande inslag, lagret täckte en yta på ungefär 300m2. I skärvstenslagret fanns förutom sten, kol och sot även inslag av brända och obrända ben samt slagg. I anslutning till lagret förekom gropar och härdar.

I ploglagret på bägge boplatserna förekom inslag av yngre rödgods, spik och hästskosöm.

		122		Hallsbergs kyrka, Ekeberga		220-06009-95		421-3926-1995		UV Örebro		Helmut Bergold		1995		950804-950811		arkeologisk förundersökning		boplats		odaterat				I samband med nydragning av lokalvägar längs västra stambanan genomfördes förundersökningar av två boplatslägen i trakten av Hallsbergs sockenkyrka. Den västra boplatsen (raä 198) belägen strax söder om kyrkan upskattas till 1125m2, varav 350m2 utgörs av ett 0,4 m tjockt skärvstenslager. I anslutning till skärvstenslagret påträffades stolphål, gropar och härdar. Den östra boplatsen (raä 197) ligger på en höjdsträckning ett hundratal meter öster om kyrkan. Vid förundersökningen konstaterades ett boplatsområde om 2520 m2, med härdar, stolphål gropar samt botten av ett odlingsröse.

		123		Hallsbergs kyrka, Översta, Samsala		220-03084		421-2877-1995		UV Stockholm/Örebro		Olof Pettersson		1995		950607-950615		särskild utredning		boplats, bytomt		yngre bronsålder, järnålder,				I samband med nydragning av lokalvägar längs västra stambanan genomfördes en utredning mellan Hallsberg och Översta. Vid utredningen påträffades två förhistoriska boplatser, en omedelbart söder om Hallsbergs sockenkyrka (raä 198) och en 700 meter öster därom vid Översta (raä 197). På boplatsen invid kyrkan förekommer bland annat tjocka lager med skärvig och skörbränd sten samt sot och kol. Vidare inregistrerades Samsala bytomt som fornlämning, denna berörs dock endast marginellt av planerat vägbygge.

		124		Hallsbergs kyrka		220-04776-95		421-2987-1995		UV Örebro		Olof Pettersson		1995		950612-950627		särskild undersökning		begravningsplats, grav		sen medeltid		rester av träkistor, kistpikar av järn, skelettmaterial människa		I samband med renovering av Hallsbergs sockenkyrka kommer en handikappramp att uppföras i anslutning till sydportalen. Vid schaktningsarbeten för bygget framkom flera relativt intakta skelett utmed långhusets södra vägg. Arbetet avbröts och länstyrelsen beslutade om en särskild arkeologisk undersökning, då denna del av begravningsplatsen räknas som övergiven. Sockenkyrkan är i sina äldsta delar medeltid. Från den äldre kyrkan ingår bland annat stora delar av långhusets bägge murar.

Vid undersökningen dokumenterades 16 skelett som låg i ursprungligt läge, varav en individ utgjordes av ett barn. Skeletten låg delvis på varandra i upp till fyra skikt. Samtliga begravningar återfanns i partiet från den nuvarande sydportalen och österut. Området väster om sydportalen var däremot stört av sentida nedgrävningar. Samtliga individer låg parallellt med kyrkobyggnaden, riktning ONO-VSV. För ungefär hälften av de gravlagda kunde armställning fastställas och den var genomgående med armarna lagda i rak vinkel över magen. Detta gravskick var dominerande under medeltidens senare skeden, huvudsakligen 1400-talet. Fynd av fragmentariska trärester och spikar visar att en del av individerna gravlagts i kista.

Över hela ytan tillvaratogs också stora mängder omrört skelettmaterial, vilket har överlämnats till församlingen. Skelettmaterialet från de intakta gravarna har översänts till osteologiska enheten vid Statens historiska museum i Stockholm.

[Hallsbergs sockenkyrka har inget raä nummer i FMIS]

		125		Kärraudden, Norra Kärra		220-03562-96		421-2752-1996		UV Stockholm/Örebro		Olof Pettersson		1996		960826-960910		särskild utredning								Inför planerad byggnation av ett fritidshusområde på Kärraudden, söder om Åmneberg, genomfördes en arkeologisk utredning. Utredningsområdet (850 x 150-250 m) ligger på en udde som skjuter ut i ett flikigt skärgårdslandskap i norra Vättern. Det består omväxlande av öppen åkermark och kraftigt kuperad bergsterräng, delvis skogstäckt. I liknande miljöer utmed Vätterns östkust finns ett stort antal stenåldersboplatser. Utredningen inleddes med en inventering av området. Därefter grävdes sökschakt med grävmaskin på potentiella boplatslägen i åkermark och i skogsterräng. På mindre ytor som bergshyllor i sluttningar grävdes provgropar för hand. Inga fornlämningar påträffades. 

[Örebro län, Närke, Askersund kommun, Hammar socken, Norra Kärra 5:46]

		127		Ulvsätter industriområde		220-01217-2000		421-01143-2000		UV Bergslagen		Olof Pettersson		2000		000714-001107		särskild utredning		bytomt, härd, kulturlager		förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, nyare tid				Arkeologisk utredning inför utbyggnad av Ulvsätters industriområde i västra utkanten av Hallsberg. Utredningsområdet är cirka 110-320 x 1140 (Ö-V) meter stort. Delar av området har redan tagits i anspråk för byggnation, dessa ytor har inte omfattats av momentet utredningsgrävning, men har i övrigt ingått i utredningen. Området består huvudsakligen av flack och svagt sydsluttande terräng i nederkant av en större och till stora delar skogbeväxt höjd. Den östra öppna delen används som betesmark. Bebyggelse finns vid stora Älberg och Tallebacken. Öster om den senare är ett före detta åkeravsnitt som huvudsakligen är beväxt med planterad skog. I anslutning till Tallebacken finns flera grustäkter, varav merparten är övergivna. Det västra partiet är flackt och består del av ett sankt hygge, dels av ställvis tät blandskog. 

Den arkeologiska utredningen har visat att det finns fornlämningar i form av härdar (raä 131, 132, 133, 134) och ett kulturlager (raä 135) med slagg från blästprocess samt ugnväggsfragment till en sten- och lerbyggd ugn för järnframställning. De två härdar som 14C-daterats är från äldre järnålder, och till samma period kan kulturlagret preliminärt föras. Merparten av fornlämningarna ligger i utredningsområdets östra del. 

Stora Älbergs bytomt har också registrerats som fornlämning (raä 138), men berörs bara marginellt av aktuellt arbetsföretag. Ortnamnet Älberg finns belagt i det skriftliga materialet från sen medeltid. I övrigt noterades bland annat en stenmur, olika formationer med röjningssten och en bebyggelselämning. Inte något av dessa utgör fornlämning.

		128		Hidinge-Lanna		220-03664-98		421-3633-1998		UV Bergslagen		Olof Pettersson		1998		980807-980818		särskild utredning 1 och 2		område med röjningssten och osäkra stensättningar		äldre bronsålder, yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid, vikingatid, nyare tid				En arkeologisk utredning har utförts inför bygget av ett nytt bostadsområde i västra utkanten av Lanna i Närke. Vid utredningen registrerades flera osäkra stensättningar i anslutning till den tidigare kända stensättningen raä 11. Då detta terrängavsnitt inte har omfattats av utredningsgrävning betraktas området tills vidare som möjlig fornlämning. Utredningsområdet tangerar också Lanna bytomt (raä 80) vilken utgör fornlämning. Inom utredningsområdet förekommer dessutom ett flertal ansamlingar av röjningssten upplagd i olika formationer, såsom murar, rösen etc.

		129		Falltorpet		220-01414-2000		422-1292-2000		UV Bergslagen		Kenneth Andersson		2000		001114-001117		arkeologisk förundersökning		boplats		förromersk järnålder				Med anledning av stundande ombyggnad av riksväg 60 genomfördes en arkeologisk förundersökning av förhistoriska boplatslämningar vid Falltorpet, raä 27 i Hovsta socken. I förundersöknings-schaktet påträffades två härdar och en grop. En av härdarna har 14C-daterats till förromersk järnålder.

		130		Hässleby		220-01414-2000		422-1292-2000		UV Bergslagen		Kenneth Andersson		2000		000531-000608		arkeologisk förundersökning		vägbank		nyare tid				Arkeologisk förundersökning av en äldre vägsträckning, raä 29:2 i Hovsta socken, föranledd av omläggning av det nutida vägnätet i anslutning till riksväg 60. Vid förundersökningen påträffades en vägbank som troligen kan dateras till slutet av 1800-talet eller början av 1900-talet.

		131		Krokborn, Krokbornsparken		221-05371-99				Länsstyrelsen i Örebro län / Hällefors kommun		Sofia Andersson		1999		990517-990603		forskningsundersökning		folkpark, minnessten		nyare tid				Forskningsundersökning av Krokbornsparken, sveriges äldsta folkpark. Parken började anläggas 1796 på initiativ av bergsrådet Detlof Heijkenskiöld, dåvarande ägaren av Hällefors bruk, som en folk- och nöjespark för befolkningen på orten. Som en del i planeringen att vårda och till viss del återställa delar inom Krokbornsparken utfördes under våren 1999 en mindre arkeologisk undersökning. 

Ett syfte med undersökningen var att dokumentera de gångsystem som finns inom parken och för detta ändamål grävdes sex schakt. Undersökningen av gångarna visade på spår av två kronologiska faser, det påträffades inga spår av anlagd gångbeläggning. Ett annat undersökningsobjekt var den minnessten som rests över parkens anläggande. Ett tvärsnitt grävdes genom den kulle minnesstenen är placerad på, varvid det konstaterades att stenens nuvarande placering är sekundär (1920-tal). I äldre kartmaterial finns platsen för en karusell utmärkt, ett antal provgropar togs upp i detta område utan att finna några spår av någon konstruktion. I övrigt så innefattade undersökningen moment som inventering, kartering och metalldetektorundersökning.

		132		Sävenfors						UV Stockholm		Olof Pettersson		1993, 1994		931201-940706 (5 dagar)		arkeologisk förundersökning		hyttområde, hyttruin, kolhuslämning, smideslämning, slaggvarp, kalkugn, fördämningsvall och kanal, bebyggelselämning/källargrund, maskinhusgrund		nyare tid		tackjärn		Arkeologisk förundersökning föranledd av anläggandet av ett nytt kraftverk vid Sävenfors. Vid schaktningen för tuben (förbindelse damm-kraftverk) genomgrävdes en slaggvarp, därtill frilades grunden till ett maskinhus. Det senare uppfördes under 1800-talets andra hälft. I samband med att delar av husgrunden togs bort påträffades tackjärn.

		133		Norra Folkavi		220-1417-93		1451/93, 2251/93		UV Stockholm		Helmut Bergold, Annika Grälls		1993		930318-930319		arkeologisk förundersökning		boplats		äldre järnålder?		bränd lera, lågteknisk slagg		I samband med vägarbeten längs väg 564, Vintrosa - Fjugesta, genomfördes en förundersökning i ett område där det fanns äldre uppgifter om nu försvunna (bortodlade?) gravar. Det hittades inga spår av gravläggningar, däremot påträffades boplatsrester i form av härdar, stolphål och mörkfärgningar.

		134		Norra Folkavi		220-2770-93		2251/93		UV Stockholm		Annika Grälls		1993		930414-930493		särskild undersökning		boplats		järnålder?		slagg, bränd lera, bränt ben		I samband med vägarbeten längs väg 564, Vintrosa - Fjugesta, genomfördes en särskild arkeologisk undersökning av förhistoriska boplatslämningar (raä 32) väster om Norra Folkavi. Inom den avbanade ytan (820 m2) påträffades 20 anläggningar i form av härdar, stolphål och nedgrävningar.

		135		Norra Mos		220-8964-99		422-5942-1999		UV Bergslagen		Ann Luthander		2000		000503-000511		arkeologisk förundersökning		boplats		förromersk järnålder, romersk järnålder, nyare tid, odaterat		äldre järnålderskeramik, rödgodskeramik		Med anledning av en planerad företagspark vid norra Mos i Kumla socken, Närke, har en arkeologisk förundersökning av utförts av två boplatser (raä 173 och raä 175) samt två platser för härdar (raä 174:1-2). Dessa hade påträffats vid den föregående utredningen och låg inom ett 120 000 m2 stort område. Syftet med förundersökningen var att avgränsa fornlämningarna avseende utbredning och att klargöra anläggningstäthet, fyndförekomst, förekomst av eventuella kulturlager samt dessas omfattning och innehåll.

Inom raä 173 avbanades ett 1095 m2 stort schakt med maskin ned till fyndförande nivå. Schaktet bestod av tolv sammanhängande sökschakt intill 70 m långa och vanligen 1,3 m breda. Vid schaktningen framkom 52 anläggningar inom ett 140 x 50 m stort område (Ö-V). Av dessa undersöktes nio fördelade på tre härdar eller härdrester, fyra stolp- /störhål, en grop samt en mycket diffus anläggning som utgår. De ej undersökta anläggningarna var av naturliga skäl svårare att tolka, varför 35 benämndes mörkfärgningar av varierande karaktär, medan sju bestämdes som härdar. Inom ytans västra del låg också ett röjningsröse under ploglagret. Inom ytan fanns också fyra områden, upp till fyra m i diameter, med svagt kulturpåverkad jord. Enstaka genomgrävningar av dessa visade att de var intill 0,1 m tjocka och innehöll enstaka fynd av rödgods. Utöver detta framkom fem diken. Samtliga härdar låg inom fornlämningens västra del och de flesta diffusa mörkfärgningar återfanns i den östra delen. I en av härdarna framkom förhistorisk keramik av äldre järnålderskaraktär.

I anslutning till raä 174:1-2 banades 1485 m2 av med maskin fördelat på sju sammanhängande schakt inom ett 130 x 70 m stort område (N-S) kring två åkerholmar och i åker norr om dessa där härdarna framkommit. Impedimenten låg i mindre krönläge. Raä 174:1-2 som tidigare var registrerade som platser för härdar utökades vid förundersökningen med ytterligare 6 härdar, l stolphål/pinnhål, 11 mörkfärgningar och 2 stenfyllda gropar. Inom ytan framkom även några diken. Anläggningarna låg intill och i sluttningar nedanför de två mindre åkerholmarna. Ett tunt delvis sotigt lager fanns intill ett av de två impedimenten inom en 5 x 4 m stor yta. Varken fynd eller skärvsten påträffades i den provruta som grävdes i lagret, detta utgör sannolikt rester av avbränning av åkern i historisk tid. I en av groparna hittades en bit rödgods av sen typ, varför även dessa dateras till historisk tid. Härdarna, som framkom inom ett ca 75 x 40 m stort område i anslutning till impedimenten kan dock vara äldre då de liknar härdarna inom raä 173, där förhistorisk keramik påträffades i en anläggning. I väntan på resultat av 14C-analys lämnas dateringen öppen.

Inom raä 175, belägen på en väst-exponerad avsats i åkermark, hittades keramik av järnålderskaraktär i en grund grop vid utredningen. Vid förundersökningen avbanades en 653 m2 stor yta fördelad på fyra schakt och en sammanhängande yta. Under ploglagret inom den del där keramik tidigare noterats framkom ett ställvis förekommande mörkare lager, intill 0,2 m tjockt. Ett antal gropar inom området tolkades som delar av detta lager. Lagret utgjorde sannolikt ett äldre odlingslager. Sammanlagt framkom 21 anläggningar av vilka nio undersöktes. Dessa bestod av gropar, varav en stenfylld. Elva anläggningar som inte undersöktes benämndes mörkfärgningar. Några spår av förhistorisk keramik hittades inte, däremot  påträffades en bit glaserad rödgods av sen typ i en grop.

		136		Smedstorp		220-04667-99		422-3938-1999		UV Bergslagen		Barbro Hårding		1999		990726-990806		arkeologisk förundersökning		boplats, brunn, slaggförekomst		neolitikum, nyare tid, odaterat		flinta, kvarts, förhistorisk keramik, rödgodskeramik, tegel, järnföremål, slagg, ben		Arkeologisk förundersökning med anledning av dragning av fjärrvärmeledning mellan Örebro och Kumla. Undersökningen har berört kulturlager och anläggningar från en neolitisk boplats och kulturlager och anläggningar från 1600-1700 talet. Dessutom framkom flera anläggningar som ännu inte daterats.

		137		Säbylund		220-05274-99		422-0318-2000		UV Bergslagen		Ann Luthander		1999		990816-990820		arkeologisk förundersökning		boplats, grav		tidigneolitikum, romersk järnålder		slagen kvarts, slagen flinta, keramik, brända ben, kamfragment		[gemensam beskrivning för AiS 137, förundersökning, och AiS 138, särskild arkeologisk undersökning]
Med anledning av planerad fjärrvärmeledning mellan Örebro och Kumla har UV Bergslagen utfört en arkeologisk förundersökning och undersökning av stenåldersboplatsen raä 156:3 vid Säbylund i Kumla socken, Närke. Det undersökta området ligger ca 100 m sydväst om den tidigare kända boplatsen raä 156:1 och registrerades i samband med en utredningen inför fjärrvärmebygget. Ledningsdragningen försköts något mot väster, intill Mosåsvägen, då kostnaden för arkeologin inom den ursprungliga sträckningen uppfattades som för hög. Det förundersökta området sträcker sig 150 m längs Mosåsvägen och 50 m i nordväst-sydöstlig riktning söder om infartsvägen mot Säbylund. Området var stört av grus- och torvtäkt samt industribebyggelse. 

Resultaten från undersökningarna visade på en slagplats för kvarts, då rikligt med slagen kvarts påträffades inom ett samlat område. Vidare framkom en kokgrop och i anslutning till denna skärvsten inom ett ca 3x3 m stort område. Delar av den avbanade ytan var störd av tidigare schaktningar. Stenålderslämningarna dateras preliminärt, med hänvisning till tidigare gjorda fynd inom raä 156:1, till tidigneolitikum. 

Intill Mosåsvägen påträffades kvarts och enstaka brända ben inom ett område med mer sten än vad den nästan stenfria sanden i övrigt uppvisade. Benen tillhörde en grav från järnålder utan stenfyllning men markerad med en låg kantkedja. Intill benen hittades också några kamfragment. Graven dateras preliminärt till romersk järnålder genom den glesa kantkedjan och de tvättade benen.

		138		Säbylund		220-07369-99		423-3935-1999		UV Bergslagen		Ann Luthander		1999		990826-990922		särskild undersökning		boplats, grav		tidigneolitikum, romersk järnålder		slagen kvarts, slagen flinta, keramik, brända ben, kamfragment		[gemensam beskrivning för AiS 137, förundersökning, och AiS 138, särskild arkeologisk undersökning]
Med anledning av planerad fjärrvärmeledning mellan Örebro och Kumla har UV Bergslagen utfört en arkeologisk förundersökning och undersökning av stenåldersboplatsen raä 156:3 vid Säbylund i Kumla socken, Närke. Det undersökta området ligger ca 100 m sydväst om den tidigare kända boplatsen raä 156:1 och registrerades i samband med en utredningen inför fjärrvärmebygget. Ledningsdragningen försköts något mot väster, intill Mosåsvägen, då kostnaden för arkeologin inom den ursprungliga sträckningen uppfattades som för hög. Det förundersökta området sträcker sig 150 m längs Mosåsvägen och 50 m i nordväst-sydöstlig riktning söder om infartsvägen mot Säbylund. Området var stört av grus- och torvtäkt samt industribebyggelse. 

Resultaten från undersökningarna visade på en slagplats för kvarts, då rikligt med slagen kvarts påträffades inom ett samlat område. Vidare framkom en kokgrop och i anslutning till denna skärvsten inom ett ca 3x3 m stort område. Delar av den avbanade ytan var störd av tidigare schaktningar. Stenålderslämningarna dateras preliminärt, med hänvisning till tidigare gjorda fynd inom raä 156:1, till tidigneolitikum. 

Intill Mosåsvägen påträffades kvarts och enstaka brända ben inom ett område med mer sten än vad den nästan stenfria sanden i övrigt uppvisade. Benen tillhörde en grav från järnålder utan stenfyllning men markerad med en låg kantkedja. Intill benen hittades också några kamfragment. Graven dateras preliminärt till romersk järnålder genom den glesa kantkedjan och de tvättade benen.

		139		Hagagatan/Hammargatan, Lövsta		220-04667-99		422-3939-1999		UV Bergslagen		Jenny Holm		1999		990630-990701		arkeologisk förundersökning		boplats		tidigneolitikum		keramik, flintskrapa, slagen flinta, slagen bergart, brända ben		I samband med anläggande av fjärrvärme mellan Kumla och Örebro gjordes en förundersökning i form av schaktningsövervakning där fjärrvärmekulverten passerade intill Lövstaboplatsen. Längs en 40 m lång sträcka framkom fläckvis ett upp till 0,1 meter tjockt kulturlager som innehöll keramik, flinta och brända ben. En anläggning, en grop med rikligt med keramik, påträffades också.

		140		Norra Mos		220-4456-99		421-3448-1999		UV Bergslagen		Olof Pettersson		1999		990707-990719		särskild utredning		boplatser, härdar, stensättning?		bronsålder, järnålder, nyare tid		keramik		Arkeologisk utredning inför anläggandet av ett nytt industriområde vid Norra Mos strax norr om Kumla tätort. Utredningsområdet har en storlek av 34 hektar, det ligger på krönet och västsluttningen av den fornlämningsrika Kumlaåsen och består huvudsakligen av åkermark. Utredning har påvisat två förhistoriska boplatser (raä 173, 175), ett par härdar (raä 174) samt en möjlig grav (raä 176) i form av en osäker stensättning. Vid den ena boplatsen (raä 175) påträffades keramik som preliminärt kan dateras till järnålder. Vidare noterades ett område med fossil åkermark, samt banvallen efter Mossbanan som gick mellan Ekebymossen och Kumla ångkvarn. De båda senare objekten är inte att betrakta som fornlämning men utgör viktiga komponenter i kulturmiljön. Utredningsområdet rymmer också olika former av röjningssten som direkt kan relateras till aktiviteter inom jordbruket.

		141		Kumla kyrka		220-2571-92		2873/92		UV Stockholm/Örebro		Annika Grälls, Helmut Bergold		1992		920408-920414		särskild undersökning		gravar		sen medeltid, nyare tid		människoben, skelett		Med anledning av arbeten för utvändiga ledningsdragningar i anslutning till Kumla kyrka, vilka kom att sammanfalla med läget för den medeltida kyrkans norra korsarm, gjordes en arkeologisk undersökning. Ledningsschaktet som var 1,2 meter brett grävdes till ett djup mellan 0,7-1,3 meter. Schaktet sammanföll till stora delar med en tidigare nedgrävd dagvattenledning som skadat dels lagren, dels den östra och västra grundmuren i medeltidskyrkans norra korsarm. I schaktet påträffades stora mängder ben, troligen medeltida. Gravarna torde ha skadats i samband med kyrko¬byggnationerna 1829 och 1971. Resterna efter korsarmen framträdde som en skalmur med fyllning av sten, grus, sand och kalkbruk. Två nästan intakta gravar påträffades, dels en i korsarmen, dels en strax öster om densamma. Den osteologiska analysen visade att graven innanför murarna innehöll ett tre månader gammalt barn, och den andra ett mellan 8 och 10 år gammalt barn. Då inga fynd påträffades har gravarna utifrån barnens armställningar och en jämförelse med 1971 års undersökning daterats till medeltid respektive efterreformatorisk tid.

		142		Önnabo, Södra Björnfäll, Mariedamm		220-02632-97		421-3258-1997		UV Mitt Örebro		Olof Pettersson		1997		970626-970704		särskild utredning		boplatser, gruvhål, skärpningar, torplämning, röjningsrösen		tidigneolitikum, järnålder, nyare tid		trattbägarkeramik		Inför en ombyggnad till dubbelspårig järnväg mellan Hallsberg och Mjölby har en arkeologisk utredning etapp 2, genomförts på delsträckan mellan Mariedamm i Lerbäcks socken och gränsen mot Östergötland. Syftet med utredningen var att fastställa statusen för de objekt som vid utredningens första etapp nämnts som möjliga fornlämningar. 

Vid Mariedamm framkom en stenålders- och en järnåldersboplats (raä 456 respektive 457). Inom stenåldersboplatsen påträffades bland annat snörornerad trattbägarkeramik som kan dateras till tiden från omkring 4000 till 3300 f Kr. Vid Äskedalen, söder om Mariedamm, finns två områden med lämningar efter bergsbruket (gruvhål, skrotsten mm) som utgör fornlämning, RAÄ 437 och 440. Lämningarna är typiska representanter för den äldre småskaliga bergshantering som bedrivits inom Lerbäcks bergslag.

		143		Högby		220-03288-96		421-2495-1996		UV Stockholm		Roger Edenmo, Agneta Schierbeck		1996		960603-960705		arkeologisk förundersökning		boplatser, grav (uppgift om)		tidigneolitikum		slagen kvarts, enstaka flintavslag, keramik, skärvsten, malsten		Under sommaren 1996 förundersöktes ett område där man kring sekelskiftet hade påträffat ett par yxor, vilket senare har tolkats som en stridsyxegrav (Malmer 1962). Anledningen till förundersökningen var den planerade, nya E18/E20 genom Närke. Den förundersökta ytan omfattar närmare 14 000 m2, och utgörs av en mindre rullstensås där den sydvästra sidan består av gammal åkermark, medan själva åsen är trädbevuxen. I undersökningsområdets nordöstra del vidtar skogsmark med inslag av mindre våtmarker.

Inga lämningar framkom vid förundersökningen som kunde knytas till stridsyxetid, däremot påträffades två fyndförande ytor vilka har tolkats som boplatsytor, raä 225:1 och 2. Inom den nordvästra av ytorna (ca 2800 m2), raä 225.1, framkom i ett sandigt parti spridd skärvsten, några spridda bitar slagen kvarts, ett antal krukskärvor, ett malstensfragment samt en skärvstenssamling och ett block, kring vilket röjningssten låg uppkastat. Krukskärvorna var samtliga av ett fast gods, magrat med grova granitkorn. Endast en av dem uppvisade dekor i form av oregelbundna intryck. Inom den andra ytan (ca 2000m2), raä 225:2, framkom företrädesvis slagen kvarts samt enstaka skärvstenar. En intakt malsten märks dock bland fynden här, medan fynd av krukskärvor helt saknas. En mörkfärgning utgör den enda, möjliga anläggningen på denna delyta.

Båda de fyndförande ytorna framkom huvudsakligen i tidigare orörd mark - skog och åssluttning. De ytor som schaktades i åkermark uppvisade endast mycket få eller inga fynd och inte heller några anläggningar. De eventuella lämningar som har funnits här har helt kommit att förstöras genom åkerbruk. De schakt som upptogs i våtmarkerna inom undersökningsområdet uppvisade inga fynd eller anläggningar. Tillsammans omfattar de båda boplatsytorna ett område om ca 4 800 m2. Det är troligt att de påträffade lämningarna kan dateras till tidigneolitisk tid med utgångspunkt från den topografiska belägenheten och krukskärvornas utseende. En forntida havsnivå kring 35-40 möh innebär att platsen legat i omedelbar närhet till vattnet.

		144		Högby		220-06773-98		421-05333-1998		UV Stockholm		Jenny Holm		1998		981005-981007		särskild undersökning		boplats, odlingslämningar		neolitikum, nyare tid		kvarts		Med anledning av omläggning av lokalväg invid E18/E20's nya dragning undersöktes fossil åkermark och delar av en tidigneolitisk boplats. Fornlämningen ligger på västsluttningen av en mindre ås mellan 40 och 42 möh. Undersökningen är ett komplement till undersökningar av samma fornlämningar tidigare samma och föregående år. I sluttningens övre del framkom en mindre mängd slagen kvarts och två stolphål. I sluttningens nedre del undersöktes ett odlingsröse och ett äldre ploglager.

		145		Högby		220-03535-98		421-2847-1998		UV Bergslagen		Jenny Holm, Ann Luthander		1998		980420-980609		särskild undersökning		boplats, fossil åker		tidigneolitikum, nyare tid		rödgodskeramik, del av gjutjärnsgryta, neolitisk keramik, kvarts, flinta, bergartsavslag, slipat avslag från bergartsyxa, kombinerad kancksten/överliggare till malsten		Med anledning av ny dragning av väg E18/E20 mellan Arboga och Örebro undersöktes fossil åkermark och delar av en tidigneolitisk boplats. Fornlämningen låg på en mindre, nord-sydgående ås. Nivån var mellan 38 och 44 möh. Undersökningen var uppdelad i två ytor, en nordlig i själva vägsträckningen och en mindre, sydlig för omläggning av lokalväg.

I den östliga åssluttningen på norra ytan kunde välvda åkerparceller iakttas. Marken hade bearbetats ned till ca 20 cm djup. Odlingsrösen förekom dels strax intill parcellerna men även inom planare partier på åsens krön. På södra ytan fanns odlingsrösen endast i nedre delen av åssluttningen. Den fossila åkermarken dateras preliminärt till historisk tid.

Odlingsaktiviteterna har skadat de äldre lämningarna. Boplatsanläggningarna var få. Spridd skärvsten inom begränsade ytor markerar sannolikt den ungefärliga platsen för härdar. Även fyndmängden var liten. På norra ytan fanns en koncentration av främst keramik samlad kring ett större stenblock. På södra ytan fanns en slagplats för kvarts. Boplatsen dateras utifrån keramiken till TN 1.

		146		Kärsta		220-3536-98		421-2778-1998		UV Bergslagen		Tomas Ekman		1998		980420-980605		särskild undersökning		boplats, bebyggelselämning, stenbrott		förromersk järnålder, romersk järnålder, nyare tid		rödgodskeramik, bränd lera, järnföremål, metallföremål, keramik (rödgods, fajans, porslin, stendgods) fragment av kritpipor, glas, brända och obrända ben.		Arkeologisk undersökning föranledd av en planerad utbyggnad av E18/E20 mellan Örebro och Arboga. De tre fornlämningar som berördes var Kärsta sockenmagasin raä 160, den historiska boplatsen Kärstamalmen raä 183 och den förhistoriska boplatsen Kärsta raä 200. 

Vid undersökningen av Kärsta sockenmagasin framkom ett flertal golvlager. Med hjälp av olika metoder kunde byggnadens anläggande tidsfästas till mitten av 1700-talet. Vid undersökningen av den historiska boplatsen framkom ett större kulturlager, men inga spår av tllhörande hus då det på den förmodade platsen fanns ett marmorbrott. Marmorbrottet får ses som en provbrytning som dateras till sekelskiftet 1800/1900. Kulturlagret kan utifrån fynden tidsbestämmas till 1600-och 1700-talet.

Undersökningen av det förhistoriska boplatsen visade att lämningarna var koncentrerade till den östra delen av fornlämningen. Området var kraftigt påverkat av sentida jordbruksaktiviteter som gjorde att strukturer var svåra att urskilja. Emellertid framkom ett treskeppigt långhus med en bredd av ca 5 meter och en bevarad längd av ca l 0 meter. En hushållsugn påträffades i den östra delen av boplatsen. Troligen utgör den undersökta ytan en perifer del av en större boplats. Boplatsen kan preliminärt dateras till äldre järnålder med hjälp av kolprov.

		147		Lilla Älterud		220-09111-97		421-3218-1998		UV Mitt Örebro		Olof Pettersson		1997		970901-970905		arkeologisk förundersökning		boplats		bronsålder, järnålder				I samband med ombyggnaden av E18/20 mellan Örebro och Arboga berörs delar av en förhistorisk boplats (raä 194) vid Lilla Älterud. Under sommaren 1997 var berörda delar av boplatsen norr om den nuvarande vägen föremål för en särskild arkeologisk undersökning. Vägverket region Mälardalen har därefter aviserat att man också önskar utnyttja ett större terrängavsnitt på den södra sidan av vägen. Då boplatsen även omfattar detta parti har en arkeologisk förundersökning genomförts. Syftet med förundersökningen var i första hand att fastställa boplatsens rumsliga struktur och utbredning inom exploateringsområdet.

Det undersökta partiet utgjordes av västsluttande åkermark som låg i anslutning till tre impediment. Sammanlagt noterades och undersöktes ett knappt tjugotal förhistoriska anläggningar i form av gropar, härdar och stolphål. Anläggningarna låg koncentrerade till ett sandigt parti i anslutning till det östligaste av de tre impedimenten och här frilades i princip hela den av exploatering berörda boplatsytan. Längre ned i sluttningen vidtog lera och där upphörde också anläggningarna. Inom boplatsområdet finns även recenta lämningar som kan knytas till dagens jordbruk samt tidigare vägbyggen.

		148		Kärsta						UV Stockholm		Tomas Ekman		1996		960923-960925		arkeologisk förundersökning		boplats				keramik (äldre rödgods), järnföremål		Med anledning av den planerade utbyggnaden av E18/E20 mellan Örebro och Arboga, gjordes en arkeologisk förundersökning av raä 199. Boplatsen upptäcktes vid en arkeologisk utredning som ingick i projekteringsarbetet. Boplatsen var belägen på krön och sluttningar av en sydvänd udde i åkermark. Genom dess centrala del löpte en välbehållen fägata. Boplatsens storlek beräknades till minst 100 x 130 meter. Den planerade exploateringen berörde ett 30 meter brett område längs med nuvarande väg. Vid förundersökningen påträffades ett tiotal glest utspridda anlägningar, varav två stolphål och en härd. En datering från härden angav 450+-60BP. Boplatsens datering och karaktär kan inte anses klarlagd efter förundersökningen.

		149		Kärsta		220-03288-96		421-2495-1996		UV Mitt Örebro		Tomas Ekman		1996		960902-960913		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning, boplats		romersk järnålder, nyare tid		keramik (äldre rödgods), delar av kritpipor, spikar, slagg, djurben		Med anledning av den planerade utbyggnaden av E18/E20 mellan Örebro-Arboga genomfördes en arkeologisk förundersökning vid Kärsta by, inom raä 183 och 200. Raä 200 är en boplats, belägen i åkermark och på ett impediment. Exploateringsområdet var ca 30x150 meter stort och delades ungefär vid mitten av en äldre byväg. Intill denna står ett äldre stenhus, som enligt uppgift fungerat som sockenmagasin. Vid förundersökningen påträffades drygt 50 anläggningar, främst av typen mörkfärgningar och gropar. Bland fynden märktes stora mängder slagg som sannolikt är restprodukter från en smedja som revs när den nuvarande vägen byggdes under 1950-talet. Två 14C-dateringar har gjorts varav den ena troligen sammanfaller med verksamheten vid smedjan. Den andra dateringen anger romersk järnålder och det är sannolikt att de två dateringarna markerar de båda tidshorisonter som finns representerade bland anläggningarna. 

Raä 183 är registrerad som en bebyggelselämning som finns utmärkt på en karta från 1689. Den går under namnet Malmen och representerar en marginalbebyggelse i förhållande till Kärsta by. Folket på Malmen var främst olika kategorier av hantverkare. Förundersökningen berörde ett mindre område i Malmens norra del. I den södra delen av förundersökningsområdet fanns ett upp till 0,3 meter tjockt kulturlager i vars underkant fanns rester av en stenläggning, en dränering eller möjligen ett golv.

		150		Åsta		220-03288-96		421-2495-1996		UV Mitt Örebro		Tomas Ekman		1996		960916-960920		arkeologisk förundersökning		boplats		förhistorisk tid?, medeltid, nyare tid		keramik (äldre rödgods), kritpipa, spik, järnföremål, slagg, ett avslagsfragment av kvarts		Med anledning av den planerade utbygnaden av E18/E20 mellan Örebro och Arboga genomfördes en arkeologisk förundersökning vid Åsta, inom delar av raä 201. Boplatsen ligger i en svag västsluttning, till största delen i åkermark. Exploateringen berör ett ca 10-20x130 meter stort område. Vid förundersökningen påträffades ca 60 anläggningar, huvudsakligen inom ytans centrala del. Bland dessa märktes en större mörkfärgning, ett sannolikt grophus. Anläggningen var ca 2 x 2,5 meter stor och den flankerades av ett antal stolphål som kan ha ingått i en väggkonstruktion. Från anläggningen ledde en kort ränna till en rundad, ca l meter stor mörkfärgning. Bland övriga anläggningar fanns flera tydliga stolphål, dock kunde inte några ytterligare konstruktioner skönjas. Av de två 14C-dateringar som gjordes visade den ena ett sentida värde, medan den andra visade på ca 1200 AD. Fynden var främst från historisk tid, men komponenter inom boplatsen antyder ändå en förhistorisk datering.

		151		Kärsta		220-03288-96		421-4295-1996		UV Mitt Örebro		Tomas Ekman		1996		960610-960624		arkeologisk förundersökning		skärvstenslager, plats för kvarn		nyare tid, odaterat				Med anledning av den planerade utbyggnaden av E18/E20 mellan Örebro-Arboga, genomfördes en arkeologisk förundersökning av ett boplatsläge, raä 198. Boplatsläget observerades vid den arkeologiska utredningen och bedömdes vara minst 140 x 180 meter stort. Förundersökningen omfattade ca 30 x 150 meter, huvudsakligen omedelbart söder om nuvarande väg. Här påträffades enbart lämningar av osäker eller sentida karaktär. Norr om vägen återfanns ett mindre skärvstenslager nära gränsen för exploateringsområdet. Lagret var av tydlig förhistorisk karaktär men det har ej kunnat ges en närmare datering. Vid förundersökningen påträffades även lämningarna efter en kvarn, raä 186. Kvarnen är känd från äldre kartmaterial, men dess exakta plats var okänd, då inga synliga lämningar fanns ovan jord. Lämningarna täcktes av ett tjockt lager sprängsten och var även delvis uppblandade med denna, enligt muntliga uppgifter på platsen gjordes sprängningar för att fördjupa Kärstabäckens fåra under 1950-talet. Sannolikt kom dessa åtgärder att allvarligt skada kvarngrunden.

		152		Kärsta, Ramstigen		220-03288-96		421-2495-1996		UV Stockholm		Helmut Bergold, Odd Johansen		1996		960603-960628		arkeologisk förundersökning		väg, bro		nyare tid				Planerna på att bredda E18/E20 innebär att en del av Ramstigen som ligger inom vägområdet kommer att tas bort. En cirka 700 meter lång sträcka vid Kärsta i Lillkyrka socken, Närke berörs av vägbygget. Längs denna del är Ramstigen bitvis väl bevarad och inte längre i bruk. Över Kärstabäcken går den på en stenvalvsbro som också låg inom byggområdet för den nya europavägen.

De delar av Ramstigens sträckning som kommer att tas bort karterades. Ett antal tvärsektioner togs upp. Från ekträd längs vägen togs dendroprover. Området söktes därefter av med metalldetektor. Stenvalvsbron som var intakt dokumenterades tredimensionellt med hjälp av totalstation och fotogrammetri. Mätdata sammanställdes sedan till en tredimensionell modell i AutoCAD. 

Ramstigen är av allt att döma mycket gammal. Dess sträckning mellan byar med medeltida belägg och runstenar vittnar inte minst om detta. Den har sannolikt till stora delar behållit sitt ursprunliga läge. Betydelsen får antas ha varierat över tiden men den har använts in i sen tid och delar av den är fortfarande i bruk. Så länge Ramstigen funnits har man haft behov av att ta sig över Kärstabäcken ungefär vid platsen för den undersökta stenvalvsbron. Den nuvarande brons ålder är oklar. Den är kallmurad med sten av varierande sort och kvalitet. Det är tänkbart att bron är ombyggd relativt sent och att man då delvis har återanvänt stenmaterial från en tidigare bro på platsen.

		153		Lilla Älterud		220-03531-96		421-4007-1997		UV Mitt Örebro		Olof Pettersson		1997		970804-970822		särskild undersökning		boplats		bronsålder, järnålder		bränd lera		I samband med ombyggnaden av E18/20 mellan Örebro och Arboga berörs delar av en förhistorisk boplats (raä194) vid Lilla Älterud. Under sommaren 1997 genomfördes därför en särskild arkeologisk undersökning av platsen. Det undersökta partiet av boplatsen låg norr om den nuvarande vägen. I västsluttande åkermark och på ett anslutande impediment påträffades ett åttiotal anläggningar, varav drygt hälften utgjordes av härdar och kokgropar. De senare typerna låg grupperade i mindre koncentrationer och mellan dessa fanns enstaka härdar. Över större delen av området noterades också ett flertal gropar. Den undersökta delen av boplatsen tolkas som ett område som främst utnyttjats för hushållssysslor, såsom tillagning av mat. I västsluttningen kunde också flera strandlinjer urskiljas i form av avsatser. Anläggningarna återfanns i första hand till dessa av sand dominerade ytor. Längre ned i sluttningen vidtog lera och dessa partier innehöll endast enstaka anläggningar. Inom boplatsområdet finns också recenta lämningar som kan knytas till dagens jordbruk samt det närbelägna och övergivna torpet Lilla Älterud.

		154		Slyte		220-01855-98		421-1261-1998		UV Bergslagen		Olof Pettersson		1998		980324-980330		särskild utredning		boplats, gränsrösen		senmesolitikum, tidigneolitikum		slagen kvarts		En arkeologisk utredning har genomförts.i ett område vid Slyte i Lillkyrka socken som avses tas i bruk för bergtäkt. Vid utredningen påträffades en stenåldersboplats (raä 218) som preliminärt kan dateras till övergången mellan äldre och yngre stenålder. Boplatsen ligger på en flack avsats nedan krön och på norra kanten av en större bergshöjd invid Bokärret. Utmed den fastighetsgräns, tillika gräns för utredningsområdet i öster, som sträcker sig från Ramstigen (väg 823) och norrut finns tre gränsrösen med resta stenar. De senare utgör ej fornlämning men är kulturhistoriskt intressanta och bör om möjligt bevaras.

		155		Slytebotorp		220-03288-96		421-2595-1996		UV Stockholm/Örebro		Bo Seving		1996		961030-961111		arkeologisk förundersökning		boplats		folkvandringstid				Med anledning av planerad ombyggnad av E18/E20 mellan Örebro och Alväng utfördes en arkeologisk förundersökning av en boplats, raä 193, väster om Slytebotorp. Området utgörs av ett svagt kuperat odlingslandskap med uppstickande lägre höjdryggar. I ett av de sju schakt som undersöktes påträffades förhistoriska anläggningar, lämningar som bedöms vara ytterkanten av en boplats belägen på en mindre förhöjning strax söder om exploateringsområdet.

		156		Stomskil		220-03535-98		421-02847-1998		UV Bergslagen		Thomas Eriksson, Bo Annuswer		1998		980511-980514		arkeologisk förundersökning		järnframställningsplats, gravar (rösen, stensättningar)		romersk järnålder				Arkeologisk förundersökning föranledd av ombyggnaden av E18/E20 mellan Arboga och Örebro. Förundersökningen visade på en järnframställningsplats med minst en ugn och en gles slaggvarp inom ett ca 12 x 30 meter stort område. Därtill påträffades en möjlig fallsten och sex stora gropar med vallar (2,5 x 3 till 4 x 4 m) varav flera kan vara kolningsgropar. Ett 14C-prov på i slagg inneslutet kol har givit en datering till romersk järnålder. Hela produktionsområdet (70 x 30 m) ligger på östra delen av en moränplatå och på dess östsluttning, strax intill en bäck, helt inom det planlagda vägområdet.

Väster om järnframställningsplatsen konstaterades fyra väl avgränsade flata stenpackningar, delvis med vad som kan tolkas som kantkedjor. Det skulle kunna röra sig om röjningsrösen eller stensättningar. Om det rör sig om gravar kan de vara samtida med järnframställningen, dvs från romersk järnålder.

		157		Ekeberg		220-3288-96		ST96/039		UV Stockholm		Odd Johansen		1996		961021-961025		arkeologisk förundersökning		boplats		odaterat				Öster om torpet Vilan förundersöktes utkanten av en boplats inför utbyggnaden av E18/E20. Området utgör en skogsbevuxen höjd som genomkorsas av den nuvarande vägsträckningen, undersökningen kom att beröra ytor på båda sidor om befintlig väg. Norr om vägen framkom en härd medan det på den södra sidan endast påträffades två otydliga mörkfärgningar. I en rotvälta i den norra kanten av förundersökningsområdet upptäcktes ytterligare en härd. På ett flertal ställen i schakten fanns ett tunnt kollager som visade att en brand berört området i något skede. 

Boplatsen har sannolikt sin huvudsakliga utbredning på det sandiga och något högre belägna området direkt norr om den förundersökta ytan, och de påträffade anläggningarna bedöms utgöra den södra utkanten av boplatsområdet.

		158		Linde		220-05120-98		321-150-1999		UV Bergslagen		Annica Ramström		1998		981029-981029		särskild undersökning		hålväg		odaterat				Med anledning av kabeldragning genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen en slutundersökning av delar av en hålväg, Hålvägen sträckte sig från samhället Siggebohyttan till gruvområdet Siggebohyttgruvan öster om samhället. Hålvägen kallas kyrkvägen i folkmun då den ursprungligen leder till kyrkan i Lindesberg. Ett schakt, 2,80 x 0,40 meter och 0,40 meter djupt drogs genom fornlämningen för kabelnedläggning. Hålvägen som var u-formad saknade konstruktionsdetaljer.

		159		Lindesberg - Guldsmedshyttan				421-04979-1999		UV Bergslagen		Olof Pettersson, Sofia Andersson		1995, 1999		9510-9910		arkeologisk förstudie, särskild utredning		gruvområde, hyttområde, bebyggelselämning, plats med tradition, färdväg/vägbank		nyare tid				UV Bergslagen har utfört en arkeologisk förstudie samt arkeologisk utredning inför en omdragning av en kraftledning mellan Guldsmedshyttan och Lindesberg (Dalkarlshyttan) i Linde socken, Örebro län. Förstudien har omfattat merparten av den för den 21 kilometer långa sträckan och utredningen (fältinventering samt utredningsgrävning) valda delar där av. Arbetet med förstudien genomfördes huvudsakligen under hösten år 1995, medan utredningsmomentet skett i samband med ledningsbygget under hösten år 1999.

Kraftledningsdragningen berör en typisk bergslagsbygd vilket också avspeglats i arbetets resultat. Vid Guldsmedshyttan berördes marginellt platsen för Bergsmanshyttan (raä 150) och Silvergruvan (raä 140). Vidare noterades lämningar efter vad som åtminstone delvis kan härröra från prospektering efter brytvärd malm. 

Väster om Forneboda noterades en övergiven färdväg/vägbank (raä 524) som utgör en föregångare till den nuvarande Riksväg 60. Den aktuella sträckan kan i kartmaterialet spåras till 1700-talet. I området finns också ett par bebyggelselämningar (raä 214 och 332). Den senare är markerad som backstuga på en karta från 1860-talet. I övrigt kan nämnas gränsmarkeringar i form av en stenmur och gränsstenar(?).

I anslutning till Lindesberg, sträckan mellan Torphyttan och Loviseberg, kontrollerades fem boplatslägen där i första hand förhistoriska lämningar kunde förväntas, men utan att sådana påträffades. Söder om Lindesberg berörs Galgberget, vilket i Fornminnesregistret är noterat som en plats med tradition (raä 276).

		160		Linde		220-6014-98		421-4228-1998		UV Bergslagen		Barbro Hårding		1998		980928-981202		särskild undersökning		boplats, hyttområde, slagglager		odaterat, nyare tid		slagg		Arkeologisk slutundersökning i form av schaktövervakning. Undersökningen berörde ett eventuellt boplatsområde där ett fåtal oansenliga gropar med oklar datering påträffades. Vidare framkom husgrunder och kulturlager vid platsen för Wedevågs hytta och hammare, samt slagglager vid platsen för Kvarnbacka bruk.

		161		Södra Måle - Vedevåg		220-03163-98		421-2240-1998		UV Bergslagen		Olof Pettersson		1998		980515-980520		särskild utredning		milstolpe, hammarområde, hyttområde, plats för härd, boplats, vägbank		järnålder, sen medeltid, nyare tid				Arkeologisk utredning inför utbyggnad av fjärrvärmenät. Utredningsområdet har omfattat en 20 meter bred korridor utmed linjesträckningen. I området nordväst om Vedevåg påträffades en härd (raä 515) och en boplats (raä 516). Här finns också en vägbank (raä 517) som är övergiven i sin ursprungliga trafikuppgift. Vägbanken har ett stort kulturhistoriskt värde då den visar en del av det äldre kommunikationsnätet. Inne i Vedevågs samhälle berörs kulturlager vid Wedevåg hytta/hammare (raä 69) och Kvarnbacka bruk (raä 68). Båda platserna har skriftliga belägg från mitten av 1500-talet. Vid Vedevågs skola finns ett kraftigt skadat postament för en milstolpe (raä 64).

		162		Fanthyttan, Lund		220-0785-94				UV Stockholm		Annika Grälls, Lisbet Bengtsson		1994		940929-940929		arkeologisk förundersökning		slaggvarp		nyare tid				På grund av planerad byggnation av en lagerlokal provundersöktes en slaggvarp invid Fanthyttebäcken. Varpen mäter ca 60 x 15 - 25 m och utgör rester efter Södra Fanthyttan. Hyttan finns skriftligt belagd från 1539 och togs ur bruk före 1737. Schaktmassorna innehöll slagg och sot. Inga slaggprover togs. Undersökningen berörde en yta om 90 m2 i utkanten av varpen och ner mot bäckens dåvarande flöde.

		163		kvarteret Druvan		220-2076-93		2252/93		UV Stockholm		Annika Grälls		1993		930609-930609		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid				Med anledning av att Lindesbergs församlingshem revs genomfördes en förundersökning i form av schaktkontroll. Vid schaktningen framkom rester av en stenläggning samt en syllstensrad. Den senare utgjorde resterna av en skadad husgrund. Att döma av stratigrafin torde lämningarna härröra från tiden före regleringen av Lindesberg, medan stenläggningen torde representera tiden efter densamma. Det gick inte att fastställa om stenläggningen var en stenlagd gata eller gårdsplan.

		164		kvarteret Druvan		220-2076-93		2252/93		UV Stockholm		Annika Grälls		1993		930503-930514		särskild undersökning		stadslager		nyare tid		yngre rödgodskeramik, kritpipor. mynt		Med anledning av att församlingen i Lindesberg önskade uppföra ett nytt församlingshem i anslutning till den medeltida kyrkan genomfördes en arkeologisk undersökning. Vid undersökningen konstaterades två stratigrafiskt urskiljbara kulturlager. Det äldre kulturlagret innehöll rester av en husgrund. Husgrunden torde ha raserats i samband med att Lindesbergs bebyggelse reglerades. I områdets västra del, i sluttningen mot Lindessjön, påträffades rester av en smedja och kolningsgropar. Smedjan ger sken av att ha varit i bruk under en mycket begränsad tid. Troligt är att den har uppförts och använts vid ombyggnaden av kyrkan under 1600-talets mitt.

Av fyndmaterialet att döma torde regleringen i området ha inletts med att kyrkan byggdes, varpå övrig bebyggelse anpassades till det rätvinkliga gatunätet. Resterna av det yngre skedet, dvs den reglerade bebyggelsen, var mycket fragmentariskt bevarad. Vid uppförandet av församlingshemmet och anläggandet av trädgården har stora delar bebyggelsen från denna fas schaktats bort.

		165		kvarteret Druvan		220-3557-92		6837/92		UV Stockholm		Helmut Bergold, Annika Grälls		1992		921022-921023		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		keramik (BII:4), kritpipor, järnföremål, slagg		Med anledning av att Lindesbergs församling planerar att uppföra ett nytt församlingshem inom Lindesbergs fornlämningsområde, genomfördes en arkeologisk förundersökning berörd yta. Exploateringsområdet är beläget på rullstensåsens västra sluttning strax norr om Lindesbergs medeltida kyrka. Vid förundersökningen påträffades kulturlager, lämningar efter en trolig smedja samt en kolningsgrop. Fyndmaterialet antyder att lämningarna bör dateras till 1600-talet.

		166		Törsjö		220-06278-2000		422-3966-2000		UV Bergslagen		Bo Annuswer, Leif Karlenby		2000		000920-000922		arkeologisk förundersökning		boplats		nyare tid, odaterat				Inför anläggande av ny väg genomfördes en kompletterande förundersökningen av fornlämning 52, Mosjö socken. Förundersökningen kom att omfatta fyra maskingrävda schakt. Ett schakt inom norra och östra delen av tomten till boningshuset på Bäcklunda gård, ett schakt i hästhagen omedelbart väster om tomten och två kortare schakt, ett i sydvästliga delen av hästhagen och ett mellan en jordkällare och en septitank i anslutning till boningshuset.

Inom tomtmarken och i hästhagens östra del är marken kraftigt utfylld med ett upp till 0,55 meter tjock lager matjord. Inom gårdstomten och i norra delen av hästhagen fanns ett 0,10 till 0,15 m tjockt odlingslager av okänd ålder i botten av matjordslagret. Inom gårdstomten ligger matjorden på mjäla med enstaka spridda förekomster av sot och kolfragment. Längst mot öster, parallellt med Mosjö vägen, fanns ett stenfyllt dike och fyra anläggningar vilka alla visade sig vara stenlyft.

I gårdstomtens norra del, parallellt med åkermark norr därom, påträffades åtta ytor med mörkare och mer kolrik mjäla , från små runda ca 0,4 m stora ytor till större oregelbundna områden som sträckt sig över schaktets bredd. Dessa har tolkats som kulturlager eller möjligen äldre odlingslager än den konstaterade odlingshorisonten i botten av matjorden. Här fanns ytterligare 13 arkeologiska objekt, vilka vid utgrävning tolkats som två diken av äldre karaktär, två stolphål, fyra stenlyft och fem störhål.

I västra delen av gårdstomten fanns två mindre kulturlager, även de sannolikt äldre odlingsrester. I hästhagens östra del finns ett recent dike från gårdens septitank följt av fyra stenfyllda diken, ett med inslag av tegel. Dessa har tolkats tillhöra det odlingslager som konstaterats i botten av matjorden. I mjälan mellan dikena finns spridda rutmönster efter årder, en äldre odlingsfas än vad de stenfyllda dikena representerar. Här fanns också ett stolphål. Mot väster överlagrade matjorden sand. Här påträffades ytterligare två diken och ett stråk med sot, tolkat som botten på ett dike, samt en sotfläck. Även dessa lämningar har bedöms höra till odlingshorisonten i botten av matjorden. Några äldre odlingsspår kunde inte urskiljas i det västra sandiga lagret. Övriga schakt uppvisade inte några arkeologiska objekt. 

De påträffade lämningarna tyder på en, inom området för förundersökningen, begränsad aktivitetsyta med en historisk odlingsfas och, under denna, resterna av ytterligare en, möjligen förhistorisk, fas. Den tidigare förundersökningen i åkermark, strax norr om de nya schakten, gav inga indikationer, vare sig på tidiga anläggningar eller på äldre odling i området. En ytterligare undersökning i området bedöms inte ge ökat underlag för förståelse eller datering av de två odlings faserna.

		167		Krutbruket, Norra Mos, mfl		220-3441-99		421-2132-1999		UV Bergslagen		Olof Pettersson		1999		990526-990603		särskild utredning		boplatser, plats för härd		tidigneolitikum, bronsålder, järnålder, nyare tid				Kompletterande arkeologisk utredning inför utbyggnad av fjärrvärme mellan Örebro och Kumla. Utredningen har omfattat fem delavsnitt med en sammanlagd längd av cirka 2,5 kilometer. Utredningen visar att den nya linje¬sträckningen i varierande omfattning berör fornlämning. Inom Mosjö socken är det en plats med härdar (RAÄ 56), varav en har daterats till perioden 1430-1650.1 Kumla socken en stenåldersboplats (RAÄ 156:3) vid Säbylund samt en boplats vid Smedstorp (RAÄ 170:1) som både har förhistoriska och efterreformatoriska inslag.

		168		Törsjö		220-4667-99		422-03290-1999		UV Bergslagen		Barbro Hårding		1999		990809-990812		arkeologisk förundersökning		boplats?		odaterat, nyare tid		yngre rödgodskeramik		Arkeologisk förundersökning med anledning av nedläggning av fjärrvärmeledning mellan Örebro och Kumla. Undersökningen har berört boplatsanläggningar av diffus karaktär.

		169		Mosås		220-08234-95		421-5146-1995		UV Stockholm, UV Örebro		Sofia Andersson		1995		950720-951005		särskild utredning		boplatser, torplämning		tidigneolitikum, yngre bronsålder, nyare tid, odaterat				En arkeologisk utredning har utförts i samband med Örebro kommuns planläggning av två områden, Transport¬staden och del av Mosås, i Mosjö socken, Närke. Vid utredningen påträffades 4 fornlämningar, vilka utgörs av förhistoriska boplatser. Två kan utifrån fynd dateras till stenålder respektive bronsålder.

		170		Mosås				3673/93		UV Stockholm		Sofia Andersson		1993		930506-930514		särskild utredning		boplats, fyndplats		tidigneolitikum		trattbägarkeramik, kvarts		Med anledning av väg- och bostadsbebyggelse gjordes en arkeologisk utredning inom Mosås och Törsjö byar. Tidigare var endast ett lösfynd, en skafthålsyxa känt i området. Utredningen som bestod av kart- och arkivstudier, specialinventering och utredningsgrävning resulterade i en tidigare icke känd stenåldersboplats daterad till tidigneolitikum, vråkultur, samt ytterligare lösfynd av kvartsavslag.

		171		Mosås		220-5596-9		4818/93		UV Stockholm		Stefan Bergh		1993		930906-930909		arkeologisk förundersökning		boplats		neolitikum, järnålder, medeltid, nyare tid		trattbägarkeramik, kvartsavslag, bränd lera, järnslagg		Med anledning av planerad vägbyggnation har en arkeologisk förundersökning utförts inom den tidigneolitiska boplatsen Mosås, raä 45 i Mosjö socken. Vägbyggnationen var planerad till ägan norr om tidigare gjorda fynd, där ett antal schakt togs upp för att fastställa boplatsens utbredning och omfattning.

Undersökningsområdet är beläget strax öster om det svaga krönet av en rullstensås, marken är flack eller svagt sluttande mot öster och ligger strax över 30 möh. Närmast de tidigare gjorda fynden av tidigneolitisk keramik påträffades delar av ett bevarat kulturlager, medan den norra delen till stor del var sönderplöjd. Enstaka fragment av tidigneolitisk keramik påträffades dock i ploggången inom den norra delen. Ett 60-tal anläggningar, påträffades vid udnersökningen, bland annat en härd. Förutom tidigneolitisk keramik hittades även bränd lera och två bitar järnslagg.

		172		Pershyttan		220-9724-99		423-5248-1999		UV Bergslagen		Barbro Hårding		1999		991026-991109		särskild undersökning		hytta, kulturlager, husgrund?, slaggvarp		nyare tid		slagg, järnföremål		Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning med anledning av att hyttmiljön ska bevaras som en turistattraktion. Undersökningen har berört kulturlager och en eventuell husgrund med trolig datering till sent 1800-tal/l900-tal. Även en äldre kulturlagerrest fanns bevarad.

		173		Born, Bondborn		220-08062-99		422-6126-1999		UV Bergslagen		Barbro Hårding		1999		991209-991210		arkeologisk förundersökning		hyttlämning, kulturlager		nyare tid		slagg, järnföremål, tegel		Arkeologisk förundersökning med anledning av ombyggnad av elledningar. Vid undersökningen framkom kulturlager norr om Borns hytta.

		174		Striberg/Klacka-Lerberg		220-06311-98		421-04603-1998		UV Bergslagen		Annica Ramström		1998		981027-981028		särskild undersökning		skrotstenshög, uppbyggd platå		nyare tid				Med anledning av vägbreddning av väg 764 mellan Striberg och Klacka-Lerberg genomförde Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen en slutundersökning av delar av två stycken skrotstenshögar. De båda högarna var belägna inom Kläcka gruvparksområde invid gruvhålen raä 606 och raä 607.

Skrotstenshögen invid raä 606 var flack 25 x 15 meter och kraftigt övertorvad. Den hade delvis använts som dumpningsplats för knytnävsstora stenar som inte kom från gruvbrytningen. Exploateringen sträckte sig ca 5 meter in i högen från öster. Ett schakt 25 x 1,40 m och 0,30-1,50 meter djupt drogs genom högen. Under ett 0,10 m tjockt torvlager fanns ett 0,10-1,40 meter tjockt lager av 0,10-0,50 meter stor sten, mestadels tillmakad skiffer. I botten fanns gul sand.

Högen invid raä 607 visade sig vid undersökningen vara en uppbyggd 32 x 10 m stor platå och inte en skrotstenshög. Ett schakt 8 x 2 m och 3 m djupt drogs i öst-västlig riktning. Under ett upp till 0,6 meter tjockt torvlager fanns ett 1,20-2,0 meter tjockt lager med 0,10-0,6 meter stor sprängsten som vilade på ett 0,06 meter tjockt siltlager, under detta fanns blå lera.

		175		kvarteret Publica Fide		220-06375-96		421-5627-1996		UV Stockholm/Örebro		Helmut Bergold		1996		961015-961017		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		keramik (BII:4), fajans		I samband med att Nora pastorat planerade att uppföra ett nytt församlingshem i centrala Nora genomfördes en arkeologisk förundersökning i området. Ett antal provschakt grävdes med maskin. I botten av schakten mot den orörda leran, kunde ett 0,05 - 0,13 meter tjockt kulturlager konstateras. Kulturlagret har utifrån fyndmaterialet daterats till andra hälften av 1600-talet och 1700-talet. Kulturlagret var relativt stört och genomgrävt av 1800-talsbebyggelse. Ovanpå kulturlagret fanns påförda lager av slagg, krossad slagg och grus.

		176		Sund, Skogbo kapell		220-06000-98				Örebro läns museum		Gun Nilsson		1998		980902-980915		forskningsundersökning		plats med tradition, boplats		mesolitikum, nyare tid		svallat avslagsmaterial i flinta, kvarts, kvartsit, jaspis och annan bergart		Arkeologisk forskningsundersökningen av fornlämning nr 37, belägen på åkermark tillhörande nuvarande gården Sund. Marken har brukats för gröda genom sekler. Enligt äldre kartmaterial (fr 1696,1749) kan konstateras att den äldre gården Sund varit anlagd på platsen. Gården flyttades under senare hälften av 1700-talet till sitt nuvarande läge. Sund omnämns dock redan på 1200-talet i ett testamente (DS 900). Gårdens dåtida läge är okänt. Projektets hypotes var att söka medeltida bebyggelselämningar vid 1600-tals gården, och sju schakt om vardera 2x2 meter anlades slumpmässigt inom gårdstomten.

Undersökningen påvisade inga medeltida anläggningar eller föremål. Däremot påträffades bearbetad och svallad flinta, kvarts, kvartsit, jaspis och annan bergart samt skörbränd sten. De påträffade artefakterna talar för en djupt liggande, överlagrad boplats som kan dateras till sen mesolitisk tid. På grund av ett ihållande regn som vattenfyllde schakten, trots omsorgsfull övertäckning, kunde inte slutundersökning genomföras i alla schakt. Schakten länspumpades vid flera tillfällen, men vattenfylldes på nytt såväl uppifrån som underifrån. Undersökningen tvingades därför avbrytas en dag före beräknad tid.

Vid sidan av mesolitiska fynd påträffades även en del recenta föremål bl a spik, hästskosömmar av sentida snitt, del av kritpipa, märla påträffades och tillsammans med tegel och slagg får beståndet tillskrivas kategorin "sentida sopor". Träkol har tagits tillvara för C-14 analys.

		177		Östra Löa hyttebleck		220-4383-99, 220-06785-99		423-3047-1999		UV Bergslagen		Olof Pettersson		1999		990610-990611		särskild undersökning		hyttområde		nyare tid		taktegel, järnföremål (axel, beslag, borr, kil, handredskap)		I april 1999 rasade en kombinerad stöd- och grundmur i anslutning till masugnen vid Östra Löa hytta i Ramsbergs socken, Västmanland (raä 125). Platsen besiktigades 1999-05-28 av representanter från bland annat Länsstyrelsen i Örebro län, Löa hyttlag och Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen. Det konstaterades då att ett cirka 12x4 meter stort område i anslutning till masugnsbyggnadens nordvästra del skulle komma att beröras av markingrepp i samband med renoveringen av den omkring 3,5 meter höga muren. Länsstyrelsen bedömde också att de aviserade markingreppen krävde en särskild arkeologisk undersökning i form av schaktkontroll. Den arkeologiska insatsen har bekostats av Länsstyrelsen i Örebro län. Undersökningens syfte var att dokumentera de kulturlager och konstruktioner som berördes av renoveringsarbetena samt att kontrollera om där fanns lämningar som anknöt till driften från föregångare till dagens anläggning.

Östra Löa hytta är unik genom att den fortfarande har ett fungerande hyttlag trots att järnproduktionen upphörde år 1907. De äldsta uppgifterna om hyttan visar att den var i drift före år 1570. Hyttans nuvarande utformning hänför sig huvudsakligen till en ombyggnad år 1876. Under åren 1972 och 1973 renoverades anläggningen, varvid bland annat vissa rivna byggnader återuppfördes. Efter att masugnsbyggnaden förstärkts och vissa detaljer demonterats frilades delar av den aktuella muren med hjälp av grävmaskin. Då delar av stenmaterialet hade rasat in mot masugnen fick detta dras ut med hjälp av stroppar. Schaktningen innebar också att anslutande kulturlager, vilket var kraftigt slaggbemängt, avlägsnades.

Efter att det ursprungligen aviserade muravsnittet demonterats visade det sig även att anslutande parti under den aktuella byggnadskroppens östnordöstra hörn var rasbenäget och krävde renovering. En kompletterande murdemontering samt utschaktning genomfördes därför här. Efter samråd med länsstyrelsen har det skett utan arkeologisk kontroll.

Undersökningsområdet, förutom ovan nämnt parti, var cirka 10x4-5,5 meter (NÖ-SV) stort och omfattade en yta på ungefär 42 kvadratmeter. Schaktdjupet låg mellan 3-3,5 meter och utan att orörd mark nåddes. Den aktuella stenmuren var 2,5-3 meter bred i schaktets botten och drygt en meter vid marknivån. Muren föreföll att ha lagts om flera gånger och den var uppbyggd av 0,2-2 meter stora stenar (huggen eller obearbetad och i viss mån slaggsten). Kulturlagret som låg i anslutning till stenmuren kan närmast beskrivas som homogent, förutom att det översta skiktet hade ett betydande inslag av sotig mylla. I Övrigt bestod lagret av träkol, masugnsslagg, sten, enstaka fragment av taktegel och rikligt med järnföremål. Exempel på det senare är axel, beslag, borr, kil och handredskap samt stora plåtar. Samtliga fynd lämnades kvar på platsen. Kulturlagret och berörda delar av stenmuren kan preliminärt dateras till den sista perioden då hyttan var i drift, det vill säga åren 1876 till 1907.

		178		Myrö, Skräddartorp		220-03531-96		421-4007-1997		UV Bergslagen		Helmut Bergold		1997		970606-970704		särskild undersökning		boplats, bebyggelselämning		odaterat, nyare tid		spik, yngre rödgodskeramik, fajans, glas från fönster och buteljer, bössflinta, tegel, brända och obrända ben		Med anledning av en stundande utbyggnad av E18/E20 genomfördes under försommaren 1997 en särskild arkeologisk undersökning av boplatslämningar vid Skräddartorp, raä 70, Rinkaby socken, Närke. Förutsättningarna för undersökningen ändrades i och med att exploateringsytan minskades kraftigt i förhållande till den ursprungligen beräknade.

Vid undersökningen påträffades ett kulturlager och därunder 5 anläggningar varav 2 stolphål, 1pinnhål och 2 nedgrävningar. Kulturlagret omfattade ca 185 m2 och innehöll bl. a. järnföremål då främst spik, yngre rödgods, fajans, glas från fönster och buteljer, bössflinta, tegel, brända och obrända ben. Bebyggelselämningarna kunde utifrån fynden i kulturlaget dateras till 1700-1800-tal. Lämningarna kan troligen sättas i samband med Skräddartorp.

		179		Ulriksberg		220-3533-98		421-2914-1998		UV Bergslagen		Barbro Hårding		1998		980420-980621		särskild undersökning		gravar, röjningsrösen, fydplatser		senneolitikum, äldre bronsålder, romersk järnålder, folkvandringstid, tidig medeltid, högmedeltid		keramik, bränd lera, brända ben, flintskrapor, kvartsavslag, kvartsskrapa, malsten		Arkeologisk slutundersökning med anledning av ny sträckning av väg 823 i anslutning till ombyggnaden av väg E18/E20. Undersökningen har berört en del av ett större område med gravar, röjningsrösen och röjda ytor. Det tiotal rösen som borttogs utgjordes av gravar från äldre järnålder och röjningsrösen från medeltid. Fyndmaterialet tyder även på aktiviteter från sten- och bronsålder i området.

		180		Ulriksberg, Kränglan		220-03540-98		421-2804-1998		UV Bergslagen		Helmut Bergold		1998		980518-980617		särskild undersökning		bebyggelselämningar		nyare tid		järnföremål, främst av jordbrukskaraktär, keramik (BII), mynt och spik		Med anledning av planerad ny vägsträckning för väg 823 mellan Örebro och Glanshammar genomfördes en arkeologisk undersökning av delar av en tidighistorisk bebyggelse, raä 76 i Rinkaby socken. 

Ulriksbergs gård består idag dels av bevarad bebyggelse, dels av synliga bebyggelselämningar. Gården ligger som en enhet under Myrö gods i Rinkaby socken. Myrö utgör ett av ett flertal stora gods utmed Hjälmarens strand. Myrö (Mirjum) som namn finns belagt från år 1257. I 1690-talets kartmaterial används uttrycket "Ulriksbergs kungsladugård" för det aktuella undersökningsområdet som ligger i hagmark, nordost om dagens huvudbyggnad. Ursprungligen har på, eller vid platsen för Ulriksberg funnits en by vid namn Kränglan. Kränglan, eller "Kräklans skog" är känt från år 1454 då det omtalas i ett gåvobrev ställt till Vårfruklostret i Örebro. I mantalslängder från år 1613 redovisas fyra personer på Kränglan. Då Myrö blir sätesgård år 1631 lägger man Kränglan under sig.
Under reduktionsprocessen på 1680-talet, drogs stora delar av adelns jord in till kronan för att bryta högadelns makt. Det innebar för Myrös del att Kränglan drogs in till kronan. På platsen upprättades en avelsgård ("kungsladugård") för Karl XIs räkning. Produktionsenheten fick namnet Ulrichsberg. År 1776 lyckades ägaren till Myrö gods göra ett byte med kronan så att Ulriksberg åter kom i godsets ägo.

De preliminära undersökningsresultaten visar att minst tre stora byggnader har funnits på platsen. De är cirka 20-26 meter långa och bildar tillsammans en kvadrat med öppning i norr. I byggnaderna kan byggnadsdetaljer som mellanväggar urskiljas. Genom området löpte en stensatt vägg och mellan byggnadsresterna fanns en gårdsplan belagd med sten. Alla byggnadsrester utgörs sannolikt av ladugårdar och magasin. Utöver kartering av byggnader och andra lämningar var syftet med den arkeologiska undersökningen att fastställa gårdens produktionsinriktning, främst med hjälp av osteologiska- och makrofossilanalyser.

		181		Kränglan (Ulriksberg)		220-3288-96		421-2495-1996		UV Stockholm		Helmut Bergold		1996		960930-961011		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning, kulturlager, husgrunder, terrasseringar		nyare tid		keramik (BII:4), järnföremål såsom hästskor, spikar, sömmar och beslag		I samband med anläggning av väg 823 i Rinkaby sn, Närke förundersöktes vid Ulriksberg en lämning som enligt de geometriska kartorna från åren 1692-93 redovisas som platsen för en kungsladugård. Vid undersökningen konstaterades tre husgrundsrester, en gårdsplan, en väg samt en brunn. Inom området fanns spår av ett sot- och kollager som har tolkats som en markröjningsaktivitet.

		182		Kränglan		220-03288-96		421-2495-1996		UV Stockholm		Tomas Ekman		1996		960625-960627		arkeologisk förundersökning		boplats		odaterat				Inför ombyggnad av E18/E20 mellan Örebro-Arboga har en arkeologisk förundersökning genomförts av raä 75. Fornlämningen utgörs av ett boplatsläge i södra kanten av en förhöjning i igenlagd åkermark, ca 30 möh, boplatsens läge gör en datering till yngre stenålder möjlig. Exploateringen berör ett 20x40 meter stort område i boplatsens yttre sydöstra del, det främsta syftet var att begränsa fornlämningens utbredning. Efter förundersökningen kunde man konstatera att fornlämningen inte skulle beröras av exploateringsområdet.

		183		Slätten		230-03288-96		421-2495-1996		UV Mitt Örebro		Tomas Ekman		1996		960628-960711		arkeologisk förundersökning		gravfält, stenröjd yta, kvartsbrott		yngre bronsålder, äldre järnålder				I samband med planerad utbyggnad av väg E18/E20 mellan Örebro-Arboga utfördes en arkeologisk förundersökning av raä 74, ett gravfält som upptäcktes vid den föregående arkeologiska utredningen. Gravfältet är beläget på en mindre, nord-sydlig höjdrygg inom ett ca 50x130 meter stort område. Den planerade exploateringen berör en ca 20x50 meter bred remsa i den norra delen. Vid förundersökningen karterades hela gravfältet som består av minst 20, glest utspridda stensättningar. Dessa är vanligen anlagda i anslutning till naturliga block. I gravfältets södra del finns en mindre, stenröjd yta och i dess norra del ett kvartsblock med spår av brytning. Fyra gravar avtorvades vid förundersökningen. Av dessa totalundersöktes en, som dock inte innehöll någon gravgömma. Gravfältet kan utifrån gravarnas utseende och karaktär ges en preliminär datering till yngre bronsålder-äldre järnålder.

		184		Skräddartorp		220-03288-96		ST96/039		UV Stockholm		Odd Johansen		1996		960819-960829		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning, kulturlager, torplämning		nyare tid, odaterat		tegel, bränd lera, yngre rödgodskeramik, obrända ben, järnföremål, hästskosömmar, förhistorisk keramik		På Myrö gods ägor förundersöktes lämningar från torpet Skräddartorp. Anledningen var utbyggnaden av E18/E20, etappen Örebro-Alväng. Namnet Skräddartorp återfanns på en avritning av en geometrisk karta från 1692-1693, daterad 1737. Området runt lämningen består av svagt kuperad öppen terräng. Flera synliga bebyggelselämningar och odlingsrösen finns i närheten. Numera används marken till bete men den har tidigare varit plöjd. 

Vid förundersökningen upptogs 18 schakt inom arbetsområdet. Inom den frilagda ytan påträffades ett stensatt område som tolkades som någon typ av byggnad. Stenpackningen som var upptill 0,4 m djup bestod i botten av 0,1-0,5 m stora stenar. Mot toppen av lagret var stenarna mindre. En rad av 0,2-0,3 m stora stenar som sannolikt utgjorde en syll kunde urskiljas. I anslutning till denna på träffades bevarat trä ovan på stenarna. Runt omkring stenpackningen fanns ett upptill 0,15 m tjockt kulturlager som innehöll bränd lera, keramik, tegel, obrända ben. Under stenpackningen och kulturlagret fanns ett äldre 0,05 m tjockt kulturlager som innehöll sot och bränd lera. Byggnadslämningen och det övre lagret hör sannolikt till Skräddartorp.

		185		Repa		220-05804-95		421-3715-1995		UV Stockholm		Alf Ericsson		1995		951009-951027		arkeologisk förundersökning		fossil åkermark, skärvstenshög		bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid				Inför den planerade ombyggnaden av E18/E20 utfördes en förundersökning av ett område med fossil åkermark, raä 73 i Rinkaby socken. Fornlämningen uppmärksammades först vid den särskilda utredningen 1994. Området är beläget på en mot söder utskjutande moränhöjd som omges av lerig åkermark. Vegetationen består av blandskog med kraftig slyförekomst. Fornlämningen har tidigare utgjort ett sammanhängande område men delas sedan bygget av befintlig E18/E20 i en nordlig och en sydlig del. Vid detta ingrepp skadades åkermarksområdet svårt. Ursprungligen har området varit ungefär 270x150 m (V-Ö) stort.

I förundersökningen ingick två moment. Först karterades området i sin helhet, därefter upptogs sökschakt inom exploateringsområdet. Fornlämningens yttre begränsning utgörs av två långa stenvallar (den ena är delad av vägen) som är 2-3 m breda och 0,2-0,4 m höga. Vallarna är ställvis uppförda i skalmursteknik. De begränsar området dels mot norr, dels mot väster och möts i den södra delen i form av en ”tratt”. Inom området finns sammanlagt 16 åkertegar, varav de flesta är skadade. De begränsas av hak, stenvallar, terrasskanter och i två fall av en jordvall. Vanligen ligger två eller flera tegar samlade intill varandra. Ett undantag är en konkav, blockformig åker som begränsas av en stenvall. Sammanlagt finns 14 röjningsrösen inom området. I två fall förekommer överlagringar, något som indikerar att området har brukats under flera skeden. Inom området finns också en skärvstenshög.

Av sökschaktsgrävningen framgick, att det inte finns någon boplats inom exploateringsområdet. Däremot framkom en avlång stensamling som sannolikt är ett resultat av äldre odling. Inga fynd gjordes. Odlingslämningarna är svårdaterade. På en lantmäteriakt från 1828 finns dock ingen åkermark markerad. Kolprover har tagits dels från en åkerteg, dels under en stenvall.

		186		Skogstorp		220-03288-96		421-2495-1996		UV Stockholm		Annika Grälls, Helmut Bergold		1996		960708-960716		arkeologisk förundersökning		torplämning, ekonomibyggnad, brunn, hägnad, odlingsytor		nyare tid				Med anledningen av utbyggnaden av väg 828 mellan Örebro och Fellingsbro utfördes en förundersökning vid Skogstorp. Undersökningen berörde en torplämning som finns markerad på kartmaterial från 1684. Området runt lämningen består av skogsmark med ett sankare parti i öster. Det är idag kraftigt påverkat av militär övningsverksamhet i form av grävda skyttevärn, recenta avfallsgropar och ammunitionsdepåer. I samband med detta har också delar av området schaktats ur.

Vid undersökningen upptogs 87 löpmeter schakt samt en yta om 31,5 m2 med grävmaskin. Det tidigare kända torpet revs på 1970-talet, torpruinen låg ca 40 m utanför undersökningsområdet och kom ej att beröras av exploateringen. Inom undersökningsområdet återfanns grunden till en ekonomibyggnad, belägen på en höjdrygg. I anslutning till denna fanns också en 24x2 m lång stenhägnad, som fortsatte utanför den undersökta ytan. Söder om höjden fanns ett stenröjt område troligen äldre odlingsmark. Varken lämningar eller fynd inom exploateringsområdet kunde härledas till det ifrån äldre kartmaterial kända torpet.

		187		Kolja		220-05804-95		421-3715-1995		UV Stockholm		Eva Thorsberg		1995		950913-950915		arkeologisk förundersökning		boplats		odaterat, nyare tid				Inför en planerad ombyggnad av E18/E20 mellan Örebro och Alväng förundersöktes delar av en förhistorisk boplats som påträffats vid den föregående utredningen. I västsluttningen invid vägen undersöktes ett antal boplatslämningar, mestadels gropar och mörkfärgningar men också ett fåtal stenskodda stolphål. Området bedöms inte ha potential för en slutundersökning då den del av boplatsen som faller inom vägområdet är mycket liten, och troligtvis utgör utkanten till en fornlämning med en huvudsaklig utbredning norr om det nu aktuella området. Vid undersökningarna påträffades också den gamla vägen från gårdarna vid sjön upp till gamla Arbogavägen. Delar av vägbeläggningen fanns i ett schakt söder om vägen, och en tydlig terrasskant, delvis stenskodd, återfanns på den norra sidan av vägen.

		188		Äsplunda		220-05804-95		421-3715-1995		UV Stockholm		Eva Thorsberg		1995		950918-950921		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning, boplats		sen medeltid, nyare tid, odaterat		keramik, slagg		Inför en planerad ombyggnad av E18/E20 mellan Örebro och Alväng förundersöktes en förhistorisk boplats i åkermark (raä 71) och en torplämning (raä 65) vid Äsplunda i Rinkaby socken.

Vid undersökningen av boplatsen påträffades en härd, en större stensamling och flera sentida diken, men ingenting som tyder på en mer omfattande aktivitet inom det område som berörs av exploateringen. Mer omfattande boplatslämningar finns troligen längre norr respektive längre söder ut från vägen.

Torplämningen befann sig söder om vägen i ett skogsparti. Själva husgrunden befinner sig utanför själva vägområdet, men i den del av området som gränsar till torplämningen påträffades i schakten kulturlager med omfattande fynd av keramik och inslag av bränd sten och slagg. Schakten undersöktes med metalldetektor. Närmare vägen finns också en källargrund vars samband med huslämningen bör fastställas. Platsen bör undersökas när skogen avverkats.

		189		Tycke		220-4301-93		3635/93		UV Stockholm		Margareta Drotz, Annika Grälls		1993		930607-930615		särskild undersökning		järnframställningsplats		järnålder		slagg, kvartsavslag, myrmalm, bränd lera, brända ben och keramik		En tidigare okänd järnframställningsplats påträffades i samband med en av Vägverket påbörjad grustäkt. Efter anmälan och besiktning konstaterades att fornlämningen skadats och att en arkeologisk undersökning måste utföras. Undersökningsområdet var beläget på en sandig, flack västsluttning. Området var ca 4000 m2 stort och var det som återstod av täktområdet. Fornlämningen kan ej avgränsas då den i väster troligen skadats av grustäkten medan den i övrigt gränsade mot åkermark och en granplantering.

Vid undersökningen påträffades 54 anläggningar som främst kan kopplas till lågteknisk järnframställning såsom härdar, kolningsgropar, smidesgropar och ugnar. Dessutom påträffades ett antal mörkfärgningar, stolphål, nedgrävningar och kolkoncentrationer. Kolkoncentrationerna härrör troligen från en yngre svedjebränningsfas. Några anläggningar var störda av sentida plöjning och grustäkt.

		190		Alm		220-3575-2000		423-2691-2000		UV Bergslagen		Annica Ramström		2000		000724-000726		särskild undersökning		gravfält, boplats						I samband med nybyggnation av en gång- och cykelväg inom raä 33, Stora Mellösa socken, genomfördes en särskild arkeologisk undersökning. Fornlämningen som bestod av ett gravfält och en boplats var känd genom tidigare förundersökningar på platsen. Den totala undersökta ytan var cirka 156m2, inom denna yta framkom inga lämningar efter gravfältet eller boplatsen. Delar av ytan hade blivit urschaktad vid ett tidigare tillfälle, förmodligen i samband med byggandet av väg 207.

		191		Källeberget, Kolleborg				92210.077, 9595/92?		Örebro läns museum		Olle Lorin		1992		920810-920821		forskningsundersökning		fornborg		yngre järnålder				Vid undersökningen grävdes schakt genom forborgsvallen för att närmare studera konstruktionen av så kallad vitrifierad vall.

		192		Råberga		220-06507-2000		422-3979-2000		UV Bergslagen		Barbro Hårding		2000		000928-001006		arkeologisk förundersökning		stensättning		äldre järnålder		brända ben, järnfragment		Arkeologisk förundersökning av en ensamliggande, delvis raserad, stensättning. Trolig datering är äldre järnålder. Undersökningen var förnaledd av att landningsbanan ska förlängas på den närbelägna flygplatsen.

		193		Råberga		220-04827-99		421-3643-1999		UV Bergslagen		Barbro Hårding		2000		000822-000905		särskild utredning		stensättning		äldre järnålder				Arkeologisk utredning med anledning av att landningsbanan på den närbelägna flygplatsen ska förlängas. Vid undersökningen påträffades en ensamliggande stensättning inom banans område. Strax öster om banområdet finns ett förhöjt parti med enstaka rösen och strax väster om banområdet finns en ensamliggande stensätning (raä 19).

		194		Råberga, Källtorp		220-03299-97		421-2866-1997		UV Bergslagen		Tomas Ekman		1997		970506-970528		särskild undersökning		röjningsröseområde		högmedeltid, sen medeltid, nyare tid, odaterat				Särskild arkeologisk undersökning av två röjningsröseområden belägna på Råberga och Källtorps ägor. Undersökningen föranleddes av utvidgningen av terminalområdet vid Örebro-Bofors flygplats. Inom de båda fornlämningsområdena lokaliserades 42 röjningsrösen (varav 14 grävdes), en stenmur och en terasskant. Rösena låg tämligen spritt i terrängen men mindre ansamlingar kunde urskiljas. I en del fall var stenarna hopkastade runt eller intill ett markfast block. Rösena låg intill små, otydliga stenröjda ytor, cirka 5-7 meter stora. I södra delen av raä 65 fanns en mycket otydlig terrasskant med några röjningsrösen intill. Analyserna av kolproverna visar att områdena har brukats från 1200-talet till åtminstone 1700-talet e.Kr, med en tyngdpunkt på perioden 1200-1500 e.Kr. Med tanke på skogstäppornas ringa storlek har det sannolikt varit fråga om ett extensivt jordbruk som bruka benämnas hack- eller spadbruk.

		195		Råberga		220-01880-97		421-1327-1997		UV Stockholm/Örebro		Olof Pettersson		1997		970317-970320		särskild utredning		röjningsrösen		bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid				Inför en utbyggnad av terminalområdet vid Örebro-Bofors flygplats har en arkeologisk utredning genomförts då närområdet är rikt på fornlämningar. Före utredningen var endast ett område med röjningsrösen (raä 48:1) känt inom planområdet. I samband med utredningen påträffades ytterligare två områden med röjningsrösen (raä 48:2 och 65). Samtliga röjningsrösen är låga och flacka samt ger ett ålderdomligt intryck. De ska i första hand ses som representanter för svedje- och hackbruk samt åtföljande ängsbruk. Arkeologiska undersökningar av lämningar med anknytning till jordbruket har inom Råberga bys ägor gett dateringar till såväl historisk som förhistorisk tid.

		196		Lybby, mfl.		220-9525-89		6898/91		Riksantikvarieämbetet		Ann Luthander		1991		911021-911031		särskild utredning		boplatser, skärvstenshög, bytomt, järnframställningsplatser, gravar, bebyggelselämningar, väglämningar, hägnader, gränsrösen, kolbottnar, kolarkoja, tjärdal?		stenålder, bronsålder, äldre järnålder, nyare tid		slagen kvarts, slagen flinta, brända ben, bränd lera, slagg, kritpipa och tegel		Med anledning av planerad ny sträckning för E3 intill Vretstorp har första etappen av en arkeologisk utredning genomförts. En 1,1 mil lång (ca 3,2 km5) sträcka inventerades. Området bestod till största delen av åkermark. Vid specialinventeringen framkom spridda fynd av slagen kvarts, flinta, brända ben, bränd lera, slagg, kritpipa och tegel. Fynden påvisar stenåldersboplatser och ospecifierat förhistoriska boplatser, järnframställningsplatser, aktiviteter i anslutning till bytomter och eventuellt rester efter gravar. Dessutom påträffades en skärvstenshög i områdets östra del. Även en bebyggelselämning och sentida lämningar i form av kolbottnar och områden med odlade ytor och röjningsrösen påträffades, främst i utredningsområdets skogsbevuxna västra del. Vidare antikvariska åtgärder i form av fosfatkartering och utredningsgrävning (i vissa fall förundersökning) har föreslagits för relativt stora områden där fynd framkommit.

		197		Viby		220-3907-92		4102/92		UV Stockholm		Ann Luthander		1992, 1993		920504-920527, 930329-930331		särskild utredning		boplatser, skärvstenshög, bytomter, källargrund, bebyggelselämning, gravar, resta stenar, stensättning		stenålder, bronsålder, äldre järnålder, nyare tid		slagg, rödgodskeramik, bränd lera, bottenskålla		Den andra etappen av en arkeologisk utredning har utförts med anledning av den nya sträckningen av E20 förbi Vretstorp, Viby socken, Närke. Större delen av utredningsområdet låg i odlad mark, medan den västligaste delen gick genom skogsmark.

En omfattande fosfatkartering utfördes i åkermarken med förhoppningen att kunna släppa vissa områden som fornlämningsfria. Totalt togs 4739 prover fördelade på två större sammanhängande områden. Separata klassindelningar av fosfatvärden utfördes för de två områdena. Fosfatvärdena var oftast ganska låga. De högre fosfatvärdena överensstämde i allmänhet med historiska lämningar som torp/smedja/by tomt vilka ofta även markerats i äldre kartmaterial. Svagt förhöjda fosfatvärdena förkom både i flacka områden och i neddragna lägen nedanför höjder, där neddränering av naturliga fosfater från höjdryggarna kan ha orsakat förhöjda värden. Den komplexa fosfatbilden gjorde att inga områden kunde släppas utan utredningsgrävning. Utredningsgrävning har skett i 12 delvis sammanhängande områden. Den svagt kuperade topografin i kombination med långvarigt åkerbruk har skapat en komplex lagerbild då material successivt flyttats från höjdpartierna till de lägre belägna partierna. Mörkfärgade eventuellt naturliga lerlager i svackor och intill sjön komplicerar bilden ytterligare. Bilden från specialinventeringen av spridda lösfynd över stora ytor ersattes efter utredningsgrävningen av stora boplatsområden med spridda kulturlagerrester och anläggningar inom i stort sett samma områden. Inom några av dessa fanns även indikationer på järnframställning och gravar. De få daterande artefakterna pekade främst mot en datering till stenålder, medan intilliggande fornlämningar såsom skärvstenshög och gravar antydde datering till brons- och äldre järnålder.

I randzonen mot skogen i väster påträffades vid utredningsgrävningen lämningar från gårdstomten Falla, såsom kulturlager med slagg och rödgods, tre husgrunder varav en smedja, två källargrunder, en förhöjning med slagg, bränd lera och en bottenskålla (eventuellt en ässja) samt en stensatt grop (eventuellt en brunn). Utanför vägsträckningen, främst norr om huslämningarna låg även ett område med röjningsrösen av ålderdomlig karaktär.

		198		Skävi		220-06000-95		421-3925-1995		UV Örebro		Helmut Bergold		1995		950814-950817		arkeologisk förundersökning		boplats		odaterat				I samband med planerad kurvrätning längs västra stambanan mellan Hallsberg och Laxå genomfördes en arkeologisk förundersökning av raä 240 i Viby sn, Närke. Inom exploateringsområdet påträffades ett 3100 m2 stort område med boplatslämningar i form av härdar, stolphål och gropar. Boplatsområdet var kraftigt skadat av åkerbruk.

		199		Skävi		220-03446-95		421-2876-1995		UV Örebro		Sofia Andersson		1995		950530-950710		särskild utredning		boplats		odaterat				Vid en arkeologisk utredning inför en kurvrätning av järnvägen vid Bulltorp i Närke framkom en förhistorisk boplats. I utredningsschakten påträffades två härdar och ett stolphål.

		200		Vretstorp		220-00363-94		421-3580-1994		UV Stockholm		Ann Luthander		1994		940405-940408		särskild utredning		boplats, boplatsläge, väglämningar, bebyggelselämning, murar		järnålder, nyare tid				En utredning genomfördes med anledning av planerad omläggning av väg 517 genom Vretstorp. Vägens sträckning ligger i anslutning till Snavlundaåsen, på Närkeslättens sydligaste del samt i delvis villabebyggd nordsluttande skogsmark. Nivåerna varierar mellan 65 och 120 meter över havet. Utredningsområdet genomskärs av järnvägen i randen mellan slätt och skog. 

I områdets sydligaste del påträffades två äldre vägsträckningar, vilka idag syns som hålvägar. Vägarna är belagda i kartmaterial från 1800-tal. Här finns även en möjlig källargrund. I den nu igenlagda åkermarken i områdets norra del framkom boplatslämningar under ploglagret, intill två tidigare kända domarringar och ett gravfält. Boplatslämningarna utgjordes av 5 härdar/härdbottnar, 3 stolphål, 2 mörkfärgningar, 2 gropar och en stenkonstruktion. Utanför undersökningsområdets sydligaste del kvarligger ett boplatsläge.

		201		Odensvi, Frotorp		220-05532-94		421-3619-1994		UV Stockholm		Olof Pettersson		1994		940501-940901		särskild utredning		bytomt, boplatser, platser för härd, grav (röse)		bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid		bränt ben (människa), bränd lera, slagen flinta, slagg		Arkeologisk utredning inför omläggning av vägnät vid Vretstorp i Närke. Sedan tidigare fanns en registrerad fornlämning inom exploateringsområdet, Odensvi bytomt (raä 33:1). Vid utredningen tillkom två förhistoriska boplatser (raä 33:2 och 237), rest av röse (raä 238) samt två platser med ensamliggande härdar (raä 235 och 236).

		202		Odensvi		220-01529-94				UV Stockholm		Olof Pettersson		1994		940425-940517		särskild utredning		boplats		bronsålder, järnålder				Med anledning av planerad byggnation vid Odensvi genomfördes en arkeologisk utredning av de bägge ytor som angetts som tänkbara exploateringsområden. Bägge områdena var belägna i kraftigt kuperad och delvis skogbevuxen terräng. Utredningen påvisade en förhistorisk boplats (raä 234) vid det norra alternativet. Boplatsen är belägen på en flack platå omgiven av uppskjutande bergpartier i öst och väst. Här finns också lämningar efter torpbebyggelse. På det södra området framkom inga fornlämningar.

		203		Odensvi, Frotorp		220-07147-94		421-4459-1994		UV Stockholm		Olof Pettersson		1994		940718-940818		särskild undersökning		bytomt, boplatser, grav		bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid		förhistorisk keramik, bränd lera, vävtyngd, slagg, yngre rödgodskeramik, järnföremål (spik, knivblad, söm)		I samband med ombyggnaden av E20 förbi Vretstorp i Viby socken kommer det lokala vägnätet att läggas om. Dessa arbeten berör delar av två förhistoriska boplatser (raä 33:2 och 237), rest av röse (raä 238) samt delar av Odensvi bytomt (raä 33:1). Samtliga berörda områden ligger omedelbart norr om Västra stambanan.
 
Odensvi omnämns första gången i det skriftliga materialet år 1385. De delar av bytomten som berördes av vägbygget ligger norr om och nedan impedimentet där dagens bebyggelse samt äldre husgrunder och terrasser återfinns. Enstaka stenkoncentrationer inom planerat vägområde tyder dock på att det funnits någon form av bebyggelse även här. Likaså har det ställvis tunna matjordstäcket i den östra delen bidragit till att de konstruktioner som funnits till största delen förstörts i samband med att marken brukats. I matjorden påträffades bland annat keramik (yngre rödgods) och spik. Bytomtsområdet överlappar i väster delar en förhistorisk boplats (raä 33:2). Här dominerade dock det förhistoriska inslaget med ett drygt 200 m2 stort sammanhängande kulturlager innehållande rikligt med skärvsten. I och i anslutning till lagret fanns härdar, gropar och stolphål. De senare har med största sannolikhet ingått i någon form av bebyggelse. Boplatsen begränsades mot väster av en bäckravin och även här påträffades kulturlager med inslag av skärvsten. Det skilde sig från det förra kulturlagret genom att det innehöll stora mängder förhistorisk keramik.

Fornlämning raä 238 utgjordes av en grav, rest av röse, ca 10x3 m stort och l m högt. Konstruktionen var täckt av röjningssten och under dessa framträdde en jämn, välvd stenpackning. I rösets förmodade mittpunkt påträffades brända ben och förhistorisk keramik i bottenskiktet. På boplatsen raä 237 dokumenterades ett knappt tjugotal anläggningar i form av gropar, stolphål och härdrester. Inga fynd eller kulturlager påträffades.

		204		Odensvi		220-005541-94				UV Stockholm		Olof Pettersson		1994		940608-940608		arkeologisk förundersökning		boplats		bronsålder, järnålder		bränt ben		Inför omläggningar av det lokala vägnätet mellan Vallby trafikplats och Vretstorp genomfördes en förundersökning av en förhistorisk boplats. Inom förundersökningsområdet påträffades ett knappt tiotal anläggningar i form av gropar, härdgropar och stolphål. I anslutning till anläggningarna framkom flera sönderplöjda mörkfärgningar som utgjorde rester av anläggningar. De senare visade att det funnits betydande lämningar efter boplatsen men att det mesta förstörts genom det intensiva jordbruk som bedrivs inom området. I den utredning som föranledde förundersökningen nämns förutom boplatsen även en stensättning, den senare visade sig dock vara en recent stenfylld grop. Det ansågs inte föreligga några behov av fortsatta arkeologiska undersökningar.

		205		Odensvi		220-01978-94		421-1489-1994		UV Stockholm		Olof Pettersson		1994		940413-940422		särskild undersökning		boplats		bronsålder, järnålder		brända djurben		Inför planerade omläggningar av det lokala vägnätet runt Odensvi och uppförandet av en ny vägbro över Västra stambanan berördes delar av förhistorisk boplats, raä 203 i Viby socken. I en svag västsluttning i anslutning till gården Övre Odensvi påträffades ett knappt femtiotal anläggningar. Vanligast var stolphål följt av gropar och härdar. Anläggningarna låg huvudsakligen koncentrerade till en stenröjd och relativt flack yta. Ett visst mönster kunde urskiljas för några av stolphålen, dessa föreföll ha ingått i någon form av inhängnad.

		206		Gropbron		220-5575-92		5816/92		UV Stockholm		Helmut Bergold, Annika Grälls		1993		930405-930413, 930422		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning, agrar lämning, boplats, järnframställningsplats		stenålder, nyare tid		slagen kvarts, yngre rödgodskeramik		Med anledning av planerad ny sträckning för E20 utfördes en förundersökning av raä 81, Viby sn. Inom fornlämningen finns både bebyggelselämningar från nyare tid, en stenåldersboplats samt ett läge för järnframställningsplats. Vid undersökningen grävdes maskinschakt på 5 000 m2 inom exploateringsområdet (15 000 m2), varvid anläggningar som härdar, mörkfärgningar, och sotfläckar framkom. Enstaka fynd av slagen kvarts och yngre rödgods påträffades också. Vid sidan av förhistoriska lämningar undersöktes en åkeryta med begränsningar och röjningsrösen från nyare tid. Samtliga bebyggelselämningar från nyare tid låg söder om exploateringsområdet.

		207		Markatorp, Frotorp		220-3187-93		3209/93		UV Väst		Jörgen Streiffert		1993		930816-931013		särskild undersökning		boplats		mesolitikum, neolitikum, bronsålder, järnålder		flintavslag, keramik		Med anledning av att ny sträckningen för väg E20 skar genom fornlämning raä nr 223, ett boplatsområde, utfördes en arkeologisk slutundersökning. Vid undersökningen påträffades flera stolphål, samtliga gav intryck att vara rester från hägnader eller spår av enklare stallkonstruktioner. En ca 3 m lång, 2 m bred och 0,26 m djup nedgrävning med två något snedställda stolphål, ett i vardera långsida, och en intilliggande 0,5 m i diameter och 0,5 m djup grop låg invid en sådan konstruktion. Möjligen härrör den större nedgrävningen från en enklare huskonstruktion, t. ex. ett grophus. Inga fynd gjordes inom eller invid dessa konstruktioner. De enda fynd som gjordes var på och invid en drumlin. Enstaka flintavslag och fragmentariska keramikbitar av förhistoriskt slag påträffades huvudsakligen i en äldre markyta på drumlinens östsida. Kring drumlinens krönläge registrerades även flera härdar.

		208		Odensvi		220-5593-93		4819/93		UV Stockholm		Ann Luthander		1993		930916-930917, 931005-931006		särskild utredning		boplatser, bytomt, gravar (stensättningar), grop, väglämningar, bebyggelselämningar, järnväg, fyndplats		neolitikum, bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid				En utredning genomfördes med anledning av planerad ny lokalväg och överfart över järnvägen i samband med den nya sträckningen av E20. Inom utredningsområdet var tidigare ett gravfält och en fyndplats för skafthålsyxa registrerade. Vid utredningen påträffades ytterligare fyra boplatser i åkermark med kulturlager/odlingslager samt härdar och mörkfärgningar, alternativt lösfynd av bl a slagg. Lokalerna kan utgöra delar av samma fornlämningskomplex. Därutöver framkom även en bytomt, några möjliga stensättningar och sentida lämningar som vägsträckningar och husgrunder.

		209		Odensvi		220-5593-93		4819-93		UV Stockholm		Olof Pettersson		1994		940420-940420		särskild utredning		boplats, grav (stensättning)		bronsålder, järnålder				Inför omläggningar av det lokala vägnätet runt Odensvi genomfördes en arkeologisk utredning, som komplement till tidigare genomförd utredning i området. Utredningen visar att boplatsen raä 232 sträcker sig in i exploateringsområdet. Här påträffades också en stensättning (grav), ca 2x2 m stor. Äldre kartmaterial visar att det funnits ytterligare rösen inom området.

		210		Skävi, Vreten		220-3187-93		3209/93		UV Väst		Magnus Stibéus		1993		930618-931018		särskild undersökning		gravar (stensättningar), boplats, röjningsrösen, järnframställningsplats		äldre järnålder, yngre järnålder		ben från människa och djur, pärlor, kamfragment, spelpjäser, nitar, broddar, hängen, eldstål, en armring		Arkeologisk undersökning genomförd med anledning av utbyggnad av E20, sträckan Sandstubbetorp-Lybby, i Hallsbergs kommun. Undersökningsområdet omfattade krönet, samt väst- och östsluttningarna, i södra delen av en kraftigt markerad nord-sydlig höjdrygg. Ytan har nyttjats som åkermark.

Sammanlagt avbanades en 11000 m2 stor yta. Drygt 40 brandgravar undersöktes inom ett cirka 50x50 meter stort område. Gravarna var belägna på krönet av höjden, samt framför allt i väst sluttningen. Flera av gravarna var skadade genom yngre odlingsaktiviteter. De bäst bevarade anläggningarna utgjordes av runda, cirka 5 meter stora, stensättningar. Benmaterialet innehåller ben från människa och djur, och har deponerats i såväl utspridda lager som i urnor. Den osteologiska analysen är ännu inte genomförd. Bland fynden märks ett stort antal pärlor, kamfragment, spelpjäser och cirka 200 metallföremål. De senare utgörs bland annat av nitar, broddar, hängen, eldstål och en armring. Utifrån fynden kan gravarna dateras till vendel-vikingatid.

Ett boplatsområde, cirka 60x50-80 m stort, undersöktes omedel¬bart väster om gravarna. Den undersökta boplatsytan omfattade cirka 400 anläggningar, bland annat stolphål till 6 eller 7 långhus, 75 härdar, samt diverse stolphål och gropar. Samtliga hus, utom ett, var orienterade i nord-syd. Endast husens takbärande stolpar återstod. Husen varierade i längd mellan cirka 15 och 30 meter. I söder utvidgades en cirka 700 m2 stor yta, eftersom tre av långhusen fortsatte utanför exploateringsområdet. Endast ett fåtal fynd gjordes inom boplatsen, varför dateringen än så länge är osäker. Vid förundersökningen daterades om¬rådet till äldre järnålder.
Området öster om höjdryggen innehöll endast ett fåtal anläggningar. Här undersöktes en välbevarad ugn för järn¬framställning samt 5 härdar.

		211		Västra Backa		220-3187-93		3209/93		Riksantikvarieämbetet		Ewa Ryberg		1993		930601-930630		särskild undersökning		boplats, slaggförekomst		stenålder, yngre bronsålder, äldre järnålder		kvarts, kvartsit, slagg, bränd lera, keramik		Inför utbyggnaden av E20, Sandstubbetorp - Lybby genomfördes en undersökning av ett förhistoriskt boplatsområde. Fornlämningen registrerades vid den föregående utredningen och begränsades vid förundersökningen 1992. Undersökningsområdet ligger på norra delen av en nord-sydlig höjdsträckning strax norr om Västra Backa gård och utgörs av odlad mark.

Vid undersökningen avbanades en yta om 8500m, varvid ett 40-tal anläggningar och ett antal mörkfärgningar framkom. Bland anläggningarna dominerar härdar/härdrester (24 st), i övrigt påträffades gropar, en kokgrop och rester av en järnframställningsugn. Något egentligt kulturlager kunde inte konstateras. Bland fynden kan nämnas kvarts/kvartsit, slagg samt fragment av bränd lera och keramik.

		212		Odensvi		220-3187-93		3209/93		UV Väst		Magnus Stibéus		1993		930916-931025		särskild undersökning		boplats						Arkeologisk undersökning inför utbygnad av E20 mellan Sandstubbetorp – Lybby. Undersökningsområdet utgjordes av en svag sluttning mot väster. Vid förundersökningen föregående år konstaterades boplatsrester inom området, vid den nu aktuella undersökningen påträffades emellertid inga förhistoriska lämningar.

		213		Falla		220-6010-93		5163/93		UV Stockholm		Annika Grälls, Helmut Bergold		1993		930816-930831		särskild undersökning		agrar lämning, gårdstomt, slaggförekomst		nyare tid		yngre rödgodskeramik, mynt, kritpipor, bryne		Med anledning av planerad omläggning av E 20 mellan Sandstubbetorp och Lybby, genomfördes en arkeologisk undersökning vid Falla. Exploateringsområdet ligger i brytningszonen mellan slätten och Tivedens skogsbygd på en höjd av 75 till 85 meter över havet. Den planerade vägsträckningen går tvärs över en moränbunden höjdrygg i nord-sydlig riktning, som begränsas av en förkastningsbrant i öster. Från branten utgår en sluttning som planar ut mot en angränsande åker. I väster, i en svag östsluttning, fanns inom exploateringsområdet det sentida torpet Falla.

Vid undersökningen av bebyggelselämningarna vid Falla (raä 227) registrerades rester efter två bostadshus, två uthus, två stensatta källare, en stenlagd gård/passage, en brunn och ett kulturlager. Rester efter en smedja med tillhörande slaggvarp fanns cirka 40 meter öster om bebyggelselämningarna. Norr om bebyggelseläget fanns ett cirka 10 hektar stort fossilt röjningsröse- och odlingslandskap (RAÄ 228).

Bebyggelseenheten Falla är känd från 1500-talets mitt. I de statliga jordeböckerna från åren 1556 och 1560 nämns bonden Ragvald i Falla. Namnet Falla anses ha med fällning av skog att göra och relateras ofta till svedjeodling. Namnet är förhållandevis vanligt i samband med den medeltida utmarkskolonisationen. Under 1500-talet utgjorde Falla kameralt sett en kronoutjord. Utjordarna har många gånger ett ursprung i medeltida ödeläggelser, vilket gör det sannolikt att även Falla kan ha ett medeltida ursprung.

		214		Gropbron		220-4576-93		4764/93		UV Stockholm		Britta Kihlstedt		1993		930603-930623		särskild undersökning		boplats, fossil åkermark, odlingsrösen		mesolitikum, sen medeltid, nyare tid		slagen kvarts, yngre rödgodskeramik, porslin, glas, slagg		Med anledning av planerad ny sträckning av E20 förbi Vretstorp genomfördes en undersökning av den norra delen av raä 81, belägen på och intill en mindre moränrygg, cirka 90 meter över havet. Den berörda delen av fornlämningen bestod av ett område med odlingsytor och röjningsrösen omedelbart norr om en bebyggelselämning med äldsta skriftliga belägg från 1597. Preliminära 14C-dateringar av lager vilka tolkas som härrörande från röjningsfasen antyder en första kolonisation av området under medeltid medan de äldsta fynden härrör från 1500-talets slut. Fynd av slagen kvarts visar att området också har utnyttjats under stenåldern. Lämningarna från denna tid visade sig dock till största delen vara förstörda av senare tiders odling varför en närmare datering än till mesolitikum inte är möjlig.

		215		Falla		220-5490-93		4798/93		UV Stockholm		Annika Grälls, Helmut Bergold		1993		930712-930813		arkeologisk förundersökning		agrar lämning, gårdstomt, slaggförekomst		nyare tid		yngre rödgods, mynt, kritpipor		Med anledning av planerad ändrad sträckning av E20 mellan Sandstubbetorp och Lybby genomfördes en arkeologisk förundersökning vid Falla. I den utredning som föregick förundersökningen konstaterades flera byggnadsrester, osäkerhet förelåg dock om det fanns ytterligare lämningar i området. Innan avtorvning var det mycket svårt att avgöra lämningarnas omfattning, då terrängen var stenbunden och dessutom hade varit beväxt med tät barrskog.

I samband med att undersökningsområdet banades av registrerades två bostadshus, två uthus, ekonomibyggnader, två stensatta källare, en lada, en förvaringsgrop, ett förråd/visthus, en stenlagd passage, en brunn samt en smedja. Utöver byggnadslämningarna fanns flera röjningsrösen inom området för gårdstomten. Röjningsrösena var i huvudsak koncentrerade till områdets östra och södra del och skiljde smedjan från övrig bebyggelse. Det är troligt att rösena har samband med etableringen i området då man stenröjt ytan inför bebyggelsens uppförande och anläggande av gårdsplaner. Bebyggelselämningarna kunde inte särskiljas stratigrafiskt, uppdelningen i ett yngre och äldre skede bygger uteslutande på det fyndmaterial som påträffades i och i direkt anslutning till anläggningarna. För ekonomibyggnaderna, förvaringsgropen och ladan kunde fastillhörighet inte fastställas.

		216		Sågebol		220-3187-93		3209/93		UV Stockholm		Britta Kihlstedt		1993		930426-930604		särskild undersökning		boplats		mesolitikum, yngre bronsålder, äldre järnålder		yngre rödgodskeramik, bränd lera, grönstensyxa, slagen kvarts, slagg		Med anledning av planerad ny sträckning av E20 förbi Vretstorp utfördes en undersökning av den norra delen av raä 214, Viby socken. Fornlämningen är belägen på en mindre uppodlad moränhöjd, 62-65 meter över havet, omgiven av flack åkermark som tidigare var kärr. Inom undersökningsytan (5000 m2) framkom boplats- och järnframställningslämningar i form av härdar, gropar och linser, ett fåtal ugnar samt enstaka stolp- och pinnhål. Anläggningarna kan preliminärt dateras till yngre bronsålder - äldre järnålder. Dessutom hittades en trindyxa och ytterligare ett slipat redskap av grönsten samt mindre mängder slagen kvarts, vilket visar att området utnyttjades också under mesolitikum.

		217		Skävi, Vreten		220-3187-93		3209/93		UV Väst		Magnus Stibéus		1993		930802-931007		särskild undersökning		boplats		järnålder		slagg, brända ben		Arkeologisk undersökningen föranled av utbyggnaden av E20 mellan Sandstubbetorp och Lybby. Undersökningsområdet är beläget på en svag förhöjning i åkermark. Sammanlagt avbanades en drygt 3600 m2 stor yta fördelade på två schakt. Vid undersökningen påträffades ett långhus, två ugnar för järnframställning, tio härdar, gropar och stolphål. Anläggningarna var koncentrerade inom en 30x70 m stor yta. Huset var cirka 12 m långt och orienterat nordväst-sydost. Fyndmaterialet utgjordes av slagg och brända ben. Området har preliminärt daterats till järnålder.

		218		Frotorp		220-3187-93		3209/93		UV Uppsala		Britta Rosborg, Thomas Eriksson, Dan Fagerlund		1993		930614-930910		särskild undersökning		boplats, agrar lämning		tidigneolitikum, yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder		keramik (trattbägarkeramik, ertebölle?keramik), flintföremål (tvärpilar, skrapor, spån, slipade yxor)		Med anledning av omdragningen av väg E20 genom Viby socken undersöktes ett ca 23500 m2 stort område i Frotorp.
Undersökningsområdet låg till största delen i flack föredetta åkermark ca 62 meter över havet, men centralt i området låg en drumlin vars högsta höjd var ca 69 möh. Väster om drumlinen påträffades en tidigneolitisk boplats med flera översandade och delvis bevarade kulturlager, l dessa lager påträffades ställvis rikligt med tidig trattbägarkeramik samt några skärvor som har stora likheter med Erteböllekeramik. l lagren framkom även flera flintföremål såsom tvärpilar, skrapor, spån och fragment av slipade yxor. l samma område påträffades också spår av två 7-12 m långa hus/hyddkonstruktioner.

Öster om drumlinen påträffades tre slagplatser för flinta samt flera anläggningar som inte närmare kunnat funktionsbestämmas, men som vittnar om en förhistorisk aktivitet även i detta område.

Längs drumlinens sluttningar framkom under den nutida åkermarken ett 0,45 ha stort förhistoriskt odlingssystem med od!ings-/röjningsrösen och stensträngar. Troligtvis härrör dessa från terrasserade åkrar som stratigrafiskt kan dateras till förromersk/romersk järnålder.

		219		Brånntorp		220-3187-93		3209/93		UV Stockholm		Helmut Bergold		1993		930503-930703		särskild undersökning		boplats, husgrund, järnframställningsplats, lertäkt		neolitikum, äldre järnålder, nyare tid		kvartsavslag, flintavslag, bränd lera, slagg, järnföremål, yngre rödgods.		Arkeologisk undersökning genomförd med anledning av den planerade ombyggnaden av E20. Undersökningsområdet utgörs av smärre höjdpartier som omges av erosionsbranter. Området delades in i två delytor -  A och B. Inom område A påträffades 82 anläggningar, bland annat härdar, kokgropar, stolphål, gropar och järnframställningsugnar. Utöver anläggningar fanns också partier med ett fyndförande kulturlager. Fynden utgjordes i huvudsak av kvarts, främst avslag men även kärnor.

Inom område B påträffades rester av en järnframställningsplats med ett tiotal ugnar för järnframställning, smideshärdar och lertäktsgropar. I övrigt påträffades 275 anläggningar, däribland härdar, stolphål, och gropar. Område B innehöll även två sentida lämningar, en husgrund och en brunn. Husgrunden har tolkats som en tvättstuga eller linbastu. Tillsammans med en smedja som undersöktes under förundersökningen har de sentida lämningarna tolkats höra till Skävi bytomt som omnämns första gången 1357.

		220		Skävi		220-3187-93		3209/93		UV Uppsala		Jenny Holm, Malin Gustafsson		1993		930601-930310		särskild undersökning		boplats, järnframställningsplats, grav (stensättning)		neolitikum, bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid		glaspärlor, keramik, glättsten, eldslagningssten, löpare, knackstenar, avslag av flinta, kvarts och kvartsit, slagg, bränd lera, brända och obrända ben, trä, kritpipa, spik		Med anledning av utbyggnad av E20 till motorväg undersöktes en del av en boplatsyta vid raä 222, Viby socken. Fornlämningen bestod av boplatslämningar i åkermark och av en järnframställninsplats. Boplatsen låg i den småkuperade terrängen strax söder om Vibysjön, med järnframställningsplatsen förlagd till stranden av en mindre vik.

En 36 000 m2 stor yta banades av med maskin. De då påträffade anläggningarna var av de för fornlämningstypen karakteristiska; härdar, stolphål, avfallsgropar och ospecifiserade nedgrävningar. Boplatsen uppvisade en tydlig struktur med två mindre enheter belägna på varsin moränkulle. Den östliga enheten bestod av ett härdområde och rester efter hägnadssystem. I det anläggningstäta delen vid härdområdet och hägnaderna påträffades en mängd små avslag av varierat stenmaterial i en större nedgrävning. Den västra enheten karakteriserades av lämningar efter fyra långhus. Bland anläggningarna märks en större nedgrävning som innehöll en del keramik, en glättsten och ett större, oidentifierat föremål av bränd lera. Mellan de båda anläggningstäta enheterna fanns spridda härdar och nedgrävningar.

I undersökningsområdets lägre liggande del påträffades två vattenhål eller grunda brunnar som innehöll bevarade rester av trä. I det lågt liggande området fanns även resterna av en stensättning med brandgrop. På järnframställningsplatsen fanns fem ugnar av schakt-och/eller gropugnstyp.

		221		Sågebol		220-5575-92		5816-92		UV Stockholm		Roger Edenmo		1992		920610-920618		arkeologisk förundersökning		boplats, gravar		stenålder, yngre bronsålder, järnålder		slagen flinta, slagen kvarts, järnföremål, slagg		Med anledning av ombyggnad av E20 utfördes en förundersökning av en del av en boplats belägen på en liten moränhöjd. Höjden, som är uppodlad, ligger 62-65 meter över havet och omges av flack uppodlad torvmark. Inom exploateringsområdet (7 500 m2) drogs vid förundersökningen ett antal schakt på sammanlagt 1 400 m2, i vilka framkom 83 konstruktioner i form av stolphål, gropar, härdar samt kulturlager.

		222		Västra Backa		220-5575-92		5816/92		UV Stockholm		Roger Edenmo		1992		920624-920707		arkeologisk förundersökning		boplats		stenålder, yngre bronsålder, äldre järnålder, nyare tid		slagen kvarts, förhistorisk keramik, järnföremål, slagg, yngre rödgodskeramik		Med anledning av ombyggnad av E20 utfördes en förundersökning av en del av en boplats vid Västra Backa. Boplatsen är belägen i norra delen av en drumlin samt på de lertäckta sluttningarna väster och nordöst om denna, mellan 64-72 meter över havet. Exploateringsområdet omfattade ca 13 000 m2 och vid förundersökningen drogs ett antal schakt på sammanlagt 2 450 m2, i vilka framkom 65 konstruktioner i form av stolphål, gropar och härdar samt kulturlager.

		223		Vallby, Frotorp		220-5575-92		5816/92		UV Stockholm		Roger Edenmo		1992		920708-920717		arkeologisk förundersökning		boplats		tidigneolitikum, nyare tid		flintavslag, slagen kvarts och kvartsit, mynt (1700-tal?), rödgodskeramik (BII:4)		Med anledning av ombyggnad av E20 utfördes en förundersökning av en del av en boplats belägen i en svag västsluttning, med en naturlig terrass i väster. Området utgörs av åkermark och ligger 67-68 meter över havet. Inom exploateringsområdet (8 000 m2) upptogs ett antal schakt på sammanlagt 2400 m2, i vilka 35 anläggningar i form av gropar och stolphål framkom. Inom undersökningsområdets östra del framkom ett osäkert kulturlager, som möjligen har samband med ett torpläge strax norr om undersökningsområdet.

		224		Frotorp		220-5575-92		5816/92		UV Stockholm		Katarina Appelgren		1992		920609-920818		arkeologisk förundersökning		boplats, järnframställningslämningar		tidigneolitikum, yngre bronsålder, äldre järnålder, medeltid?		keramik (bl.a. trattbägarkeramik), kvarts- och flintavslag, bränd lera, slagg (bl.a. bottenskållor), yngre rödgodskeramik och brända ben		Med anledning av ombyggnad av E20 förundersöktes raä 220. Fornlämningen är belägen på en markerad drumlin och den plana marken öster och väster om denna, 61-68 meter över havet. Området utgörs av åker samt hagmark.

Inom exploateringsområdet upptog fornlämningen en yta av ca 55 000 m2. Vid förundersökningen undersöktes ca 7 000 m2, varvid kulturlager, spridda fynd och ett 60-tal anläggningar framkom. Kulturlager förekom främst på drumlinens sluttningar. I anslutning till, över och under kulturlagret (sammanlagt en yta av ca 14 000 m2) framkom ett flertal anläggningar av boplatskaraktär, bland annat stolphål och härdar.

I områdets västra del (plan åkermark) framkom ett ca 150 m2 stort område med trattbägarfynd och ett ca 100 m2 stort område med en koncentration av lågteknisk slagg. Intill slaggkoncentrationen framkom stolphål. I fornlämningens västra begränsning påträffades ställvis (sammanlagt inom ca 90 m2) ett fyndförande grått, sandigt gruslager med riklig förekomst av brända ben, bränd lera och sintrad lera/keramik.

		225		Brånntorp, Skävi		220-5575-92		5816/92		UV Stockholm		Helmut Bergold		1992		920609-920818		arkeologisk förundersökning		boplats, agrar lämning, bebyggelselämning, gravar, by/gårdstomt		mesolitikum, tidigneolitikum, bronsålder, äldre järnålder, yngre järnålder, nyare tid		slagen kvarts, kvartsit och flinta, slagg, rödgodskeramik, fajans, skaft av kritpipor, spikar, hästskosömmar, fragmentariska järnföremål, brända och obrända ben		Med anledning av planerad ny sträckning av E20 genomfördes en förundersökning av boplatsen raä 222, Viby socken. Den berörda ytan uppgår till ca 76 000 m2, varav drygt 9300 m2 undersöktes genom schaktgrävning med maskin. Området ligger på en höjd av ca 65 meter över havet och består av åkermark med svagt markerade, mindre höjdryggar. 

Inom området framkom en stor mängd anläggningar, varav en del undersöktes och tolkades som härdar, stolphål samt brunnar. Fynd av slagen kvarts, kvartsit och flinta tyder på att området har utnyttjats redan under stenålder. C14-dateringar från härdar och stolphål har givit dateringar till tidineolitikum, bronsålder, äldre järnålder samt yngre järnålder.

Förutom dessa boplatsindikerande anläggningar framkom även en smedja, sannolikt från 1700-talet, och spår av äldre odlingsytor. I den norra kanten av det gamla bytomtsläget vid Skävi framkom kulturlager, med fynd av bland annat slagg, kritpipor, rödgods, fajans och glas.

		226		Markatorp		220-5575-92		5816/92		UV Stockholm		Leif Grundberg		1992		920609-920707		arkeologisk förundersökning		boplats		tidigneolitikum, äldre järnålder, nyare tid		flinta, kvarts, slagg, förhistorisk keramik, yngre rödgods, järnfragment, järnspik		Arkeologisk förundersökning föranledd av bygget av ny E20 genom Viby socken. Exploateringsområdet är beläget 61-68 meter över havet och består dels av en svagt markerad höjdrygg, dels av plan mark intill den förra. Hela området är uppodlat. Omkring 4300 m2 av den totalt 30 000 m2 stora undersökningsytan undersöktes med sökschakt vid förundersökningen.

I områdets östra del och i dess mitt finns kulturlager på upp till 0,20 m, i den västra delen är de ej lika kraftiga. Av de cirka 200 anläggningar som påträffades har ett urval snittats och tolkats som stolphål och härdar. Anläggningarna är jämnt fördelade över hela området, utom i den östra delen där det finns några ytor utan anläggningar.

		227		Västra Backa		220-5575-92		5816/92		UV Stockholm		Roger Edenmo		1992		920618-920624		arkeologisk förundersökning		boplats		stenålder, nyare tid		slagen bergart, järnföremål, stengods, brända ben		Med anledning av ombyggnad av E20 utfördes en förundersökning av en boplats belägen på en svag nordöst-sluttning med mo och lera, 66-76 meter över havet. Området utgörs av åkermark. Exploateringsytan omfattade 1500 m2, varav 700 m2 undersöktes fördelat på två schakt. Vid undersökningen framkom 22 svårbestämbara mörkfärgningar, vilka senare bedömdes vara naturbildningar. Fynd påträffades vid rutgrävning i ploglagret i den nordvästra delen av området. Den egentliga boplatsen bedöms ligga direkt nordväst om undersökningsområdet.

		228		Skävi		220-5575-92		5816/92		UV Stockholm		Roger Edenmo		1992		920810-920818		arkeologisk förundersökning		boplats		järnålder		slagg, bränd lera		Med anledning av ombyggnad av E20 utfördes en förundersökning av en boplats belägen på och omkring en låg moränhöjd, 63-64 meter över havet. Området består av åkermark. Inom exploateringsområdet som omfattade 9 000 m2 drogs vid förundersökningen ett antal schakt med grävmaskin på sammanlagt 845 m2. I schakten framkom 34 boplatskonstruktioner i form av gropar, stolphål och en osäker härd. Något kulturlager kunde ej konstateras.

		229		Vintrosa kyrka		225-02059-2000		423-2175-2000		UV Bergslagen		Annica Ramström		2000		000808-000810		särskild undersökning		gravar, kyrka		nyare tid, odaterat				I samband med installation av bergvärme i Vintrosa kyrka genomfördes en arkeologisk undersökning i form av en antikvarisk kontroll vid schaktningarna på kyrkogården. Schaktningsarbetena genomfördes på kyrkans västra och sydvästra sida samt fram till tornet. Schaktet som var cirka 10 meter långt och 0,6 meter brett innehöll åtta stycken intakta begravningar. Gravarna dokumenterades i plan men grävdes ej ut då det gick att genomföra bergvärmeinstallationen utan att gravarna berördes. Vid schaktningen intill kyrkans torn framkom kyrktrappans stenfundament. Fundamentet har tillkommit i samband med ombyggnaden av kyrkan åren 1824-1825 då det nya tornet byggdes. Delar av fundamentet kan dock härröra från en äldre konstruktion. Bland det stenmaterial som använts till fundament fanns huggen sten som troligtvis kommer från det medeltida kyrktorn som revs i samband med restaureringen på 1800-talet. Ingen utgrävning genomfördes i stenfundamentet.

		231		kvarteret Brandstationen		220-01202-2000		423-1142-2000		UV Bergslagen		Annica Ramström		2000		000522-000616		särskild undersökning		stadslager, husgrunder		nyare tid		keramik, kritpipor, mynt, glas och järnföremål		I samband med en nybyggnation av bostäder inom kvarteret Brandstationen, tomt nr 7, genomfördes en arkeologisk undersökning. Vid den förundersökning som genomfördes år 1999 hittades kulturlager med en sammansättning som gav en datering till 1600-1700-tal. Den ytan som kom att undersökas vid slutundersökningen sammanföll endast delvis med den yta som förundersökts.
Sammantaget avbanades en yta om 380 m2 med maskin. Inom ytan återfanns kulturlager från 1600-talet och framåt. Lagren var dels avsatta och dels påförda. Förutom kulturlagren hittades fyra, alternativt fem stycken husgrunder. Två av dessa husgrunder bedömdes härröra från åtminstone tidigt 1700-tal medan två av husgrunderna var yngre. Inom den avbanade ytan, i de äldre kulturlagren, hittades dessutom två stycken diken som bedöms vara tomtgränser. Liknande diken har återfunnits vid utgrävningarna inom kvarteret Brandstationen tomt nr 2. Fyndmaterialet bestod bland annat av avfall från en keramikverkstad där man tillverkat hushållskeramik och kakel. Keramikverkstaden har dock inte varit belägen inom det undersökta området men bör ha legat i dess närhet. Keramiken är inte analyserad och därmed inte heller daterad. I beskrivningen till Lagerholms karta från 1823 fanns en kakelmakare bosatt på, eller alldeles i närheten av det undersökta området.

		232		Kyrkogatan		220-08702-98		427-5615-1998		UV Bergslagen		Annica Ramström		1999		990310-990426		särskild undersökning		stadslager		nyare tid		keramik, framförallt BII:4, fajans, spik, järnfragment och glas		I samband med nedläggning av nya vatten- och avloppsledningar i Kyrkogatan, Örebro stad, genomfördes en arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning. Schaktningsövervakningen genomfördes på löpande räkning varvid arkeologisk översyn endast skedde efter der att de översta raseringslagren tagits bort.

I samband med tidigare arkeologiska undersökningar i kvarteret Prästgården, beläget öster om undersökningen i Kyrkogatan, framkom ett upp till 1,5 meter tjockt kulturlager som daterades till 1700-tal och framåt. I det 91 meter långa schaktet i Kyrkogatan fanns, under ett cirka l meter tjockt raseringlager, ett upptill 0,4 meter tjockt kulturlager av sandig silt innehållande tegel, ben, sot och kol. Lagret, som fanns i hela schaktet utom i ett 15 meter långt parti i mitten, har en samtida datering med kulturlagret i Prästgården. Inga konstruktioner påträffades i samband med schaktningarna.

		233		Örebro slott		220-00167-2000		423-00320-2000		UV Bergslagen		Helmut Bergold		2000		000327-000327		särskild undersökning		stenfundament		nyare tid		yngre rödgods		I samband med ombyggnaden i Örebro slotts nordvästra torns bottenvåning påträffades ett antal lagda stenar, vilket medförde att en särskild arkeologisk undersökning genomfördes. Undersökningen tog en dag i anspråk varvid ett parti om ca 2,5x2,5 meter frilades från fyllnadslager. Fyllnadslagret täckte en ca 1x3 meter stor stenläggning/fundament. Stenläggningen kan sättas i samband med det stenfundament som uppfördes i tornet från 1780-talet och ugör underlag eller sockel till detsamma.

		234		kvarteret Brandstationen		220-04962-99		422-2837-1999		UV Bergslagen		Annica Ramström		1999		990816-990820		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid				Inför en nybyggnation inom kvarteret Brandstationen, som är beläget inom Örebro stads fornlämningsområde, genomfördes en förundersökning av den aktuella tomten. Den totala förundersökningsytan uppgick till 1100 kvm. Inom ytan drogs sju stycken sökschakt, mellan 3 och 11 meter långa. Samtliga schakt grävdes i botten då inga konstruktioner hittades. I den nordvästra delen av undersökningsområdet fanns inget av arkeologiskt intresse bevarat på grund av djupschaktning inför byggandet av den brandstation som tidigare legat på tomten. I den sydöstra delen fanns däremot bevarade kulturlager. Kulturlagren som var mellan 0,2-0,4 meter tjocka hade en varierande sammansättning med en datering till 1600-1700-tal. Det äldsta kulturlagret, vilket var ett homogent sandigt siltlager med ett finfördelat fyndmaterial, har förmodligen utgjorts av odlingsjord för kålgårdar eller annan stadsrelaterad odling.

		235		Almby, Östra Mark		220-08765-99		422-6260-1999		UV Bergslagen		Barbro Hårding		1999		991110-991116		arkeologisk förundersökning		bytomt		nyare tid		yngre rödgods, järnföremål, kritpipsfragment		Arkeologisk förundersökning med anledning av byggande av parkeringsplats. Vid undersökningen påträffades ett kulturlager från 1600-/1700-talet, enstaka spridda gropar samt en brunn.

		236		Brickebacken-Lindbacken		220-9109-97		421-4172-1998		UV Bergslagen		Annica Ramström, Jenny Holm		1997, 1998, 1998		971208-991108 (sammanlagt två arbetsdagar)		antikvarisk kontroll		bergshistorisk anläggning		nyare tid		slagg, rödgods		På grund av att Telia ämnade byta ut äldre kabel mot ny gjordes en undersökning i form av antikvarisk kontroll dels i ett område med högliknande lämningar, dels i anslutning till ett par slaggförekomster. I området med högliknande lämningar gjordes inga iakttagelser av antikvariskt intresse. Vid slaggförekomsterna kunde konstateras att den äldre kabeln passerade igenom en av dessa och att det något väster om kabeln fanns rester av dels träskoning av en åfåra, dels en knuttimrad konstruktion. Dessa lämningar bör vara resterna av Älgskogens hammarsmedja som skall ha varit i drift på 1600-talet. Timmerkonstruktionerna har sannolikt bevarats eftersom de vanligtvis ligger under vatten. Vid tillfället för den antikvariska kontrollen var vattenståndet i Svartån ovanligt lågt.

		237		Örebro		220-3666-99		422-2245-1999		UV Bergslagen		Helmut Bergold		1999		990525-990528		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		keramik BII:4, stengods, fajans, glas, mynt, kritpipor, spik, järnföremål		En arkeologisk förundersökning genomfördes i kvarteret Tryckeriet, tomt 6 och 7, i Örebro i samband med ett planerat hotelbygge. Sex schakt grävdes, ett uppvisade rester av odling medan de övriga mot botten innehöll 0,2 - 0,3 m tjocka kulturlager som utifrån fyndmaterialet har daterats till perioden 1600-1700. Rester av en knuttimrad träkonstruktion påträffades i ett schakt medan ett annat innehöll en mycket vällagd och välbevarad kullerstensgata i närmast Ö-V riktning. I direkt anslutning till gatan fanns en husgrund med bevarad stensyll. I övrigt fanns i provundersökningsschakten diken, rester av träkonstruktioner och delar av stenläggningar eller stenpackningar.

		238		Nasta				3738/91		Riksantikvarieämbetet		Jan-Åke Ljung, Annika Grälls		1991		910805-910807		särskild utredning		stadslager		nyare tid, odaterat				Med anledning av planerad försäljning av Nasta gård utfördes en arkeologisk utredning för att konstatera eventuell förekomst av fornlämningar i anslutning till en förmodad medeltida del av befintlig byggnad.

Nasta kan beläggas i skriftligt material från 1476 och var en by fram till mitten av 1600-talet. Godset gavs av drottning Kristina till S. Bååth 1648 och har sedan dess bytt ägare ett antal gånger. Nuvarande mangårdsbyggnad är uppförd på 1790-talet, uthusen är av varierande ålder, de flesta yngre.

Vid utredningen påträffades endast lämningar från de i 1795 års brandförsäkringsprotokoll och senare redovisade, men numera nedrivna byggnader. Vid provstick väster om och i anslutning till en förmodat äldre stenhusdel i mangårdsbyggnadens norra del, kunde en kullerstensbelagd väg eller gårdsplan konstateras. Öster om denna stenhusdel påträffades upp till 0.5 meter tjocka kulturlager 0,4 meter under markytan. Kulturlagrens utbredning och datering är oklar.

		239		kvarteret Prästgården		220-2062-89		6948/90		Riksantikvarieämbetet		Jan-Åke Ljung		1991		910325-910412		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		yngre rödgodskeramik, porslin, kakel av glacerat rödgods, kritpipor		Arkeologisk förundersökning inför husbygge. Undersökningsområdet är beläget i kvarteret Prästgården omedelbart väster om Drottninggatan. Hela ytan har till strax före förundersökningen varit bebyggt av hus med källare. Enligt kartor från 1700 och 1800-tal utgjordes området vid denna tid i huvudsak av bakgårdar och trädgårdar. Den huvudsakliga bebyggelsen har legat koncentrerad till Drottninggatans omedelbara närhet.
 
Vid förundersökningen kunde sentida lämningar konstateras. En av dessa konstruktioner var en kullerstensbeläggning som bitvis anlagts direkt på orört åsmaterial och bitvis på ett påfört skikt mylla. Detta påförda skikt torde kunna kopplas till stenläggningens anläggningsskede och bör ha tjänat som utjämning av den ursprungligen något brantare åssluttningen. Stenläggningen kan föras till perioden före stadsbranden 1854, sannolikt 1700-tal och början av 1800-talet.

Vid förundersökningen syntes kulturlagrens utbredning begränsade till undersökningsområdets södra, mellersta och västra delar. Kulturlagren var upp till 1,5 meter tjocka, men endast 0,5 meter av dessa bedömdes vara avsatt i anslutning till bebyggelse. I nordöstra delen av undersökningsområdet saknades kulturlager, sannolikt på grund av utschaktningar för 1800-talsbebyggelse. Kulturlagren kan liksom konstruktionerna i övrigt dateras utifrån fyndmaterial till 1700-tal och senare.

		240		Engelbrektsgatan		220-01784-94		421-1325-1994		UV Stockholm/Örebro		Olof Pettersson		1994		940408-940411		arkeologisk förundersökning		stadslager		senmedeltid, nyare tid		djurben		Arkeologisk förundersökning i samband med reparation av fjärrvärmenät. Rörledningarna hade frilagts på en sträcka av ca 35 m in från korsningen med Köpmangatan och österut. Tidigare arkeologiska undersökningar på anslutande delar av Köpmangatan har visat på upp till 0,5 m kraftiga kulturlager med inslag av bebyggelselämningar. Dessa har som äldst daterats till 1300-talet.

Ostörda kulturlager, upp till 0,5 m kraftiga, dokumenterades utmed den södra schaktväggen. I dessa påträffades resterna av en stenläggning. Ovan dessa lager fanns omrörda kulturlager och fyllnadsmassor. I den norra schaktväggen återfanns endast ställvisa kulturlagerrester och då mot schaktets botten. Partierna i schaktets bägge ändar var kraftigt omrörda genom de kasuner som gjutits när ledningarna lagts ned.

		241		Fisktorget		220-06868-94		421-4304-1994		UV Stockholm		Olof Pettersson		1994		940816-940817		arkeologisk förundersökning		stadslager		senmedeltid, nyare tid		yngre rödgodskeramik, djurben		Arkeologisk förundersökning föranledd av markarbeten vid Fiskartorget. Fisktorget ligger inom det centrala medeltida stadsområdet och omedelbart söder om slottet och Svartån. Tidigare arkeologiska undersökningar inom angränsande partier har visat på kulturlager och bebyggelselämningar från hög/senmedeltid. Vid undersökningen dokumenterades upp till 1,7 m mäktiga kulturlager. Det övre skiktet utgjordes av raseringslager från 1854 års stadsbrand. Detta följdes av kalkbrukslager och ett grusblandat kulturlager. Under dessa bredde en stenläggning ut sig som bestod dels av kullersten (upp till 0,3 m), dels stenplattor (0,65x0,5 m). Här fanns också en stensatt ränna. Stenläggningen utgör troligen en del av en gata eller en gårdsplan. I anslutning till stenläggningen påträffades även grundstenar till en byggnad, Under delar av stenläggningen framkom ytterligare ett stenlagt parti. Ovan steril botten låg ett kulturlager med ett rikligt inslag av träflis och djurben.

Den övre stenläggningen kan preliminärt dateras till 1600-talet och de underliggande lagren som äldst till hög/senmedeltid, 1300/1400-talen. Bebyggelsens utbredning ned mot ån kunde inte fastställas då kulturlagren fortsatte utanför uppschaktad yta.

		242		Mora		220-540-93		1568/93		UV Stockholm		Annika Grälls, Helmut Bergold		1993		930204		arkeologisk förundersökning		grav, naturbildning, offerkast, recent sprängstenshög						Förundersökningen föranleddes av att vägverket avsåg räta ett mindre vägstycke i anslutning till raä 5 och raä 75 i Ödeby socken. Raä 5 utgjordes av tre stensättningsliknande lämningar, varav två berördes av vägens ändrade sträckning. Vid förundersökningen framgick att det var naturbildningar. Den tredje registrerade stensättningen låg med betryggande avstånd från exploateringen och undersöktes sålunda inte. Den kvarliggande eventuella stensättningen är delvis övertorvad, och består av en stenpackning med 0,2-0,4 meter stora stenar. För denna anläggning kvarstår fornlämningsskyddet. Raä 75 var registrerad som offerkast, vid undersökningen kunde det dock konstateras att det rörde sig om en en övertorvad sprängstenshög. Högen har troligen tillkommit i samband med anläggandet av väg 815.

		243		Sticklinge		220-6791-92		6838/92		UV Stockholm		Annika Grälls		1992		920818-920820		arkeologisk förundersökning		stensättning		järnålder, nyare  tid				Förundersökningen föranleddes av att vägverket avsåg att förbättra och i vissa avsnitt ändra vägsträckningen av väg 815.  Fornlämningen utgörs av två stensättningar och två offerkast. Det var dock endast en stensättning som berördes enligt exploateringsplanerna. Vid förundersökningen kunde konstateras att stensättningen var rund till formen, med en diameter på 4,5 meter. Stenpackningen utgjordes av 0,1-0,3 meter stora stenar. Dessutom fanns en gles kantkedja om 0,25-0,4 meter stora stenar. Stensättningen var anlagd direkt på moränmarken. För att fastställa offerkastens karaktär handtorvades en mindre yta, som sedan återställdes. För båda offerkasten kunde konstateras att de var uppbyggda i två omgångar, dels i botten en homogen stenpackning, dels ett ovanliggande skikt med sten och jord blandat. En rimlig tolkning torde vara att offerkasten ursprungligen varit stensättningar och ingått i järnålders gravfältet och sedan på grund av läget kommit att användas som offerkast.

		244		Sticklinge		220-6805-92		6868/92		UV Stockholm		Annika Grälls, Helmut Bergold		1992		920907-920914		särskild undersökning		stensättning		järnålder		brända ben, keramik		Bakgrunden till undersökningen var vägverkets beslut att lägga om väg 815 vilket innebar att vägen kom att dras rakt över fornlämning 7:4. Stensättningen var närmast rund, 4,5 meter i diameter och 0,3 meter hög. Den var flackt välvd samt överväxt av torv och mossa. Efter avtorvning framträdde en stenpackning av tätt liggande 0,1-0,3 meter stora stenar som omgärdades av en kantkedja av 0,02-0,05 meter tjockt brandlager. I brandlagret påträffades brända ben och keramik. Graven var anlagd på morän.

		245		kvarteret Brandstationen		220-07987-95		421-6165-1995		UV Örebro		Olof Pettersson		1995		951122-951204		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		djurben, glas (hushålls- och fönsterglas), kakel, keramik (fajans och yngre rödgods), spik		Inför en nybyggnation inom kvarteret Brandstationen i Örebro stad genomfördes en arkeologisk förundersökning. Undersökningsområdet ligger omedelbart väster om och nedan det åskrön där den medeltida staden legat. Under 1600- och 1700-talen kom områden väster och öster om åsen att tas i anspråk för bebyggelse. I den sydöstra delen av fastigheten påträffades upp till 1,2 m tjocka kulturlager inom en ca 370 m2 stor yta. Här framkom även en stenläggning och en brunn, men i övrigt inga spår av bebyggelse.

		246		Ormesta, Ekeby-Almby		220-02609-95		421-1595-1995		UV Stockholm		Sofia Andersson		1995				särskild utredning		boplats, sentida röjningsröseområde, plats för bebyggelselämning		nyare tid, odaterat		bränd lera		En arkeologisk utredning har genomförts inför anläggandet av en VA-ledning mellan Ormesta och Ekeby - Almby, Örebro, Närke. Vid utredningen framkom två lokaler av antikvariskt intresse. Båda platserna består av boplatsliknande lämningar i form av härdar. Vid den ena härden kom måttligt med bränd lera. Inom utredningsområdet i övrigt finns en milsten, en osäker stensättning, ett område med röjningsrösen samt en plats för en backstuga.

		247		kvarteret Brandstationen		220-09599-95		421-6218-1995		UV Örebro		Olof Pettersson		1996		960111-960131		särskild undersökning		stadslager		nyare tid		ben, bearbetat ben (avfall), ostronskal, fönsterglas, hushållsglas, spik, kritpipor, keramik (yngre rödgods, fajans), slagg		Inför en nybyggnation inom kvarteret Brandstationen i Örebro genomfördes en särskild arkeologisk undersökning av kulturlager från efterreformatorisk tid. Undersökningen genomfördes vintertid, under en period med stark kyla, varför arbetet bedrevs i tält vilket begränsade dokumentationsmöjligheterna. 

Totalt berördes ett ca 370m2 stort område med upp till 1,2 m tjocka kulturlager från 1854 års stadsbrand och ned till de äldsta lagren från skiftet 1500/1600. Vid undersökningen schaktades kulturlagren från 1700- och 1800-talen bort med grävmaskin. Därefter genomgrävdes delar av de äldsta kulturlagren (1600-tal) för hand varvid ett rikhaltigt fyndmaterial tillvaratogs, bland annat keramik (yngre rödgods). I kulturlagren förekom också stora mängder djurben (slaktavfall). Ett fåtal ben var bearbetade och kan utgöra avfall efter hantverk. Kulturlagrens Sammansättning inom området varierade kraftigt. Nedgrävt i bottenleran fanns ett dike samt gropar. Diket kunde följas upp genom kulturlagren i flera faser ungefär till skiftet 1700/1800. Kulturlagrens varierande sammansättning kan tillsammans med diket eventuellt återspegla en äldre tomtstruktur. Det finns omnämnt i litteraturen att det funnits kålgårdar i områdena direkt utanför den dåvarande stadsbebyggelsen. Troligen har det undersökta området utnyttjats för någon form av odling innan det bebyggdes under 1700/1800-talen.

		248		Hjälmarsberg		220-05999-95		421-3922-1995		AU Örebro		Annika Grälls		1995				arkeologisk förundersökning		boplats		odaterat		kvartsavslag, yngre rödgods		Med anledning av en planerad exploatering i form av en VA-ledning mellan Ormesta och Ekeby-Almby kom två fornlämningar att beröras - raä192 och raä 193 i Örebro socken. Fornlämningarna framkom i samband med den särskilda arkeologiska utredning som gjordes under våren 1995 (dnr 421-1595-1995). Vid förundersökningen påträffades en härd och en mörkfärgning vid raä 192. Vid raä 193 framkom en härd.

		249		Tryckeriet						UV Stockholm		Annika Grälls		1995		950515-950523		arkeologisk förundersökning		stadslager, bebyggelselämning		nyare tid		islägg, skodelar, laggkärlsrester, ben och yngre rödgodskeramik		Arkeologisk förundersökning av lämningar som framkommit i samband med markarbeten som pågick i Odd Fellow’s källarlokaler. Vid den föregående besiktningen var en stenläggning i den västligaste källarlokalen synlig. Stenläggningen var delvis borttagen i lokalens sydvästra del och där hade underliggande kulturlager blottlagts. I det till synes intakta kulturlagret framkom rester av en träkonstruktion. I den mellersta källarlokalen fanns under golvbeläggningen ett 0,05-0,10 meter tjockt raserings-lager och därunder till synes ostörda kulturlager. I den östligaste delen av källarlokalen var inga kulturlager eller andra lämningar synliga. Efter utförd besiktning avbröts markarbetena och UV föreslog att en förundersökning skulle göras.

Syftet med förundersökningen var i första hand att sätta kulturlager och bebyggelselämningar i relation till det medeltida dito som påträffades vid undersökningar gjorda i angränsande områden, främst kvarteret Tryckeriet 10 (undersökt 1988) och kv Bromsgården (undersökt 1978). För detta ändamål var en uppfattning om kulturlagrens tidsinnehåll och fyndmaterialets karaktär av intresse. Vidare ansågs det vara möjligt att studera i vilken omfattning kulturlagren hade störts eller påverkats av källarbygget samt att jämföra bevarandeförhållandena med kulturlager i andra områden. Dessa uppgifter skulle i sin tur ligga till grund för en kostnadsberäkning av en eventuell slutundersökning.

I samband med förundersökningen grävdes tre schakt (1x2 meter). Schakten lades jämt fördelat över hela exploateringsytan och handgrävdes lagervis. Kulturlagrens mäktighet uppgick till en meter. I kulturlagret syntes tydliga skiktningar. I de två östligaste schakten påträffades överst ett omrört skikt som möjligen kan sättas i samband med anläggandet av källaren. Skiktet saknades i det västligaste schaktet, men motsvarades här av den tidigare beskrivna stenläggningen. Någon egentlig kronologisk koppling här emellan tillät emellertid inte den begränsade förundersökningen.

Under dessa övre skikt framträdde i västra delen en syllstensrad. I det mellersta schaktet påträffande rester av ett spisfundament, samt delar av en vägglinje. I det östligaste schaktet kunde inga konstruktionsdetaljer iakttagas. Genomgående fanns medeltida kulturlager under dessa lämningar. Endast i den västligaste delen kunde bebyggelserester i form av en gärdesgård/hägnad och en husgrund konstateras. Att bebyggelselämningar inte kunde fastställas i övriga schakt och de 4-5 underliggande lagren, kan bero på att endast en mycket begränsad del av schakten grävdes till orörd nivå, sammantaget ca en kvadratmeter.

Det fyndmaterial som påträffades domineras av skodelar, laggkärlsfragment och ben. Endast i de övre lagren kunde keramik konstateras, främst yngre rödgods. Någon mer detaljerad datering av de olika lagren kan ännu inte presenteras och inga dendrokrono-logiska dateringar av vedpreparat har i skrivande stund genomförts. Utifrån skomaterial, förekomst av islägg etc, torde emellertid de övre medeltida lagren härröra från 1300-tal.

		250		Universitetet		220-03098-95		421-2048-1995		UV Stockholm		Annika Grälls		1995		950425-950428		arkeologisk förundersökning		bytomt		nyare tid		yngre rödgodskeramik, fajans och järnföremål		Med anledning av planerad vägbyggnation i området för Tybble bytomt genomfördes en förundersökning. Namnet Tybble omnämns i det skriftliga källmaterialet första gången 1291. På 1767 års storskifteskarta över Tybble by kan fem tomtfigurationer urskiljas där tomtstrukturen antyder att det varit en radby. Exploateringen skulle, enligt äldre kartmaterial, beröra bytomtens sydvästra hörn.
Vid förundersökningen framkom kulturlager vars mäktighet uppgick till 0,1 m. I kulturlagret påträffades fynd av yngre rödgods, fajans och järnföremål. Tidsmässigt torde fynden härröra från 1600 - 1700-tal. I exploateringsområdets södra del framkom en recent husgrund med tillhörande odlingsyta.

		251		kvarteret Köping-Hult		220-7459-98		426-04891-1998		UV Bergslagen		Helmut Bergold		1998		981123-981125		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		ben, keramik och trärester		I samband med nybyggnation inom kvarteret Köping-Hult, Olaus Petri 3:25 i Örebro stad genomfördes en förundersökning på den aktuella tomten. Den totala exploateringsytan uppgick till 240 m2, inom denna tre stycken sökschakt. I schakten återfanns förutom kulturlager resterna efter en recent smedja. Lagerbilden var relativt enhetlig i samtliga schakt. Under ett cirka 1,8 meter tjockt lager av påfyllnadsmassor fanns ett 0,10 meter tjockt lager som representerade den ursprungliga marknivån, under detta fanns ett 0,30 meter tjockt lager av infiltrerad lera med ben, keramik och trärester, detta i sin tur vilade på orörd lera. Infiltrationslagret daterades till sent 1600-tal -1700-tal. Ett av schakten innehöll ett mer sammanhängande kulturlager som daterades till samma tidsperiod. I kulturlagret och infiltrationslagret hittades fyra stycken anläggningar i form av avfallsgropar.

		252		Universitetet		220-03025-95		421-2011-1995		UV Stockholm		Olof Pettersson		1995		950101-950329		särskild utredning								Arkeologisk utredning inför uppförandet av nya studentbostäder vid Högskolan i Örebro. Området ligger intill Enbuskabacken (raä 19), ett av Örebro läns största järnåldersgravfält. Utredningen visade inte på några fornlämningar inom exploateringsområdet

		253		Köpmangatan		220-01784-94				UV Stockholm/Örebro		Olof Pettersson		1994		940225-940225		arkeologisk förundersökning		stadslager		senmedeltid, nyare tid		järnspik, stengodsskärva		Arkeologisk förundersökning av stadslager som exponerats vid reparationsarbeten av fjärrvärmenätet på den östra sidan av Köpmangatan invid kvarteret Kitteln. På en sträcka av knappt 45 m från korsningen med Engelbrektsgatan och söderut hade rörledningarna frilagts. Tidigare arkeologiska undersökningar på motsatta sidan av gatan utmed kvarteret Rådhuset, har visat på 0,5 m kraftiga kulturlager med inslag av bebyggelselämningar. Dessa har som äldst daterats till 1300-talet.

Ostörda kulturlager av upp till 0,5 m tjocklek återfanns i den södra delen utmed schaktets västra sida, dvs ut mot gatan. På en sträcka av knappt 17 m dokumenterades kulturlager som bland annat innehöll resterna av en kullerstensbeläggning. Längre norrut påträffades ställvisa kulturlagerrester upp till 0,5 m kraftiga. Utmed den östra schaktväggen påträffades endast sporadiska kulturlagerrester med en maximal tjocklek av 0,5 m. Ovan de ostörda kulturlagren fanns omrörda kulturlager, upp till 1,2 m kraftiga, vilka följdes av påförda massor.

Partiet i korsningen med Engelbrektsgatan var stört av sentida nedgrävningar och inga kulturlager påträffades.

		254		kvarteret Vilan		220-2346-92				UV Örebro		Annika Grälls		1992		920323-920326		arkeologisk förundersökning		begravningsplats		nyare tid		ben av människa, yngre rödgodskeramik, kritpipor		Då skelettdelar påträffats i samband med schaktarbeten i kvarteret Vilan 2, genomfördes en arkeologisk förundersökning. Fem provschakt grävdes (180 m2), i fyra av schakten påträffades mer eller mindre omrörda begravningar. I ett fåtal fall kunde rester av gravarnas nedgrävningar konstateras, men dessa var genomgående skadade av recenta ingrepp. I den sydöstra delen av undersökningsområdet påträffades även delvis omgrävda kulturlager. Fyndmaterialet i kulturlagret utgörs av yngre rödgods och kritpipor och har en klar 1600-tals karaktär.

		255		Hässleby		220-5363-2000		422-2900-2000		UV Bergslagen		Kenneth Andersson		2000		000607-000613		arkeologisk förundersökning		boplats		vendeltid				Med anledning av ett vägbygge genomfördes en arkeologisk förundersökning av förhistoriska boplatslämningar, raä 33, på Hässlebys ägor i Hovsta socken. Vid förundersökningen påträffades boplatslämningar i form av fyra störhål, tre härdar, en kokgrop och ett stolphål. De flesta av anläggningarna överlagrades av ett sotlager som troligen är tämligen recent. En av härdarna som påträffades vid utredningen har 14C-daterats till vendeltid.

		400		Riksväg 49 Stubbetorp - Rude		431-14716-2003, 431-09561-2004		421-168-2004, 421-379-2005		UV Bergslagen		Olof Pettersson		2004, 2005, 2006		040503-060522		särskild utredning		boplatsområde, boplats, blästbrukslämning, färdväg, gårdstomt, husgrund, industrilämning, kolningsanläggning, kolmila, kolningsgrop, lägenhetsbebyggelse, torp, röjningsrösen		mesolitikum, tidigneolitikum, mellanneolitikum, senneolitikum, vendeltid, vikingatid, tidigmedeltid, högmedeltid, senmedeltid, nyare tid				Särskild Arkeologisk utredning inför nybyggnation av Riksväg 49 genom Tiveden. Det aktuella vägpartiet sträcker sig mellan Stubbetorp och Rude och har en längd av 10,5 kilometer. Utredningsområdet fastställdes till en 150 meter bred korridor, vanligen 75 meter på ömse sidor om planerad mittlinje. Till detta kommer också ett flertal mindre lokalvägar. 

Den arkeologiska utredningen visar att landskapet utmed planerad vägsträckning har ett betydligt större inslag av kulturlämningar än vad som tidigare fanns registrerat. Under arbetet noterades 125 objekt och ungefär hälften av dessa har i varierande omfattning varit föremål för fullständig utredning, det vill säga även ha kontrollerats genom utredningsgrävning. Utöver dessa objekt finns en del komponenter som bara omnämns i texten utan att beaktas vidare. Dominerande objekttyp, motsvarande 1/3 av totalantalet, är områden vilka bedömts som förhistoriska boplatslägen. De kontrollerade lägena gav ett utfall med fyra stenåldersboplatser, en allmänt förhistorisk boplats, en med inslag från såväl förhistorisk som historisk tid samt två från historisk tid. De senare platserna är mer att se som en form av verksamhetsområden än rester av bosättningar. Till detta kan läggas en solitär härd från yngre järnålder. Berörd terräng är såväl jordbruksmark som skogsmark. Från efterreformatorisk tid finns rester av bebyggelse eller platser som enligt historiskt kartmaterial varit bebyggda. Det rör sig om ett drygt tiotal objekt och som äldst har vi dateringar från 1600-talet, men flertalet är av yngre karaktär. De ligger spridda utmed utrednings sträckan.

Ungefär 1/4 av det totala antalet objekt har koppling till produktion av träkol. Här finns både kolningsgropar och kolbottnar efter resmilor. Särskilt en av kolbottnarna tilldrar sig stort intresse genom en datering till 1200-talet då denna miltyp var vanlig först från 1500-talet. Kolningsgropar är en produktionsanläggning som fanns före milorna men också fortsatte att användas långt fram i tiden. Här har vi dateringar från yngre järnålder, medeltid och efterreformatorisk tid. Kolbottnarna förekommer utmed hela sträckan och har ibland en kojruin vid sidan om. Kolningsgroparna ligger främst i avsnittet närmast Stjernsund.

Många objekt ingår i kombination med olika typer av lämningar och/eller boplatslägen. Mindre framträdande var jordbruksanknutna objekt, men det har sin förklaring i terrängens beskaffenhet. Rester av äldre vägnät förekommer på olika platser och vanligen redovisas bara de som representerar större färdvägar.

		401		Äspsätter, Västra Via, Hidinge-Lanna		431-05470-2005		422-2322-2005		UV Bergslagen		Åsa Westin		2005		050829-050930		särskild undersökning		röjningsrösen, grus- och stenvallar, fossil åker (röjda åkrar och välvda åkerparceller), boplats		romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid, vikingatid, tidigmedeltid, högmedeltid, senmedeltid, nyare tid				Inför planerad nydragning av El 8 väster om Örebro har UV Bergslagen undersökt ett område med äldre odlingslämningar (raä 88 Hidinge socken/raä 78 Vintrosa socken) och boplatsspår (raä 110 Hidinge socken) vid Äspsätter, sydväst om Vintrosa.

Området med odlingslämningar ligger i kuperad skogsmiljö i gränsen mellan socknarna Hidinge och Vintrosa. Här finns röjningsrösen, röjda ytor, välvda åkerparceller och sten- samt grusvallar. Det finns tydliga terrasseringar i området. Idag är platsen helt igenväxt av träd och sly. Röjningsrösena är av varierande storlek, mellan 3,5 och 10 meter. Undersökningen visade att sten har påförts under skilda tidsperioder. I vissa fall går det att urskilja äldre rösen av mindre format i botten av de större rösena. Sten- och grusvallarna är sannolikt spår från olika aktiviteter såsom inhägnade odlingslotter och hägnader längs med en äldre väg genom området. Mellan rösena finns idag mer eller mindre stenfria ytor som utgjort bra åkermark. Större delen av området har en relativt tunn jordmantel under torven, vilket tyder på att årder har använts vid jordbruket. De välvda åkerparcellerna ligger huvudsakligen norr om undersökningsområdet och deras långsmala form antyder att de uppkommit genom plöjning med plog. Förundersökningens 14C-analyser visade att det finns agrara lämningar från järnålder till historisk tid här. Analyserna från aktuell undersökning hoppas klargöra odlingens omfattning under de olika tidsperioderna.

Boplatslämningarna låg centralt i röjningsröseområdet. Här fanns härdar, stolphål, rännor, gropar och kulturlagerrester. Boplatslämningarna låg på plana avsatser i den syd- samt sydöstsluttande terrängen. Boplatsen fortsätter huvudsakligen norrut, utanför undersökningsområdet, där terrängen utgörs av ett plant krönläge. I samband med den arkeologiska utredningen daterades en kokgrop till äldre järnålder.

		402		Näsby, Almby		431-01941-2005		421-1198-2005		UV Bergslagen		Martin Edlund		2005		050523-050527		särskild utredning		ej fornlämning		nyare tid				Vid schaktning i åkermark påträffades lämningarna av dåligt bevarade odlingsrösen, rester av husgrund, avfallsgropar och stolphål. Recent fyndmaterial påvisade en datering till 1700- och 1800-tal. Bytomten raä 205 berördes ej av exploateringen. På en moränholme i undersökningsområdets östra del framkom tidigare ej kända kulturhistoriska lämningar i form av en källargrund, terrasser och odlingsröse.

		403		Mårtenstorp, Lövåsa gruvor		431-05435-2005		423-3541-2005		UV Bergslagen		Helmut Bergold, Helen Romedahl		2005		051107-051223		särskild undersökning		smedja, gruvhål, hästvandring, skrotstensvarp, skrädningsplats, kolningsgropar		nyare tid				Arkeologisk undersökning av Lövåsa gruvområde inför omläggningen av E18 mellan Lekhyttan och Örebro. Vid undersökningen påträffades 66 anläggningar som kunde knytas till en småskalig gruvmiljö. Bland annat dokumenterades två smedjor, varav en var mycket välbevarad, skrotstensvarpar i anslutning till gruvhålen, en förmodad hästvandring, samt en större yta med ackumulerat avfall från malmhanteringen. Gruvområdets rumsliga struktur framträder mycket bra med en koncentration av lämningar runt det största gruvhålet. Fynden bestod främst av smides- och masugnsslagger samt en hel del järnföremål. I anslutning till gruvlämningarna dokumenterades också en odlingsyta som vi i nuläget tror kan vara samtida med gruvdriften.

		404		Äspsätter, Korsgatan		431-08621-2005				UV Bergslagen		Leif Karlenby		2005		051004-051005		särskild undersökning		fossil åkermark med röjningsröseområde		senmedeltid				Med anledning av ombyggnaden av E18 väster om Örebro utfördes en arkeologisk slutundersökning av ett område med fossil åkermark. Syftet var främst att datera några av röjningsrösena för att belysa den agrara verksamheten i Närke under järnålder och medeltid. Fyra röjningsrösen undersöktes varvid kol för 14C-datering insamlades.

		405		Äspsätter		431-05437-2005		423-2320-2005		UV Bergslagen		Leif Karlenby		2005		050829-051007		särskild undersökning		boplats		förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, nyare tid		keramik, kvarts, bränd lera, brända ben		Arkeologisk undersökning av förhistorisk boplats vid Äspsätter. Vid undersökningen framkom ett antal boplatstypiska anläggningar, såsom stolphål, gropar och härdar. Boplatsen bestod av två treskeppiga långhus av romersk järnålderstyp. Ett fyrstolpshus, samt ett syllstenshus som möjligen är yngre än den romartida järnåldersgården. Mellan husen fanns en aktivitetsyta, med ett flertal anläggningar som inte gick att sammanföra i någon konstruktion, fynd och anläggningar visar på en möjlig hantverksaktivitet på ytan. Fynden från området bestod i keramik, kvarts, bränd lera samt brända ben. I undersökningsområdet fanns även ett antal röjningsrösen. Av dessa undersöktes endast ett fåtal extensivt, för att hitta kol till 14C-datering.

		406		Knutstorp, Sättran		431-05842-2005		423-2376-2005		UV Bergslagen		Jenny Holm		2005		050210-050830		särskild undersökning		boplats		tidigmesolitikum, tidigneolitikum, mellanneolitikum, järnålder		trattbägarkeramik, flinta, kvarts, vävtyngd, fönsterglas, järnföremål, bränt ben		På grund av att vägverket planerar att bygga ny motorväg mellan Adolfsberg och Lekhyttan väster om Örebro har boplatslämningar från tidigmesolitikum, neolitikum och järnålder undersökts vid Knutstorp.

De tidigmesolitiska lämningarna bestod av ett trettiotal gropar av varierande form och storlek. Fyllningen i groparna var mer eller mindre sot- och kolbemängd, och i några fanns enstaka hasselnötsskal. Dateringen grundar sig på fler 14C-dateringar från utredningen och förundersökningen. Något fyndmaterial som kan knytas till tidigmesolitikum fanns inte. Förekomsten av sötvattendiatomeer i anläggningarna visar att de sannolikt legat vid Ancylussjön, inte vid Yoldiahavet som antytts av ett par av 14C-dateringarna. De tidigmesolitiska lämningarna fortsätter utanför undersökningsområdet åt norr.

Inom en mindre yta, med ett diffust kulturlager och en stor flack grop, fanns trattbägarkeramik och ett avslag ur eggen på en slipad flintyxa. De neolitiska lämningarna låg i undersökningsytans södra kant och fortsätter sannolikt utanför schaktet åt söder. En ensam anläggning, en kokgrop som tydligt skilde sig från de tidigmesolitiska groparna bland annat genom den stora mängden skärvsten i fyllningen, kan dateras till järnålder. I fyllningen påträffades en vävtyngd av bränd lera.

		407		Äspsätter		431-06258-2004		422-3259-2004		UV Bergslagen		Åsa Westin		2004		041108-041108		arkeologisk förundersökning		boplats		romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid, vikingatid, tidigmedeltid, högmedeltid, senmedeltid				Arkeologisk förundersökning ett område med boplatslämningar vid Äspsätter, sydväst om Vintrosa, inför ombyggnaden av E18 väster om Örebro. Området ligger i kuperad skogsmiljö och rymmer framför allt odlingslämningar i form av röjda ytor och röjningsrösen. Vid aktuell undersökning av raä 110 Hidinge sn (plats för kokgrop), påträffades ytterligare lämningar av boplatskaraktär såsom härdar, stolphål och gropar. Boplatslämningarna ligger på plana avsatser i den syd- samt sydöstsluttande terrängen. Nivåerna varierar mellan 94 och 97,5 m ö h. Idag är platsen helt igenväxt av träd och sly. En boplats daterad till äldre järnålder finns strax västerut (raä 109:1, Hidinge sn) och uppgifter i det äldre kartmaterialet antyder att det funnits en bebyggelse vid Äspsätter från medeltid till senare tid.

		408		Äspsätter, Västra Via, Hidinge-Lanna		431-06258-2004		422-3257-2004		UV Bergslagen		Åsa Westin		2004		041025-041108		arkeologisk förundersökning		röjningsrösen, grus- och stenvallar, fossil åker (välvd), boplats		romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid, vikingatid, medeltid, nyare tid				Arkeologisk förundersökning av ett område med äldre odlingslämningar vid Äspsätter, sydväst om Vintrosa. Området ligger i kuperad skogsmiljö och rymmer framför allt odlingslämningar i form av röjda ytor och röjningsrösen. I väster är marken plan och sedan övergår den successivt till syd- samt sydöstsluttande terräng österut. Det finns tydliga terrasseringar. Nivåerna varierar mellan 94 och 97,5 m ö h. Idag är platsen helt igenväxt av träd och sly. Inför undersökningen genomfördes en inventering inom området samt i närområdet, varvid röjningsrösen och andra lämningar mättes in med GPS. Vid inventeringen delades rösena upp i A-, B- och C-rösen, där A-rösen representerar små, kraftigt övertorvade och troligtvis äldre rösen, B-rösen en mellanvariant, och C-rösen större, välvda, ej så kraftigt övertorvade rösen, som förmodades tillhöra en yngre fas. Indelningen gav en första indelning i olika nyttj andefaser. Denna indelning användes även vid förundersökningen.

I det undersökta området finns röjningsrösen av varierande storlek, vallar av grus- och stenar, åkerparceller, härdar, stolphål och gropar. Stenrösenas olika utformning och överlagringsgrad visar att de härrör från skilda tidsperioder. Totalt registrerades 7 A-rösen, 14 B-rösen, 9 C-rösen och ett 20-tal rester av grus- och stenvallar. Mycket talar för att här finns agrara lämningar från järnålder till historisk tid. En boplats (raä 109:1, Hidinge socken) daterad till äldre järnålder finns i områdets västra del och uppgifter i det äldre kartmaterialet antyder att det funnits en bebyggelse vid Äspsätter från medeltid till senare tid.

Mellan rösena finns idag mer eller mindre stenfria ytor som utgjort bra åkermark. Större delen av området har en relativt tunn jordmantel under torven, vilket tyder på att årder har använts vid plöjningen, eller rättare sagt ärjningen. Kraftigare lager av mylla finns norrut i den centrala delen där det även går att skönja svagt välvda åkerparceller. Parcellerna ligger huvudsakligen norr om undersökningsområdet och deras långsmala form antyder att de uppkommit genom plöjning med plog. Även söderut är myllan något kraftigare. Här ansluter undersökningsytan till ett område med stora vällagda röjningsrösen.

Kartmaterialet från 1700- och 1800-talen visar att det berörda området huvudsakligen har varit ängs-och skogsmark då. Under 1700-talet finns ett område med övergivna gårdstomter markerat på kartan, vilket antyder att det tidigare funnits flera brukare vid Äspsätter. De grus- och stenvallar som påträffades vid undersökningen kan eventuellt utgöra rester efter någon form av äldre markindelning. Vid undersökningen påträffades ett förmodat barkjärn samt glas och obrända grisben.

		409		Sättran		431-06258-2004		422-2260-2004		UV Bergslagen		Helmut Bergold		2004		041005-041006		arkeologisk förundersökning		boplats, järnframställningslämningar		romersk järnålder				I samband med utbyggnad av E18 genomfördes en arkeologisk förundersökning av raä 105 i Hidinge sn. Fornlämningen var registrerad som en järnframställningsplats av typen blästerbruk. Vid förundersökningen konstaterades förutom rester av två ugnar även stolphål och gropar. Platsen har tolkats som en boplats där järnframställning bedrivits. En av ugnsresterna har 14C-daterats till romersk järnålder.

		410		Äspsätter		431-06258-2004		422-2260-2004		UV Bergslagen		Helmut Bergold		2004?		4/10-4/10		arkeologisk förundersökning		verksamhetsområde, grop med brandhorisonter		senmedeltid				I samband med utbyggnad av E18 genomfördes en arkeologisk förundersökning av raä 108, Hidinge sn. Fornlämningen var registrerad som ett aktivitetsområde. Vid förundersökningen påträffades en cirka 5 meter stor och 0,7 meter djup grop. I gropen fanns flera separerade brandlager vilket tyder på att den vid olika tillfällen använts för bränning, dock oklart i vilket syfte. Kol har 14C-daterats till senmedeltid, 1410-1530. Gropen undersöktes och avlägsnades vid förundersökningen.

		411		Röcklinge		431-04332-2005		421-2230-2005		UV Bergslagen		Jenny Holm		2005		050627-050627		särskild utredning		ej fornlämning						Särskild utredning inför utvidgning av befintlig grustäkt vid Röcklinge. Inom området fanns vad som bedömdes ett möjligt boplatsläge, men inga lämningar påträffades vid den sökschaktsgrävning som gjordes på platsen.

		412		Bengtstorp		431-06090-2005		423-2476-2005		UV Bergslagen		Martin Edlund, Tina Fors		2005		050801-051125		särskild undersökning		grav, stensättning, röjningsröse, boplats		yngre bronsålder, äldre järnålder		dräktnålar, fibulor, dräktspännen, agraffknapp, kamfragment, kortlie, omvikt lie, malsten, sten med skålgrop, brända ben, avslag från slipade flintyxor, keramik, harts, skärvor av rödgods och glas, gjutjärnsgryta		Särskild undersökning av ett gravfältskomplex vid Bengtstorp inför bygget av ny E18 i Närke. Fornlämningarna var belägna på krönet av en moränrygg, omkring en berghäll och i västlig sluttning. Vid förundersökningen konstaterades att gravfältet innehöll 41 stensättningar/stenpackningar, vilka utgjort gravar och sannolikt även röjningsrösen. Stolphål, gropar och en härd kunde vara spår efter en boplats eller andra gravfältsaktiviteter.

Vid slutundersökningen framkom sammanlagt 90 anläggningar som bestod av gravfältsanläggningar, kultplatsanläggningar och eventuella röjningslämningar, vilka samtliga undersöktes och borttogs. På berghällen fanns en jättegryta och stora skarvade ytor. Omkring och mot berget låg i sin tur ett brätte av tätt lagda stenar. Brättet överlagrades i norra delen av en grav/-kulthägnad med en storlek om 25x18 meter. Hägnaden utgjordes av en stenvall byggd med skalmursteknik med ingång i väst och i öst. Fram till och på östra sidan av berget anslöt en stensträng/gravfältsterrass, 85 meter lång, som bestod av större stenblock som sammanbundits av mindre stenblock och anslutande stenpackningar.

Gravfältet, som låg utanför berget och brättet, innehöll två treuddar och 16 runda och rundade stensättningar/stenpackningar. Treuddarna hade tydligt markerade kantkedjor, långsidor om 11-12 meter och en tätt lagd stenpackning. Stensättningarna/stenpackningar på krönet hade en yttre diameter på 1,0-4,5 meter, samt en större anläggning om 7x7,5 meter. Det inre gravskicket i stensättningarna/ stenpackningarna på krönet utgjordes av spridda brända ben, urnegrav, bengrop, brandgrop och brandlager. I den västra sluttningen fanns 37 stenpackningar utan inre gravskick, vilka kan utgöra både gravar och röjningslämningar. Inom undersökningsområdet fanns likaså 15 härdar, 10 gropar, 6 stolphål och två kolbottnar.

Brättet, grav/-kulthägnaden och stensträngen/gravfältsterrassen kan ha anlagts någon gång under yngre bronsålder- äldre järnålder. Platsen har därefter nyttjats som gravfält under hela äldre järnåldern fram till folkvandringstiden. Kolbottnarna tillhör troligen efterreformatorisk tid.

		413		Lilla Ulvgryt		431-11670-2005		423-4111-2005		UV Bergslagen		Leif Karlenby		2005		051121-051207		särskild undersökning		boplats, hålvägar		äldre järnålder		bränd lera, kvarts, keramik		Arkeologisk slutundersökning av boplats och väglämningar vid Lilla Ulvgryt, inför bygget av ny E18 i Närke. Vid undersökningen framkom ett treskeppigt långhus av romersk järnålderstyp. Långhuset var omgivet av en inhägnad gårdsplan, där möjligen flera mindre byggnader har stått. Vid sidan av stolphål påträffades gropar och härdar. Fynden från gårdsplan och hus bestod av bränd lera samt ett par bearbetade stycken av kvarts. Utanför inhägnaden i södra delen av undersökningsområdet fanns en keramikugn, med fynd av keramik och bränd lera. I området fanns även två hålvägar som löpte i nord-sydlig riktning. Dessutom påträffades ytterligare två vägar i öst-västlig riktning, dessa vägar kan möjligen ha samband med den romartida gårdsenheten. Boplatsen sträcker sig förmodligen ytterligare söderut utanför vägsträckningen.

		414		Lilla Ulvgryt		431-05487-2005				UV Bergslagen		Åsa Westin		2005		051107-051114		särskild undersökning		fossil åkermark, röjningsröseområde, boplats				flintnodul, avslag av kvarts och bergart, bränd lera		Med anledning av ombyggnaden av E18 väster om Örebro utfördes en arkeologisk slutundersökning av ett område med fossil åkermark. Syftet var främst att datera några av röjningsrösena för att belysa den agrara verksamheten i Närke under järnålder och medeltid. Fyra röjningsrösen undersöktes och kol för 14C-datering insamlades från dessa. I området påträffades även boplatslämningar. Här fanns härdar, stolphål, rännor, gropar och kulturlagerrester. Boplatsen fortsätter sannolikt söderut, utanför undersökningsområdet, där terrängen utgörs av en plan förhöjning. Genom området löper även en hålväg i nordsydlig riktning. Bland fynden märks en flintnodul, avslag av kvarts och bergart samt bränd lera.

		415		Västra Via		431-08600-2005				UV Bergslagen		Åsa Westin		2005		051101-051103		särskild undersökning		fossil åkermark med åkerparceller och röjningsröseområde						Arkeologisk slutundersökning av ett område med fossil åkermark inför byggnation av en cykelbana i samband med ombyggnaden av E18. Området utgör en mindre del av ett större område med röjningsrösen. Syftet var främst att datera några av röjningsrösena för att belysa den agrara verksamheten i Närke under järnålder och medeltid. Fyra röjningsrösen undersöktes och kol för C14-datering insamlades från tre av dem. Dessutom iakttogs att området med röjningsrösen överlagrade ett äldre åkersystem med 5-10 meter breda åkerparceller.

		416		Västra Via		431-05549-2005		423-2321-2005		UV Bergslagen		Åsa Westin		2005		051003-051026		särskild undersökning		fossil åker, röjningsröseområde, boplatslämningar, hålväg, husgrund		romersk järnålder, vikingtatid, medeltid, nyare tid		skära eller kortlie av järn, malsten, hartsfragment, djurtänder		Med anledning av ombyggnaden av E18 utfördes en arkeologisk slutundersökning av ett område med fossil åkermark. Området utgör en mindre del av ett större område med röjningsrösen. Syftet var främst att datera belysa områdets odlingshistoria för att därigenom belysa den agrara verksamheten i Närke under järnålder och medeltid. Sammanlagt undersöktes 7 röjningsrösen och tre vallar och kol för C14-datering, jordprover för makro- och markpollenprover insamlades. Dessutom undersöktes underliggande boplatslämningar vilka sannolikt härrör från äldre järnålder. I en anläggning framkom bl.a. en del av en skära eller kortlie av järn, en malsten, hartsfragment och djurtänder. I området fanns också resterna av en byggnad med ett stenlagt golv. Under golvet syntes en rad av stolphål som bör ha utgjort resterna av en mellanvägg. Avsaknaden av spis eller eldstad talar för att rör sig om ett uthus av något slag. I ena kanten av området fanns rester av en nergrävd källare kombinerad med ett stenbrott för kalksten. Genom området löpte även rester av en äldre hålväg.

		417		Säby		431-06709-2004, 431-11032-2004, 431-07105-2005		423-3289-2004, 423-3540-2005		UV Bergslagen		Gunlög Graner		2004, 2005		041004-051125		särskild undersökning		boplats, gravar, gravplats, grophus, husgrund, röjningsrösen, odlingslager och kulturlager		tidigneolitikum, senneolitikum, äldre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder, vendeltid, vikingatid, nyare tid		trattbägarkeramik, stenyxor, senneolitisk keramik, bronsålderskeramik, brända djurben, bifacial kvartsitspets, brända ben från människor, järnålderskeramik, järnföremål, glaspärlor, slagg, miniatyrkniv av järn, bokspänne, fot från en trefotsgryta		Särskild undersökning av fornlämningskomplex vid Säby, inför nydragning av E18 väster om Örebro. Undersökningsområdet sträckte sig som ett öst-västligt band tvärs över en drumlinhöjd. På krönet höjde sig en naturlig flack moränkulle med tre markfasta block. Spår från tidigneolitisk trattbägarkultur hittades nära kullen i form av keramik i en grop. Under senneolitikum eller något senare, har man deponerat keramik intill ett av blocken på kullen och en senneolitisk närvaro på platsen i stort framskymtar genom spridda koldateringar. Från ungefär samma tid (äldre bronsålder) härstammar en liten flack stensättning med keramik, brända djurben och en flathuggen kvartsitspets, även denna i närheten av kullen.

I drumlinens östra slänt framkom en boplatsmiljö från förromersk järnålder med lämningar av minst ett (dåligt bevarat) hus samt härdar och rösen. Under romersk järnålder har ett härdområde och ett myller av stolphål utan synbar inbördes relation vuxit fram intill moränkullen.
Senast under vendel-och vikingatid anlades så en gravplats uppe på moränkullen. Gravarna är runda stensättningar med brandlager, brända ben från människor och djur, keramik, järnföremål och glaspärlor. På och kring gravarna har stora mängder sten lagts upp. Stenpackningen har även grävts in och anlagts delvis under de markfasta blocken. Tillsammans bildar all stenen ett större röse eller monument. I denna stenpackning låg en mängd strödda brända ben, skärvsten, enstaka mindre slaggklumpar, två tidigneolitiska yxor och en miniatyrkniv av järn. I rösets ytskikt har små bitar av slagen kvarts strötts ut. Ovanpå en förhöjd del (grav) av gravkullen låg i ytan ett bokspänne och en fot från en trefotsgryta, vilket visar på tradition kring gravröset även under medeltid eller senare.

I undersökningsområdets östra del framkom även ett grophus med ännu så länge oklar datering samt ett mindre hus från 1600-1700-talet. Till detta kommer ett stort antal röjningsrösen med skiftande datering samt odlingslager och kulturlager.

		418		kvarteret Repslagaren, Örebro stad		431-09520-2004		422-3952-2004		UV Bergslagen		Helmut Bergold		2004		041201-041215		arkeologisk förundersökning		sentida bebyggelse		nyare tid				I samband med en planerad nybyggnation i delar av kvarteret Repslagaren genomfördes en arkeologisk förundersökning. Nio schakt grävdes på det c.3000 m2 stora exploateringsområdet. Det konstaterades att ytan tagits i anspråk för bebyggelse under 1800-talets slut, dessförinnan har området använts för bete och odling.

		419		Aspa, Bro, Olshammar, Lind, Knåttorp, Stora Mön		220-08020-98		421-897-1998		UV Mitt Örebro		Olof Pettersson		1997		971120-971209		särskild utredning		boplats		yngre bronsålder, järnålder, medeltid				En arkeologisk utredning har genomförts av en kraftledningsgata mellan Askersund och Olshammar i Närke. Utredningsområdet sträcker sig från Lillhem väster om Askersund, via Bro och Aspa till Munksjös pappersmassefabrik, Aspabruk, i Olshammar. Sträckan är ungefär 16 kilometer lång och utredningsområdet har omfattat en 20 meter bred korridor.

Vid utredningen noterades 24 objekt, varav merparten bestod av boplatslägen. Sammanlagt påträffades tre fornlämningar i form av boplatser. De ligger vid Lind och Knåttorp i Askersunds socken (RAÄ 194 respektive 196) samt vid Stora Mön i Hammars socken (RAÄ 391). Stora delar av kraftledningsgatan löper genom Tivedens skogsområden och i dessa partier framkom inga fornlämningar.

		420		Almby		431-12829-04		AC 2005:02 T		Arkeologicentrum AB		Kjell Edvinger		2005		29 mars 2005, 11 april 2005, 26 april 2005		särskild utredning		ej fornlämning						Planer på ett nytt bostadsområde låg bakom det här projektet i Almby i utkanten av Örebro. Inget av särskilt antikvariskt intresse framkom under utredningen, som omfattade byrå- och fältinventering samt utredningsgrävning. Inga ytterligare antikvariska åtgärder var därför påkallade.

		421		Degernäs		431-01566-2005		AC2005:07T		Arkeologicentrum AB		Kjell Edvinger		2005		30 mars 2005, 27 – 29 april 2005		särskild utredning		torp, kolbotten		nyare tid				En planerad golfbana nära Möckelns strand var anledning till att ett område i denna gamla finnbygd behövde utredas. I området fanns bl.a. rester av ett torp med 1600-talsbelägg och en kolningsplats med flera kolbottnar. Inget av fynden var av en sådan art att ytterligare antikvariska åtgärder är motiverade.

		3052		Kvarteret Lekvattnet		220-1180-2000		422-1076-2000		UV Bergslagen		Mathias Bäck		2000		001002-001013		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		nyare tid		keramik, brända ben, bränd lera, bränd flinta		Med anledning av bostadsbebyggelse utfördes en förundersökning.
Vid undersökningen påträffades delar av bebyggelse från laga skiftets tid (ca 1845). Förutom detta fanns en husgrund som ej finns med i skiftesmaterialet men som preliminärt kan dateras till 1800-tal. Vidare påträffades ett hus med stora mängder keramik vilket daterar byggnadens anläggningstid till 1600-talets första hälft/mitt. Ett skärvstensflak med fynd av brända ben, bränd lera, bränd flinta antyder förhistorisk aktivitet på platsen.

		422		Skävi, Vreten		220-5575-92		5816/92		UV Stockholm		Leif Grundberg		1992		920708-920731		arkeologisk förundersökning		boplats, grav		neolitikum, äldre järnålder, yngre järnålder		flinta, kvarts, glaspärlor, slagg, järnföremål, yngre rödgodskeramik, brända och obrända ben		På grund av en planerad ny sträckning av E20 har en förundersökning utförts inom en del av raä 218, Viby sn. Boplatsen ligger i sluttningarna från en markerad drumlin på en nivå mellan 66 m och 74 m över havet. Området utgörs av åkermark. Undersökningsområdet var ca. 12 6000 m2 varav ca. 1600 m2 undersöktes genom att schakt grävdes med maskin.

I sluttningarna fanns kulturlager, maximalt 0.5 m tjockt samt ett 60-tal anläggningar, bland annat stolphål och härdar. I området framkom slagen flinta, kvarts och kvartsit. I västsluttningen strax nedanför krönet av drumlinen påträffades rester av skadade gravar från yngre järnålder.

		423		Källmo		220-07350-94				UV Stockholm		Sofia Andersson		1994		940721-940824		särskild utredning		plats för smidesgrop, milstolpe, bytomt, gårdstomt, lösfynd						En arkeologisk utredning inför planerad vägsträcka mellan Gelleråsen-kedjeåsen, väg 205, Karlskoga socken, Örebro län, utfördes under sensommaren 1994.

Vid specialinventeringen registrerades två icke övergivna bytomter, Källmo och östra Kärne, samt en plats för en borttagen milstolpe. Fem hypotetiska boplatslägen konstaterades, som vid utredningsgrävningen kunde avfärdas som boplatser. I ett av schakten påträffades dock en smidesgrop som genom C-14 datering kunde dateras till 1500-tal.



		AISnr		FMIS ID		RAÄnr		Län		Landskap		Kommun		Socken		URL

		400		12000000020346		Hammar 403		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020346#

		400		10223203910001		Hammar 391:1		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223203910001#

		400		12000000020545		Hammar 404		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020545#

		400		12000000020546		Hammar 405		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020546#

		400		12000000020547		Hammar 406		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020547#

		400		12000000020548		Hammar 407		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020548#

		400		12000000020549		Askersund 199		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020549#

		400		12000000020607		Askersund 201		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020607#

		400		12000000020636		Askersund 202		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020636#

		400		12000000020637		Askersund 203		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020637#

		400		12000000020638		Askersund 204		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020638#

		400		12000000020639		Askersund 205		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020639#

		400		12000000020652		Askersund 214		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020652#

		400		12000000020664		Askersund 226		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020664#

		400		12000000020663		Askersund 225		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020663#

		400		12000000020662		Askersund 224		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020662#

		400		12000000020661		Askersund 223		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020661#

		400		12000000020649		Askersund 212		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020649#

		400		12000000020660		Askersund 222		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020660#

		400		12000000020659		Askersund 221		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020659#

		400		12000000020658		Askersund 220		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020658#

		400		12000000020657		Askersund 219		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020657#

		400		12000000020642		Askersund 206		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020642#

		400		12000000020643		Askersund 207		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020643#

		400		12000000020644		Askersund 208		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020644#

		400		12000000020645		Askersund 209		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020645#

		400		12000000020646		Askersund 210		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020646#

		400		12000000020647		Askersund 211		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020647#

		400		12000000020666		Askersund 227		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020666#

		400		12000000020651		Askersund 213		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020651#

		400		12000000020656		Askersund 218		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020656#

		400		12000000020655		Askersund 217		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020655#

		400		12000000020654		Askersund 216		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020654#

		400		12000000020653		Askersund 215		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020653#

		400		12000000020772		Askersund 248		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020772#

		400		12000000020684		Askersund 236		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020684#

		400		12000000020686		Askersund 238		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020686#

		400		12000000020685		Askersund 237		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020685#

		400		12000000020683		Askersund 235		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020683#

		400		12000000020682		Askersund 234		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020682#

		400		12000000020680		Askersund 233		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020680#

		400		12000000020679		Askersund 232		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020679#

		400		12000000020678		Askersund 231		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020678#

		400		12000000020676		Askersund 230		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020676#

		400		12000000020675		Askersund 229		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020675#

		400		12000000020674		Askersund 228		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020674#

		400		12000000020730		Askersund 239		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020730#

		400		12000000020731		Askersund 240		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020731#

		400		12000000020743		Askersund 246		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020743#

		400		12000000020740		Askersund 245		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020740#

		400		12000000020739		Askersund 244		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020739#

		400		12000000020738		Askersund 243		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020738#

		400		12000000020735		Askersund 242		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020735#

		400		12000000020734		Askersund 241		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020734#

		400		10221500390001		Askersund 39:1		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221500390001#

		400		12000000020744		Askersund 247		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020744#

		400		12000000020773		Askersund 249		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000020773#

		401		10223400880001		Hidinge 88:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223400880001#

		401		10227000780001		Vintrosa 78:1		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		

		401		10223401100001		Hidinge 110:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223401100001#

		402				ej fornlämning		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		

		403		10223400160001		Hidinge 16:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223400160001#

		404		10223400840001		Hidinge 84:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223400840001#

		405		10223401090001		Hidinge 109:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223401090001#

		406		10223401070001		Hidinge 107:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223401070001#

		407		10223401100001		Hidinge 110:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223401100001#

		407						Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		

		408		10223400880001		Hidinge 88:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223400880001#

		408		10227000780001		Vintrosa 78:1		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		

		409		10223401050001		Hidinge 105:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223401050001#

		410		10223401080001		Hidinge 108:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223401080001#

		411				ej fornlämning		Örebro		Närke		Örebro		Kil		

		412		10226700340001		Täby 34:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700340001#

		413				ej angivet och ej markerat på kartan		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		

		414		10227000970001		Vintrosa 97:1		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227000970001#

		415		10227000890001		Vintrosa 89:1		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227000890001#

		416		10227000520003		Vintrosa 52:3		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227000520003#

		417		10227000930001		Vintrosa 93:1		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227000930001#

		418		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		3		10222206330001		Fellingsbro 633:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Fellingsbro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222206330001#

		1		10222206330001		Fellingsbro 633:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Fellingsbro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222206330001#

		1		10222206330001		Fellingsbro 633:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Fellingsbro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222206330001#

		2		10222206330001		Fellingsbro 633:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Fellingsbro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222206330001#

		4		10222501940001		Glanshammar 194:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501940001#

		5		10222501940001		Glanshammar 194:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501940001#

		6		10222501950001		Glanshammar 195:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501950001#

		12		10223301440001		Hardemo 144:1		Örebro		Närke		Kumla		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301440001#

		12		10223301450001		Hardemo 145:1		Örebro		Närke		Kumla		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301450001#

		12		10223301460001		Hardemo 146:1		Örebro		Närke		Kumla		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301460001#

		12		10223301470001		Hardemo 147:1		Örebro		Närke		Kumla		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301470001#

		12		10224000670001		Kil 67:1		Örebro		Närke		Örebro		Kil		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224000670001#

		12		10224001740001		Kil 174:1		Örebro		Närke		Örebro		Kil		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224001740001#

		12		10224300230001		Kräcklinge 23:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Kräcklinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224300230001#

		12		10224901300001		Linde 130:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224901300001#

		12		10224901370001		Linde 137:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224901370001#

		12		10224901760001		Linde 176:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224901760001#

		12		10224903800001		Linde 380:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224903800001#

		12		10224905960001		Linde 596:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905960001#

		12		10224905970001		Linde 597:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905970001#

		12		10224905980001		Linde 598:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905980001#

		12		10224905990001		Linde 599:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905990001#

		12		10224906000001		Linde 600:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224906000001#

		12		10225106840001		Ljusnarsberg 684:1		Örebro		Västmanland		Ljusnarsberg		Ljusnarsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225106840001#

		12		10225107040001		Ljusnarsberg 704:1		Örebro		Västmanland		Ljusnarsberg		Ljusnarsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225107040001#

		12		10225404290001		Nora 429:1		Örebro		Västmanland		Nora		Nora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225404290001#

		12		10226500180001		Tysslinge 18:1		Örebro		Närke		Örebro		Tysslinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226500180001#

		12		10226500600001		Tysslinge 60:1		Örebro		Närke		Örebro		Tysslinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226500600001#

		12		10226500600002		Tysslinge 60:2		Örebro		Närke		Örebro		Tysslinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226500600002#

		12		10226500780001		Tysslinge 78:1		Örebro		Närke		Örebro		Tysslinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226500780001#

		12		10226500770001		Tysslinge 77:1		Örebro		Närke		Örebro		Tysslinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226500770001#

		12		10226801300001		Viby 130:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226801300001#

		12		10226801330001		Viby 133:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226801330001#

		12		10226801340001		Viby 134:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226801340001#

		12		10226801960001		Viby 196:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226801960001#

		12		10226802460001		Viby 246:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802460001#

		12		10226802470001		Viby 247:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802470001#

		12		10227000150001		Vintrosa 15:1		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227000150001#

		12		10227000740001		Vintrosa 74:1		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227000740001#

		12		10227000800001		Vintrosa 80:1		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227000800001#

		12		10227000810001		Vintrosa 81:1		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227000810001#

		12		10224901660001		Linde 166:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224901660001#

		12		10225702900001		Ramsberg 290:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Ramsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225702900001#

		13		10223401090001		Hidinge 109:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223401090001#

		14		10223401060001		Hidinge 106:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223401060001#

		15		10223401070001		Hidinge 107:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223401070001#

		16		10223401090001		Hidinge 109:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223401090001#

		17		10223400840001		Hidinge 84:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223400840001#

		18		10223400070001		Hidinge 7:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223400070001#

		18		10223400560001		Hidinge 56:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223400560001#

		18		10223400970001		Hidinge 97:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223400970001#

		69		10224905220001		Linde 522:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905220001#

		69		10224600660001		Näsby 66:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224600660001#

		69		10224600690001		Näsby 69:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Näsby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224600690001#

		69		10224600700001		Näsby 70:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Näsby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224600700001#

		70		10221501940001		Askersund 194:1		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221501940001#

		70		10221501960001		Askersund 196:1		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221501960001#

		70		10223203910001		Hammar 391:1		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223203910001#

		71		10222500330001		Glanshammar 33:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222500330001#

		71		10222500290001		Glanshammar 29:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222500290001#

		71		10222501700001		Glanshammar 170:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501700001#

		71		10222501910001		Glanshammar 191:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501910001#

		71		10224801940001		Lillkyrka 194:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801940001#

		71		10224801960001		Lillkyrka 196:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801960001#

		71		10224801980001		Lillkyrka 198:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801980001#

		71		10224801990001		Lillkyrka 199:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801990001#

		71		10224802000001		Lillkyrka 200:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224802000001#

		71		10224802010001		Lillkyrka 201:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224802010001#

		71		10224801830001		Lillkyrka 183:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801830001#

		72		10222800900001		Gällersta 90:1		Örebro		Närke		Örebro		Gällersta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222800900001#

		73		10222800900001		Gällersta 90:1		Örebro		Närke		Örebro		Gällersta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222800900001#

		74		10221500320001		Askersund 32:1		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221500320001#

		74		10221500450001		Askersund 45:1		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221500450001#

		74		10221501920001		Askersund 192:1		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221501920001#

		74		10221501930001		Askersund 193:1		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221501930001#

		74		10223202410001		Hammar 241:1		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223202410001#

		74		10223202420001		Hammar 242:1		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223202420001#

		74		10223203180001		Hammar 318:1		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223203180001#

		74		10207601580001		Undenäs 158:1		Västra Götaland		Västergötland		Härryda		Undenäs		

		74		10223203170001		Hammar 317:1		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223203170001#

		80				inget raä nummer		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		

		81		10227202070001		Örebro 207:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227202070001#

		82		10227202070001		Örebro 207:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227202070001#

		83		10227202050001		Örebro 205:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227202050001#

		84		10227200310001		Örebro 31:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200310001#

		85		10221501870001		Askersund 187:1		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221501870001#

		86		10221501870001		Askersund 187:1		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221501870001#

		87		10221500450001		Askersund 45:1		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221500450001#

		88		10221501870001		Askersund 187:1		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221501870001#

		90		10221601680002		Axberg 168:2		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601680002#

		91		10221601710001		Axberg 171:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601710001#

		93		10221600040002		Axberg 4:2		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221600040002#

		94		10221601730001		Axberg 173:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601730001#

		95		10221601700001		Axberg 170:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601700001#

		95		10221601870001		Axberg 187:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601870001#

		95		10223600290002		Hovsta 29:2		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223600290002#

		95		10223600320001		Hovsta 32:1		Örebro		Närke		Örebro		Hovsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223600320001#

		95		10223600330001		Hovsta 33:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223600330001#

		96		10221601510001		Axberg 151:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601510001#

		96		10221601570001		Axberg 157:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601570001#

		96		10221601590001		Axberg 159:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601590001#

		96		10221601600001		Axberg 160:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601600001#

		97		10221900300001		Edsberg 30:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Edsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221900300001#

		97		10221900630001		Edsberg 63:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Edsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221900630001#

		98				ej angivna		Örebro		Närke		Örebro		Eker		

		99		10300500260001		Eker 26:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10300500260001#

		101						Örebro		Västmanland		Lindesberg		Fellingsbro		

		102		10222206390001		Fellingsbro 639:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Fellingsbro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222206390001#

		18		10223400980001		Hidinge 98:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223400980001#

		18		10223400990001		Hidinge 99:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223400990001#

		18		10223401000001		Hidinge 100:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223401000001#

		18		10223401010001		Hidinge 101:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223401010001#

		18		10223401020001		Hidinge 102:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223401020001#

		19		10223301310001		Hardemo 131:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301310001#

		19		10223301320001		Hardemo 132:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301320001#

		19		10223301330001		Hardemo 133:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301330001#

		19		10223301350001		Hardemo 135:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301350001#

		19		10223301360001		Hardemo 136:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301360001#

		19		10223301370001		Hardemo 137:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301370001#

		19		10223301390001		Hardemo 139:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301390001#

		19		10223301400001		Hardemo 140:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301400001#

		19		10223301410001		Hardemo 141:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301410001#

		19		10223301420001		Hardemo 142:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301420001#

		20		10223400160001		Hidinge 16:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223400160001#

		21				ej redovisade sockenvis		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge, mfl		

		22		10223500230001		Hjulsjö 23:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223500230001#

		22		10223500240001		Hjulsjö 24:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223500240001#

		22		10223500950001		Hjulsjö 95:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223500950001#

		22		10223503190001		Hjulsjö 319:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503190001#

		22		10223503200001		Hjulsjö 320:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503200001#

		22		10223503320001		Hjulsjö 332:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503320001#

		22		10223503210001		Hjulsjö 321:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503210001#

		22		10223503220001		Hjulsjö 322:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503220001#

		22		10223503230001		Hjulsjö 323:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503230001#

		22		10223503240001		Hjulsjö 324:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503240001#

		22		10223503250001		Hjulsjö 325:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503250001#

		22		10223503260001		Hjulsjö 326:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503260001#

		22		10223503270001		Hjulsjö 327:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503270001#

		22		10223503280001		Hjulsjö 328:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503280001#

		22		10223503290001		Hjulsjö 329:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503290001#

		22		10223503290002		Hjulsjö 329:2		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503290002#

		22		10223503300001		Hjulsjö 330:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503300001#

		22		10223503310001		Hjulsjö 331:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503310001#

		22		10223503330001		Hjulsjö 333:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503330001#

		22		10223503330002		Hjulsjö 333:2		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503330002#

		22		10223503330003		Hjulsjö 333:3		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503330003#

		22		10223503340001		Hjulsjö 334:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503340001#

		22		10223503350001		Hjulsjö 335:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503350001#

		22		10223503360001		Hjulsjö 336:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503360001#

		22		10223503370001		Hjulsjö 337:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503370001#

		22		10223503370002		Hjulsjö 337:2		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503370002#

		22		10223503370003		Hjulsjö 337:3		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503370003#

		22		10223501570001		Hjulsjö 157:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223501570001#

		22		10223501800001		Hjulsjö 180:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223501800001#

		22		10223503170001		Hjulsjö 317:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503170001#

		22		10223503180001		Hjulsjö 318:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503180001#

		22		10223501830001		Hjulsjö 183:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223501830001#

		22		10223502950001		Hjulsjö 295:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223502950001#

		22		10223503380001		Hjulsjö 338:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503380001#

		22		10223801480001		Järnboås 148:1		Örebro		Västmanland		Nora		Järnboås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223801480001#

		22		10223801490001		Järnboås 149:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223801490001#

		22		10223503390001		Hjulsjö 339:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		

		22		10223503400001		Hjulsjö 340:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223503400001#

		22		10223502340001		Hjulsjö 234:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hjulsjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223502340001#

		23		10224401790001		Kumla 179:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401790001#

		23		10224401800001		Kumla 180:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401800001#

		23		10224401810001		Kumla 181:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401810001#

		24		10223900730001		Karlskoga 73:1		Örebro		Värmland		Karlskoga		Karlskoga		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223900730001#

		25		10223902590001		Karlskoga 259:1		Örebro		Värmland		Karlskoga		Karlskoga		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223902590001#

		25		10223902610001		Karlskoga 261:1		Örebro		Värmland		Karlskoga		Karlskoga		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223902610001#

		26		10223900730001		Karlskoga 73:1		Örebro		Värmland		Karlskoga		Karlskoga		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223900730001#

		27		10224400810001		Kumla 81:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224400810001#

		29		10225300520001		Mosjö 52:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300520001#

		30		10225300520001		Mosjö 52:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300520001#

		31		10225300520001		Mosjö 52:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300520001#

		32		10225300520001		Mosjö 52:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300520001#

		33		10225300580001		Mosjö 58:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300580001#

		34		10225300580001		Mosjö 58:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300580001#

		34		10225300590001		Mosjö 59:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300590001#

		35		10225300510001		Mosjö 51:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300510001#

		36		10225300500002		Mosjö 50:2		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300500002#

		37		10225300520001		Mosjö 52:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300520001#

		38		10225300520001		Mosjö 52:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300520001#

		39		10225300110001		Mosjö 11:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300110001#

		39		10227200670001		Örebro 67:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200670001#

		40		12000000007906		Rinkaby 89		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000007906#

		41						Örebro		Närke		Örebro		Täby		

		42		10226700760001		Täby 76:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700760001#

		43		10226700190002		Täby 19:2		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700190002#

		43		10226700750001		Täby 75:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700750001#

		43		10226700760001		Täby 76:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700760001#

		43		10226700760001		Täby 76:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700760001#

		43		10226700790001		Täby 79:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700790001#

		43		10226700800001		Täby 80:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700800001#

		43		10226700820001		Täby 82:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700820001#

		43		10226700880001		Täby 88:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700880001#

		44		10226700340001		Täby 34:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700340001#

		44		10226700350001		Täby 35:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700350001#

		44		10226700680001		Täby 68:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700680001#

		45		10227000820001		Vintrosa 82:1		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227000820001#

		46		10227000520001		Vintrosa 52:1		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227000520001#

		47		10227000930001		Vintrosa 93:1		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227000930001#

		48		12000000006804		Vintrosa 109		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006804#

		48		12000000006816		Vintrosa 110		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006816#

		48		12000000006817		Vintrosa 111		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006817#

		49		10226802340001		Viby 234:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802340001#

		50		10227000630001		Vintrosa 63:1		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227000630001#

		51		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		52		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		53		12000000006358		Örebro 265		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006358#

		54		10227201590001		Örebro 159:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201590001#

		55		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		56		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		57						Örebro		Närke		Örebro		Örebro stad		

		58		10227202050001		Örebro 205:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227202050001#

		59		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		60		10227202270001		Örebro 227:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227202270001#

		61		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		62		10227201590001		Örebro 159:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201590001#

		63		10223900730001		Karlskoga 73:1		Örebro		Värmland		Karlskoga		Karlskoga		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223900730001#

		64				ej redovisade		Örebro		Västergötland		Laxå		Finnerödja		

		65		10224401560001		Kumla 156:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401560001#

		65		10224401560002		Kumla 156:2		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401560002#

		65		10224401560003		Kumla 156:3		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401560003#

		65		10224401700001		Kumla 170:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401700001#

		65		10224401700002		Kumla 170:2		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401700002#

		65		10225300570001		Mosjö 57:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300570001#

		66		10221600040001		Axberg 4:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221600040001#

		66		10221600190001		Axberg 19:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221600190001#

		66		10221600370001		Axberg 37:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221600370001#

		66		10221600410001		Axberg 41:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221600410001#

		66		10221601460001		Axberg 146:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601460001#

		66		10221601660001		Axberg 166:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601660001#

		66		10221601670001		Axberg 167:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601670001#

		66		10221601680001		Axberg 168:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601680001#

		66		10221601680002		Axberg 168:2		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601680002#

		66		10221601690001		Axberg 169:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601690001#

		66		10221601700001		Axberg 170:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601700001#

		66		10221601710001		Axberg 171:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601710001#

		66		10221601720001		Axberg 172:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601720001#

		66		10221601730001		Axberg 173:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601730001#

		66		10221601740001		Axberg 174:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601740001#

		66		10221601750001		Axberg 175:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601750001#

		66		10221601760001		Axberg 176:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601760001#

		66		10221601770001		Axberg 177:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601770001#

		66		10221601780001		Axberg 178:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601780001#

		66		10221601780002		Axberg 178:2		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601780002#

		66		10221601790001		Axberg 179:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601790001#

		66		10221601800001		Axberg 180:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601800001#

		66		10221601810001		Axberg 181:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601810001#

		66		10221601810002		Axberg 181:2		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601810002#

		66		10221601810003		Axberg 181:3		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601810003#

		66		10221601810004		Axberg 181:4		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601810004#

		66		10221601820001		Axberg 182:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601820001#

		66		10221601830001		Axberg 183:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601830001#

		66		10221601840001		Axberg 184:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601840001#

		66		10224002010001		Kil 201:1		Örebro		Närke		Örebro		Kil		

		66		10221601840002		Axberg 184:2		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601840002#

		66		10221601840003		Axberg 184:3		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601840003#

		66		10221601850001		Axberg 185:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		

		66		10225406390001		Nora 639:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225406390001#

		66		10223600020001		Hovsta 2:1		Örebro		Närke		Örebro		Hovsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223600020001#

		66		10223600250001		Hovsta 25:1		Örebro		Närke		Örebro		Hovsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223600250001#

		66		10223600250002		Hovsta 25:2		Örebro		Närke		Örebro		Hovsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223600250002#

		66		10223600260001		Hovsta 26:1		Örebro		Närke		Örebro		Hovsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223600260001#

		66		10223600270001		Hovsta 27:1		Örebro		Närke		Örebro		Hovsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223600270001#

		66		10223600280001		Hovsta 28:1		Örebro		Närke		Örebro		Hovsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223600280001#

		66		10223600290001		Hovsta 29:1		Örebro		Närke		Örebro		Hovsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223600290001#

		66		10223600290002		Hovsta 29:2		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223600290002#

		66		10223600300001		Hovsta 30:1		Örebro		Närke		Örebro		Hovsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223600300001#

		66		10223600310001		Hovsta 31:1		Örebro		Närke		Örebro		Hovsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223600310001#

		66		10225401030001		Nora 103:1		Örebro		Västmanland		Nora		Nora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225401030001#

		66		10225401030002		Nora 103:2		Örebro		Västmanland		Nora		Nora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225401030002#

		66		10225406400001		Nora 640:1		Örebro		Västmanland		Nora		Nora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225406400001#

		66		10225406410001		Nora 641:1		Örebro		Västmanland		Nora		Nora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225406410001#

		66		10225406420001		Nora 642:1		Örebro		Västmanland		Nora		Nora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225406420001#

		67		10227200620001		Örebro 62:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200620001#

		67		10227200630001		Örebro 63:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200630001#

		67		10225300100001		Mosjö 10:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300100001#

		67		10225300530001		Mosjö 53:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300530001#

		67		10225300540001		Mosjö 54:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300540001#

		67				Mosjö 55:1 (ej i FMIS)		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		

		67		10225300560001		Mosjö 56:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300560001#

		67		10224401170001		Kumla 117:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401170001#

		67		10224401560003		Kumla 156:3		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401560003#

		67		10224401700001		Kumla 170:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401700001#

		68		10224800580001		Lillkyrka 58:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224800580001#

		69		10224900200001		Linde 20:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224900200001#

		69		10224900220001		Linde 22:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224900220001#

		69		10224905080001		Linde 508:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905080001#

		69		10224905090001		Linde 509:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905090001#

		69		10224905090002		Linde 509:2		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905090002#

		69		10224905100001		Linde 510:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905100001#

		69		10224905110001		Linde 511:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905110001#

		69		10224905130001		Linde 513:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905130001#

		69		10224905140001		Linde 514:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		

		69		10224905210001		Linde 521:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905210001#

		102		10222206400001		Fellingsbro 640:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Fellingsbro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222206400001#

		103		10222206380001		Fellingsbro 638:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Fellingsbro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222206380001#

		89						Örebro		Närke		Askersund		Askersund		

		156						Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		

		162						Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		

		75		10222501890001		Glanshammar 189:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501890001#

		75		10222501900001		Glanshammar 190:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501900001#

		75		10222501910001		Glanshammar 191:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501910001#

		75		10222501920001		Glanshammar 192:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501920001#

		75		10222501930001		Glanshammar 193:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501930001#

		75		10222500330001		Glanshammar 33:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222500330001#

		75		10222501700002		Glanshammar 170:2		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501700002#

		75		10224801930001		Lillkyrka 193:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801930001#

		75		10224801940001		Lillkyrka 194:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801940001#

		75		10224801950001		Lillkyrka 195:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801950001#

		75		10224801960001		Lillkyrka 196:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801960001#

		75		10224801970001		Lillkyrka 197:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801970001#

		75		10224801980001		Lillkyrka 198:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801980001#

		75		10224801990001		Lillkyrka 199:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801990001#

		75		10224802000001		Lillkyrka 200:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224802000001#

		75		10224802010001		Lillkyrka 201:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224802010001#

		75		10225800160001		Rinkaby 16:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800160001#

		75		10225800700001		Rinkaby 70:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800700001#

		75		10225800710001		Rinkaby 71:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800710001#

		75		10225800720001		Rinkaby 72:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800720001#

		76		10223203730001		Hammar 373:1		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223203730001#

		76		10223203740001		Hammar 374:1		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223203740001#

		76		10223203750001		Hammar 375:1		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223203750001#

		76		10223203770001		Hammar 377:1		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223203770001#

		76		10223203780001		Hammar 378:1		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223203780001#

		76		10223203800001		Hammar 380:1		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223203800001#

		76		10223203810001		Hammar 381:1		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223203810001#

		76		10053601140001		Västra Ny 114:1		Östergötland		Östergötland		Motala		Västra Ny		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10053601140001#

		77		10222201760001		Fellingsbro 176:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Fellingsbro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222201760001#

		78		10225800280001		Rinkaby 28:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800280001#

		78		10225800300001		Rinkaby 30:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800300001#

		78		10225800240001		Rinkaby 24:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800240001#

		78		10225800340001		Rinkaby 34:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800340001#

		78		10225800620001		Rinkaby 62:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800620001#

		78		10222500330001		Glanshammar 33:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222500330001#

		78		10222501700001		Glanshammar 170:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501700001#

		78		10222500290001		Glanshammar 29:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222500290001#

		78		10222500200001		Glanshammar 20:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222500200001#

		78		10222500300001		Glanshammar 30:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222500300001#

		78		10222500440001		Glanshammar 44:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222500440001#

		78		10224801600001		Lillkyrka 160:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801600001#

		78		10224800400001		Lillkyrka 40:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224800400001#

		78		10222501850001		Glanshammar 185:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501850001#

		78		10222501880001		Glanshammar 188:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501880001#

		78		10224801830001		Lillkyrka 183:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801830001#

		78		10224801920001		Lillkyrka 192:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801920001#

		78		10224801890001		Lillkyrka 189:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801890001#

		78		10224801870001		Lillkyrka 187:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801870001#

		78		10224801860001		Lillkyrka 186:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801860001#

		78		10224801790001		Lillkyrka 179:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801790001#

		78		10224801800001		Lillkyrka 180:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801800001#

		78		10224801810001		Lillkyrka 181:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801810001#

		78		10224801820001		Lillkyrka 182:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801820001#

		78		10224801780001		Lillkyrka 178:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801780001#

		78		10224801880001		Lillkyrka 188:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801880001#

		7		10221601770001		Axberg 177:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601770001#

		8		10221601720001		Axberg 172:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221601720001#

		10		10221900300001		Edsberg 30:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Edsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10221900300001#

		11		10222602620003		Grythyttan 262:3		Örebro		Västmanland		Hällefors		Grythyttan		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222602620003#

		12		10223301430001		Hardemo 143:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		

		104				ej redovisade		Örebro		Västergötland		Laxå		Finnerödja		

		105		10222500330001		Glanshammar 33:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222500330001#

		106		10222501700001		Glanshammar 170:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501700001#

		107		10224802010001		Lillkyrka 201:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224802010001#

		108		10222501890001		Glanshammar 189:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501890001#

		109		10222501880001		Glanshammar 188:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501880001#

		109		10222501910001		Glanshammar 191:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501910001#

		110		10222502010001		Glanshammar 201:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222502010001#

		110		10222502020001		Glanshammar 202:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222502020001#

		111		10222500330001		Glanshammar 33:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222500330001#

		111		10222501850001		Glanshammar 185:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501850001#

		112		10222501700001		Glanshammar 170:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501700001#

		113		10222501880001		Glanshammar 188:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501880001#

		113		10222501910001		Glanshammar 191:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501910001#

		114		10222500290001		Glanshammar 29:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222500290001#

		115		10222501920001		Glanshammar 192:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501920001#

		45		10227000520001		Vintrosa 52:1		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227000520001#

		116		10222500330001		Glanshammar 33:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222500330001#

		116		10222501850001		Glanshammar 185:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501850001#

		117		10222501890001		Glanshammar 189:1		Örebro		Närke		Örebro		Glanshammar		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222501890001#

		119		10222600480001		Grythyttan 48:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Grythyttan		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222600480001#

		119		10222600490001		Grythyttan 49:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Grythyttan		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222600490001#

		120		10223102100001		Hallsberg 210:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102100001#

		120		10223102110001		Hallsberg 211:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102110001#

		120		10223102120001		Hallsberg 212:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102120001#

		120		10223102130001		Hallsberg 213:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102130001#

		120		10223102130002		Hallsberg 213:2		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102130002#

		120		10223102130003		Hallsberg 213:3		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102130003#

		120		10223102140001		Hallsberg 214:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102140001#

		120		10223102140002		Hallsberg 214:2		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223102140002#

		121		10223101970001		Hallsberg 197:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223101970001#

		121		10223101980001		Hallsberg 198:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223101980001#

		122		10223101980001		Hallsberg 198:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223101980001#

		122		10223101970001		Hallsberg 197:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223101970001#

		123		10223101540002		Hallsberg 154:2		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223101540002#

		123		10223101970001		Hallsberg 197:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223101970001#

		123		10223101980001		Hallsberg 198:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223101980001#

		124				inget raä nummer		Örebro		Närke		Hallsberg		Hallsberg		

		125				ingen fornlämning		Örebro		Närke		Askersund		Hammar		

		127		10223301310001		Hardemo 131:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301310001#

		127		10223301320001		Hardemo 132:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301320001#

		127		10223301330001		Hardemo 133:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301330001#

		127		10223301340001		Hardemo 134:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301340001#

		127		10223301350001		Hardemo 135:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301350001#

		127		10223301380001		Hardemo 138:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Hardemo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223301380001#

		128		10223400110001		Hidinge 11:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223400110001#

		128		10223400800001		Hidinge 80:1		Örebro		Närke		Lekeberg		Hidinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223400800001#

		129		10223600270001		Hovsta 27:1		Örebro		Närke		Örebro		Hovsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223600270001#

		130		10223600290002		Hovsta 29:2		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223600290002#

		131		10223700030001		Hällefors 3:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hällefors		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223700030001#

		132		10223700200001		Hällefors 20:1		Örebro		Västmanland		Hällefors		Hällefors		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223700200001#

		133		10224300320002		Kräcklinge 32:2		Örebro		Närke		Lekeberg		Kräcklinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224300320002#

		134		10224300320002		Kräcklinge 32:2		Örebro		Närke		Lekeberg		Kräcklinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224300320002#

		135		10224401730001		Kumla 173:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401730001#

		419		10221501940001		Askersund 194:1		Örebro		Närke		Askersund		Askersund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/fmis-public/kont-721164825910860c857c634c652725095f568148#

		135		10224401740001		Kumla 174:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401740001#

		135		10224401750001		Kumla 175:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401750001#

		136		10224401700001		Kumla 170:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401700001#

		137		10224401560003		Kumla 156:3		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401560003#

		138		10224401560003		Kumla 156:3		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401560003#

		139		10224401170001		Kumla 117:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401170001#

		140		10224401730001		Kumla 173:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401730001#

		140		10224401750001		Kumla 175:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401750001#

		140		10224401760001		Kumla 176:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401760001#

		140		10224401740001		Kumla 174:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401740001#

		141		10224401680001		Kumla 168:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401680001#

		142		10224700860001		Lerbäck 86:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224700860001#

		142		10224704370001		Lerbäck 437:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704370001#

		142		10224704400001		Lerbäck 440:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704400001#

		142		10224704560001		Lerbäck 456:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704560001#

		142		10224704570001		Lerbäck 457:1		Örebro		Närke		Askersund		Lerbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224704570001#

		143		10224800580002		Lillkyrka 58:2		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224800580002#

		143		10224802250001		Lillkyrka 225:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224802250001#

		143		10224802250002		Lillkyrka 225:2		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224802250002#

		144		10224802250001		Lillkyrka 225:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224802250001#

		144		10224802250002		Lillkyrka 225:2		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224802250002#

		145		10224800580002		Lillkyrka 58:2		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224800580002#

		145		10224802250001		Lillkyrka 225:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224802250001#

		145		10224802250002		Lillkyrka 225:2		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224802250002#

		146		10224801600001		Lillkyrka 160:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801600001#

		146		10224801830001		Lillkyrka 183:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801830001#

		146		10224802000001		Lillkyrka 200:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224802000001#

		147		10224801940001		Lillkyrka 194:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801940001#

		148		10224801990001		Lillkyrka 199:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801990001#

		149		10224801830001		Lillkyrka 183:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801830001#

		149		10224802000001		Lillkyrka 200:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224802000001#

		150		10224802010001		Lillkyrka 201:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224802010001#

		151		10224801860001		Lillkyrka 186:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801860001#

		151		10224801980001		Lillkyrka 198:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801980001#

		152		10224801870001		Lillkyrka 187:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801870001#

		152		10224801880001		Lillkyrka 188:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801880001#

		153		10224801940001		Lillkyrka 194:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801940001#

		154		10224802180001		Lillkyrka 218:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224802180001#

		155		10224801930001		Lillkyrka 193:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801930001#

		157		10224801960001		Lillkyrka 196:1		Örebro		Närke		Örebro		Lillkyrka		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224801960001#

		158		10224905040001		Linde 504:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905040001#

		159		10224901400001		Linde 140:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224901400001#

		159		10224901500001		Linde 150:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224901500001#

		159		10224902140001		Linde 214:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224902140001#

		159		10224902760001		Linde 276:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Lindesberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224902760001#

		159		10224903320001		Linde 332:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224903320001#

		159		10224905240001		Linde 524:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905240001#

		160		10224900680001		Linde 68:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224900680001#

		160		10224900690001		Linde 69:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224900690001#

		160		10224905160001		Linde 516:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905160001#

		161		10224900640001		Linde 64:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224900640001#

		161		10224900680001		Linde 68:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224900680001#

		161		10224900690001		Linde 69:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224900690001#

		161		10224905150001		Linde 515:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905150001#

		161		10224905160001		Linde 516:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905160001#

		161		10224905170001		Linde 517:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Linde		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224905170001#

		163		10224904840001		Linde 484:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Lindesberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224904840001#

		164		10224904840001		Linde 484:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Lindesberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224904840001#

		165		10224904840001		Linde 484:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Lindesberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224904840001#

		166		10225300520001		Mosjö 52:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300520001#

		167		10225300560001		Mosjö 56:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300560001#

		167		10224401560003		Kumla 156:3		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401560003#

		167		10224401700001		Kumla 170:1		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10224401700001#

		168		10225300540001		Mosjö 54:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300540001#

		169		10225300450001		Mosjö 45:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300450001#

		169		10225300500001		Mosjö 50:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300500001#

		169		10225300500002		Mosjö 50:2		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300500002#

		169		10225300510001		Mosjö 51:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300510001#

		169		10225300520001		Mosjö 52:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300520001#

		170		10225300180001		Mosjö 18:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300180001#

		170		10225300450001		Mosjö 45:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300450001#

		170		10225300470001		Mosjö 47:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300470001#

		171		10225300450001		Mosjö 45:1		Örebro		Närke		Örebro		Mosjö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225300450001#

		172		10225400600001		Nora 60:1		Örebro		Västmanland		Nora		Nora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225400600001#

		173		10225400510001		Nora 51:1		Örebro		Västmanland		Nora		Nora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225400510001#

		174		10225406060001		Nora 606:1		Örebro		Västmanland		Nora		Nora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225406060001#

		174		10225406070001		Nora 607:1		Örebro		Västmanland		Nora		Nora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225406070001#

		175		10225401640001		Nora 164:1		Örebro		Västmanland		Nora		Nora		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225401640001#

		176		10225600370001		Nysund 37:1		Örebro		Närke		Degerfors		Nysund		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225600370001#

		177		10225701250001		Ramsberg 125:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Ramsberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225701250001#

		178		10225800700001		Rinkaby 70:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800700001#

		178		10225800700002		Rinkaby 70:2		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800700002#

		178		10225800700003		Rinkaby 70:3		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800700003#

		179		10225800740001		Rinkaby 74:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800740001#

		180		10225800760001		Rinkaby 76:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800760001#

		181		10225800760001		Rinkaby 76:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800760001#

		182		10225800750001		Rinkaby 75:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800750001#

		183		10225800740001		Rinkaby 74:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800740001#

		184		10225800700001		Rinkaby 70:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800700001#

		185		10225800730001		Rinkaby 73:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800730001#

		186		10225800770001		Rinkaby 77:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800770001#

		187		10225800160002		Rinkaby 16:2		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800160002#

		188		10225800710001		Rinkaby 71:1		Örebro		Närke		Örebro		Rinkaby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10225800710001#

		189		10226101220001		Snavlunda 122:1		Örebro		Närke		Askersund		Snavlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226101220001#

		190		10226200330001		Stora Mellösa 33:1		Örebro		Närke		Örebro		Stora Mellösa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226200330001#

		191		10226200090001		Stora Mellösa 9:1		Örebro		Närke		Örebro		Stora Mellösa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226200090001#

		192		10226700870001		Täby 87:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700870001#

		193		10226700870001		Täby 87:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700870001#

		194		10226700480001		Täby 48:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700480001#

		194		10226700650001		Täby 65:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700650001#

		195		10226700480001		Täby 48:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700480001#

		195		10226700480002		Täby 48:2		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700480002#

		195		10226700650001		Täby 65:1		Örebro		Närke		Örebro		Täby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226700650001#

		196		10226800810001		Viby 81:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800810001#

		196		10226801080001		Viby 108:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226801080001#

		196		10226800200001		Viby 20:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800200001#

		196		10226800210001		Viby 21:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800210001#

		196		10226800220001		Viby 22:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800220001#

		196		10226800320002		Viby 32:2		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800320002#

		196		10226801760001		Viby 176:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226801760001#

		196		10226802140001		Viby 214:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802140001#

		196		10226802150001		Viby 215:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802150001#

		196		10226802160001		Viby 216:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802160001#

		196		10226802170001		Viby 217:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802170001#

		196		10226802180001		Viby 218:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802180001#

		196		10226802190001		Viby 219:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802190001#

		196		10226802200001		Viby 220:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802200001#

		196		10226802210001		Viby 221:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802210001#

		197		10226800200001		Viby 20:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800200001#

		197		10226800210001		Viby 21:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800210001#

		197		10226800220001		Viby 22:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800220001#

		197		10226800230001		Viby 23:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800230001#

		197		10226800810001		Viby 81:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800810001#

		197		10226801080001		Viby 108:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226801080001#

		197		10226801760001		Viby 176:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226801760001#

		197		10226802140001		Viby 214:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802140001#

		197		10226802150001		Viby 215:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802150001#

		197		10226802160002		Viby 216:2		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802160002#

		197		10226802160003		Viby 216:3		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802160003#

		197		10226802160004		Viby 216:4		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802160004#

		197		10226802170001		Viby 217:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802170001#

		197		10226802180001		Viby 218:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802180001#

		197		10226802190001		Viby 219:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802190001#

		197		10226802200001		Viby 220:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802200001#

		197		10226800320002		Viby 32:2		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800320002#

		198		10226802400001		Viby 240:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802400001#

		199		10226802400001		Viby 240:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802400001#

		200		10226801080001		Viby 108:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226801080001#

		200		10226802330001		Viby 233:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802330001#

		201		10226800330001		Viby 33:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800330001#

		201		10226800330002		Viby 33:2		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800330002#

		201		10226802350001		Viby 235:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802350001#

		201		10226802360001		Viby 236:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802360001#

		201		10226802370001		Viby 237:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802370001#

		201		10226802380001		Viby 238:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802380001#

		202		10226802340001		Viby 234:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802340001#

		203		10226800330001		Viby 33:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800330001#

		203		10226800330002		Viby 33:2		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800330002#

		203		10226802370001		Viby 237:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802370001#

		203		10226802380001		Viby 238:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802380001#

		204		10226802320001		Viby 232:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802320001#

		205		10226802300001		Viby 230:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802300001#

		206		10226800810001		Viby 81:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800810001#

		207		10226802230001		Viby 223:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802230001#

		208		10226800300001		Viby 30:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800300001#

		209		10226802320001		Viby 232:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802320001#

		210		10226802180001		Viby 218:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802180001#

		211		10226802150001		Viby 215:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802150001#

		212		10226802190001		Viby 219:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802190001#

		213		10226802270001		Viby 227:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802270001#

		213		10226802280001		Viby 228:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802280001#

		214		10226800810001		Viby 81:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226800810001#

		215		10226802270001		Viby 227:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802270001#

		215		10226802280001		Viby 228:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802280001#

		216		10226802140001		Viby 214:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802140001#

		217		10226802250001		Viby 225:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802250001#

		218		10226802200001		Viby 220:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802200001#

		219		10226802220001		Viby 222:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802220001#

		220		10226802220001		Viby 222:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802220001#

		221		10226802140001		Viby 214:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802140001#

		222		10226802150001		Viby 215:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802150001#

		223		10226802190001		Viby 219:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802190001#

		224		10226802200001		Viby 220:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802200001#

		225		10226802220001		Viby 222:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802220001#

		226		10226802230001		Viby 223:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802230001#

		227		10226802230001		Viby 223:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802230001#

		228		10226802250001		Viby 225:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10226802250001#

		229				ej raä nr		Örebro		Närke		Örebro		Vintrosa		

		231		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		232		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		233		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		234		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		235		10227202070001		Örebro 207:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227202070001#

		236		10227200950001		Örebro 95:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200950001#

		236		10227200960001		Örebro 96:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200960001#

		236		10227201020001		Örebro 102:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201020001#

		236		10227201650001		Örebro 165:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201650001#

		236		10227201660001		Örebro 166:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201660001#

		236		10227201770001		Örebro 177:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201770001#

		237		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		238		10227201610001		Örebro 161:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201610001#

		238		10227201610002		Örebro 161:2		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201610002#

		239		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		240		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		241		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		242		10227100050001		Ödeby 5:1		Örebro		Närke		Örebro		Ödeby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227100050001#

		242		10227100750001		Ödeby 75:1		Örebro		Närke		Örebro		Ödeby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227100750001#

		243		10227100070001		Ödeby 7:1		Örebro		Närke		Örebro		Ödeby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227100070001#

		243		10227100070002		Ödeby 7:2		Örebro		Närke		Örebro		Ödeby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227100070002#

		243		10227100070003		Ödeby 7:3		Örebro		Närke		Örebro		Ödeby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227100070003#

		243		10227100070004		Ödeby 7:4		Örebro		Närke		Örebro		Ödeby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227100070004#

		244		10227100070004		Ödeby 7:4		Örebro		Närke		Örebro		Ödeby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227100070004#

		245		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		246		10227201620001		Örebro 162:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201620001#

		246		10227201690001		Örebro 169:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201690001#

		246		10227201920001		Örebro 192:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201920001#

		246		10227200120001		Örebro 12:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200120001#

		246		10227201250001		Örebro 125:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201250001#

		247		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		248		10227201920001		Örebro 192:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201920001#

		248		10227201930001		Örebro 193:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201930001#

		249		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		250		10227201590001		Örebro 159:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201590001#

		251		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		252		10227200190001		Örebro 19:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200190001#

		253		10227200830001		Örebro 83:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227200830001#

		254		10227201830001		Örebro 183:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201830001#

		255		10223600330001		Hovsta 33:1		Örebro		Närke		Örebro		Axberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10223600330001#

		64				ej redovisade		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		

		98				ej angivna		Örebro		Närke		Kumla		Hardemo		

		98				ej angivna		Örebro		Närke		Örebro		Hovsta		

		98				ej angivna		Örebro		Närke		Kumla		Kumla		

		3052		10227201600001		Örebro 160:1		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227201600001#

		420				ej fornlämning		Örebro		Närke		Örebro		Örebro		

		421				ej fornlämning		Örebro		Värmland		Degerfors		Degerfors		

		422		10226802180001		Viby 218:1		Örebro		Närke		Hallsberg		Viby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/fmis-public/visa?objektid=10226802180001#

		423		10223900070001		Karlskoga 7:1		Örebro		Värmland		Karlskoga		Karlskoga		#http://www.kms.raa.se/cocoon/fmis-public/visa?objektid=10223900070001#

		423		10223900630001		Karlskoga 63:1		Örebro		Värmland		Karlskoga		Karlskoga		#http://www.kms.raa.se/cocoon/fmis-public/visa?objektid=10223900630001#

		423		10223902580001		Karlskoga 258:1		Örebro		Värmland		Karlskoga		Karlskoga		#http://www.kms.raa.se/cocoon/fmis-public/visa?objektid=10223902580001#

		423		10223902590001		Karlskoga 259:1		Örebro		Värmland		Karlskoga		Karlskoga		#http://www.kms.raa.se/cocoon/fmis-public/visa?objektid=10223902590001#

		423		10223902600001		Karlskoga 260:1		Örebro		Värmland		Karlskoga		Karlskoga		#http://www.kms.raa.se/cocoon/fmis-public/visa?objektid=10223902600001#

		423		10223902610001		Karlskoga 261:1		Örebro		Värmland		Karlskoga		Karlskoga		#http://www.kms.raa.se/cocoon/fmis-public/visa?objektid=10223902610001#



		Namn/plats		Dnr Lst		Dnr undersökande organisation		Ansvarig organisation		Ansvarig person		Undersökningsår		Undersökningstid		Typ av undersökning		Fornlämningskategori		Datering, period		Fynd		Beskrivning		AISnr

		Källmo		220-07350-94				UV Stockholm		Sofia Andersson		1994		940721-940824		särskild utredning		plats för smidesgrop, milstolpe, bytomt, gårdstomt						En arkeologisk utredning inför planerad vägsträcka mellan Gelleråsen-kedjeåsen, väg 205, Karlskoga socken, Örebro län, utfördes under sensommaren 1994.
Vid specialinventeringen registrerades två icke övergivna bytomter, Källmo och östra Kärne, samt en plats för en borttagen milstolpe. Fem hypotetiska boplatslägen konstaterades, som vid utredningsgrävningen kunde avfärdas som boplatser. I ett av schakten påträffades dock en smidesgrop som genom C-14 datering kunde dateras till 1500-tal.		423



PARAMETERS __AISnr Value;
SELECT DISTINCTROW *
FROM FMIS AS [Arkeologi i Sverige]
WHERE ([__AISnr] = AISnr);

SELECT [Undersökande institution].[Ansvarig organisation]
FROM [Undersökande institution];

SELECT [Ansvarig person].[Ansvarig person]
FROM [Ansvarig person];

SELECT Perioder.Period
FROM Perioder;

PARAMETERS __AISnr Value;
SELECT DISTINCTROW *
FROM FMIS AS [Arkeologi i Sverige Rapport]
WHERE ([__AISnr] = AISnr);

SELECT [Typ av undersökning].[typ av undersökning]
FROM [Typ av undersökning];

SELECT DISTINCTROW *
FROM AIS;

SELECT DISTINCTROW *
FROM AIS;

SELECT AIS.AISnr, AIS.[Ansvarig organisation], AIS.Undersökningsår, FMIS.Kommun
FROM AIS INNER JOIN FMIS ON AIS.AISnr = FMIS.AISnr
WHERE (((FMIS.Kommun)="Lindesberg"))
ORDER BY AIS.Undersökningsår;

SELECT AIS.AISnr, AIS.[Namn/plats], AIS.[Dnr Lst], AIS.[Dnr undersökande organisation], AIS.[Ansvarig organisation], AIS.[Ansvarig person], AIS.Undersökningsår, AIS.Undersökningstid, AIS.[Typ av undersökning], AIS.Fornlämningskategori, AIS.[Datering, period], AIS.Fynd, AIS.Beskrivning
FROM AIS
WHERE (((AIS.[Datering, period]) Like "*tidigneolitikum*"));

SELECT AIS.AISnr, AIS.[Namn/plats], AIS.[Dnr Lst], AIS.[Dnr undersökande organisation], AIS.[Ansvarig organisation], AIS.[Ansvarig person], AIS.Undersökningsår, AIS.Undersökningstid, AIS.[Typ av undersökning], AIS.Fornlämningskategori, AIS.[Datering, period], AIS.Fynd, AIS.Beskrivning
FROM AIS
WHERE (((AIS.Fornlämningskategori) Like "*grav*") AND ((AIS.[Datering, period]) Like "*vikingatid*"));

SELECT AIS.AISnr, AIS.[Namn/plats], AIS.[Dnr Lst], AIS.[Dnr undersökande organisation], AIS.[Ansvarig organisation], AIS.[Ansvarig person], AIS.Undersökningsår, AIS.Undersökningstid, AIS.[Typ av undersökning], AIS.Fornlämningskategori, AIS.[Datering, period], AIS.Fynd, AIS.Beskrivning
FROM AIS
WHERE (((AIS.Fynd) Like "*spets*"));

SELECT AIS.AISnr, AIS.[Namn/plats], AIS.[Dnr Lst], AIS.[Dnr undersökande organisation], AIS.[Ansvarig organisation], AIS.[Ansvarig person], AIS.Undersökningsår, AIS.Undersökningstid, AIS.[Typ av undersökning], AIS.Fornlämningskategori, AIS.[Datering, period], AIS.Fynd, AIS.Beskrivning
FROM AIS
WHERE (((AIS.Beskrivning) Like "*yx*" And (AIS.Beskrivning) Not Like "*stenyx*"));

SELECT AIS.AISnr, AIS.[Namn/plats], FMIS.RAÄnr, FMIS.Län, FMIS.Landskap, FMIS.Socken, FMIS.URL
FROM AIS INNER JOIN FMIS ON AIS.AISnr = FMIS.AISnr
WHERE (((FMIS.Socken)="Viby"));

