
^êâÉçäçÖá á pîÉêáÖÉ

s®ëíã~åä~åÇë ä®å

NVVNJOMMR

páÇ~ N çÑ UQV



^fp kê
NQVQ

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí iáåå¨~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
â~ãã~âÉêáëéáääI âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ 
çÅÜ ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
pÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ î~ê â®åí ~íí ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê Ñ~ååë ÄÉî~ê~ÇÉ á 
âî~êíÉêÉí iáåå¨~K c∏ê ~íí ìåÇîáâ~ óííÉêäáÖ~êÉ ìíÖê®îåáåÖ î~äÇÉ ã~å ~íí 
ÄóÖÖ~ ∏îÉê âìäíìêä~ÖêÉåK ^ää~ ã~êâ~êÄÉíÉå Ñ∏äàÇÉë ~î Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçää~åíK lã âìäíìêä~ÖÉê ÄÉê∏êÇÉë ~îÄê∏íë ~êÄÉíÉí Ñ∏ê ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ ÇçâìãÉåí~íáçåK
aÉ ~êÄÉíÉå ëçã ∏îÉêî~â~ÇÉë î~ê Ää~ Öê®îåáåÖ ~î ëéçåíÇáâÉåI ÜáëëÅÜ~âíI 
ëÅÜ~âíåáåÖ ~î ã~êâóí~å çÅÜ é™äåáåÖK f âî~êíÉêÉíë åçêÇî®ëíê~ ÇÉä ~åä~ÇÉë 
Éå íê~åëéçêíî®ÖK a®ê Ü~ÇÉ ÄçêÖã®ëí~êÉ ^ÇçäéÜ táääÉãë ëíÉåÜìë Ñê™å 
NSMMJí~äÉí ëí™íí ®åÇ~ íáää NVSQK råÇÉê ã~êâ Ñ~ååë Éå î®äîÇ íÉÖÉäâ®ää~êÉI 
ëçã ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK
k®ê ã~êâóí~å ëÅÜ~âí~ÇÉë åÉÇ íáää ∏îÉêÉåëâçããÉå åáî™I îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ 
~íí ÇÉ ∏îêÉ âìäíìêä~ÖêÉå ä™Ö Ü∏ÖêÉ á âî~êíÉêÉíë ãÉääÉêëí~ ÇÉäK i~ÖêÉå 
ã~ëâáåÖê®îÇÉë çÅÜ Éå ~åä®ÖÖåáåÖëåáî™ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK f çãê™ÇÉí ãçí 
hìåÖëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Éå ÉääÉê íî™ ÄóÖÖå~ÇÉê çÅÜ Éå 
íê®Äêçä~ÖÇ é~ëë~ÖÉ á ìåÖÉÑ®ê £Js êáâíåáåÖK aÉëëìíçã Üáíí~ÇÉë ãóÅâÉí 
ëéáää Ñê™å Éíí ãÉÇÉäíáÇ~ â~ãã~âÉêáK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ â~å Ç~íÉê~ë íáää 

üê
NVVMI NVVN

páÇ~ O çÑ UQV



NPMMJNQMMJí~äI Ñê®ãëí Ñê™å âÉê~ãáâÑóåÇK aÉí î~ê îáâíáÖí ~íí áåíÉ 
óííÉêäáÖ~êÉ ëâ~Ç~ âìäíìêä~ÖêÉå çÅÜ ~íí Ñ∏êÜáåÇê~ ìííçêâåáåÖK j~êâÉå 
í®ÅâíÉë ∏îÉê çÅÜ ã~å îáÇíçÖ ™íÖ®êÇÉê ÉÑíÉê Éå ÖÉçíÉâåáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖI 
ëçã ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á ÇÉíí~ ëóÑíÉK
bå ëíçê ÇÉä ~î ÄóÖÖå~ÇÉå ëâìääÉ îáä~ é™ é™ä~ê ëä~Öå~ ÖÉåçã 
âìäíìêä~ÖêÉåK c∏ê ~íí ãáåëâ~ ~åí~äÉí é™ä~ê ~åî®åÇÉë ÄÉíçåÖé™ä~êI ëçã 
Ä®ê ëí∏êêÉ ä~ëíÉê ®å âêóëëé™ä~êK a®ê é™ä~ê ëâìääÉ ëä™ë ÖÉåçã âìäíìêä~ÖÉê 
Ñ∏êÄçêê~ÇÉë Ü™äK lã éêçÄäÉã ìééëíçÇ EÑêáëâí íê®I ëíÉåI ~îëä~ÖÉå é™äÉ 
çëîF ~åî®åÇÉë Éå ëí™äâ®êåÉé™äÉ á ÑçÇÉêê∏êK bÑíÉêëçã ÄÉíçåÖé™ä~ê íáÇáÖ~êÉ 
áåíÉ ~åî®åíë á âìäíìêä~ÖÉê Öê®îÇÉë Éíí ëÅÜ~âí áåíáää íî™ é™ä~êK aÉí îáë~ÇÉ 
ëáÖ ~íí á çÖóååë~ãã~ Ñ~ää â~å Ñóääå~Çëã~ëëçê Çê~ë åÉÇ Éíí ëíóÅâÉ ãÉÇ 
é™äÉåK c∏ê ∏îêáÖí é™îÉêâ~ÇÉë áåíÉ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê íê®K i~ÖêÉå ëä∏í í®íí 
áåíáää é™äÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ P çÑ UQV



^fp kê
NPPM

k~ãåLéä~íë
hîáëíÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
i~êë táäëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI íçêé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê

cóåÇ
âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK

f çãê™ÇÉíë å®êÜÉí Ñáååë Éíí ÑäÉêí~ä ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~ê çÅÜ Öê~î~ê 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉK fåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë Éå Ü∏ÖK ríêÉÇåáåÖÉå 
êÉëìäíÉê~ÇÉ á ìééí®ÅâíÉå ~î óííÉêäáÖ~êÉ Éå Öê~î EëíÉåë®ííåáåÖF ë~ãí Éå 
ë∏åÇÉêéä∏àÇ Ü®êÇ á î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î óí~åK p~ååçäáâí Ñáååë ÑäÉê 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå åì é™íê®ÑÑ~ÇÉK

üê
NVVN

páÇ~ Q çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìåÖë™ê~ NNQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hìåÖë™ê~

hìåÖë™ê~ NNQWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hìåÖë™ê~

hìåÖë™ê~ NNQWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hìåÖë™ê~

hìåÖë™ê~ NNQWR s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hìåÖë™ê~

hìåÖë™ê~ NNQWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hìåÖë™ê~

páÇ~ R çÑ UQV



^fp kê
NPQV

k~ãåLéä~íë
_çêÖÄóI üåÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ç ^ååìëïÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Äê®åÇ äÉê~I äÉêâäáåáåÖI âÉê~ãáâI ÄÉå EçÄê®åÇ~I Äê®åÇ~F

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK
aÉå ìåÇÉêë∏âí~ Äçéä~íëÉå ~îÇÉä~ë ~î î®Ö SON ëçã çÅâë™ ìíÖ∏ê 
ëçÅâÉåÖê®åë ãÉää~å p®Äó çÅÜ pîÉÇîáK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê Åáêâ~ 
QUM ãÉíÉê ä®åÖí ãÉÇ Éå ÖÉåçãëåáííäáÖ ÄêÉÇÇ é™ PQ ãÉíÉêK aÉå 
ìåÇÉêë∏âí~ óí~å ãçíëî~ê~ÇÉ ÇÉí ~âíìÉää~ ~êÄÉíëçãê™ÇÉí Ñ∏ê à®êåî®ÖÉå 
çÅÜ çãä®ÖÖåáåÖ ~î î®Ö SON áåçã ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã îáÇ ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ö~î Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉêK qçí~äí ìåÇÉêë∏âíÉë NSOTRITM 
ãO á p®Äó ëçÅâÉå î®ëíÉê çã î®Ö SON EZp®Äó NQOWNF çÅÜ SROMIPR ãO 
∏ëíÉê çã î®ÖÉåI á pîÉÇîá ëçÅâÉå EZpîÉÇîá PQMWNF
fåçã Äçéä~íëóí~å Ñ~ååë íêÉ ëí∏êêÉ ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éå 
ëí∏êëí~ ìíÄêÉÇåáåÖ ~î RSPNIR ãO ÉääÉê PQISB ~î ÇÉå íçí~ä~ Äçéä~íëóí~åK 
hìäíìêä~ÖêÉå Öê®îÇÉë á ëâáâí çã ã~ñ MIä ã ÉääÉê íáää åó ~åä®ÖÖåáåÖëåáî™K 
pçã ãÉëí Öê®îÇÉë Ñóê~ ëâáâíK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë TRM ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
â~ê~âí®êK bÑíÉê ~îÄ~åáåÖ ëóåíÉë ÇÉ ÑäÉëí~ ëçã ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ~î 
î~êáÉê~åÇÉ ëíçêäÉâ çÅÜ Ñçêã á âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ëíÉêáä äÉê~K bíí Ñ™í~ä 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ éêçîêìíëÖê®îåáåÖ á âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê á ~åÇê~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êK p~ãíäáÖ~ ëåáíí~ÇÉë çÅÜ âìåÇÉ áåÇÉä~ë á NT çäáâ~ 

üê
NVVN

páÇ~ S çÑ UQV



~åä®ÖÖåáåÖëâ~íÉÖçêáÉêK káç ~î ÇÉëë~ âìåÇÉ ãÉê ë®âÉêí íóéáåÇÉä~ëX 
ëíçäéÜ™äI éáååÜ™äI Ü®êÇ~êI âçâÖêçé~êI Äêìåå~êI ~îÑ~ääëÖêçé~êI ÖêçéÜìëI 
ëíÉå~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêK qáää ÇÉ ãÉê çë®âê~ ~åä®ÖÖåáåÖëíóéÉêå~ 
Ü∏êÇÉ åÉÇÖê®îåáåÖ~êI Ñ∏êâçäå~í íê®I íê®ê®åå~I éáååÜ™äëê~ÇI 
âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉêI ëçíÑä®Åâ~êI ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ âçåÅÉåíê~íáçåÉê ~î 
Äê®åÇ äÉê~K
fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë UPU ÑóåÇÉåÜÉíÉêK jÉêé~êíÉå 
Ñ~ååë á ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ãÉÇ ~îÑ~ääëÖêçé~ê çÅÜ Äêìåå~ê ëçã Éå ëíçê 
ÄáÇê~ÖëÖáî~åÇÉ ÖêìééK qáää ÇÉ ëíçê~ ÑóåÇâ~íÉÖçêáÉêå~ Ü∏ê Äê®åÇ äÉê~I 
äÉêâäáåáåÖI âÉê~ãáâ ë~ãí Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉåK
dÉåçã âÉê~ãáâëíìÇáÉê çÅÜ `NQJéêçî Ü~ê Äçéä~íëÉå éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~íë 
íáää éÉêáçÇÉêå~ Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p®Äó NQOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p®Äó

pîÉÇîá PQMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

páÇ~ T çÑ UQV



^fp kê
NPQU

k~ãåLéä~íë
üåÄóI räîëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ç ^ååìëïÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
íçêéI ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
íêáëëéçêêÉI Ö™åÖà®êåI äàìëÜ™ää~êÉI ÄÉëä~ÖI âåáîI ëéáâI à®êå Ñ∏êÉã™äI  Éå 
éáäëéÉíë\

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK

aÉ ÇÉä~ê ~î íçêéÉí ëçã ÄÉê∏êÇÉë ~î à®êåî®ÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë ãÉÇ~å ë∏ÇÉê 
Ç®êçã äáÖÖ~åÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ÉåÇ~ëí â~êíÉê~ÇÉëK
råÇÉêë∏âí~ ä®ãåáåÖ~êW
eìëÖêìåÇW NMñT ã ëíçêI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Éå ëóääëíÉåëÖêìåÇ çÅÜ Éíí ëéáëê∏ëÉK 
h~ääãìê~ÇÉ ëóääëíÉåëê~ÇÉê Ñ~ååë ÄÉî~ê~ÇÉ á î®ëíÉê çÅÜ åçêê ë~ãí ÇÉäîáë á 
∏ëíÉê çÅÜ ë∏ÇÉêK póääëíÉå~êå~ î~ê MIOñMIT ã ëíçê~ çÅÜ î~ê ÖÉåçãÖ™ÉåÇÉ 
çíìâí~ÇÉ çÅÜ ä~ÖÇ~ ãÉÇ ÇÉå éä~å~ëíÉ ëáÇ~å ìéé™íK dêìåÇÉå î~ê ~åä~ÖÇ 
ÇáêÉâí é™ ëíÉêáä ãçK _Éä®ÖÉí á ÜìëÖêìåÇÉåë ëóÇ∏ëíê~ ÇÉä çÅÜ ä®åÖë ãÉÇ 
ë∏Çê~ î®ÖÖÉå Éå Ñóêâ~åíáÖI OIOñOIO ã ëíçê ëéáë ãÉÇ ê~â~ ãìêâ~åíÉê á 
∏ëíÉê çÅÜ ë∏ÇÉê çÅÜ å™ÖçêäìåÇ~ ê~â ãìê á î®ëíÉêK f åçêê î~ê ÇÉå ãÉê 
áÖÉåê~ë~ÇK
h®ää~êÖêìåÇW QIRñPãK dê®îÇ Öêçé ãÉÇ â~ääãìê~ÇÉ î®ÖÖ~ê ~î ëíÉåI ÇÉäë 
å~íìêëíÉå çÅÜ ÇÉäë ÄÉ~êÄÉí~Ç ëíÉåK hçåëíêìâíáçåÉå î~ê âê~ÑíáÖí áåê~ë~ÇK 
jìê~êå~ ëóåÉë Ü~ î~êáí ìééÄóÖÖÇ~ ~î QJR ä~ÖÉê ëíÉåI á ÉåâÉäê~ÇÉê ãÉÇ 
ÇÉ ëí∏êêÉ ëíÉå~êå~ á ÄçííÉåK jìêâê∏åÉí íóÅâë Ü~ Ü~Ñí ÇìÄÄä~ ëíÉåê~ÇÉêK 
pçã ÖçäîÄÉä®ÖÖåáåÖ Ñ~ååë ëéêáÇÇ~ êÉëíÉê ~î ëíÉåÜ®ää~ê ÉääÉê ëíÉå ãÉÇ 

üê
NVVN

páÇ~ U çÑ UQV



Ñä~íëáÇ~å ìéé™íK
h~êíÉê~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ìí~åÑ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíW
s~ííÉåÜ™äW _Éä®ÖÉí åçêÇî®ëí çã ÇÉí ìíÖê®îÇ~ Äçëí~ÇëÜìëÉí Å~ QñQ ã 
ëíçêíK
eìëÖêìåÇW `~ NMñR ã ãÉÇ î®äÄÉî~ê~ÇÉ ëóää~ê á åçêê çÅÜ î®ëíÉê ãÉÇ 
ëíÉå~ê á Éíí ä~ÖÉêK _Éä®ÖÉå é™ Éå íÉêê~ëëÉê~Ç Ü∏àÇëäìííåáåÖ ë∏ÇÉê çã ÇÉå 
ìåÇÉêë∏âí~ ÜìëÖêìåÇÉåK
h®ää~êÉW `~ OIRñQ ã ãÉÇ î®äÄÉî~ê~ÇÉ â~ääãìê~ÇÉ î®ÖÖ~ê ~î â~åíÜìÖÖÉå 
ëíÉåK
_ä~åÇ Ñ∏êÉã™äÉå Ñ~ååë Éå íêáëëéçêêÉI Ö™åÖà®êåI äàìëÜ™ää~êÉI ÄÉëä~ÖI âåáîI 
ëéáâI Ñ∏êÉã™ä çÅÜ Éå éáäëéÉíë\I ë~ãíäáÖ~ ~î à®êåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p®Äó NQPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p®Äó

pîÉÇîá PQNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

páÇ~ V çÑ UQV



^fp kê
NPQT

k~ãåLéä~íë
üåÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ç ^ååìëïÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇ

cóåÇ
ÄÉå Eã®ååáëâ~I ÇàìêFI âÉê~ãáâI â~ãã~ê çÅÜ â~ãÑçÇê~äI é®êäçêI 
êÉã®åÇÉÄÉëä~ÖI ~Öê~ÑÑâå~ééI Ü®åÖÉåI  ë∏äàçê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î à®êåî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK
bÑíÉê ~îíçêîåáåÖ çÅÜ êÉåëåáåÖ âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí Öê~îÑ®äíÉí î~ê ãÉê 
çãÑ~íí~åÇÉ ®å î~Ç ëçã íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~íëI ãÉÇ NQ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ~î 
çäáâ~ íóéÉê çÅÜ íî™ Ñä~íJã~êâëÖê~î~êK sáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âíÉë Éå Ü®êÇ çÅÜ Éå 
ëíÉåëíê®åÖK
píÉåë®ííåáåÖ~êå~ î~êáÉê~ÇÉ á ëíçêäÉâ çÅÜ Ü∏àÇK aÉå ãáåëí~ î~ê NIOM ã á 
Çá~ãÉíÉê çÅÜ MINM ã Ü∏Ö çÅÜ ÇÉå ëí∏êëí~ î~ê NM ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ MIPM 
ã Ü∏ÖK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê ãÉëí~ÇÉäë êìåÇ~ ÉääÉê çî~ä~I Éå î~ê å®êã~ëí 
ÑóêëáÇáÖK _™ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ãÉÇ çÅÜ ìí~å â~åíâÉÇà~ Ñ∏êÉâçãK p~ãíäáÖ~ 
Öê~î~ê ãÉÇ áÇÉåíáÑáÉêÄ~ê Öê~îÖ∏ãã~ î~ê Äê~åÇÖê~î~ê ~î çäáâ~ íóéÉêW 
Äê~åÇä~ÖÉêI Äê~åÇÖêçé ãÉÇ çãÖáî~åÇÉ Äê~åÇä~ÖÉêI ìêåÉÄê~åÇÖêçéI 
Äê~åÇÖêçéI ìêåÉÖêçé ãÉÇ çãÖáî~åÇÉ Äê~åÇä~ÖÉêI ìêåÉÖê~î ãÉÇ 
çãÖáî~åÇÉ Äê~åÇä~ÖÉêI ÄÉåä~ÖÉê çÅÜ ÄÉåÖêçéK
_ê®åÇ~ ÄÉå Ü~ê é™íê®ÑÑ~íë á NQ Öê~î~ê Ç®ê ã®ååáëâçÄÉå Ü~ê âìåå~í 
ÄÉëí®ãã~ë íáää ë~ãíäáÖ~ ÄÉåÑ∏ê~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ä Ñóê~ Öê~î~ê Ü~ê ®îÉå 
ÇàìêÄÉå áÇÉåíáÑáÉê~íëK aÉí ê∏ê ëáÖ çã ÜìåÇI Ü∏å~I Äà∏êåI å∏íâêÉ~íìê ë~ãí 
çáÇÉåíáÑáÉê~í Ç®ÖÖÇàìêK
càçêíçå ~î Öê~î~êå~ áååÉÜ∏ää ÑóåÇ çÅÜ ™íí~ ~î ÇÉã Ü~ê î~êáí ã∏àäáÖ~ ~íí 

üê
NVVN

páÇ~ NM çÑ UQV



Ç~íÉê~ êÉä~íáîí ãÉÇ Üà®äé ~î ÇÉëë~ ÑóåÇK
hÉê~ãáâI â~ãã~ê çÅÜ â~ãÑçÇê~äI é®êäçêI êÉã®åÇÉÄÉëä~ÖI ~Öê~ÑÑâå~ééI 
Ü®åÖÉå çÅÜ ë∏äàçê Ç~íÉê~ê Öê~îÑ®äíÉí íáää Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ çÅÜ îÉåÇÉäíáÇK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pîÉÇîá NUTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

pîÉÇîá NUTWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

pîÉÇîá NUTWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

pîÉÇîá NUTWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

páÇ~ NN çÑ UQV



^fp kê
NPQS

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí ûãÄÉíëã~ååÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
väî~ oçëäìåÇJcçêÉåáìë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI Öä~ëI ëâçÑê~ÖãÉåí ä®ÇÉê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK

sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ÄÉÄóÖÖÉäëÉëâáâíI î~ê~î ÇÉí 
ìåÇÉêëí~ Ñê™å ëí~ÇÉåë Éí~ÄäÉêáåÖ é™ NSMMJí~äÉíK f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
Çê®åÉêáåÖëê®åå~ á åçêÇëóÇäáÖ êáâíåáåÖK aÉí ìåÇÉêëí~ ä~ÖêÉí ä™Ö ÇáêÉâí é™ 
Éíí Üìãìëä~ÖÉêK
a™ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê â®ää~êÉå ÖàçêÇÉë é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê Ñóääå~Çëã~ëëçêå~ 
Éíí âçäJ çÅÜ ëçíä~ÖÉêI Å~ MINM ãÉíÉê íàçÅâíI Ñê™å NTPS ™êë Äê~åÇK 
pçíä~ÖêÉí Ñ~ååë ãÉê ÉääÉê ãáåÇêÉ ∏îÉê ÜÉä~ óí~åK a®êìåÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éíí ÄÉÄóÖÖÉäëÉëâáâíK jÉää~å ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ñ~ååë Éíí ìíÑóääí çãê™ÇÉ ãÉÇ 
ëâ ~ÑíÉêI Öêìî~îÑ~ääI îáäâÉí ÄÉëí™ê ~î Öê™ ãà®äáâå~åÇÉ ë~åÇ ãÉÇ âçäÄáí~êK 
aÉëëìíçã Ñ~ååë Éå ÇÉä ëä~ÖÖ~åÜçéåáåÖ~ê á ÇÉíí~ Öêìî~îÑ~ääK aÉíí~ ~îÑ~ää 
ä™Ö ÇÉëëìíçã ∏îÉê ê®åå~åK
aê®åÉêáåÖëê®åå~åI íî™ é~ê~ääÉää~ ëíçÅâ~ê ìåÇÉê ÜìãìëÉåI Ü~ê 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå ìíÖàçêí Éíí ëí~ÇëÇáâÉI Ç®ê ã~êâÉå î®ëíÉê çã ê®åå~å î~êáí ~î 
Ä~âÖ™êÇëâ~ê~âí®ê ãÉÇ Ö∏ÇëÉä çÅÜ ~îÑ~ääI çÅÜ Ç®ê íáääÜ∏ê~åÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ 
Ñìååáíë åçêê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK _ÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
å®ãäáÖÉå á éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë ëÅÜ~âíK lãê™ÇÉí ∏ëíÉê çã ê®åå~å Ü~ê 

üê
NVVN

páÇ~ NO çÑ UQV



Ñ∏êãçÇäáÖÉå ìíÖàçêíë ~î ÄÉíÉëã~êâ çÅÜ çÇäáåÖëã~êâK
båëí~â~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖë ë™ëçã âÉê~ãáâëâ®êîçê ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë ãÉÇ 
Üçêåã™ä~Ç îáíäÉêÉÇÉâçêI Öä~ëëâ®êîçê çÅÜ á ÇÉ óåÖêÉ ä~ÖêÉå Ñê~ãâçã Éå 
ÇÉä ëâçÑê~ÖãÉåí ãÉÇ éäáÖÖ~ÇÉ âä~Åâ~ê ~î å®îÉê çÅÜ ä®ÇÉê ~î NTMMJ
í~äëíóéK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ NP çÑ UQV



^fp kê
NPOV

k~ãåLéä~íë
h∏éáåÖI e®ääëíìå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉê cê∏äìåÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç ~î î®Ö bNU ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK

ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ ÇÉäë Äóê™áåîÉåíÉêáåÖI ÇÉäë Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖ ~î 
ëíê®Åâ~åK oÉëìäí~íÉí ~î ìíêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ é™ íêÉ éä~íëÉê Ç®ê Ñçêíë~íí~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê âê®îëK
sáÇ póäí~I âìåÇÉ ÇÉí âçåëí~íÉê~ë ~íí î®Öçãê™ÇÉí é™îÉêâ~ê áåíÉ Ä~ê~ ÇÉí 
íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ çÅÜ ÇÉäîáë ìåÇÉêë∏âí~ Öê~îÑ®äíÉí h∏éáåÖ PVWNI ìí~å ®îÉå 
póäí~ë ®äÇêÉ Äóíçãí ë~ãí Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê áåíáää ÇÉåå~K
sáÇ c™ÖÉäë™åÖÉåI h∏éáåÖ PNWNI Ñ~ååë ê∏àÇ~ óíçêI íÉêê~ëëÉêáåÖ~êI 
ëíÉåëíê®åÖ ~ê çÅÜ Éå î®ÖÄ~åâ áåçã Éíí ãáåÇêÉ çãê™ÇÉK f ~åëäìíåáåÖ íáää 
ÇÉí íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí~ ê∏ëÉíI h∏éáåÖ PNWNI â~å óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~ê 
Ñ∏êÉâçãã~ á ÇÉå ÄäçÅâêáâ~ íÉêê®åÖÉåK
póÇ∏ëí çã £ëíÉêJsêÉí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëÉåíáÇ~ ëíÉåëíê®åÖ~ê á ÄêóíòçåÉå 
ãÉää~å ™âÉê çÅÜ ëâçÖI á çãê™ÇÉí Ñ∏ê h∏éáåÖ NUWNK

üê
NVVN

páÇ~ NQ çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ PNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ PVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ NR çÑ UQV



^fp kê
NNPM

k~ãåLéä~íë
hçäÄ®ÅâI s®ëíÉê™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ç ^ååìëïÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íëI Öê~îI Öê~îÑ®äíI íçêéI ëíÉåê∏àÇ óí~

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
c∏äà~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñê™å hçäÄ®Åâ á 
î®ëíÉê íáää s®ëíÉê™ë á ∏ëíÉêK
hçäÄ®Åâ OQTWNI Äçéä~íë á ™âÉêã~êâK jÉää~å sáåÄ®ÅâÉå á åçêê çÅÜ 
áãéÉÇáãÉåí á ë∏ÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK
p®Äó NQOWN çÅÜ pîÉÇîá PQMWNI Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á ™âÉêã~êâK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ Éå Äçéä~íëóí~ ëçã ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ∏îÉê ÜÉä~ 
ëé™êçãê™ÇÉí EÅ~ RMM ñ QM ãF é™ ™âÉê ãÉää~å ãçê®åÜ∏àÇ á ∏ëíÉê çÅÜ 
ÖêìëÖêçé á î®ëíÉêK fåçã çãê™ÇÉí Ñ~ååë êáâ Ñ∏êÉâçãëí ~î âìäíìêä~ÖÉêI 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êK
pîÉÇîá NUTWNI OI PI QI Öê~î~êK f í~ääJ çÅÜ Öê~åÄÉîìñÉå ëâçÖëã~êâ Ñ~ååë 
Éå íáÇáÖ~êÉ â®åÇ Öê~îÖêìéé çÅÜ Ñóê~ êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK sáÇ 
ëÅÜ~âíåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éå ëíÉåë®ííåáåÖK
p®Äó TVWNI Öê~îÑ®äí á Ü~Öã~êâ é™ ä®íí âìéÉê~Ç ãçê®å ãÉÇ ÑÉã 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëäóê∏àÇÉë 
çÅÜ êÉåë~ÇÉë çãê™ÇÉí î~êîáÇ ãáåëí åáç Ñä~í~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ë é™ Éå ãáåÇêÉ ãçê®åêóÖÖ ãÉää~å íî™ ëí∏êêÉ íóÇäáÖ~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK

üê
NVVN

páÇ~ NS çÑ UQV



aáåÖíìå~ NQSWNI Öê~îÑ®äíK f ëâçÖëã~êâ á ëóÇëäìííåáåÖ äáÖÖÉê Öê~îÑ®äíÉí 
ãÉÇ íáç êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI ÇÉå Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ Öê~îÉå aáåÖíìå~ 
PTRWN çÅÜ íçêéä®ãåáåÖÉå aáåÖíìå~ PTSWNK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ é™ 
Éíí Öê~îÑ®äí çã ãáåëí OP ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ óííÉêäáÖ~êÉ ä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ 
~åâåóíåáåÖ íáää íçêéëí®ääÉíI ëçã ÉâçåçãáÄóÖÖå~Ç íáää íçêéÉíI 
íÉêê~ëëÉêáåÖ~ê Ñ∏ê ÇÉ Ä™Ç~ ÜìëÖêìåÇÉêå~ çÅÜ î®Ö ~î ÇÉäîáë ™äÇÉêëíáÖÉå 
â~ê~âí®ê ëçã ëíê®ÅâÉê ëáÖ ÖÉåçã Öê~îÑ®äíÉíK
aáåÖíìå~ NQTWN Öê~îÑ®äíI êÉÖáëíêÉê~í ëçã Ñóê~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ Éå 
ëíÉåê~ÇK lãê™ÇÉí â~êíÉê~ÇÉë çÅÜ êÉëìäí~íÉí ÄäÉî ëÉñ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ 
íî™ ëíÉåëíê®åÖ~êK
s®ëíÉê™ë USUWN Äçéä~íë á ™âÉêã~êâK p∏ÇÉê çã ÄÉÑáåíäáÖ à®êåî®Ö á 
~åëäìíåáåÖ íáää áãéÉÇáãÉåí á åçêê áåçã Éå Å~ NMM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~ ä®åÖë 
ãÉÇ à®êåî®ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™äI 
åÉÇÖê®îåáåÖ~êI âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éå íàçÅâäÉâ ìéé ãçí MIU ãK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ OQTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

p®Äó NQOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p®Äó

pîÉÇîá PQMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

pîÉÇîá NUTWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

pîÉÇîá NUTWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

pîÉÇîá NUTWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

pîÉÇîá NUTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

p®Äó TVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p®Äó

aáåÖíìå~ NQSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ PTRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ PTSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ NQSWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ NQTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

s®ëíÉê™ë USUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ NT çÑ UQV



^fp kê
NVQQ

k~ãåLéä~íë
iìåÇÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs jáíí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ wÉêéÉ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
pçã Ñ∏êëí~ Éí~éé á Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖI 
~î Éíí Å~ T âãO ëíçêí çãê™ÇÉK 
bíí ~åí~ä íáÇáÖ~êÉ Éà êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Öê~î~êI ëíÉåëíê®åÖ~êI íçêéä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
ê∏àÇ~ óíçê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
NVVN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ NU çÑ UQV



^fp kê
NQNU

k~ãåLéä~íë
e∏ÖÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
i~êë táäëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê\

cóåÇ
âÉê~ãáâ EÑê~ÖãÉåíF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éñéäç~íÉêáåÖ Ñ∏ê áåÇìëíêá®åÇ~ã™ä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
bíí Å~ NS ÜÉâí~ê ëíçêí çãê™ÇÉ éêçîìåÇÉêë∏âíÉëK lãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí á 
å®êÜÉíÉå ~î _~ÇÉäìåÇ~™ëÉå çÅÜ áåÖ™ê á êáâëáåíêÉëëÉçãê™ÇÉ Ñ∏ê 
âìäíìêãáååÉëî™êÇÉå EhORI _~ÇÉäìåÇ~™ëÉåFK píê~ñ åçêê çã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê dêóí~Ü∏ÖÉå Es®ëíÉê™ë QRQWNF ÄÉä®ÖÉåK 
lãê™ÇÉí ìíÖ∏êë á ëáå ÜÉäÜÉí ~î ™âÉêã~êâK bíí ãóÅâÉí ëíçêí ~åí~ä 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK bå Ü∏Ö ~åä®ÖÖåáåÖëí®íÜÉí âçåëí~íÉê~ÇÉë á çãê™ÇÉíë 
ÅÉåíê~ä~ çÅÜ ë∏Çê~ ÇÉä~êK

üê
NVVN

páÇ~ NV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë UTVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OM çÑ UQV



^fp kê
NQNQ

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí häáçI âî~êíÉêÉí häÉçé~íê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
ÖàìíÑçêã~ê íáää ÖêóíçêI Éíí ÖêóíÄÉå E\F á à®êåI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë çÅÜ 
Éåëí~â~ ëíÉåÖçÇëF ëâ~Ñí íáää âêáíéáéçê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK

p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë ™íí~ ëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáåK
hî~êíÉêÉå häáç çÅÜ häÉçé~íê~ ä™Ö ~åíáåÖÉå á ìíâ~åíÉå ~î ÉääÉê ëíê~ñ 
ìí~åÑ∏ê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉåK aÉ Üáëíçêáëâ~ â®ääçêå~ çÅÜ ÑóåÇÉå Ñê™å 
ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~åÖÉê ~íí çãê™ÇÉí ÄÉÄóÖÖÇÉë ëÉå~ëí 
ìåÇÉê NSMMJí~äÉíI ãÉå ÄÉÄóÖÖÉäëÉå â~å ëíê®Åâ~ ëáÖ åÉê á ãÉÇÉäíáÇLëÉåí 
NRMMJí~äK
f âî häáç Ñ~ååë áååÉ á âî~êíÉêÉí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ êÉëíÉê ÉÑíÉê 
íê®ÜìëÄÉÄóÖÖÉäëÉK a®ê Ñ~ååë ëÉå~ëí ìåÇÉê NSMMJí~äÉí íçãíÉê ãÉÇ 
ëí~ÇëÖ™êÇ~êK
f âî häÉçé~íê~ Ñ~ååë Éíí âê~ÑíáÖí ä~ÖÉê ãÉÇ ÖàìíÑçêãëÑê~ÖãÉåí J êÉëíÉê 
ÉÑíÉê ÖêóíÖàìíåáåÖK f ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå Ñ~ååë ÇÉëëìíçã ëé™ê ~î 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê á íê®K cê™å NSPN ëí™ê _à∏êå läëëçå ÖêóíÖàìí~êÉ Ñ∏ê ÑäÉê~ 
íçãíÉê á âî~êíÉêÉíK üê NSUU áååÉÜ~ÇÉë ÇÉ ~î _à∏êåë ®åâ~K

üê
NVVN

páÇ~ ON çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OO çÑ UQV



^fp kê
NQNR

k~ãåLéä~íë
dáÇÉçåëÄÉêÖI s™êä∏âëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
i~êë táäëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
p∏âëÅÜ~âí íçÖë ìéé áåíáää Ñçêåä®ãåáåÖÉå Ñ∏ê ~íí ~îÖê®åë~ Éî Äçéä~íëóíçêK 
fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉãÉääÉêíáÇ é™ ÇÉåå~ óí~K

üê
NVVN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OP çÑ UQV



^fp kê
NQNS

k~ãåLéä~íë
q∏åëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ç ^ååìëïÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI  ÄêóåÉ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î à®êåî®ÖÉå j®ä~êÄ~å~åI ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
_çéä~íëÉå î~ê ÄÉä®ÖÉå é™ Éå ëî~Ö Ñ∏êÜ∏àåáåÖ á ™âÉêã~êâ çãÉÇÉäÄ~êí 
ë∏ÇÉê çã ÄÉÑáåíäáÖ à®êåî®ÖI á ~åëäìíåáåÖ íáää çÅÜ ë∏ÇÉê çã Éíí áãéÉÇáãÉåíK
aÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí ìíÖ∏ê ë~ååçäáâí ìíâ~åíÉå ~î Éíí 
Äçéä~íëâçãéäÉñ ëçã ëíê®ÅâÉê ëáÖ åçêê ìíK pÅÜ~âíÉí ä™Ö á ìåÖÉÑ®ê 
ëóÇî®ëíäáÖJåçêÇçëíäáÖ êáâíåáåÖ çÅÜ î~ê NOM ãÉíÉê ä™åÖí çÅÜ V ãÉíÉê ÄêÉííK 
f ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí ä™Ö NQ Ü®êÇ~ê çÅÜ Ñóê~ ëíçäéÜ™äK e®ê Ñ~ååë 
çÅâë™ Éíí ãáåÇêÉ âìäíìêä~ÖÉêK f ÇÉíí~ Ñ~ååë Éå Ü®êÇ çÅÜ á ÇÉëë ÄçííÉå Éíí 
ÇáâÉ Ñóääí ãÉÇ ëâ®êîëíÉå çÅÜ Éå ÄêìååK f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ∏ëíê~ 
ÇÉä Ñ~ååë íêÉ Ü®êÇ~ê çÅÜ NR ëíçäéÜ™äK

üê
NVVN

páÇ~ OQ çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë USUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OR çÑ UQV



^fp kê
NQNT

k~ãåLéä~íë
s~ääÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
i~êë táäëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Ñäáåí~I ã~äëíÉåëä∏é~êÉ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ Éå 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î íêÉ äçâ~äÉêI Éå ÄÉä®ÖÉå á Éå 
ãçê®åÄ~ÅâÉ á ~åëäìíåáåÖ íáää êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI ë~ãí ÇÉ ∏îêáÖ~ 
íî™ á ™âÉêã~êâ á å®êÜÉíÉå ~î Öê~îÑ®äí çÅÜ Äçéä~íëK
m™ ÇÉå Ñ∏êëíå®ãå~ äçâ~äÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
ëíçäéÜ™äI åÉÇÖê®îåáåÖ~ê çÅÜ Ü®êÇ~êK e®ê ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ íçÖë Äçêí ®îÉå 
Éå ëâ~Ç~Ç Ü∏ÖI s®ëíÉê™ë SPSWSI áåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâK sáÇ ÇÉ 
∏îêáÖ~ äçâ~äÉêå~ ë~âå~ÇÉë Ñçêåä®ãåáåÖ~êK

üê
NVVN

páÇ~ OS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë SPSWS s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë SPSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OT çÑ UQV



^fp kê
NPPP

k~ãåLéä~íë
hçäÄ®ÅâI s~ääÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ç ^ååìëïÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

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

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
aÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí î~ê TM ã ä™åÖí çÅÜ á ÖÉåçãëåáíí NR ã ÄêÉíí çÅÜ 
ä™Ö á ìåÖÉÑ®ê kksJppl êáâíåáåÖ çÅÜ ìíÖ∏ê ë~ååçäáâí ÇÉ ÅÉåíê~ä~ ÇÉä~êå~ 
~î Éíí Äçéä~íëâçãéäÉñ ëçã ëíê®ÅâÉê ëáÖ î®ëíÉêìí çÅÜ ë∏ÇÉêìí ä®åÖë ãÉÇ 
Éíí áãéÉÇáãÉåíK 
qçí~äí ìåÇÉêë∏âíÉë NSO ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™ Éå å®êã~ëí íÉêê~ëëäáâå~åÇÉ 
éä~í™ á ™âÉêã~êâK aÉëë~ Ñ∏êÇÉä~ÇÉ ëáÖ é™ NNR ëíçäéÜ™äI OM 
åÉÇÖê®îåáåÖ~êI NU ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI ëÉñ Ü®êÇ~êI íî™ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Éíí 
ëâ®êîëíÉåëÑä~âK sáÇ~êÉ Ñ~ååë íî™ âìäíìêä~ÖÉêêÉëíÉê áåçã çãê™ÇÉíK
_ä~åÇ ëíçäéÜ™äÉå â~å ã∏àäáÖÉå ÇÉä~ê ~î å™Öê~ íêÉëâÉééáÖ~ Üìë ìêëâáäà~ëK
`NQJÇ~íÉêáåÖ Ü~ê éä~ÅÉê~í Äçéä~íëÉå áåçã áåíÉêî~ääÉí êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê J 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK

üê
NVVN

páÇ~ OU çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ OQTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ OV çÑ UQV



^fp kê
NQNV

k~ãåLéä~íë
qìåÄó Ö™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

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

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êí®íåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK

fÇ~Ö ®ê Ö™êÇ~êå~ çãêáåÖ~ÇÉ ~î ãçÇÉêå ëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉI ãÉå íáääë 
åóäáÖÉå ÑìåÖÉê~ÇÉ ÇÉ ëçã àçêÇÄêìâëÑ~ëíáÖÜÉíÉêK aÉ ìêëéêìåÖäáÖÉå íêÉ 
Ö™êÇ~êå~ ÄáäÇ~ê áÇ~Ö Éå î®ä ÄáÄÉÜ™ääÉå Äóãáäà∏ ãÉÇ Äçëí~ÇëÜìë çÅÜ 
ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉê ~î çäáâ~ ™äÇÉê J Ää ~ å™Öê~ Üìë Ñê™å NTMMJNUMMJí~äÉåK
qìåÄó Ü~ê ãÉÇÉäíáÇ~ ~åçêK aÉí ®äÇëí~ ë®âê~ ÄÉä®ÖÖÉí ®ê Ñê™å NPSTK oìåí 
çãâêáåÖ Ñáååë ÑäÉê~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê EÜ®ää ãÉÇ ëâ™äÖêçé~êI 
Öê~îÑ®äíFK
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë ON ëÅÜ~âí ìéé ãÉÇ ã~ëâáåK f å™Öê~ ëÅÜ~âí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Ñê™å åó~êÉ íáÇ J íêçäáÖÉå NSMMJNUMMJí~äK 
fåÖ~ ë®âê~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f Éå ëíçê ÇÉä ~î çãê™ÇÉí 
Ñ~ååë ìåÇÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇ Éå ÉääÉê ÑäÉê~ Äçéä~íëÉêK _ä ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI ëíçäéÜ™ä EÉíí ë®âÉêí ä™åÖÜìë âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëF çÅÜ 
Ü®êÇ~êK mêÉäáãáå®êí Ü~ê Äçéä~íëÉåLÄçéä~íëÉêå~ Ç~íÉê~íë íáää óåÖêÉ 
Äêçåë™äÇÉêJ ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK

üê
NVVN

páÇ~ PM çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë ONWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë ONWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PN çÑ UQV



^fp kê
NPPN

k~ãåLéä~íë
pâáääáåÖÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå ~îÖê®åë~ÇÉë íî™ çãê™ÇÉåI á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉ â®åÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~I Ç®ê ÇÉí Ñ~ååë êáëâ Ñ∏ê ÉîÉåíìÉää~ Äçéä~íëÉê á åìî~ê~åÇÉ 
™âÉêã~êâK

üê
NVVN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìåÖ h~êä NOOWN s®ëíã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ hìåÖ h~êä

hìåÖ h~êä NMVWN s®ëíã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ hìåÖ h~êä

páÇ~ PO çÑ UQV



^fp kê
NNTS

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí e~êåÉëâã~â~êÉå NQ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_Éåí póëÉ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
e∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå çÅÜ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ E~êâÉçäçÖáëâ ÇçâìãÉåí~íáçåFK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìééê®íí~ÇÉë TSIQ ã éêçÑáäK
fåÖ~ ÑóåÇ íçÖë íáää î~ê~K
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ®ê Éå âçãéäÉííÉêáåÖ ~î Éå ìåÇÉê ™êÉí íáÇáÖ~êÉ ÖàçêÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ áåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉåK

üê
NVVN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ PP çÑ UQV



^fp kê
NNTT

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí e~êåÉëâã~â~êÉå NQ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååáâ~ dê®ääë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëFI åóÅâÉäI ÄçâÄÉëä~ÖI Ñ∏åëíÉêÖä~ë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖëóí~å î~ê Å~ RM ãOK oÉëíÉê~åÇÉ ÇÉä~ê ~î âî~êíÉêÉí 
ìåÇÉêë∏âíÉë áåíÉ Ç™ é™äåáåÖ íáää™íáíëK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉÇÉäíáÇ~J çÅÜ NSMMJí~äë ä~ÖÉêI ãÉÇ 
íáääÜ∏ê~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK hìäíìêä~ÖêÉåë ã®âíáÖÜÉí ìééÖáÅâ íáää NIO ãK 
aÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~ê ÜìëÖêìåÇÉêI â~îÉäÄêçI Öê®åÇI 
Ü®Öå~Ç çÅÜ ~îÑ~ääëÖêçéK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê Ñ∏êÇÉä~ÇÉ é™ Ñóê~ 
ìêëâáäàÄ~ê~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉëâÉÇÉåK

üê
NVVN

páÇ~ PQ çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ PR çÑ UQV



^fp kê
NNOV

k~ãåLéä~íë
h∏éáåÖI ^êÄçÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
i~êë táäëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
g®êå™äÇÉê\I ãÉÇÉäíáÇ\

cóåÇ
_ê®åÇ äÉê~I âÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëI Ñê~ÖãÉåí ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ íóéFI ÄÉå 
EçÄê®åíFI âî~êíë E~îëä~ÖFI âêáíéáé~I íÉÖÉäI ëä~ÖÖI à®êåÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êÇàìé~Ç ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ 
ë∏âëÅÜ~âíK
p~ãã~åä~Öí ìåÇÉêë∏âíÉë åáç äçâ~äÉê á ™âÉêJ çÅÜ ÄÉíÉëã~êâ ë~ãí á ã~êâ á 
~åëäìíåáåÖ íáää Éå Ö™êÇëíçãíK içâ~äÉêå~ î~äÇÉë ìí éÖ~ 
Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê EâÉê~ãáâ çÅÜ Ñäáåí~ á ™âÉê ããFI å®êÜÉí íáää Öê~î~êI 
ê∏àÇ~ óíçê ë~ãí çÅâë™ ãÉÇ Ü®åëóå íáää íçéçÖê~ÑáåK
sáÇ íî™ äçâ~äÉêI s~ääÄó çÅÜ s~ääÄóë ®Öçê EîáÇ pâçÑíÉëí~ Ö™êÇF é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Eh∏éáåÖ OPUWN C OQQWNFK aÉëë~ ÄÉëíçÇ ~î âìäíìêä~ÖÉêI 
ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~ê çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK f âìäíìêä~ÖêÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ 
Äê®åÇ äÉê~I ëâ®êîëíÉå çÅÜ á Éåëí~â~ Ñ~ää Ñê~ÖãÉåí ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
âÉê~ãáâK sáÇ s~ääÄó Äóíçãí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå ëÉåíáÇ~ EãÉÇÉäíáÇ~\F 
ä®ãåáåÖ~ê ëçã ë~ååçäáâí ∏îÉêä~Öê~ê Éå íáÇáÖ~êÉ Äçéä~íë Eh∏éáåÖ OQSWNFK
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ìí∏îÉê ÇÉ êÉÇ~å â®åÇ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ÇÉ ∏îêáÖ~ 
äçâ~äÉêå~ EáåÖ~ o^ûJåìããÉê ~åÖáîå~ é™ Ää~åâÉííÉå çÅÜ â~êíçêFK

üê
NVVN

páÇ~ PS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êëâçÖ

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

h∏éáåÖ OPUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OQSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OQQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ PT çÑ UQV



^fp kê
NPPO

k~ãåLéä~íë
eÉêêÉî~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
i~êë táäëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê

cóåÇ
ã~äëíÉå Eä∏é~êÉF âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉå í®åâí~ Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å ÇÉäîáë ÄÉê∏ê 
eÉêêÉî~Çë Ö~ãä~ Äóíçãí ãÉå çÅâë™ ~íí Éíí ÑäÉêí~ä Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ~î 
Äçéä~íëâ~ê~âí®êX  ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~êI åÉÇÖê®îåáåÖ~êI Ñáååë áåçã ë~ÖÇ~ óí~K 
aÉëë~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê â~å ã∏àäáÖÉå âçééä~ë íáää Éíí ëí∏êêÉ Öê~îÑ®äí Å~ OMM 
ã ë∏ÇÉê çã ÄóíçãíÉåK

üê
NVVN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ PRRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ PU çÑ UQV



^fp kê
NQOO

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí içîáë~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ãóåíI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI âêáíéáéçê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉåçîÉêáåÖ ~î Ö™êÇÉå á Ü∏êåÉí ~î päçííëÖ~í~åJ
hìåÖëÖ~í~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ ëÅÜ~âíâçåíêçääK

aÉå ®äÇëí~ ÄóÖÖå~ÇëÇÉäÉåI ëçã äáÖÖÉê îáÇ pî~êí™åI ®ê íêçäáÖÉå ÄóÖÖÇ á 
ëäìíÉí ~î NTMMJí~äÉíK f Ü∏êåÉí päçííëÖ~í~åJhìåÖëÖ~í~å Ñáååë Éå î®äîÇ 
íÉÖÉäâ®ää~êÉ î~êë ìíëíê®ÅâåáåÖ áåíÉ ∏îÉêÉåëëí®ããÉê ãÉÇ ÄóÖÖå~ÇÉå ∏îÉêK 
h®ääÉêÉå ®ê ~åí~ÖäáÖÉå ®äÇêÉK
d™êÇëéä~åÉå ëÅÜ~âí~ÇÉë åÉÇ çÅÜ ÇÉä~ê ~î Éå âìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖ íçÖë 
ÄçêíK cê™å päçííëÖ~í~å çÅÜ áå ∏îÉê Ö™êÇÉå Öê®îÇÉë Éíí ëÅÜ~âí Ñ∏ê 
Ñà®êêî®êãÉK f ëÉâíáçåÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ëçã ãÉëí Å~ NIU ã íàçÅâ~ 
âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ™íãáåëíçåÉ íêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÑ~ëÉêK bå ~î ÇÉëë~ ìíÖàçêÇÉë ~î 
Éíí âê~ÑíáÖí Äê~åÇä~ÖÉêI ëçã ã∏àäáÖÉå êÉéêÉëÉåíÉê~ê Éå ~î ÇÉ ëáëí~ 
ëí~ÇëÄê®åÇÉêå~K aÉ êÉä~íáîí Ñ™í~äáÖ~ ÑóåÇÉå Ç~íÉê~ê âìäíìêä~ÖêÉå íáää 
NSMMJNTMMJENUMMFJí~äK qçãíÉå ÄÉÄóÖÖÇÉë Ñ∏êãçÇäáÖÉå ëÉåí à®ãÑ∏êí ãÉÇ 
áåíáääáÖÖ~åÇÉ çãê™ÇÉåK f päçííëÖ~í~å çÅÜ âî~êíÉêÉí iáååÉ~ Ü~ê 
âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å NMMMJí~äÉí íáää NUMMJí~äÉíë ãáíí é™íê®ÑÑ~íë îáÇ íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK

üê
NVVO

páÇ~ PV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QM çÑ UQV



^fp kê
NPRM

k~ãåLéä~íë
_êìåå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ç ^ååìëïÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇ

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÄÉåI Ü~êíëI âÉê~ãáâI â~ãã~êI é®êäçêI âå~éé~êI ~Öê~ÑÑÉêI 
êÉãë∏äàçêI îìäëíÜìîìÇå™ä~êI äáâ~êã~í ëé®ååÉI â~ãÑçÇê~ä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î åó ÇìÄÄÉäëéê™êáÖ à®êåî®ÖI ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
qçí~äí é™íê®ÑÑ~ÇÉë NV Öê~î~ê î~ê~î NS î~ê ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ íêÉ 
Ñä~íã~êâëÖê~î~ê áåçã Éíí Å~ NPMM ãOK píÉåë®ííåáåÖ~êå~ î~ê êìåÇ~ ÉääÉê 
çî~ä~ ãÉÇ Éå Çá~ãÉíÉê Ñê™å NIQ íáää NM ã çÅÜ Éå Ü∏àÇ Ñê™å MIO íáää NIP ãK 
NQ î~ê âä~êí ÄÉÖê®åë~ÇÉI O Ü~ÇÉ â~åíâÉÇàçê çÅÜ O óííêÉ â~åíâÉÇàçêK
f ™íí~ ~î Öê~î~êå~ âìåÇÉ çäáâ~ âçåëíêìâíáçåëÇÉí~äàÉê ìêëâáäà~ë á 
ëíÉåé~ÅâåáåÖÉåë ÅÉåíêìãK e®ê Ñ~ååë ãáííëíÉå~êI Éå ã∏àäáÖÉå 
ìêëéêìåÖäáÖÉå êÉëí ëíÉåI ëíÉåÑêá~ ÅÉåíêìãI ÇÉí ëí∏êêÉ ëíÉåã~íÉêá~äÉí 
ÅÉåíê~äí çÅÜ â®êåê∏ëÉåK
p~ãíäáÖ~ Öê~î~ê î~ê Äê~åÇÖê~î~êK qî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ë~âå~ÇÉ 
áÇÉåíáÑáÉêÄ~ê Öê~îÖ∏ãã~ ãÉÇ~å íî™ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë áååÉÜ™ää~ íî™ 
Öê~îÖ∏ããçêK qçí~äí é™íê®ÑÑ~ÇÉë NV Öê~îë~íí~ áåÇáîáÇÉê
qî™ ÜìîìÇíóéÉê ~î Öê~îëâáÅâ âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ëK aÉå Éå~ ÄÉëíçÇ ~î 
Äê®åÇ~ ÄÉå íáääë~ãã~åë ãÉÇ ëçí çÅÜLÉääÉê âçäK aÉëë~ âìåÇÉ ÇÉä~ë ìéé á 
ìåÇÉêíóéÉêå~ Äê~åÇä~ÖÉêI Äê~åÇÖêçé çÅÜ ìêåÉÄê~åÇÖêçéK aÉå ~åÇê~ 
ÖêìééÉå áååÉÜ∏ää Äê®åÇ~ ÄÉå Ñêá~ Ñê™å ëçí çÅÜ âçäK e®ê âìåÇÉ 
Öê~îë®ííåáåÖ~êå~ ÇÉä~ë ìéé á ÄÉåä~ÖÉêI ìêåÉÖêçéI ìêåÉÖê~î çÅÜ ëéêáÇÇ~ 

üê
NVVO

páÇ~ QN çÑ UQV



ÄÉå
f ë~ãíäáÖ~ åáííçå Öê~î~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÉääÉê ÑäÉê~ ÑóåÇK aÉëë~ ìíÖàçêÇÉë 
~î Ü~êíëI âÉê~ãáâI â~ãã~êI é®êäçê ë~ãí Ñ∏êÉã™ä ~î ëíÉåI à®êå çÅÜ ÄêçåëK 
aÉå ∏îÉêî®Ö~åÇÉ ÇÉäÉå ~î Öê~îÖ™îçêå~ ®ê Ñ∏êÉã™ä ëçã â~å ~åëÉë Ü∏ê~ 
íáää ÇÉå éÉêëçåäáÖ~ ìíêìëíåáåÖÉåI î~åäáÖÉå ÇÉí~äàÉê á âä®ÇÉÇê®âíÉå ë~ãí 
â~ãã~ê
f Ñàçêíçå ~î ÇÉ åáííçå Öê~î~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü~êíëí®íåáåÖ íáää ãáåëí ëÉñíçå 
~ëâ~êK ^ää Ü~êíë î~ê ÉäÇé™îÉêâ~ÇI ë∏åÇÉêÄêìíÉå çÅÜ Üáíí~ÇÉë çãê∏êÇ 
Ää~åÇ ÄÉå çÅÜ ~åÇê~ ÑóåÇK qáç ~î Öê~î~êå~ áååÉÜ∏ää êÉëíÉê ~î 
âÉê~ãáââ®êäK
_ä~åÇ ÇÉ Ç~íÉêÄ~ê~ Ñ∏êÉã™äÉå Ñáååë â~ãã~ê çÅÜ â~ãÑçÇê~äI é®êäçêI 
âå~éé~êI ~Öê~ÑÑÉêI êÉãë∏äàçêI îìäëíÜìîìÇå™ä~êI äáâ~êã~í ëé®ååÉ çÅÜ 
âÉê~ãáâK ríáÑê™å ÑóåÇÉå Ç~íÉê~ë Öê~î~êå~ íáää Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ çÅÜ 
îÉåÇÉäíáÇK `NQJÇ~íÉêáåÖÉå éä~ÅÉê~ê Öê~îÑ®äíÉí áåçã ë~ãã~ íáÇëáåíÉêî~ääK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p®Äó TVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p®Äó

páÇ~ QO çÑ UQV



^fp kê
NQOM

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí eáäÇÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇë ããFI éçêëäáåI Öä~ëI âêáíéáéçê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK

hìäíìêä~ÖÉê ë~âå~ÇÉë á âî~êíÉêÉíë åçêê~ ÇÉäK f ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉåI ìíãÉÇ 
rí~åÄóÖ~í~åI Ñ~ååë ãÉää~å MISJNIQ ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å åó~êÉ íáÇK 
fåÖ~ ë®âê~ ÄÉÄóÖÖÉäëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK
hî~êíÉêÉí eáäÇÉ ä™Ö ÑçêíÑ~ê~åÇÉ ìåÇÉê NUMMJí~äÉí á ëí~ÇÉåë ìíâ~åíK aÉí 
Ü~ê ~åí~Öáíë ~íí ëí~ÇëÇáâÉíI ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉåë Öê®åëI ÖáÅâ á 
rí~åÄóÖ~í~åë ëíê®ÅâåáåÖK d~í~å ~åä~ÇÉë îáÇ NSMMJí~äÉíë ãáííK m™ 
s®ëíÉê™ë ®äÇëí~ ëí~Çëâ~êí~ Ñê™å NSUU Ñáååë Éå ëã~ä êÉãë~ ãÉÇ íçãíÉê 
åçêÇ∏ëí çã rí~åÄóÖ~í~åK aÉí åìî~ê~åÇÉ âî~êíÉêÉí eáäÇÉ ÄÉê∏ê íêÉ 
íçãíÉêK m™ Éå ~î ÇÉã Ñ~ååë ÉåäáÖí â~êí~åë ÄÉëâêáîåáåÖ å™Öê~ ëã™ íê®ÜìëI 
ãÉå Ñê®ãëí ~åî®åÇÉë íçãíÉêå~ ëçã â™äÖ™êÇ~êK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉåíáåÖ ëçã ãçíë®ÖÉê ~íí çãê™ÇÉí íçÖë á Äêìâ ìåÇÉê NSMMJ
í~äÉí çÅÜ ~íí ÇÉí Ñê®ãëí ~åî®åÇÉë ëçã çÇäáåÖëã~êâK

üê
NVVO

páÇ~ QP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QQ çÑ UQV



^fp kê
NPRO

k~ãåLéä~íë
p~ä~ páäîÉêÖêìî~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bî~ eà®êíÜåÉêJeçäÇ~ê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öêìîçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ\

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉåçîÉêáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉå îáÇ p~ä~ páäîÉêÖêìî~ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~åä®ÖÖ~åÇÉ çÅÜ êÉé~ê~íáçå ~î î~ííÉå çÅÜ ~îäçéé áåçã ÇÉå 
Ñ∏êÉ ÇÉíí~ hçåëíã®ëí~êÖ™êÇÉåK råÇÉêë∏âåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ á íî™ Éí~ééÉêK 
hçåëíã®ëí~êÖ™êÇÉå ëâ~ää ÉåäáÖí ìééÖáÑí î~ê~ ìééÑ∏êÇ çãâêáåÖ NUTMK
pÅÜ~âíÉí ëçã ìééíçÖë ìíÖáÅâ Ñê™å ÜìîìÇÄóÖÖå~ÇÉåë ∏ëíê~ ëáÇ~ ãçí ÇÉå 
åçêê~ çÅÜ ∏îÉê ãçí íî®ííëíìÖ~åK pÅÜ~âíÉåë ë~ãã~åä~ÖÇ~ ä®åÖÇ î~ê Å~ 
OU ã çÅÜ ÇÉëë ÄêÉÇÇ î~ê Å~ MIUJNIR ãK
aàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIUJNIR ã ÄÉêçÉåÇÉ é™ îáäâÉí Çàìé ê∏êÉå ëâìääÉ 
äáÖÖ~K pÅÜ~âíåáåÖÉå å™ÇÇÉ áåíÉ åÉê íáää ëíÉêáä ã~êâI îáäâÉí Ö∏ê ~íí ÇÉí 
âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ ä~ÖêÉíë íçí~ä~ íàçÅâäÉâ áåçã hçåëíã®ëí~êÖ™êÇÉå áåíÉ ®ê 
â®åÇK
f ëÅÜ~âíÉå Ñ~ååë íóÇäáÖ~ ~îë~íí~ âìäíìêä~ÖÉêK aÉëë~ ãçíëî~ê~ê çäáâ~ 
Öêìëéä~åÉê áåíáää Éå íàçÅâäÉâ ~î MIPR ã ë~ãí ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ Öêìëéä~å 
êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éíí ëíÉåÑìåÇ~ãÉåí Å~ NIP ã ÄêÉíí çÅÜ Å~ MIQ ã ÇàìéíK 
kìî~ê~åÇÉ Öêìëéä~å çÅÜ íáÇáÖ~êÉ Öêìëéä~åÉê ëâáäÇÉë ™í ~î Éíí ë~åÇ çÅÜ 
ëíÉåÄä~åÇ~í ëíÉêáäí Ñóääå~Çëä~ÖÉêK

üê
NVVO

páÇ~ QR çÑ UQV



råÇÉê ÄÉÄóÖÖÉäëÉëâáâíÉå Ñ~ååë Éíí Å~ ä ã íàçÅâí ä~ÖÉê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î 
ëäáÖLã~äãI âçäI ëçí çÅÜ ÑÉí âìäíìêàçêÇK pâáâíÉí Ü~ÇÉ Éå ä~Öê~Ç ëíêìâíìê 
çÅÜ Ü®êê∏ê Ñê™å ÖêìîÄêóíåáåÖÉåK i~ÖêÉåI ëçã â~å Ü®åÑ∏ê~ë íáää 
ÖêìîÄêóíåáåÖÉåI ∏â~ê á íàçÅâäÉâ ãçí åçêêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç ONQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ QS çÑ UQV



^fp kê
NOOV

k~ãåLéä~íë
s®åÇäÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ç ^ååìëïÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÄÉåI Ü~êíëI êÉãë∏äà~I ~Öê~ÑÑâå~ééI â~ãÑê~ÖãÉåíI âÉê~ãáâI 
à®êåÑ∏êÉã™äI ÖìäÇé®êä~

_ÉëâêáîåáåÖ
EëÉ ®îÉå ^fp NOOUF
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î åó ÇìÄÄÉäëé™êáÖ à®êåî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î Éíí Öê~îÑ®äí ëçã äáÖÖÉê 
á Éå ëî~Ö ëóÇëäìííåáåÖI á ∏îÉêÖ™åÖÉå íáää ™âÉêã~êâ á ë∏ÇÉêK
fåçã çãê™ÇÉí ìåÇÉêë∏âíÉë NQ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ íêÉ Ñä~íã~êâëÖê~î~êI 
Éíí çÇäáåÖëê∏ëÉ çÅÜ Éíí ëíçäéÜ™äK ^î ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ î~ê ëÉñ å®êã~ëí 
ÑóêëáÇáÖ~I ÑÉã êìåÇ~ ÉääÉê çî~ä~ çÅÜ íî™ ãÉê ÇáÑÑìë~K fåçã çãê™ÇÉí 
Ñ~ååë çÅâë™ Éå íêÉìÇÇK
píÉåë®ííåáåÖ~êå~ë ëíçêäÉâ î~êáÉê~ÇÉ Ñê™å NR ã á Çá~ãÉíÉê ãÉÇ Éå Ü∏àÇ ~î 
ä ã íáää P ã ãÉÇ Éå Ü∏àÇ ~î MINR ãK p~ãíäáÖ~ ìíçã íî™ î~ê âä~êí 
ÄÉÖê®åë~ÇÉK cóê~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê Ü~ÇÉ â~åíâÉÇà~ î~ê~î íî™ ëí∏êêÉ á 
âê∏åä®ÖÉ ãÉÇ â~åíâÉÇàçê ~î ëíçê~ å®êã~ëí ÄäçÅâäáâå~ÇÉ ëíÉåK bå ÇÉäîáë 
ëâ~Ç~Ç ëíÉåë®ííåáåÖ î~ê ÄÉÖê®åë~Ç ~î í®íí ä~ÖÇ~ ÇìÄÄä~ ê~ÇÉê ~î ãáåÇêÉ 
ëíÉåK qêÉìÇÇÉå ÄÉëíçÇ ~î Éåâä~ ëíÉåê~ÇÉê ãÉÇ Éå ãáåÇêÉ ÅÉåíê~ä 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ ãÉÇ Éå ÉîÉåíìÉääí ìêëéêìåÖäáÖÉå êÉëí ëíÉå á ÅÉåíêìãK 
cóääåáåÖÉå á ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ î~êáÉê~ÇÉK píÉåã~íÉêá~äÉíë ëíçêäÉâ 
î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å ÑáåíI Öêçîí çÅÜ Ää~åÇ~íK ^åí~ä ä~ÖÉê î~êáÉê~ÇÉ Ñê™å Éíí 

üê
NVVO

páÇ~ QT çÑ UQV



íáää íêÉ ãÉÇ ÉääÉê ìí~å ÑóääåáåÖK aÉå êÉâí~åÖìä®ê~ ëíÉåë®ííåáåÖÉå Ü~ÇÉ 
âçêíëáÇçê ÄÉÖê®åë~ÇÉ ~î î~êëáå ëíçê ëíÉåK
_ä~åÇ ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ ë~âå~ÇÉ ™íí~ áÇÉåíáÑáÉêÄ~ê Öê~îÖ∏ãã~K aÉ 
ìêëâáäàÄ~ê~ Öê~îëâáÅâÉå á ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ çãÑ~íí~ÇÉ íî™ Äê~åÇä~ÖÉêI Éå 
ìêåÉÖê~î çÅÜ Éå ìêåÉÖêçéK
aÉ íêÉ Ñä~íã~êâëÖê~î~êå~ áååÉÜ∏ää Éíí ÄÉåä~ÖÉêI Éå ãÉÇ Éåëí~â~ Äê®åÇ~ 
ÄÉå çÅÜ Éå ìêåÉÖê~î ãÉÇ Ü~êíëí®í~í â®êäK
båÇ~ëí åáç ~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~ê ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ çÅÜ Ç™ í®ãäáÖÉå ã~ÖÉêíK ^î ÇÉ 
™íí~ ãÉÇ Äê®åÇ~ ÄÉå ë~âå~ÇÉ Éå ~åÇê~ Ñ∏êÉã™äI Éå áååÉÜ∏ää Éå êÉãë∏äà~ 
~î ÄêçåëI Éå ~Öê~ÑÑâå~éé ~î ÇÉäîáë Ñ∏êÖóääí ëáäîÉêI Ü~êíë çÅÜ 
â~ãÑê~ÖãÉåíI íêÉ Ü~ÇÉ áåëä~Ö ~î âÉê~ãáâI íî™ ÇÉä~ê ~î Ü~êíëí®íåáåÖK bå 
áååÉÜ∏ää Ñ∏êìíçã ÄÉå Éíí à®êåÑ∏êÉã™äK päìíäáÖÉå áååÉÜ∏ää Éå ÇÉäîáë ëâ~Ç~Ç 
ëíÉåë®ííåáåÖI ëçã ë~âå~ÇÉ ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I âÉê~ãáâ çÅÜ Éå ÖìäÇé®êä~K
dê~îÑ®äíÉí â~å éêÉäáãáå®êí ìíáÑê™å ~Öê~ÑÑâå~éé çÅÜ ÖìäÇé®êä~ Ç~íÉê~ë íáää 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ NQSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ QU çÑ UQV



^fp kê
NPQO

k~ãåLéä~íë
_ê™åëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ pîÉÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
íçêé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
~îëä~Ö âî~êíëáí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
sáÇ ÄÉëáâíåáåÖ ëçã Ñ∏êÉÖáÅâ ìíêÉÇåáåÖÉå íáääî~ê~íçÖë Éíí ~îëä~Ö ~î 
âî~êíëáí î®ëíÉê çã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK p∏âëÅÜ~âí ìééíçÖëI ãÉå á ÇÉëë~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK bå ã∏êâÑ®êÖåáåÖ ëçã 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìåÇÉ ë®íí~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÉåíáÇ~ íçêéÄÉÄóÖÖÉäëÉK

üê
NVVO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oçãÑ~êíìå~ PTR s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ oçãÑ~êíìå~

páÇ~ QV çÑ UQV



^fp kê
NOOU

k~ãåLéä~íë
q~äîëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ç ^ååìëïÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äíI ëíÉåëíê®åÖI Äçéä~íëI Ü™äî®Ö

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

cóåÇ
Ü~êíëI âÉê~ãáâI é®êäçêI Öä~ëã~ëë~I Äêçåëëéáê~äI ëéáê~äé®êä~

_ÉëâêáîåáåÖ
EëÉ ®îÉå ^fp NOOVF
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÇê~ÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå ÇÉä ~î Éíí Öê~îÑ®äí ãÉÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK
m™ ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åI ëçã çãÑ~íí~ÇÉ å®êã~êÉ RMMM ãOI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Ñóê~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI Éå ëíÉåëíê®åÖ çÅÜ íî™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK aÉëëìíçã Ñ~ååë Éå Ü™äî®Ö á ∏ëíê~ ìíâ~åíÉå ~î 
ìíÖê®îåáåÖëóí~åK
dê~î~êå~ ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë ìíÖ∏ê ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î Éíí ëí∏êêÉ Öê~îÑ®äíK aÉ 
íêÉ ëí∏êêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~I íî™ ê∏ëÉäáâå~åÇÉ çÅÜ Éå ãÉÇ íóÇäáÖ 
â~åíâÉÇà~I î~êáÉê~ÇÉ á ëíçêäÉâ ãÉää~å SIR çÅÜ NNIR ã çÅÜ á Ü∏àÇ ãÉää~å 
MIR çÅÜ MIT ãK aÉå ãáåÇêÉ ëíÉåë®ííåáåÖÉå Ü~ÇÉ Éå ìíÄêÉÇåáåÖ é™ Å~ OIR 
ã çÅÜ î~ê Å~ MIP ã Ü∏ÖK
bå Öê~î ë~âå~ÇÉ áÇÉåíáÑáÉêÄ~ê Öê~îÖ∏ãã~I ãÉÇ~å ÇÉ ∏îêáÖ~ íêÉ î~ê 
Äê~åÇÖê~î~êI íî™ ãÉÇ Éåëí~â~ Äê®åÇ~ ÄÉåI Éå ãÉÇ ìêåÉÖêçéK _ä~åÇ 
ÑóåÇÉå Ñ∏êÉâçã Ü~êíëI âÉê~ãáâI é®êäçêI Öä~ëã~ëë~ çÅÜ Éå Äêçåëëéáê~äI 
ëéáê~äé®êä~ ~î íáääéä~íí~Ç íê™ÇK
dê~î~êå~ë ä®ÖÉI Ñçêã çÅÜ Öê~îëâáÅâ ë~ãí Ñ∏êÉã™äÉå ÖÉê Éå Öêçî Ç~íÉêáåÖ 
íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK

üê
NVVO

páÇ~ RM çÑ UQV



qî™ óíçê ãÉÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
Öê~îìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~K aÉå Éå~I ëçã çãÑ~íí~ÇÉ Å~ OMM ãOI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
á åçêÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí çÅÜ ÄÉëíçÇ ÇÉäë ~î Éíí 
âìäíìêä~ÖÉêI ëçã í®ÅâíÉ ÜÉä~ Äçéä~íëóí~åI ÇÉäë ~î RM ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êI ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÄçííÉå çÅÜ ìåÇÉê å®ãåÇ~ 
âìäíìêä~ÖêÉíK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~I ÄÉëíçÇ ~î Ü®êÇ~êI âçâÖêçé~êI ëíçäéÜ™äI 
éáååÜ™äI åÉÇÖê®îåáåÖ~êI ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK aÉå ~åÇê~ Äçéä~íëóí~å 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê Éå ëíÉåë®ííåáåÖ á ëóÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î Öê~îÑ®äíÉíK aÉå 
ÄÉëíçÇ ~î Éíí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ íêÉ ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíê~ñ ∏ëíÉê 
Ç®êçã óííÉêäáÖ~êÉ Éíí ãáåÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê
_™Ç~ Äçéä~íëóíçêå~ ìíÖàçêÇÉ ~íí Ç∏ã~ ~î ÇÉí íçéçÖê~Ñáëâ~ ä®ÖÉí ìéé 
ãçí ãçê®åÜ∏àÇÉå ìíâ~åíëçãê™ÇÉå ~î Éå ÉääÉê íî™ Äçéä~íëÉêK
píê~ñ ìí~åÑ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ëóÇ∏ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
Ü™äî®ÖK aÉå ä™Ö á Éå ëóÇëäìííåáåÖI ëçã ÇÉå é~ëëÉê~ÇÉ äáíÉ é™ ëåÉÇÇÉåI 
~åí~ÖäáÖÉå Ñ∏ê ~íí ìåÇÉêä®íí~ é~ëë~ÖÉå ìééÑ∏ê ÇÉåë~ãã~K f ëóÇî®ëí î~ê 
Ü™äî®ÖÉå ~îëâìêÉå ~î ëä®åíÉå íáää ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ î®ÖÉå ãÉää~å s®ëíÉê™ë 
çÅÜ hçäÄ®ÅâK e®ê î~ê ÇÉå çÅâë™ ëçã ÄêÉÇ~ëí çÅÜ Çàìé~ëíK f åçêÇ∏ëí 
∏îÉêÖáÅâ ÇÉå á Éå âå~ééí ëâ∏åàÄ~ê î®Ö ëçã âìåÇÉ ìêëâáäà~ë á óííÉêäáÖ~êÉ 
Å~ PM ãK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ NQTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ RN çÑ UQV



^fp kê
NNTU

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí häáåÖëãÉÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~Öåìë bäïÉåÇ~Üä

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
pÅÜ~âíÉí âçã íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~íí ÉåÇ~ëí ÄÉê∏ê~ ÇÉ ∏îÉêëí~ é~êíáÉêå~ ~î 
âìäíìêä~ÖêÉå é™ éä~íëÉåK m™ Éå ëíê®Åâ~ Öê®îÇÉë ÇçÅâ ëÅÜ~âíÉí åÉê íáää ÇÉå 
ëíÉêáä~ ÄçííÉåäÉê~åI î~êîáÇ êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå Öê®åÇL Ö~íìëíê®ÅâåáåÖ Ñê™å 
çäáâ~ íáÇéìåâíÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉåå~ pãÉÇàÉÖ~í~åë Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉ Ü~ê 
íêçäáÖÉå Ü~Ñí ë~ãã~ ëíê®ÅâåáåÖ ëçã Ç~ÖÉåë çÅÜ ~åä~Öíë á ëäìíÉí ~î NOMMJ
í~äÉíI ìíáÑê™å ÖàçêÇ~ ÇÉåÇêçÇ~íÉêáåÖ~êK

üê
NVVO

páÇ~ RO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ RP çÑ UQV



^fp kê
NQON

k~ãåLéä~íë
päçííëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖãÉÇÉäíáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
â~ãã~âÉêáëéáääI ä®ÇÉêëéáää Ñê™å ëâçã~âÉêáX âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ã ã á päçííëÖ~í~å EÑê™å 
píçê~ Ö~í~å íáää ÜçíÉää häáééÉê á âî hê™â~F ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK

hìäíìêä~ÖÉê Ñê™å NMMMJí~ä íáää NPMMJí~ä Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âíë á 
âî~êíÉêÉå iáååÉ~ ENVUUF çÅÜ iìåÇ~Üäëâ~ àçêÇÉåLâî hä~ìÇá~ ENVUTFK f âî 
iáååÉ~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë NVVM ÇÉä~ê ~î Éå íÉÖÉäâ®ää~êÉ ÄóÖÖÇ é™ NSUMJ
í~äÉíK
cà®êêî®êãÉëÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë Éà åÉê á ëíÉêáä äÉê~X ÇÉ ëóåäáÖ~ âìäíìêä~ÖêÉå 
î~ê NIMJNIO ã íàçÅâ~ EÅ~ NIS ã âìäíìêä~ÖÉê Ñáååë ∏îÉê ëíÉêáä äÉê~FK 
pÉâíáçåÉê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á ÑäÉê~ é~êíáÉêX ÇÉå ä®åÖëí~ ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ 
î~ê PR ã ä™åÖK
cê™å pâçã~â~êÖ~í~å Ñê~ã íáää hìåÖëÖ~í~å Ñ~ååë ãÉÇÉäíáÇ~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êK fåÖ~ Ç~íÉê~ÇÉ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK jÉÇ äÉÇåáåÖ ~î 
íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ä∏ê âìäíìêä~ÖêÉå î~ê~ Ñê™å NNMMJí~ä J NPMMJ
í~äÉíë ãáííK jáíí á pâçã~â~êÖ~í~å Ñ~ååë Éå íê®Äêçä®ÖÖåáåÖ J ~åí~ÖäáÖÉå 
Ö~í~åë ãÉÇÉäíáÇ~ Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉK
f Ü∏êåÉí päçííëÖ~í~åJhìåÖëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉä~ê ~î ë~ãã~ íÉÖÉäâ®ää~êÉ 
ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë NVVMK bî Ñ~ååë êÉëíÉê ~î óííÉêäáÖ~êÉ Éå â®ää~êÉ á 

üê
NVVO

páÇ~ RQ çÑ UQV



hìåÖëÖ~í~åK kçêÇî®ëí çã hìåÖëÖ~í~å Ñ~ååë ÉåÇ~ëí âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å 
åó~êÉ íáÇI íêçäáÖÉå NSMMJNTMMJí~äK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RR çÑ UQV



^fp kê
NONR

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí _áêâ~I _àìêÜçîÇ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åÇÉêë _áï~ääI üë~ pîÉÇÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äíI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

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

cóåÇ
âÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉå Eã®ååáëâ~FI à®êååáíI ä∏é~êÉI Ñ∏êÖóääÇ âêçå~ íáää 
êóÖÖâå~ééëëé®ååÉI äáâ~êã~í ëé®ååÉI Öä~ëé®êäçê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ~î ëÉêîáÅÉÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î âê~ÑíáÖí ëí∏êÇ~ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Öê~î~êK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑÉãíçå ~åä®ÖÖåáåÖ~êI íî™ âê~ÑíáÖí 
Ñ∏êëí∏êÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ãÉÇ Äê~åÇä~ÖÉêI Éäî~ Äê~åÇÖêçé~êI Éå ÄÉåÖêçé 
ë~ãí Éå åÉÇÖê®îåáåÖ ãÉÇ çÄÉëí®ãÄ~ê ÑìåâíáçåK
f Äê~åÇÖêçé~êå~ ãÉÇ Éå ëçíJâçäáåÄä~åÇ~Ç ÑóääåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÉåÇ~ëí 
Éå ~î ÇÉëë~ Äê®åÇ~ ÄÉå ÉÑíÉê Éå ã®ååáëâ~K aÉ ∏îêáÖ~ î~ê ÇçÅâ ë™ é~ëë 
äáâ~ íáää ÑçêãI ëíçêäÉâ çÅÜ ÑóääåáåÖ ~íí ®îÉå ÇÉëë~ Ä∏ê ÄÉíê~âí~ë ëçã 
Öê~î~êK cóåÇã~íÉêá~äÉí á ∏îêáÖí Ñê™å ÇÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~ê ã~ÖÉêí çÅÜ 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Éåëí~â~ âÉê~ãáâÑê~ÖãÉåíK aÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ü~ê íáää ëíçê 
ÇÉä `NQJÇ~íÉê~íë çÅÜ îáë~í ëáÖ äáÖÖ~ á áåíÉêî~ääÉí êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêJ
îÉåÇÉäíáÇK fåÖÉå ~î ÇÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ü~ÇÉ å™Öê~ ÄÉî~ê~ÇÉ ëé™ê ÉÑíÉê 
Éå ∏îÉêÄóÖÖå~ÇK _ÉåÖêçéÉåI íáää ÑçêãÉå äáâ Äê~åÇÖêçé~êå~ ãÉå ìí~å 
ëçíLâçä áåÄä~åÇåáåÖ á ÑóääåáåÖÉåI áååÉÜ∏ää Äê®åÇ~ ÄÉå ÉÑíÉê Éå ã®ååáëâ~K 
pçã Öê~îÖ™îçê Ñ~ååë Ñê~ÖãÉåí ~î âÉê~ãáâI Éå à®êååáí ë~ãí Éå ä∏é~êÉK 
^åä®ÖÖåáåÖÉå ®ê çÇ~íÉê~Ç ãÉå Ä∏ê ë~ååçäáâí Ñ∏êä®ÖÖ~ë áåçã ë~ãã~ 
íáÇëáåíÉêî~ää ëçã Äê~åÇÖêçé~êå~K aÉ íî™ Ñê~ÖãÉåí~êáëâ~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ î~ê êÉëíÉê ~î îáâáåÖ~íáÇ~ Öê~î~ê ãÉÇ Äê~åÇä~ÖÉê Ç®ê 

üê
NVVO

páÇ~ RS çÑ UQV



ÜÉä~ ∏îÉêÄóÖÖå~ÇÉå ë~ãí íêçäáÖÉå ÇÉä~ê ~î Äê~åÇä~ÖêÉå Ñ∏êëîìååáíK 
qêçíë ÇÉí çÑìääëí®åÇáÖ~ ëâáÅâÉí é™ ÇÉëë~ íî™ Öê~î~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ 
ë®ääëóåí~ çÅÜ ãóÅâÉí ÄÉíóÇÉäëÉÑìää~ ÑóåÇK aÉå Éå~ îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ Éå 
âîáååçÖê~î ãÉÇ Éå Ç~íÉêáåÖ íáää UMMJí~äÉí ãÉÇ ÑóåÇ ~î Éå Ñ∏êÖóääÇ âêçå~ 
íáää Éíí êóÖÖâå~ééëëé®ååÉI Éíí äáâ~êã~í ëé®ååÉI Öä~ëé®êäçê ë~ãí âÉê~ãáâK 
aÉåå~ ìééë®ííåáåÖ ~î Öê~îÖ™îçê â~å ÇáêÉâí à®ãÑ∏ê~ë ãÉÇ ÑóåÇ Ñê™å Éå 
ë~ãíáÇ~ Ä™íÖê~î Ñê™å qìå~ á _~ÇÉäìåÇ~K oóÖÖâå~ééëëé®ååÉå~ Ñê™å 
ÇÉëë~ íî™ Öê~î~ê ®ê ~î Éå ìÇÇ~ íóé çÅÜ ëóåÉë î~ê~ å®êã~ëí áÇÉåíáëâ~K 
aÉå ~åÇê~ Öê~îÉå î~ê Éå ã~åëÖê~î Ç~íÉê~Ç íáää VMMJí~äÉí á îáäâÉå Éå 
íçêëÜ~ãã~êêáåÖI ÇÉä~ê ~î Éíí ëî®êÇ ë~ãí âÉê~ãáâ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK _™ÇÉ 
ëî®êÇ çÅÜ íçêëÜ~ãã~êêáåÖ~ê ®ê ÉñíêÉãí ë®ääëóåí~ á s®ëíã~åä~åÇ çÅÜ 
ÇÉåå~ âçãÄáå~íáçå ®ê ∏îÉêÜìîìÇí~ÖÉí ëé~êë~ãí Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ á ÜÉä~ 
j®ä~êÇ~äÉåK
dê~î~êå~ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î ÇÉä~ê ~î âî~êíÉêÉí 
_áêâ~ ÑóääÉê íáää ëíçê ÇÉä Éå âêçåçäçÖáëâ çÅÜ êìãëäáÖ äìÅâ~ á ÇÉí ™ê NVSU 
ìåÇÉêë∏âí~ çÅÜ áåíáääáÖÖ~åÇÉ _àìêÜçîÇ~Öê~îÑ®äíÉí çÅÜ áåÇáâÉê~ê ~íí ÇÉíí~ 
Öê~îÑ®äí ë~ååçäáâí ®ê ÄÉíóÇäáÖí ëí∏êêÉ çÅÜ ãÉê âçãéäÉñí ®å ã~å íáÇáÖ~êÉ 
áåëÉííK aÉíí~ áååÉÄ®ê çÅâë™ ~íí ÇÉí á çãê™ÇÉí ãÉää~å NVSU ™êë 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉ çÅÜ NVVO ™êë Çáíç çÅÜ ëçã ®ååì áåíÉ ÄÉê∏êíë ~î 
å™Öçå Éñéäç~íÉêáåÖ ãÉÇ ëíçê ë~ååçäáâÜÉí Ñáååë ÑäÉê çìééí®Åâí~ Öê~î~êK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë QRVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë QRVWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RT çÑ UQV



^fp kê
NNPN

k~ãåLéä~íë
s®ëíÉê™ëI fêëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ pîÉÇÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
k~íìêÑ∏êÉã™äLJÄáäÇåáåÖ ãÉÇ íê~ÇáíáçåI Äçéä~íëI ëíÉåëíê®åÖ

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

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î íÉäÉâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ çãÉÇÉäÄ~êí Ñ∏äàí ~î ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖI é™ íêÉ éä~íëÉê 
ä®åÖë ÇÉå QIO âã ä™åÖ~ ëíê®Åâ~åK
aÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âí~ ÇÉäëíê®Åâçêå~ î~êW 
NK kçêê çã häáåí~I î®ëíÉê çã fêëí~ PRUWN EÑäóííÄäçÅâ ãÉÇ íê~ÇáíáçåFI Éå 
ÇÉäëíê®Åâ~ é™ NQM ãK
OK jÉää~å h®ääíçêéÉí çÅÜ qìêÉÄçêÖI åçêê çã fêëí~ PQWN EÖê~îÑ®äíFI Éå 
ÇÉäëíê®Åâ~ é™ NSM ãK
PK kçêê çã fêëí~ OSOWO EëíÉåëíê®åÖFI ∏ëíÉê çã fêëí~ PUQWN EëíÉåëíê®åÖFI 
Éå ÇÉäëíê®Åâ~ é™ QMM ãK

fåçã çãê™ÇÉ O é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á ™âÉêã~êâÉå Efêëí~ PVVWNF 
íêÉ Ü®êÇ~êI Ñóê~ ëí∏êêÉ çÅÜ íêÉ ãáåÇêÉ åÉÇÖê®îåáåÖ~êI åáç ë®âê~ ëíçäéÜ™ä 
çÅÜ ëÉñ çë®âê~ ëíçäéÜ™äëÄçííå~êK p~ååçäáâí ìíÑ∏ê ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÇÉä~ê 
~î íî™ ä™åÖÜìëK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ëäìíìåÇÉêë∏âíÉëK _çéä~íëóí~å ëçã Ñ∏äàÉê 
åáî™å NR ã∏Ü â~å âçééä~ë íáää Öê~îÑ®äíÉí fêëí~ PQWN çÅÜ ~åÖê®åë~åÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖëâçãéäÉñ ãÉÇ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI 
ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉê çÅÜ Éå ÉîÉåíìÉää ÜìëÖêìåÇëíÉêê~ëëK

üê
NVVO

páÇ~ RU çÑ UQV



aÉ íî™ ∏îêáÖ~ ÇÉäëíê®Åâçêå~ ë~âå~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

fêëí~ PRUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ PVVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ PUQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ OSOWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

páÇ~ RV çÑ UQV



^fp kê
NPRN

k~ãåLéä~íë
dìëí~îëÄÉêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ pîÉÇÄÉêÖI i~êëJfåÖÉ i~êëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇ

cóåÇ
ÄêçåëÄäçÅâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
f ÇÉ ë∏âëÅÜ~âí ëçã íçÖë ìéé é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î 
Äçéä~íëâ~ê~âí®êK aÉ NQ `JÇ~íÉêáåÖ~ê ëçã ÖàçêÇÉë îáë~ÇÉ ~íí 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ü~ÇÉ Éå ëíçê âêçåçäçÖáëâí ëéêáÇåáåÖK

üê
NVVO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë SPTWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SM çÑ UQV



^fp kê
NQOP

k~ãåLéä~íë
s®ëíê~ pâ®äÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
i~êë táäëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

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

cóåÇ
hÉê~ãáâI äÉêâäáåáåÖI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉåI ëä~ÖÖI ä∏é~êÉI 
ã~äëíÉå~êI ÄêóåÉåI ëî®êÇLâåáîI Ä®êåëíÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ~î Äçëí®ÇÉê ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK

eÉä~ óí~å ìíÖàçêÇÉë ~î Äêìâ~Ç ™âÉêI éäçÖä~ÖêÉí ÄçêííçÖë ãÉÇ Üà®äé ~î 
ã~ëâáåâê~ÑíK aÉå óí~ ëçã ÄÉê∏êÇÉë ~î ìíêÉÇåáåÖ ìééÖáÅâ íáää Å~ SM Ü~K 
råÇÉêë∏âåáåÖëóí~å çãÑ~íí~ÇÉ UM MMM ãO î~ê~î SR MMM ãO ~îÄ~å~íëK 
j™äë®ííåáåÖÉå ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí Ñ∏êë∏â~ ìíê∏å~ Äçéä~íëÉåë 
ëíêìâíìêK
f ~åëäìíåáåÖ íáää ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë Éíí ~åí~ä êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖëäçâ~äÉêK aÉëë~ ìíÖ∏êÉë ~î Öê~îÑ®äí Es®ëíÉê™ë ORUWNI PQRWNI 
QMSWNFI Éå ÑçêåÄçêÖ Es®ëíÉê™ë OSPWNFI ëíÉåëíê®åÖ~ê Es®ëíÉê™ë POUWNI 
PQRWNI QMSWNFK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çãÑ~íí~åÇÉ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Å~ OR ä™åÖÜìë ë~ãí ÑóêëíçäéëÜìë çÅÜ 
Ü®Öå~ÇÉêK píçäéÜ™äÉå î~ê âê~ÑíáÖ~ çÅÜ íóÇäáÖ~ ãÉÇ ëíÉåëâçåáåÖI âçä çÅÜ 
Äê®åÇ äÉê~K aÉëëìíçã Ü~ê Éíí RMJí~ä Äêìåå~ê é™íê®ÑÑ~íëK f å™Öê~ ~î ÇÉã 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáëÑä®íåáåÖ~ê çÅÜ ~åÇê~ íê®ÇÉí~äàÉêK
eìëÉåë êìãëäáÖ~ Ñ∏êÇÉäåáåÖ çÅÜ áåÄ∏êÇÉë éä~ÅÉêáåÖ íóÇÉê é™ ~íí ÇÉí â~å 
ê∏ê~ ëáÖ çã Éå íáÇáÖ ÄóÄáäÇåáåÖ ÉääÉê Éå âçãéäÉñ Ö™êÇëçêÖ~åáë~íáçåK aÉí 

üê
NVVO

páÇ~ SN çÑ UQV



Ñ~âíìã ~íí ÜìëÉå áåíÉ îÉêâ~ê ∏îÉêä~Öê~ î~ê~åÇê~ íóÇÉê é™ ~íí ÜìîìÇÇÉäÉå 
~î Äçéä~íëÉåë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ë~ååçäáâí ®ê ë~ãíáÇ~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VROWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VROWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë USRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SO çÑ UQV



^fp kê
NONQ

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí _áêâ~I _àìêÜçîÇ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åÇÉêë _áï~ääI üë~ pîÉÇÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äíI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇ\ lÇ~íÉê~í

cóåÇ
âÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉåI à®êåÑê~ÖãÉåíI âçä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
bñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê çãÉÇÉäÄ~êí ps çã _àìêÜçîÇ~ Äóíçãí çÅÜ 
ÉåäáÖí ÇÉí ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äÉí Ü~ê ÇÉí î~êáí ÄÉÄóÖÖí ëÉÇ~å NSMMJí~äÉíK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉëI á k£ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI 
ÇÉä~ê ~î Éíí âìäíìêä~ÖÉêI íêçäáÖÉå ãÉÇÉäíáÇ~K sáÇ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñóê~ 
Ü®êÇ~ê á ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ë∏Çê~ ÇÉäK cóåÇÉå Ñê™å ÇÉëë~ ÄÉëíçÇ ~î 
âÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉåI à®êåÑê~ÖãÉåí çÅÜ âçäK

üê
NVVO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë QRVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë QRVWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SP çÑ UQV



^fp kê
NPTQ

k~ãåLéä~íë
qçêíìå~I p∏êÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ÉåÖíJd∏ê~å t~âë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëâ™äÖêçé~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
fåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ îÉêâë~ãÜÉíK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêíìå~ VRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

páÇ~ SQ çÑ UQV



^fp kê
NPTR

k~ãåLéä~íë
_çääÄ~ÅâÉåI káÅâíìå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~Öåìë ^êíìêëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉää~ååÉçäáíáâìãI ëÉååÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
âÉê~ãáâI âî~êíëI Ñäáåí~ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê Å~K RMM ã ä™åÖí Eî®ëíëóÇî®ëíäáÖJ∏ëíåçêÇ∏ëíäáÖ 
êáâíåáåÖF çÅÜ ãÉää~å OMJQM ã ÄêÉííK _~åëíê®ÅâåáåÖÉå Ö™ê Ü®ê ê~âí ∏îÉê 
Éíí ãáåÇêÉ áãéÉÇáãÉåíI é™ îáäâÉí ÇÉí ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ Ñáååë Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉX íî™ Öê~îÑ™äí qçêíìå~ UOWN çÅÜ NOVWNI Éå Öê~îÖêìéé qçêíìå~ 
TUWNJP ë~ãí íêÉ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉê qçêíìå~ TSWNI TTWN çÅÜ UNWNK 
_~åëíê®ÅâåáåÖÉå é~ëëÉê~ê ãÉää~å qçêíìå~ UOWN çÅÜ NOVWN çÅÜ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí ÇÉå ë∏Çê~ ëéÉíëÉå ~î Öê~îÑ®äíÉí qçêíìå~ 
UOWNK lãê™ÇÉå~ ∏ëíÉê çÅÜ î®ëíÉê çã áãéÉÇáãÉåíÉíI ìíÉ á ™âÉêã~êâÉåI 
Ö~î áåÇáâ~íáçåÉê é™ Äçéä~íëÉê ìåÇÉê ÇÉå ë®êëâáäÇ~ ìíêÉÇåáåÖÉåK
oÉåí ãÉíçÇáëâí ÇÉä~ÇÉë Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìéé á íî™ ÇÉä~êI 
áãéÉÇáãÉåíÉí ãÉÇ â®åëäáÖ~ Öê~îä®ãåáåÖ~ê ë~ãí îáëë~ áåÇáâ~íáçåÉê á 
Ñçêã ~î ÑóåÇ ~î Éå åÉçäáíáëâ Äçéä~íë ìåÇÉêë∏âíÉë ÜÉäí Ñ∏ê Ü~åÇI ãÉÇ~å 
™âÉêã~êâÉå ìåÇÉêë∏âíÉë ãÉÇ Üà®äé ~î Öê®îã~ëâáå ãÉÇ éä~åëâçé~K
råÇÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëí∏êêÉ ÖêçéâÉê~ãáëâ Äçéä~íë 
ÅÉåíê~äí éä~ÅÉê~Ç é™ áãéÉÇáãÉåíÉíK e∏àÇÉå î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å Å~ PMJPQ 
ãK∏KÜK cóåÇã~íÉêá~äÉí î~ê êáâí çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î éçê∏ë âÉê~ãáâ ãÉÇ ÖêçéJ 

üê
NVVP

páÇ~ SR çÑ UQV



çÅÜ â~ãëí®ãéÉäçêåÉêáåÖI ëä~ÖÉå âî~êíë ë~ãí Ñäáåí~K aÉëëìíçã 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™ä çÅÜ Öêçé~êI îáëë~ 
~î ÇÉã éä~ÅÉê~ÇÉ é™ Éíí ë™Ç~åí ë®íí ~íí ã~å â~å ãáëëí®åâ~ ~íí ÇÉí Ñáååë 
ÜóÇÇâçåëíêìâíáçåÉê á çãê™ÇÉíK £îÉêä~Öê~åÇÉ ÇÉå ÖêçéâÉê~ãáëâ~ 
Äçéä~íëÉå Ñáååë ãÉÇ ëí∏êëí~ ë~ååçäáâÜÉí Éíí Öê~îÑ®äí Ñê™å Ñ∏êêçãÉêëâJ
êçãÉêëâà®êå™äÇÉêK bíí ÑäÉêí~ä áåÇáâ~íáçåÉê á óí~å á Ñçêã ~î 
ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ë~ãí Éå ìêåÉÄê~åÇÖê~î îáë~ê ~íí ÇÉí 
Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ñáååë Éíí ëí∏êêÉ ~åí~ä Öê~î~ê á çãê™ÇÉíK bîÉåíìÉääí â~å ã~å 
í®åâ~ ëáÖ ~íí qçêíìå~ UOWN çÅÜ NOVWN Ü®åÖÉê áÜçé çÅÜ ÄáäÇ~ê Éíí ÉåÇ~ 
Öê~îÑ®äíK f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉëëìíçã íî™ 
ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉêI ëâ®êîëíÉåëë~ãäáåÖ~ê ë~ãí íêÉ íÉêê~ëëäáâå~åÇÉ 
ÄáäÇåáåÖ~êK
råÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ á ™âÉêã~êâÉå ∏ëíÉê çÅÜ î®ëíÉê çã áãéÉÇáãÉåíÉí Ö~î 
áåÇáâ~íáçåÉê é™ ~íí ÇÉí Ñáååë Éíí ~åí~ä Äçéä~íëÉê á çãê™ÇÉíK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI Öêçé~ê çÅÜ Ü®êÇ~ê î~ê ë∏åÇÉêéä∏àÇ~ 
çÅÜ ÉåÇ~ëí ãáåÇêÉ êÉëíÉê ™íÉêëí™ê ~î ÇÉãK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêíìå~ ORUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

páÇ~ SS çÑ UQV



^fp kê
NPTS

k~ãåLéä~íë
píê∏I h∏éáåÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
i~êë táäëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë é™ éä~íëÉå Ñ∏ê Éíí íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âí Öê~îÑ®äíK 
j™äë®ííåáåÖÉå î~ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ çã ÇÉí ÑçêíÑ~ê~åÇÉ Ñ~ååë 
Öê~î~åä®ÖÖåáåÖ~ê âî~êK lãê™ÇÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ÇçÅâ Ü~ Ääáîáí ìíëÅÜ~âí~í 
ìåÇÉê ëÉå~êÉ íáÇK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ USWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ ST çÑ UQV



^fp kê
NPTT

k~ãåLéä~íë
hê~ãëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
i~êë táäëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
âÉê~ãáâI âåáî~êI åáí~êI é®êäçêI ÄêçåëâÉÇàçêI ÄêçåëÜ®åÖÉå çÅÜ ëé®ååÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
lãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí á Éå ëî~Öí ëäìíí~åÇÉ ãçê®åÄ~ÅâÉ ãçí åçêÇJçëíK bå 
óí~ ~î Å~ UMM ãO ~îÖê®åë~ÇÉë çÅÜ ìåÇÉêë∏âíÉëK dê~îÑ®äíÉí áååÉÜ∏ää N 
çã~êâÉê~Ç Öê~îI R Ü∏Ö~êI NN ëíÉåë®ííåáåÖ~êI ÑäÉêí~äÉí êìåÇ~ íáää ÑçêãÉåK 
s®ëíê~ ÇÉäÉå ÄÉÑ~ååë íÉêê~ëëÉê~Ç ãÉÇ íî™ Ü∏Ö~ê ~åä~ÖÇ~ çî~åé™ ÇÉå 
ìééÄóÖÖÇ~ íÉêê~ëëÉåK p~ãíäáÖ~ Öê~î~ê î~ê Äê~åÇÖê~î~ê ~î îáäâ~ ÑäÉêí~äÉí 
áååÉÜ∏ää Äê~åÇä~ÖÉê ãÉå ÇÉëëìíçã Ñ~ååë Éå Äê~åÇÖêçé çÅÜ Éíí ÄÉåä~ÖÉêK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NVOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ SU çÑ UQV



^fp kê
NPUN

k~ãåLéä~íë
pâçÑíÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
e™â~å ^ëéÉÄçêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖI â~êíÉêáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåê∏àÇ~ óíçêI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Äê®åÇ äÉê~I äÉêâäáåáåÖI à®êåÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ â~êíÉêáåÖK
sáÇ ~îÄ~åáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë TS ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëçíÑä®Åâ~êI 
éáååÜ™äI Ü®êÇ~êI ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI åÉÇÖê®îåáåÖ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK
_çéä~íëÉå ~åë™Öë Ñçêíë®íí~ á åçêÇî®ëí ìí~åÑ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK bå 
Üìëâçåëíêìâíáçå ìí~å Ü®êÇ çÅÜ Éå ëíçäéÜ™äëê~Ç é™íê®ÑÑ~ÇÉëK kçêÇçëí çã 
Äçéä~íëÉå â~êíÉê~ÇÉë Éíí ~åí~ä ëíÉåÑêá~ óíçêK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ OQQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ SV çÑ UQV



^fp kê
NPUO

k~ãåLéä~íë
pâçÑíÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
e™â~å ^ëéÉÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê

cóåÇ
çÄê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I äÉêâäáåáåÖI âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
lãê™ÇÉí ëäìíí~ê ëî~Öí ™í î®ëí çÅÜ äáÖÖÉê ëíê~ñ åçêê çã ÇÉå Üáëíçêáëâ~ 
ÄóíçãíÉåK eÉä~ çãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î ™âÉêã~êâ çÅÜ éäçÖä~ÖêÉí Ä~å~ÇÉë 
~î ãÉÇ Üà®äé ~î Öê®îã~ëâáåK bíí VUOT ãO ëíçêí çãê™ÇÉ íçÖë ìééK f ÇÉå 
ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä ëíçäéÜ™ä á ÇìÄÄä~ ê~ÇÉê îáäâÉí 
íçäâ~ÇÉë ëçã Éíí ä™åÖÜìëI ÇçÅâ ìí~å ëé™ê ~î Ü®êÇK hìäíìêä~ÖêÉå î~ê íáää 
ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ë∏åÇÉêéä∏àÇ~ çÅÜ î~ê ÉåÇ~ëí å™Öê~ ÅÉåíáãÉíÉê íàçÅâ~K f 
∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü®êÇ~êI ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI åÉÇÖê®îåáåÖ~êI éáååÜ™äI 
ëíçäéÜ™äK qçí~äí é™íê®ÑÑ~ÇÉë OUT ~åä®ÖÖåáåÖ~êK

üê
NVVP

páÇ~ TM çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ OPUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ TN çÑ UQV



^fp kê
NPNU

k~ãåLéä~íë
c™ÖÉäÄ~ÅâÉåI eìÄÄçI g®Çê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉê iÉâÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

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

cóåÇ
âÉê~ãáâ EëíêáÇëóñÉJI ÖêçéJ çÅÜ îáâáåÖ~íáÇ~FI âî~êíë~îëä~ÖI Ñäáåí~îëä~ÖI 
î®îíóåÖÇÉêI ëãáÇÉëí™åÖI âåáîI ãóåí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î ÇÉå åó~ ëå~ÄÄí™Öëà®êåî®ÖÉå 
j®ä~êÄ~å~å ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êJ çÅÜ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK

i~åÇëâ~éÉí âêáåÖ c™ÖÉäÄ~ÅâÉå ÇçãáåÉê~ë ~î _~ÇÉäìåÇ~™ëÉåK aÉí 
ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí é™ QM ã ∏ Ü á ™âÉêã~êâ é™ Éå ë~åÇáÖ 
éä~í™ ëíê~ñ £ çã ™ëÉåK f å®êçãê™ÇÉí Ñáååë í~äêáâ~ Ñ∏êÇ®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
ÑóåÇéä~íëÉêI Ää ~ Ü™äî®ÖëëóëíÉãI Öê~îÑ®äíI Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê 
çÅÜ Ü∏Ö~êI Äçéä~íëÉêI ÇÉé™ÑóåÇ ë~ãí Éå êìåëíÉåK hêçåçäçÖáëâí Ñáååë 
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉK kl çã çãê™ÇÉí äáÖÖÉê g®Çê~ ÄóI ãÉÇ Éíí 
ãÉÇÉäíáÇ~ Ñ∏êÑäìíÉíK
fåçã ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~åI ëçã çãÑ~íí~ÇÉ Å~ UKPMM âîãI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âå~ééí NMMM ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ÇÉ ÑäÉëí~ ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~ê çÅÜ éáååÜ™äÉå 
çê®âå~ÇÉK fåÖ~ ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉê Ñ~ååë é™ óí~åI ãÉå Ü®ê 
çÅÜ î~ê Ü~ÇÉ éäçÖÉå ëé~ê~í ãáåÇêÉ êÉëíÉê ~î Éíí ë™Ç~åíK f î®ëíê~ çÅÜ 
ÅÉåíê~ä~ ÇÉä~êå~ ~î ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê 
ë~ãã~åä~Öí åáç ÜìëI Ñ∏êÇÉä~ÇÉ é™ íêÉ âçãéäÉñK f ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå Ñ~ååë 
Ñóê~ ÜìëI î~ê~î Éå ?ëí~Åâä~Ç~? EÉå âî~Çê~íáëâ ëíçäéâçåëíêìâíáçåF çÅÜ íêÉ 

üê
NVVP

páÇ~ TO çÑ UQV



PMJQM ã ä™åÖ~ ä™åÖÜìë ~î óåÖêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK qî™ ~î ä™åÖÜìëÉå 
ä™Ö çêáÉåíÉê~ÇÉ kJpI ãÉÇ~å ÇÉí î®ëíäáÖ~ëíÉ Ü~ÇÉ Éå £Js çêáÉåíÉêáåÖK f 
ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉå ~î óí~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëî™êíçäâ~í âçãéäÉñ ~î Ñóê~ 
ä™åÖÜìëI NOJPR ã ä™åÖ~ çÅÜ çêáÉåíÉê~ÇÉ á £Js êáâíåáåÖI ëçã á î~êáÉê~åÇÉ 
çãÑ~ííåáåÖ ~ää~ ÖÉåçãä~Öê~ÇÉ î~ê~åÇê~K hêçåçäçÖáëâí Ä∏ê ÇÉëë~ Üìë é™ 
íóéçäçÖáëâ ÖêìåÇ âìåå~ Ü®åÑ∏ê~ë íáää éÉêáçÇÉå êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêJ
îáâáåÖ~íáÇK p∏ÇÉê çã ÇÉíí~ âçãéäÉñ é™íê®ÑÑ~ÇÉëI áåíáää Éå ëíçê 
Ü®êÇâçåÅÉåíê~íáçåI Éíí Å~ NP ã ä™åÖí çÅÜ Q ã ÄêÉíí ãÉëìä~ÄóÖÖí 
ä™åÖÜìëI çêáÉåíÉê~í á kJp êáâíåáåÖI ëçã ~íí Ç∏ã~ ~î âçåëíêìâíáçåÉåë 
ìíëÉÉåÇÉ çÅÜ ÑóåÇã~íÉêá~äÉí Ä∏ê ÖÉë Éå ãÉää~ååÉçäáíáëâ Ç~íÉêáåÖ çÅÜ 
Ü®åÑ∏ê~ë íáää ëíêáÇëóñÉâìäíìêK f ÇÉí ëóÇî®ëíäáÖ~ëíÉ Ü∏êåÉí ~î óí~å 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ ÖêçéâÉê~ãáâK i~ÖêÉí ∏îÉêä~Öê~ÇÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã íáääÜ∏ê~åÇÉ à®êå™äÇÉêëÑ~ëÉå é™ 
Äçéä~íëÉåI î~êÑ∏ê ÇÉí ë~ååçäáâí éä∏àíëLÉêçÇÉê~í åÉÇ Ñê™å ÇÉí Ü∏ÖêÉ 
ÄÉä®Öå~ çãê™ÇÉí íáää î®ëíÉê çã ÇÉíK
aÉå ãÉää~ååÉçäáíáëâ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå é™ éä~íëÉå Ü~ê ÉåÇ~ëí á êáåÖ~ Öê~Ç 
ÄÉê∏êíë ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK jÉÇ ëí∏êëí~ ë~ååçäáâÜÉí Ü~ê ÇÉå ëáå ëí∏êëí~ 
çãÑ~ííåáåÖ ë∏ÇÉê çã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíI á ÇÉå Ç®ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉåK k®ê ÇÉí Ö®ääÉê à®êå™äÇÉêëÄÉÄóÖÖÉäëÉå ÖÉê 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íÉå îáÇ Ü~åÇÉå ~íí ÇÉå Ñ∏êëí~ Ö™êÇÉå á çãê™ÇÉíI 
Ü~Ñí ëáå î~êÉäëÉ ìåÇÉê êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK aÉí ®ê íêçäáÖí ~íí Öê~îÑ®äíÉí 
ëíê~ñ ps çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ëâ~ âçééä~ë íáää ÇÉåå~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉÑ~ëK bîÉåíìÉääí êÉéêÉëÉåíÉê~ê ÇÉ ìåÇÉêë∏âí~ à®êå™äÇÉêëÜìëÉå 
Éå éä~íëâçåíáåìáíÉí áå á îáâáåÖ~íáÇI ™íãáåëíçåÉ Ä∏ê ãáåëí íî™ ~î ÜìëÉå á 
çãê™ÇÉíë s ÇÉä î~ê~ ~î ÇÉåå~ Ç~íÉêáåÖK aÉå îáâáåÖ~íáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå 
â~å á ë™ Ñ~ää âçééä~ë íáää êìåëíÉåÉå ëíê~ñ ps çã ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~åK
^î ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Üáëíçêáëâ íáÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ãáåÇêÉ ~åí~ä 
~îÑ~ääëÖêçé~êI ëçã â~å ë®íí~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå íçêéÄÉÄóÖÖÉäëÉ ëçã 
Ñ~ååë é™ éä~íëÉå ìåÇÉê ë™î®ä NTMMJ ëçã NUMMJí~äK f Éå Ü®êÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éíí ãóåí Ñê™å NTVMK aÉëëìíçã áÇÉåíáÑáÉê~ÇÉë êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê ÇÉå î®Ö ëçã 
é™ NUMMJí~äÉíë ãáíí ä∏éí ÖÉåçã çãê™ÇÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eìÄÄç NQTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ eìÄÄç

páÇ~ TP çÑ UQV



^fp kê
NPTP

k~ãåLéä~íë
s®åÇäÉI _~ëíìÄ~ÅâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~Öåìë ^êíìêëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
âÉê~ãáâI Ü~êíëí®íåáåÖI à®êåâåáî~êI à®êåëâ®êçêI ÄÉåå™äI Öä~ëé®êäçêI 
ÖìäÇÑçäáÉé®êäçêI ä~åëëéÉíë~êI ÉåÉÖÖ~í ëî®êÇI ëâ®åâÉäëéçêê~êI 
ëâ™äÖêçéëëíÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê Å~K RMM ã ä™åÖí E∏ëíJî®ëíäáÖ êáâíåáåÖF çÅÜ Å~K 
OM ã ÄêÉííK _~åëíê®ÅâåáåÖÉå Ö™ê ê~âí ∏îÉê Éå Ñä~Åâ Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ á 
™âÉêã~êâ ãÉÇ Éå ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ â®åÇ Öê~îÖêìééI qçêíìå~ TPWNJPI á 
ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë ëóÇî®ëíê~ ÇÉäK qçêíìå~ 
TPWNJP ÄÉëí™ê ~î íêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~êX íî™ ãÉÇ Å~K OM ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ Éå 
ãÉÇ Å~K S ã á Çá~ãÉíÉêK fåÇáâ~íáçåÉê ìåÇÉê ÇÉå ë®êëâáäÇ~ ìíêÉÇåáåÖÉå 
íóÇÇÉ é™ ~íí ÇÉå Ü®ê Öê~îÖêìééÉå ÉåÇ~ëí ìíÖàçêÇÉ Éå äáíÉåI ëóåäáÖ ÇÉä ~î 
Éíí ãóÅâÉí ëí∏êêÉI ∏îÉêéä∏àí Öê~îÑ®äíK a®êÑ∏ê ~åë™Öë ÇÉí å∏Çî®åÇáÖí ~íí 
Ö∏ê~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ãÉê çãÑ~íí~åÇÉ ®å î~åäáÖí çÅÜ ~íí Ää~ Öê®î~ Éíí 
~åí~ä ~î ÇÉ Öê~î~ê ëçã ã~å Ñ∏êãçÇ~ÇÉ ëâìääÉ Üáíí~ëK aÉíí~ ëâìääÉ Üà®äé~ 
íáää ~íí Ñ∏êÜáåÇê~ éêçÄäÉã ãÉÇ ÑóåÇÜ~åíÉêáåÖ çÅÜ ÄÉ~êÄÉíåáåÖ ~î ÇÉí 
çëíÉçäçÖáëâ~ ã~íÉêá~äÉí îáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK aÉëëìíçã ~åë™Öë ÇÉí 
îáâíáÖí Ñ∏ê ~íí âìåå~ Ö∏ê~ Éå âçêêÉâí íáÇëJ çÅÜ âçëíå~ÇëÄÉê®âåáåÖK
fåçã Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ÇêçÖë OO ëÅÜ~âí ãÉÇ Öê®îã~ëâáå 
Ñ∏êëÉÇÇ ãÉÇ éä~åëâçé~K qçí~äí é™íê®ÑÑ~ÇÉë OR íêçäáÖ~ Öê~î~êI î~ê~î NP 
ìåÇÉêë∏âíÉëK ^î ÇÉëë~ î~ê T ëâÉäÉííÖê~î~ê çÅÜ S Äê~åÇÖê~î~êK aÉëëìíçã 

üê
NVVP

páÇ~ TQ çÑ UQV



Üáíí~ÇÉë O ∏îÉêéä∏àÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK p~ãíäáÖ~ Öê~î~ê ãÉÇ ÑóåÇ âìåÇÉ 
Ç~íÉê~ë íáää ®äÇêÉ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK fåÇáâ~íáçåÉêå~ Ñê™å ÇÉå ë®êëâáäÇ~ 
ìíêÉÇåáåÖÉå âìåÇÉ Ç®êãÉÇ ÄÉâê®Ñí~ëK f çãê™ÇÉí åçêê çã Öê~îÖêìééÉå 
qçêíìå~ TPWNJP Ñáååë Éíí ëíçêí ~åí~ä ∏îÉêéä∏àÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI 
ëâÉäÉííÖê~î~ê ãÉÇ çäáâ~ íóéÉê ~î ëíÉåâáëíçê ë~ãí Äê~åÇÖê~î~ê ~î çäáâ~ 
ëä~ÖK aÉ Ä™Ç~ ëáëíå®ãåÇ~ â~íÉÖçêáÉêå~ Ü~ÇÉ áåÖÉå ÄÉî~ê~Ç ã~êâÉêáåÖ 
çî~åÑ∏ê ëà®äî~ Öê~îÉåK p~ãíäáÖ~ Öê~î~ê äáÖÖÉê é™ éçëíÖä~Åá~ä äÉê~I Å~K OMJ
OO ãK∏KÜK
cóåÇã~íÉêá~äÉí î~ê ãóÅâÉí êáâíI ÄäK ~K é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä î~éÉåÖê~î çÅÜ O êáâ~ 
âîáååçÖê~î~êI ~ää~ íêÉ ëâÉäÉííÖê~î~êK f Éå ~î ÇÉ êáâ~ âîáååçÖê~î~êå~ 
Üáíí~ÇÉë ÇÉëëìíçã Éå ëâ™äÖêçéëëíÉå ãÉÇ NT ëâ™äÖêçé~êI ä~ÖÇ á ÇÉí 
åçêÇî®ëíê~ Ü∏êåÉí ~î ëíÉåâáëí~åK aÉí çëíÉçäçÖáëâ~ ã~íÉêá~äÉí î~ê êÉä~íáîí 
î®äÄÉî~ê~í çÅÜ âìåÇÉ á ÇÉ ÑäÉëí~ Ñ~ää ÄÉëí®ãã~ë çÅÜ ã®í~ë áå ëáíì Ñ∏ê ~íí 
ëÉÇ~å í~ë ìéé á éêÉé~ê~íK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêíìå~ TPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

qçêíìå~ TPWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

qçêíìå~ TPWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

qçêíìå~ TPWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

páÇ~ TR çÑ UQV



^fp kê
NPTO

k~ãåLéä~íë
eáããÉäëÄÉêÖ~I p~åÇìÇÇÉå åÉÇêÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÑáëâÉä®ÖÉI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉ Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
f å®êÜÉíÉå ~î ëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ~ååë Éå ëíÉåë®ííåáåÖ Eqçêé~ UVWNF çÅÜ Éíí 
ÑáëâÉä®ÖÉ Eqçêé~ UTWNFK fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêé~ UTWN s®ëíã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ qçêé~

qçêé~ UVWN s®ëíã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ qçêé~

páÇ~ TS çÑ UQV



^fp kê
NPTV

k~ãåLéä~íë
pâçÑíÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
i~êë táäëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI çÇäáåÖëê∏ëÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
^åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê V ñ U ã á Çá~ãÉíÉê ìí~å å™Öçå ã~êâÉê~Ç â~åíâÉÇà~K 
aÉ ÖäÉëí ä~ÖÇ~ ëíÉå~êå~ î~ê ~î î~êáÉê~åÇÉ ëíçêäÉâ Ñê™å MINM ã ìéé íáää 
NIM ã á Çá~ãÉíÉêK e∏Öí ìéé á ÑóääåáåÖÉåI ~ääÇÉäÉë ìåÇÉê íçêîÉåI ÖàçêÇÉë 
ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâ çÅÜ Éå Äê®åÇ ÄÉåÄáíK f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖÉå Ñ~ååë óííÉêäáÖ~êÉ Éå ëíÉåë~ãäáåÖ ëçã çÅâë™ Öê®îÇÉë ìíK 
aÉåå~ î~ê ÜÉäí ÑóåÇíçãK _™Ç~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ íçäâ~ÇÉë ëçã 
çÇäáåÖëê∏ëÉåK

üê
NVVP

páÇ~ TT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ OQTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ TU çÑ UQV



^fp kê
NPUP

k~ãåLéä~íë
rääîá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
i~êë táäëçåI j~íë bêáâëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇ

cóåÇ
_ê®åÇ~ ÄÉåI âÉê~ãáâI é®êäçêI ëé®ååÉå Eí Éñ êáåÖëé®ååÉI 
êóÖÖâå~ééëé®ååÉI äáâ~êã~íF I âå~éé~êI â~ãÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
m™ éä~íëÉå Ñ~ååë ÉåÇ~ëí íî™ ëâ~Ç~ÇÉ Ü∏Ö~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉK bÑíÉê ~îÄ~åáåÖ 
çÅÜ êÉåëåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ PR ëíÉåë®ííåáåÖ~êK p~ãíäáÖ~ Öê~î~ê 
î~ê êìåÇ~ ìíçã Éå ëçã î~ê Ñóêâ~åíáÖK aÉ î~êáÉê~ÇÉ á ëíçêäÉâI Ü∏àÇ ë~ãí 
ëíÉåã~íÉêá~äK f PP ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äê~åÇä®ÖÉêI îáäâ~ çÑí~ëí 
áååÉÜ∏ää ëíçê~ ã®åÖÇÉê Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ Çê®âíÑ∏êÉã™äK dê~îëâáÅâÉí á ÇÉ 
∏îêáÖ~ ìíÖàçêÇÉë ~î ÄÉåÖêçé~êK f çãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëK

üê
NVVP

páÇ~ TV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ UPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ UPWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ UM çÑ UQV



^fp kê
NQPT

k~ãåLéä~íë
dáääÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÑóåÇéä~íëI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉê\

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉêí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
f ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉ ëÅÜ~âí ëçã Öê®îÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå íçÖë íî™ óíçê ìéé 
é™ ë~ãã~åä~Öí NOMM ãOK p~ãã~åä~Öí é™íê®ÑÑ~ÇÉë NT ~åä®ÖÖåáåÖ~êI 
ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~ê çÅÜ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK bå ëí∏êêÉ Öêçé â~å Ü~ î~êáí Éå ìÖåK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ë~ååçäáâí êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå á ∏îêáÖí Äçêíéä∏àÇ 
Äçéä~íëI ëçã íêçäáÖÉå äÉÖ~í å™Öçí Ü∏ÖêÉ ìéé á ëäìííåáåÖÉåK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáííáåÖÉ NPQWN rééë~ä~ rééä~åÇ sáííáåÖÉ

páÇ~ UN çÑ UQV



^fp kê
NQOV

k~ãåLéä~íë
s~ë~Ö~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëâçêI ëä~ÖÖI à®êåÑ∏êÉã™äI íÉÖÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ çÅÜ s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
f âçêëåáåÖÉå s~ë~Ö~í~åJpãÉÇàÉÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êI ëçã ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á éêçÑáäK hìäíìêä~ÖêÉå î~ê 
NIVM ã íàçÅâ~K f ÇÉ ìåÇêÉ ä~ÖêÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉÇÉäíáÇ~ ëâçêI Ñ∏ê ∏îêáÖí 
ë~âå~ÇÉë Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇK
j™åÖ~ ä~ÖÉê áååÉÜ∏ää ãóÅâÉí ëä~ÖÖ çÅÜ âçäK pä~ÖÖä~ÖÉê Ü~ê çÅâë™ 
é™íê®ÑÑ~íë îáÇ íáÇáÖ~êÉ çÄëÉêî~íáçåÉê á çãê™ÇÉíK råÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉå äáâëçã 
áÇ~Ö äÉÇÇÉ pãÉÇàÉÖ~í~å ìí Ñê™å íçêÖÉíK aÉå êáâäáÖ~ Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î ëä~ÖÖ 
Ö∏ê ÇÉí íêçäáÖí ~íí pãÉÇàÉÖ~í~å Ö∏ê ëâ®ä Ñ∏ê ëáíí å~ãåK

üê
NVVP

páÇ~ UO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ UP çÑ UQV



^fp kê
NQPM

k~ãåLéä~íë
s~ë~Ö~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI ãÉÇÉäíáÇ\

cóåÇ
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI éçêëäáåI à®êåÑ∏êÉã™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âí Ñ∏ê Ñà®êêâóäÉäÉÇåáåÖ~ê á s~ë~Ö~í~å Ñê™å 
jìåâÖ~í~å íáää e~åíîÉêâ~êÖ~í~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK

bÑíÉêëçã Ö~ãä~ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ìíåóííà~ÇÉë ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ÉåÇ~ëí 
éêçÑáäÉêK pÅÜ~âíÉíI ëçã î~ê Å~ NIRJO ã Çàìé~ å™ÇÇÉ ÉåÇ~ëí á 
ìåÇ~åí~ÖëÑ~ää íáää ëíÉêáä åáî™K
s~ë~Ö~í~å ãÉää~å jìåâÖ~í~å çÅÜ píçê~ d~í~åW
cê™å píçê~ d~í~å ëäìíí~ê ã~êâÉå åÉÇ™í ãçí jìåâÖ~í~åI Ñ Ç iáää~åK f 
ëÅÜ~âíÉíI ëçã áåíÉ î~ê Öê®îí íáää ëíÉêáä åáî™I Ñ~ååë á ÇÉ çëí∏êÇ~ é~êíáÉêå~ 
Å~ MIPJMIT ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉêK c∏êìíçã âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ãóÅâÉí 
çêÖ~åáëâí ã~íÉêá~ä çÅÜ ê~ëÉêáåÖëä~ÖÉê ãÉÇ íÉÖÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
jìåâÖ~í~å Éå ëíÉåãìêI Éî Éå â~åíëâçåáåÖ îáÇ ™åK
aÉ Ç~íÉêÄ~ê~ ÑóåÇÉå î~ê Ñê™å åó~êÉ íáÇI ãÉå ãÉÇÉäíáÇ~ Ç~íÉêáåÖ Ñ∏ê ÇÉ 
ìåÇêÉ âìäíìêä~ÖêÉå â~å áåíÉ ìíÉëäìí~ëK jÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê Ä∏ê çÅâë™ 
Ñáåå~ë ÄÉî~ê~ÇÉ ìåÇÉê ëÅÜ~âíÇàìéK
s~ë~Ö~í~å ãÉää~å píçê~ d~í~å çÅÜ e~åíîÉêâ~êÖ~í~åW råÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉå 
ä™Ö pWí fäá~åë âóêâ~ çÅÜ âóêâçÖ™êÇ îáÇ e~åíîÉêâ~êÖ~í~åK qêçäáÖÉå Ü~ê 
s~ë~Ö~í~å ëÅÜ~âí~íë åÉÇI ÉÑíÉêëçã áåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ÄóÖÖå~ÇëêÉëíÉê 

üê
NVVP

páÇ~ UQ çÑ UQV



é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉää~å píçê~ d~í~å çÅÜ e~åíîÉêâ~êÖ~í~åK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ UR çÑ UQV



^fp kê
NQPN

k~ãåLéä~íë
s hóêâçÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI â~âÉäI âêáíéáéëëâ~ÑíI ëéáâI à®êåÄÉëä~ÖI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êåóÉäëÉ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK

aÉ åó~ ê∏êÉå íêóÅâíÉë áÖÉåçã ÇÉ Ö~ãä~ çÅÜ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ÉåÇ~ëí îáÇ 
~åëäìíåáåÖëéìåâíÉêå~K
f çãê™ÇÉí â~å âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇLåó~êÉ íáÇ Ñáåå~ë çÅÜ ~êÄÉíÉí 
ëâÉÇÇÉ ãÉÇ ~åíáâî~êáëâ ëÅÜ~âíâçåíêçääK s®ëíê~ hóêâçÖ~í~åI ëçã 
é~ëëÉê~ê Ñê~ãÑ∏ê Ççãâóêâ~åI äÉÇÇÉ íáää hî~êåíìääÉå çÅÜ îáÇ~êÉ ìí ìê 
ëí~ÇÉå ãçí pâìäíìå~K f pâçäÖ~í~åI ëçã âçêë~ê s®ëíê~ hóêâçÖ~í~å ~åëÉë 
ëí~ÇëÇáâÉíI ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉåë Öê®åëI Ü~ Ö™ííK
p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë Éäî~ ëÅÜ~âíK f åáç ~î ÇÉëë~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë 
éêçÑáäÉêK hìäíìêä~ÖêÉåë íàçÅâäÉâ î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIN çÅÜ NIT ãK sáÇ 
pâçäÖ~í~å ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á ÑäÉê~ ëÅÜ~âí ìéé íáää åáç ®äÇêÉ Ö~íìåáî™ÉêK
cóåÇÉå î~ê Ñ™ çÅÜ ë~ãíäáÖ~ Ñê™å åó~êÉ íáÇK

üê
NVVP

páÇ~ US çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ UT çÑ UQV



^fp kê
NQPO

k~ãåLéä~íë
pãÉÇàÉÖ~í~åI s~ë~Ö~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå mÉííÉêëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ÇàìêÄÉåI íÉÖÉäÑäáëI ëä~ÖÖI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë _ääWQFI  â~âÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ê∏êä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
ûäÇêÉ ëÅÜ~âí ìíåóííà~ÇÉë îáÇ ê∏êä®ÖÖåáåÖÉåK pÅÜ~âíÉí ã~ëâáåÖê®îÇÉë íáää 
Éíí Çàìé ~î OIPMJPIM ã ìåÇÉê ã~êâåáî™ çÅÜ î~ê Å~ NIR ã ÄêÉííK råÇÉê 
ëÉåíáÇ~ ë~åÇJ çÅÜ ëáåÖÉäÑóääåáåÖ Ñ~ååë áåçã îáëë~ ÇÉä~ê Éíí ®äÇêÉ Å~ MIUM 
ã íàçÅâí çãê∏êí ä~ÖÉêX ÉîÉåíìÉääí ®äÇêÉ Ñóääå~Çëã~ëëçêK bå çëí∏êÇ 
âìäíìêä~ÖÉêåáî™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ NIQR ã ìåÇÉê ã~êâóí~å ENOIOR ã∏Ü 
ÉåäáÖí s®ëíÉê™ë ëí~Çë Ü∏àÇëóëíÉãFK i~ÖêÉí Ü~ÇÉ Éå íóÇäáÖ ëíê~íáÖê~ÑáX Ää ~ 
âìåÇÉ Éå ÉîÉåíìÉää Öçäîåáî™I Çîë Éå íê®åáî™I ìêëâáäà~ëK
cóåÇW oÉä~íáîí ÑóåÇÑ~ííáÖíI îáäâÉí Ñê®ãëí íçêÇÉ ÄÉêç é™ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë 
â~ê~âí®êK aÉ ÑóåÇ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~ê Ää ~ ÇàìêÄÉåI íÉÖÉäÑäáëI ëä~ÖÖI 
âÉê~ãáâ E_ääWQF çÅÜ â~âÉäK fåÖ~ ÑóåÇ ëé~ê~ÇÉëK

üê
NVVP

páÇ~ UU çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ UV çÑ UQV



^fp kê
NQPP

k~ãåLéä~íë
s®ëíÉê™ë `I s®ëíÉê™ë k

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ç ^ååìëïÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ìíÄóÖÖå~Ç ~î à®êåî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ 
ãÉÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äíK ríêÉÇåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î ~íí ÇÉí á 
~åëäìíåáåÖ íáää à®êåî®ÖÉå Ñáååë Éíí ÑäÉêí~ä êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
~íí ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ ~êÄÉíëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåçã Éíí çãê™ÇÉ Ç®ê ã~å âìåÇÉ 
Ñ∏êî®åí~ ëáÖ óííÉêäáÖ~êÉI Éà â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ∏îÉê ëíçê~ ÇÉä~ê êÉÇ~å Ü™êí Éñéäç~íÉê~íK fåçã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eìÄÄç NNUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ eìÄÄç

s®ëíÉê™ë ONSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë ONTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ VM çÑ UQV



^fp kê
NQPQ

k~ãåLéä~íë
h®ääÜ~ÖÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ pîÉÇÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äíI ëíÉåëíê®åÖI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ ~î Éå Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ÄêÉÇÇåáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ à®êåî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI çãÉÇÉäÄ~êí 
Ñ∏äàí ~î ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK

lãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåíáää s®ëíÉê™ë ONTWNI Éíí ëâ~Ç~í Öê~îÑ®äíI ãÉÇ Ää ~ íî™ 
íêÉìÇÇ~êE\FI é™ âê∏åÉí ~î Éå ëâçÖëÄÉîìñÉå ÄÉêÖëêóÖÖK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ á åÉÇêÉ 
â~åíÉå ~î ÄÉêÖëêóÖÖÉåI Å~ OMJTM ã ∏ëíÉê çã ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ 
à®êåî®Öëëíê®ÅâåáåÖÉå çÅÜ çãÑ~íí~ÇÉ NOM ã ~î ëÅÜ~âíÉíI ëçã î~ê T ã 
ÄêÉííK bå ÇÉä ~î Éå Äçéä~íëóí~I ãÉÇ ëíÉåë~ãäáåÖ~ê çÅÜ ëíÉåÄäçÅâ ãÉÇ 
~åëäìí~åÇÉ ëíÉå~ê á ê~ÇI ë~ãí Éå ÇÉä ~î Éå ëíÉåëíê®åÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK sáÇ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ëíÉåëíê®åÖÉåI ëçã î~ê PM ã ä™åÖI 
î~ê~î NU ã áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åK f ~åëäìíåáåÖ íáää ëíê®åÖÉå 
ìåÇÉêë∏âíÉë ëàì ~åä®ÖÖåáåÖ~êI íî™ Ü®êÇ~êI Éå âçäÑä®ÅâI Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ 
çÅÜ íêÉ ãáåÇêÉ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ãÉÇ âçäÑäáëK

üê
NVVP

páÇ~ VN çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë ONTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMQTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMQTWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ VO çÑ UQV



^fp kê
NPMR

k~ãåLéä~íë
eìÄÄçI g®Çê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉê iÉâÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí íáç ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçãI 
Ää~ é™ ÖêìåÇ ~î ÇÉå íçí~ä~ ~îë~âå~ÇÉå ~î ÑóåÇI áåíÉ âìåå~í Ç~íÉê~ëK fåíÉ 
ÜÉääÉê âìåÇÉ ÇÉ íçäâ~ë á ëíêìâíìêÉää~ íÉêãÉêI ìí~å Ñ™ê ÄÉíê~âí~ë ëçã 
ìíâ~åíëÑ∏êÉíÉÉäëÉê íáää Éå Äçéä~íëI ÄÉä®ÖÉå Ñ∏êëä~Öëîáë åçêê çã ÇÉå 
ìåÇÉêë∏âí~ óí~åK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eìÄÄç NRUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ eìÄÄç

eìÄÄç NRUWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ eìÄÄç

páÇ~ VP çÑ UQV



^fp kê
NQPS

k~ãåLéä~íë
dáääÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÑóåÇéä~íëI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉêí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
båäáÖí ìééÖáÑí á ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉí  Ü~ê Éå ëíÉåóñ~ é™íê®ÑÑ~íë áåçã ÇÉí 
ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí îáÇ NVMMJí~äÉíë Ä∏êà~åK f ÇÉ ë∏âëÅÜ~âí ëçã ÇêçÖë é™ 
éä~íëÉå âìåÇÉ Äçéä~íëëé™ê á~âíí~ëI á Ñçêã ~î Éåëí~â~ Ü®êÇ~ê çÅÜ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ìåÇÉê éäçÖä~ÖêÉíK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáííáåÖÉ NPQWN rééë~ä~ rééä~åÇ sáííáåÖÉ

páÇ~ VQ çÑ UQV



^fp kê
NPMO

k~ãåLéä~íë
c∏êäìåÇ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå mÉííÉêëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

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

cóåÇ
ëä~ÖÖI à®êåÑ∏êÉã™äI íÉÖÉäI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI âÉê~ãáâFI ÄêóåÉI 
Äê®åÇ~ ÄÉå Eã®ååáëâ~FI ÄêçåëêáåÖI Äê®åÇ äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êåóÉäëÉ ~î íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
_óíçãíÉå äáÖÖÉê é™ Éíí ä∏îíê®ÇëÄÉîìñÉí áãéÉÇáãÉåí á ™âÉêã~êâK 
lãê™ÇÉí ®ê é™îÉêâ~í ~î ëÉåíáÇ~ ÄóÖÖå~íáçå çÅÜ ã~êâ~êÄÉíÉåK aÉ 
áåîÉåíÉê~ÇÉ EåóáåîÉåíÉêáåÖ NVUUF ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ ÄÉëâêáîë ëçã 
Éå ÜìëÖêìåÇ ãÉÇ ëéáëê∏ëÉ çÅÜ Éå â®ää~êÖêìåÇK c∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê 
Ñ∏êÉâçããÉê á å®êÜÉíÉå ~î ÄóíçãíÉåK
bíí çãê™ÇÉI NRM ãOI á ÇáêÉâí ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå ®äÇêÉ ëí~íáçåÉå Ä~å~ÇÉë 
~îK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å î~ê ÇÉäîáë ëí∏êÇ ~î ÇáîÉêëÉ â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ~ê 
çÅÜ ~åÇê~ ã~êâ~êÄÉíÉåK
f ëÅÜ~âíÉíë åçêê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëãÉÇà~K ^åä®ÖÖåáåÖÉå íçÖë áåíÉ Ñê~ã 
á ëáå ÜÉäÜÉíK aÉí Ñ∏êÉâçã Éå ã®åÖÇ ëãáÇÉëä~ÖÖ á ~åä®ÖÖåáåÖÉåI ÇáîÉêëÉ 
à®êåÑ∏êÉã™ä çÅÜ íÉÖÉäÑäáëK bå êÉâí~åÖìä®ê Ñ∏êÜ∏àåáåÖ á ëíÉåé~ÅâåáåÖÉå 
â~å íçäâ~ë ëçã ëà®äî~ Ü®êÇéä~íëÉåK bíí ÉîÉåíìÉääí ëéáëê∏ëÉ ä™Ö á ëÅÜ~âíÉíë 
ëóÇ∏ëíê~ ÄÉÖê®åëåáåÖK ^åä®ÖÖåáåÖÉåë óííÉêâ~åí ÄÉê∏êÇÉë ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖÉåK aÉí Ñ~ååë êáâäáÖí ãÉÇ ëçí çÅÜ ëâ®êîáÖ ëíÉå á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
~åä®ÖÖåáåÖÉåK bå ëâ®êî~ óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë é™íê®ÑÑ~ÇÉëK mêÉäáãáå®êí â~å 
ÇÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ç~íÉê~ë íáää ãÉÇÉäíáÇ J åó~êÉ íáÇK

üê
NVVP

páÇ~ VR çÑ UQV



bíí ÇáÑÑìëí âìäíìêä~ÖÉê íçÖ ëáå Ä∏êà~å ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã ëãÉÇà~åK 
hìäíìêä~ÖêÉí ÄÉëíçÇ ÜìîìÇë~âäáÖÉå ~î Öê™Äêìå äÉê~ ãÉÇ áåÄä~åÇåáåÖ ~î 
ãóää~ çÅÜ î~ê ìéé íáää Éíí é~ê ÇÉÅáãÉíÉê íàçÅâíK f ä~ÖêÉí Ñ~ååë áåëä~Ö ~î 
íÉÖÉäI Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ âçäëí®åâK k™Öçå ëíê~íáÖê~Ñá ÖáÅâ áåíÉ ~íí ìêëâáäà~ 
îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK
råÇÉê âìäíìêä~ÖêÉí çÅÜ ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã ëãÉÇà~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK aÉ ìíÖàçêÇÉë ~î Éå Öê~îI Éå Ü®êÇ ë~ãí Éå 
åÉÇÖê®îåáåÖK dê~îÉå ä™Ö áåîáÇ Éíí ã~êâÑ~ëí ÄäçÅâK f Öê~îÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éå ÇÉä ~î Éíí ÄêóåÉI Éå âÉê~ãáâëâ®êî~ çÅÜ Äê®åÇ~ ã®ååáëâçÄÉåK  f 
Ü®êÇÉå Ñ~ååë Ä™ÇÉ Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉåK aáêÉâí ë∏ÇÉê çã 
â~åíâÉÇà~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÉåâÉä ÄêçåëêáåÖK kÉÇÖê®îåáåÖÉå î~ê 
êÉâí~åÖìä®ê çÅÜ ÑóääåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉë ~î ãóääáåÄä~åÇ~Ç äÉê~ ãÉÇ áåëä~Ö 
~î ëã™ Äáí~ê ~î Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ âçäÑäáëK mêÉäáãáå®êí â~å ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ç~íÉê~ë íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK NQ` éêçî ®ê áåëâáÅâ~ÇÉ Ñ∏ê 
~å~äóëK
sáÇ ìééí®ÅâíÉå ~î ëãÉÇà~å ÖàçêÇÉë Éå çãÇáëéçåÉêáåÖ ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí é™ ë™ ë®íí ~íí ÇÉí Ñ∏êëâ∏íë NP ã ë∏ÇÉêìíK aÉíí~ 
áååÉÄ~ê ~íí îá áåíÉ ÖàçêÇÉ å™Öçå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ëãÉÇà~åX ÇÉå çÅÜ 
ÇÉí Éî ëéáëê∏ëÉí í®ÅâíÉë áëí®ääÉí ∏îÉê áÖÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

e~ê~âÉê QRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ e~ê~âÉê

páÇ~ VS çÑ UQV



^fp kê
NQMN

k~ãåLéä~íë
^ÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉê

cóåÇ
âî~êíëI âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
fãéÉÇáãÉåíÉí ®ê Éíí ~âíáîáíÉíëçãê™ÇÉ ãÉÇ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éå íêçäáÖí 
Äê~åÇÖê~îK hî~êíë çÅÜ âÉê~ãáâ Ñ∏êÉâçã á ãáåÇêÉ ã®åÖÇK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qáääÄÉêÖ~ NSQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qáääÄÉêÖ~

qáääÄÉêÖ~ NTVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qáääÄÉêÖ~

páÇ~ VT çÑ UQV



^fp kê
NQMM

k~ãåLéä~íë
káÅâíìå~I _çääÄ~ÅâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
j~Öåìë ^êíìêëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉää~ååÉçäáíáâìãI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâà®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI âî~êíëI Ñäáåí~I ëâáÑÑÉêéáäëéÉíë~êI Ñê~ÖãÉåí ~î ÄÉêÖ~êíëóñçê ë~ãí 
Éíí ÉÖÖé~êíá Ñê™å Éå ëíêáÇëóñ~I Äê®åÇ~ ÄÉåI Ä®äíÉëë∏äàçêI ÑáÄìäçêI 
Öä~ëé®êäçê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ  ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK

päìíìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê Å~K POM ã ä™åÖí Eî®ëíëóÇî®ëíäáÖJ
∏ëíåçêÇ∏ëíäáÖ êáâíåáåÖF çÅÜ ãÉää~å OMJQR ã ÄêÉííI ~êÉ~å ®ê Å~K VSMM 
âîãK lãê™ÇÉí ÄÉëí™ê ~î çÇä~Ç ã~êâ ë~ãí Éíí áãéÉÇáãÉåíK e∏àÇÉå 
î~êáÉê~ê ãÉää~å OTIRJPR ãK∏KÜK m™ áãéÉÇáãÉåíÉí Ñáååë Éíí ~åí~ä 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êX íî™ Öê~îÑ®äí Eqçêíìå~ UOWN çÅÜ NOVWNFI Éå 
Öê~îÖêìéé Eqçêíìå~ TUWNJOF ë~ãí íêÉ ëâ™äÖêçéëäçâ~äÉê Eqçêíìå~ TSWNI 
TTWN çÅÜ TUWNFK päìíìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê ãÉää~å ÇÉ íî™ 
Öê~îÑ®äíÉå qçêíìå~ UOWN çÅÜ NOVWNI ãÉå ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå 
~î ÇÉí áåêÉÖáëíêÉê~ÇÉ çãê™ÇÉí Ñçê qçêíìå~ UOWNK

päìíìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ÇÉä~ÇÉë áå á íî™ çãê™ÇÉåI á îáäâ~ çäáâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëãÉíçÇáâ ~åî®åÇÉëW
JfãéÉÇáãÉåíÉíI Å~ PSMM âîã ìåÇÉêë∏âíÉë ãÉÇ Éå å™Öçí ãçÇáÑáÉê~Ç ëKâK 
ëáåÖäÉ ÅçåíÉñí ãÉíçÇáâI
ÇîëK óí~å ä~ÖÉêÖê®îÇÉë ÉÑíÉê ëáå å~íìêäáÖ~ ëíê~íáÖê~Ñá çÅÜ î~êàÉ ÉåëâáäÇ 
ëíê~íáÖê~Ñáëâ ÉåÜÉí ÑáÅâ Éíí ÉÖÉí

üê
NVVP

páÇ~ VU çÑ UQV



åìããÉêK bíí çãê™ÇÉ é™ Å~ TTM âîãI ÅÉåíê~äí éä~ÅÉê~í é™ áãéÉÇáãÉåíÉíë 
Ü∏àÇêóÖÖI Öê®îÇÉë ÜÉäí Ñ∏ê
Ü~åÇ çÅÜ Éå ëíçê ÇÉä ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ííÉåë™ää~ÇÉëK aÉíí~ ÖàçêÇÉ ÇÉí 
ã∏àäáÖí ~íí í∏ãã~
åÉÇÖê®îåáåÖ~êå~ Ñ∏ê à®êå™äÇÉêëÖê~î~êå~ çÅÜ é™ ë™ ë®íí Ñ™ Éå å™ÖçêäìåÇ~ 
çëí∏êÇ ÖêçéâÉê~ãáëâ
Äçéä~íëóí~ âî~êK oÉëíÉåI Å~ OUPM âîã ëÅÜ~âí~ÇÉë ãÉÇ ã~ëâáå åÉÇ íáää 
ëíÉêáä åáî™I î~êÉÑíÉê
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ëåáíí~ÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK aÉå ∏îÉêÖêáé~åÇÉ 
ã™äë®ííåáåÖÉå ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå
î~ê ~íí áÇÉåíáÑáÉê~ çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ ëí∏êêÉ âçåëíêìâíáçåÉê çÅÜ ëíêìâíìêÉê 
ëçã íKÉñK ÉîÉåíìÉää~ ÜóÇÇçêI
ë~ãí ~íí Ñ∏êë∏â~ âåóí~ Ñ∏êÇÉäåáåÖÉå ~î âÉê~ãáâ çÅÜ ëä~ÖÉå âî~êíë íáää 
ÇÉëë~K
JüâÉêã~êâÉåI Å~ SMMM âîãI ìåÇÉêë∏âíÉë é™ íê~ÇáíáçåÉääí ë®ííK mäçÖä~ÖêÉí 
ëÅÜ~âí~ÇÉë Äçêí ãÉÇ
ã~ëâáå çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á éä~å çÅÜ éêçÑáä ë~ãí 
ã®ííÉë áå ãÉÇ íçí~äëí~íáçåK k™Öçå
íçí~ä~îÄ~åáåÖ ~î çãê™ÇÉí ÖàçêÇÉë áåíÉI ìí~å óíçê é™ Å~ NMñPM ã 
Ä~å~ÇÉë ~î Éå á í~ÖÉíK aÉíí~ ÖàçêÇÉë
ÄäK ~K Ñ∏ê ~íí Ñ∏êÜáåÇê~ ìííçêâåáåÖ á ÇÉå ëíóî~ î®ëíã~åä®åÇëâ~ äÉê~åK
päìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉí é™ áãéÉÇáãÉåíÉí äÉÖ~í Éå ëíçê 
ÖêçéâÉê~ãáëâ Äçéä~íë é™ Éå åáî™ ãÉää~å Å~ PMJPQ ãK∏KÜK cóåÇã~íÉêá~äÉí 
î~ê çãÑ~íí~åÇÉ çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î éçê∏ë çÅÜ ÄÉêÖ~êíëã~Öê~Ç ÖêçéâÉê~ãáâ 
ãÉÇ Ñê~ãÑ∏ê~ääí ÖêçéJ çÅÜ â~ãëí®ãéÉäçêåÉêáåÖI Éå ãáåÇêÉ ã®åÖÇ 
ëíêáÇëóñÉâÉê~ãáâI ëå∏êçêåÉê~Ç âÉê~ãáâ Ä™ÇÉ ãÉÇ çÅÜ ìí~å Öêçé~êI 
ëä~ÖÉå âî~êíëI Ñäáåí~I ëâáÑÑÉêéáäëéÉíë~êI Ñê~ÖãÉåí ~î ÄÉêÖ~êíëóñçêI Éíí 
ÉÖÖé~êíá Ñê™å Éå ëíêáÇëóñ~ ë~ãí Äê®åÇ~ ÄÉåK bíí ~åí~ä ÜóÇÇä®ãåáåÖ~ê 
ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ ~âíáîáíÉíëJ çÅÜ ~îÑ~ääëçãê™ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™I ë~ãí 
Éå ÜóÇÇäáâå~åÇÉ âçåëíêìâíáçå ãÉÇ Äê®åÇ~ ÇàìêJçÅÜ ã®ååáëâçÄÉå á 
íáääÜ∏ê~åÇÉ ä~ÖÉêK qêçäáÖÉå ê∏ê ÇÉí ëáÖ çã Éíí Ç∏ÇëÜìë ÉääÉê ÄÉåÜìë ~î 
å™Öçí ëä~ÖK hçåëíêìâíáçåÉå âìåÇÉ ãÉÇ ëíçê ë®âÉêÜÉí âåóí~ë íáää ÇÉå 
ÖêçéâÉê~ãáëâ~ âìäíìêÉåI ÄäK ~K éÖ~ âÉê~ãáâã~íÉêá~äÉíë â~ê~âí®êK 
£îÉêÜìîìÇí~ÖÉí Ñ~ååë ÇÉí Öçíí çã Äê®åÇ~ ÇàìêJ çÅÜ ã®ååáëâçÄÉå á 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ ä~ÖÉê âåìíå~ íáää Äçéä~íëÉåK aÉëëìíçã Üáíí~ÇÉë P 
âçâÖêçé~ê áååÉÜ™ää~åÇÉ ÄäK ~K ëîÉÇÇ~ çÅÜ Äê®åÇ~ ã®ååáëâçÄÉåK eìê 
ÇÉíí~ ëâ~ää íçäâ~ë ®ê ëî™êí ~íí ë®Ö~I ÉîÉåíìÉääí â~å ã~å í®åâ~ ëáÖ ~íí 
å™Öçå âìäíáëâ ~âíáîáíÉí äáÖÖÉê Ä~âçãK aàìêÄÉåëã~íÉêá~äÉí ÄÉëí™ê ~î ÄäK ~K 
ë®äI ëîáåI íçêëâI ÜìåÇ ÉíÅK
£îÉêä~Öê~åÇÉ ÇÉå ÖêçéâÉê~ãáëâ~ Äçéä~íëÉå Ñ~ååë Éíí Öê~îÑ®äí Ç~íÉê~í íáää 
Ñ∏êêçãÉêëâJêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK m™ Öê~îÑ®äíÉí Ñ~ååë P ëíÉåë®ííåáåÖ~êI Å~ 
PIQJUIM ã á Çá~ãÉíÉê ë~ãí OR Äê~åÇÖê~î~ê ìí~å ëóåäáÖ ÉääÉê ãÉÇ ãóÅâÉí 
çíóÇäáÖ ã~êâÉêáåÖ çî~å ã~êâK aÉ ìíÖàçêÇÉë ìí~î Äê~åÇä~ÖÉêI ÄÉåÖêçé~êI 
Äê~åÇÖêçé~êI ìêåÉÄÉåÖêçé~ê çÅÜ ìêåÉÄê~åÇÖêçé~êK f ~åëäìíåáåÖ íáää îáëë~ 
~î ÇÉëë~ ãÉå çÅâë™ ÜÉäí Ñêáëí™ÉåÇÉ Ñ~ååë ON ëíóÅâÉå ìêåÉåÉÇë®ííåáåÖ~êI 
îáäâ~ íêçäáÖÉå â~å íçäâ~ë ëçã çÑÑÉê ~î çäáâ~ ëä~ÖK aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë O 
ÖêìééÉê ~î ëâ™äÖêçé~êX UP ëíóÅâÉå é™ Éå Ü®ää îáÇ ÇÉå ë∏Çê~ ëÅÜ~âíâ~åíÉå 
ë~ãí R ëíóÅâÉå é™ Éíí ëí∏êêÉI ÑêáäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåÄäçÅâK bîÉåíìÉääí â~å ÇÉëë~ 
âåóí~ë íáää Öê~îÑ®äíÉíK
cóåÇã~íÉêá~äÉí Ñê™å Öê~î~êå~ î~ê êÉä~íáîí Ñ~ííáÖíK aÉå êáâ~ëíÉ Öê~îÉå 

páÇ~ VV çÑ UQV



áååÉÜ∏ää O à®êåÑáÄìäçê çÅÜ R Öä~ëé®êäçêK rí∏îÉê ÇÉíí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë P 
Ä®äíÉëë∏äàçêK f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉäI ∏îÉêä~Öê~åÇÉ Éíí ~åí~ä 
Öê~î~ê ìí~å óííêÉ ã~êâÉêáåÖI Ñ~ååë Éíí ëíçêí ëâ®êîëíÉåëä~ÖÉêK
f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä ä®ãåáåÖ~ê ëçã íçäâ~íë ëçã êÉëíÉê ~î 
ëÉåíáÇ~ çÇäáåÖI ÄäK ~K P î~ää~ê ãÉÇ ê∏àëíÉå ë~ãí P ëí∏êêÉ çÇäáåÖëê∏ëÉåK 
s~ää~êå~ ãÉÇ ê∏àëíÉå â~ê~âíÉêáëÉê~ÇÉë ëçã ?íêçäáÖ~ íÉêê~ëëâ~åíÉê? ìåÇÉê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î ÇÉå Ö~ãä~ 
ä~åÇëî®ÖÉå ∏ëíÉê çã áãéÉÇáãÉåíÉíK aÉåå~ Ñáååë ãÉÇ é™ ëâáÑíÉëâ~êíçê 
Ñê™å NTMMJí~äÉí çÅÜ ä~ÇÉë áÖÉå é™ NVPMJí~äÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêíìå~ ORUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

páÇ~ NMM çÑ UQV



^fp kê
NPTU

k~ãåLéä~íë
pâçÑíÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
i~êë táäëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

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

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
^åä®ÖÖåáåÖÉå Ü~ÇÉ Éå ëíçêäÉâ ~î TIR ñ RIR ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ Éå ÖäÉë 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ ãÉÇ Éíí ãóÅâÉí Ää~åÇ~í ëíÉåã~íÉêá~äK f Öê~îÉåë ãáíí Ñ~ååë 
Éíí Äê~åÇä~ÖÉê ãÉÇ Äê®åÇ~ ÄÉåK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ OQOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ NMN çÑ UQV



^fp kê
NPNT

k~ãåLéä~íë
c™ÖÉäÄ~ÅâÉåI eìÄÄçI g®Çê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉê iÉâÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
âÉê~ãáâI Ñäáåí~I âî~êíëI ëâáÑÑÉê çÅÜ ÄÉêÖ~êíI äÉêâäáåáåÖI íìåå~ÅâáÖ 
ÄÉêÖ~êíëóñ~I Ü™äÉÖÖ~Ç ÄÉêÖ~êíëãÉàëÉäI Ñê~ÖãÉåí ~î íìåå~ÅâáÖ~ 
ÄÉêÖ~êíëóñçêI  Ü™äÉÖÖ~Ç ãÉàëÉäI ä~åëëéÉíëI ã®ååáëâçÄÉåI Ç®ÖÖÇàìêëÄÉåI 
Ñ™ÖÉäÄÉåI ÑáëâÄÉåI Ü~ëëÉäå∏íëëâ~ä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î ÇÉå åó~ ëå~ÄÄí™Öëà®êåî®ÖÉå 
j®ä~êÄ~å~å ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êJ çÅÜ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
i~åÇëâ~éÉí âêáåÖ c™ÖÉäÄ~ÅâÉå ÇçãáåÉê~ë ~î _~ÇÉäìåÇ~™ëÉåI é™ î~êë 
Ä~êêëâçÖëÄÉî®ñí~ âê∏å çÅÜ s ëäìííåáåÖ Äçéä~íëÉå î~ê ÄÉä®ÖÉå EÅ~ QPJQR 
ã ∏ ÜFK _çéä~íëÉå Ü~ê ®îÉå íáÇáÖ~êÉ î~êáí Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉI Ää ~ Ü~ê bëâáä läëëçåI ^ñÉä _~ÖÖÉ çÅÜ píáÖ tÉäáåÇÉê ÖÉåçãÑ∏êí 
éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á çãê™ÇÉíK _çéä~íëÉå ÖÉåçãâçêë~ÇÉë ~î íî™ êÉÅÉåí~ 
ãÉå ìê Äêìâ í~Öå~ î®ÖÄ~åâ~ê çÅÜ î~ê á ∏ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ÜÉäí ∏ÇÉä~ÖÇ ~î 
Éíí Öêìëí~ÖI ëçã ëâìêáí ë∏åÇÉê ™ëÉåë ∏ëíëäìííåáåÖK aÉå ëóÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå 
~î ÇÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Äçéä~íëÉå Eëçã ®ê ÄÉä®ÖÉå ìí~åÑ∏ê 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíF Ü~ê âê~ÑíáÖí ÄÉëâìêáíë ~î Éíí î®ÖÄóÖÖÉ Ñ∏ê Å~ PM 
™ê ëÉÇ~åI ëçã Ñ∏êëáÖÖáÅâ ìí~å å™Öçå ëçã ÜÉäëí ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK f 
å®êçãê™ÇÉí Ñáååë í~äêáâ~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ÑóåÇéä~íëÉêI Ää 
~ Ü™äî®ÖëëóëíÉãI Öê~îÑ®äíI Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ Ü∏Ö~êI 
Äçéä~íëÉêI ÇÉé™ÑóåÇ ë~ãí Éå êìåëíÉåK hêçåçäçÖáëâí Ñáååë 
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ á Ñçêåä®ãåáåÖëêÉÖáëíêÉí ∏îÉê çãê™ÇÉíK 
kl çã çãê™ÇÉí äáÖÖÉê g®Çê~ ÄóI ãÉÇ Éíí ãÉÇÉäíáÇ~ Ñ∏êÑäìíÉíK 

üê
NVVP

páÇ~ NMO çÑ UQV



fåçã ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~åI ëçã çãÑ~íí~ÇÉ Å~ TKOMM âîãI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÇêóÖí QMM ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ÇÉ ÑäÉëí~ ~îÑ~ääëÖêçé~êI Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äI 
ë~ãí Éíí ÑóåÇã~íÉêá~ä ëçã ÜìîìÇë~âäáÖÉå âåóíÉê Äçéä~íëÉå íáää ëÉå 
íáÇáÖåÉçäáíáâìãJíáÇáÖ ãÉää~ååÉçäáíáâìãK f ÇÉ ÅÉåíê~ä~ ÇÉä~êå~ ~î 
Äçéä~íëÉå âìåÇÉ íêÉ ÜóÇÇäáâå~åÇÉ âçåëíêìâíáçåÉê ìêëâáäà~ë çÅÜ 
óííÉêäáÖ~êÉ ÑÉã ~å~ëI ÇÉäë ÖÉåçã ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë éä~ÅÉêáåÖI ãÉå çÅâë™ 
ÖÉåçã äÉêâäáåáåÖÉåë ëéêáÇåáåÖ çÅÜ âÉê~ãáâÉåë Ñê~ÖãÉåíÉêáåÖëÖê~ÇK 
eóÇÇâçåëíêìâíáçåÉêå~ î~ê aJÑçêã~ÇÉ çÅÜ RJS ñ QJR ã ëíçê~ çÅÜ ÄÉëíçÇ 
Ñê®ãëí ~î ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ä™ÖÑçêã~ÇÉ ~îÑ~ääëä~ÖÉêI ëí®ääîáë ~î Öêçéâ~ê~âí®êK 
_Éåã~íÉêá~äÉí ÇçãáåÉê~ÇÉë ~î Äê®åÇ~LëîÉÇÇ~ ã®ååáëâçÄÉåI îáäâ~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñê®ãëí á ~îÑ~ääëÖêçé~ê é™ Äçéä~íëÉå íáääë~ãã~åë ãÉÇ 
åÉçäáíáëâ âÉê~ãáâK aÉå íçí~ä~ ~îë~âå~ÇÉå ~î ÑóåÇ ~î à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê 
çÅÜ ÇÉí Ñ~âíìã ~íí ÄÉåÉå áåíÉ Ñ∏êÉíÉÇÇÉ íÉÅâÉå é™ ãÉÇîÉíÉå âêçëëåáåÖ 
ã∏àäáÖÖ∏ê ~íí ÄÉåÉå ëâ~ íçäâ~ë á Éíí åÉçäáíáëâí ë~ãã~åÜ~åÖI â~åëâÉ ëçã 
Öê~î~ê ÉääÉê ìííêóÅâ Ñ∏ê ~åÇê~ êáíìÉää~ ~âíáîáíÉíÉêK f ~åëäìíåáåÖ íáää íî™ ~î 
ÇÉ ÜóÇÇäáâå~åÇÉ âçåëíêìâíáçåÉêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê ãÉÇ 
î~êÇÉê~ íêÉ Öêçî~I âê~ÑíáÖí ëíÉåëâçÇÇ~ é™äJ ÉääÉê ëíçäéÜ™äK ûîÉå á ÇÉëë~ 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äê®åÇ~LëîÉÇÇ~ ã®ååáëâçÄÉå íáääë~ãã~åë 
ãÉÇ ëíçê~ ëâ®êîçê åÉçäáíáëâ âÉê~ãáâI Ñäáåí~ çÅÜ Ñê~ÖãÉåí ~î ëäáé~ÇÉ 
ÄÉêÖ~êíëóñçêK f ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉí ÅÉåíê~ä~ çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
âçåëíêìâíáçå ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Éå îáåâÉää~ÖÇI Ü∏êåäáâå~åÇÉ ëíÉåé~ÅâåáåÖ 
ãÉÇ ëíçäéÜ™ä ä®åÖë ä™åÖî®ÖÖÉå çÅÜ á âçêíî®ÖÖÉåK fåå~åÑ∏ê î®ÖÖ~êå~ 
Ñ~ååë Éíí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ÑóåÇ ~î Ää ~ ëíçê~ ëâ®êîçê åÉçäáíáëâ âÉê~ãáâI 
~îëä~Ö á Ñäáåí~I äÉêâäáåáåÖI Éå íìåå~ÅâáÖ ëäáé~Ç ÄÉêÖ~êíëóñ~ çÅÜ Éå 
Ü™äÉÖÖ~Ç ãÉàëÉä á ÄÉêÖ~êíK hçåëíêìâíáçåÉå Ü~ê íçäâ~íë ëçã Éå êáíìÉää 
ÄóÖÖå~ÇI ãÉå Ü~ê áåíÉ ìåÇÉêë∏âíë á ëáå ÜÉäÜÉí Ç™ ÇÉå ëâ®êë ~î Öê®åëÉå 
Ñ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK bå Ü™äî®Ö ëçã ä∏éíÉ á ksJp£ êáâíåáåÖ ÖÉåçã 
çãê™ÇÉí ëâ~ê ÖÉåçã ÇÉå ëáëíå®ãåÇ~ âçåëíêìâíáçåÉåK e™äî®ÖÉå 
ìåÇÉêë∏âíÉë ìí~å ~íí å™Öê~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ âìåÇÉ íáääî~ê~í~ëI ãÉå ÇÉå 
Ä∏ê ë~ååçäáâí ë®íí~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ à®êå™äÇÉêëÖê~îÑ®äíÉí ë∏ÇÉê çã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK s ÇÉäÉå ~î ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~å Öê®åë~ÇÉ íáää Éå 
ãçëëÉ îáÇ ™ëÉåë Ñçí çÅÜ â~ê~âíÉêáëÉê~ë Ñê®ãëí ~î ëáíí ÑóåÇã~íÉêá~äI ëçã 
å®ëí~å ìíÉëäìí~åÇÉ ÄÉëíçÇ ~î ëä~ÖÉå âî~êíë ~î ÖçÇ âî~äáíÉí çÅÜ ÜÉäí 
ë~âå~ÇÉ âÉê~ãáëâ~ áåëä~ÖK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä ãáåÇêÉ Ü®êÇ~ê 
çÅÜ Éå ä~åëëéÉíë ~î à®êåK i~åëëéÉíëÉå Ü~ê éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~íë íáää 
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK m™ ÇÉí ~Äëçäìí~ ™ëâê∏åÉí ~îí®ÅâíÉë Éå 
ëíÉåë®ííåáåÖI Å~ OIR ñ NIR ã ëíçêI ãÉÇ â~åíâÉÇà~ ~î â~åíëí®ääÇ~ 
ëíÉåÑäáëçê çÅÜ Öê~îÖ∏ãã~ á Ñçêã ~î Ü™êí Äê®åÇ~ ÄÉå á Éå äáíÉå ëíÉåâáëí~ á 
ÇÉå ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉåK fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇK píÉåë®ííåáåÖÉå Ü~ê é™ 
íóéçäçÖáëâ ÖêìåÇ éêÉäáãáå®êÇ~íÉê~íë íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ ÇÉå Ä∏ê 
íçäâ~ë ëçã ë~ãã~åÜ∏ê~åÇÉ ãÉÇ Öê~îÑ®äíÉí ëíê~ñ p çã ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ 
óí~åK jçëëÉå îáÇ s ™ëÑçíÉå ìåÇÉêë∏âíÉë Ñ∏ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ Éî ìíâ~ëíä~ÖÉê 
Ñê™å Äçéä~íëÉåI ãÉå ìí~å êÉëìäí~íK m~äÉçÄçí~åáëâ éêçîí~ÖåáåÖ á ëóÑíÉ ~íí 
ÉêÜ™ää~ Éíí Ç~íÉê~í éçääÉåÇá~Öê~ã ∏îÉê çãê™ÇÉí ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ~î 
Ççâíçê~åÇÉê Ñê™å hî~êí®êÖÉçäçÖáëâ~ áåëíáíìíáçåÉå îáÇ rééë~ä~ 
ìåáîÉêëáíÉíK

páÇ~ NMP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eìÄÄç TPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ eìÄÄç

eìÄÄç NUU s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ eìÄÄç

páÇ~ NMQ çÑ UQV



^fp kê
NPMQ

k~ãåLéä~íë
qê®åÜ~ãã~ê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñçëëáä ™âÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
ÉåâÉä ëâ~ÑíÜ™äëóñ~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ìíâ~åíëçãê™ÇÉ ~î Äçéä~íë ãÉÇ 
Ñçëëáä~ ™âê~êK k™Öê~ âçåíÉñíÉê âìåÇÉ Éà ÄÉä®ÖÖ~ëK i∏ëÑóåÇ ~î Ñê~ÖãÉåí 
~î ÉåâÉä ëâ~ÑíÜ™äëóñ~K

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eìÄÄç NUMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ eìÄÄç

páÇ~ NMR çÑ UQV



^fp kê
NPMP

k~ãåLéä~íë
e®ëëÉäÄóI _çÖ®êÇÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
pîÉêâÉê p∏ÇÉêÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êâëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíL Ö™êÇëíçãíI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉêI îáâáåÖ~íáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄêÉÇÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
fåçã ëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ~ååë Éå íáÇáÖ~êÉ â®åÇ Ñçêåä®ãåáåÖI e~êÄç NVSWNK 
e®êíáää âçããÉê íêÉ Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉêK bå äáÖÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää 
e®ëëÉäÄóI é™îáë~Ç ÖÉåçã íçéçÖê~Ñá çÅÜ Ñçêåä®ãåáåÖëãáäà∏K qî™ Ñáååë 
áåçã _çÖ®êÇÉI Ç®ê ÇÉí Éå~ áåÇáâÉê~ë ~î íçéçÖê~Ñáå çÅÜ ã~êâìééÖáÑíÉê á 
â~êíã~íÉêá~äÉíI ÇÉå ~åÇê~ ~î íçéçÖê~Ñá çÅÜ ä∏ëÑóåÇ ~î Ñäáåí~ Ee~êÄç 
VQWNFK a~íÉêáåÖÉå Ñ∏ê ÇÉå ëáëíå®ãåÇ~ áåÇáâ~íáçåÉå â~å î~ê~ óåÖêÉ 
ëíÉå™äÇÉêI Ç™ óííÉêäáÖ~êÉ ä∏ëÑóåÇ ~î ÑäáåíÑ∏êÉã™ä Ñáååë á çãê™ÇÉíI Ñ∏ê ÇÉ 
∏îêáÖ~ íêçäáÖÉå óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK e®ëëÉäÄó ®ê çãå®ãåí á ëâêáÑí Ñ∏êëí~ 
Ö™åÖÉå ™ê NPNOK

üê
NVVP

páÇ~ NMS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

e~êÄç NVSWN rééë~ä~ rééä~åÇ e~êÄç

e~êÄç NVSWO rééë~ä~ rééä~åÇ e~êÄç

e~êÄç ONVWN rééë~ä~ rééä~åÇ e~êÄç

e~êÄç OOMWN rééë~ä~ rééä~åÇ e~êÄç

e~êÄç VQWO rééë~ä~ rééä~åÇ e~êÄç

páÇ~ NMT çÑ UQV



^fp kê
NQPR

k~ãåLéä~íë
qìåÄó Ö™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå mÉííÉêëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
íÉÖÉäI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI éêÉëë~í Öä~ëI éçêëäáå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JëÅÜ~âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
qìåÄó Ö™êÇ çÅÜ çãê™ÇÉí Ç®êçãâêáåÖ ®ê êáâí é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñê™å 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇ çÅÜ Äóå Ñáååë ëâêáÑíäáÖí ÄÉä~ÖÇ Ñê™å ãÉÇÉäíáÇÉåK bå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ÖàçêÇÉë NVVN á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ âçããìåÉåë 
éä~åÉê é™ Ñ∏êí®íåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉå á çãê™ÇÉíK a™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê áåçã ÜÉä~ Äóçãê™ÇÉí Ñê™å ëâáäÇ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
éÉêáçÇÉêK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ç~íÉê~ÇÉë íáää Ñ∏êêçãÉêëâ çÅÜ êçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉê äáâëçã îáâáåÖ~íáÇK j~å Ñ~åå ®îÉå ÄóÖÖå~ÇëêÉëíÉê çÅÜ Ñ∏êÉã™ä 
ëçã â~å Ç~íÉê~ë íáää ÉîÉåíìÉääí ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ åó~êÉ íáÇK
sáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ã~ëâáåÖê®îÇÉë Éíí OR ã ä™åÖí ëÅÜ~âí á ååçJëëî 
êáâíåáåÖK pÅÜ~âíÉí é™Ä∏êà~ÇÉë åçêê çã Éå ä~Ç~I çÅÜ Ñçêíë~ííÉ ëÉÇ~å áå á 
ÄóÖÖå~ÇÉåI á ëÉâíáçåÉå áåìíá ä~Ç~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ~åä®ÖÖåáåÖ îáäâÉå â~å 
íçäâ~ë ëçã ä®ãåáåÖ ÉÑíÉê Éå ëÉåíáÇ~ ÜìëâçåëíêìâíáçåK cóåÇÉå á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ~åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê áÑê™å NUMMJí~ä ÉääÉê ã∏àäáÖÉå íáÇáÖí NVMMJí~äK ä 
∏îêáÖí ÖáÅâ ÇÉí áåíÉ ~íí ìêëâáäà~ å™Öçí âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê å™Öê~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êK

üê
NVVP

páÇ~ NMU çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë ONWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë ONWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ NMV çÑ UQV



^fp kê
NPPR

k~ãåLéä~íë
pâçÑíÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
e™â~å ^ëéÉÄçêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
â~êíÉêáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
íçêé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå â~êíÉêáåÖK
bå ÜìëÖêìåÇ çÅÜ Éå ëíÉåãìê â~êíÉê~ÇÉëK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ ORMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ NNM çÑ UQV



^fp kê
NONT

k~ãåLéä~íë
£îÉêëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ÉåÖJd∏ê~å t~âë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
qçêé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ö®ääÇÉ Éå íçêéÖêìåÇ ãÉÇ ëéáëê∏ëÉK qçêéÉí Ü~ê î~êáí á 
Äêìâ ìåÇÉê NUMMJí~ä ÉääÉê íáÇáÖí NVMMJí~äK k™Öê~ íÉÅâÉå é™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
ä®ãåáåÖ~ê ìåÇÉê ÉääÉê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÖêìåÇÉå âìåÇÉ áåíÉ é™îáë~ëK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_à∏êâëí~ QSSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

páÇ~ NNN çÑ UQV



^fp kê
NONU

k~ãåLéä~íë
lêêÉëí~I h®êëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ÉåÖíJd∏ê~å t~âë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI Äçéä~íë

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

cóåÇ
âÉê~ãáâI ëä~ÖÖI äÉêâäáåáåÖI Äê®åí ÄÉåI çÄê®åí ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á ~åëäìíåáåÖ íáä ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖÉå _à∏êâëí~ NWNK 
_çéä~íëêÉëíÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK bíí Üìë âìåÇÉ âä~êí ìêëâáäà~ë ë™ëçã 
íáääÜ∏ê~åÇÉ óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI çÅÜ Éå ~åå~å âçåëíêìâíáçå Ü~ê éêÉäáãáå®êí 
íçäâ~ë ëçã ëí~Åâä~Ç~K £îêáÖ~ Ñóê~ ÜìëâçåëíêìâíáçåÉê â~å á áåíÉ 
ÄÉëí®ãã~ë å®êã~êÉK bÑíÉê ~îíçêîåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå â~åíâÉÇà~ é™ 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖÉå çÅÜ ìåÇÉê ÇÉå íìåå~ ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖÉå Ñ~ååë áåêÉ 
âçåëíêìâíáçåÉê á Ñçêã ~î ÇìÄÄäÉê~ÇÉ ëíÉåâêÉíë~êK

üê
NVVP

páÇ~ NNO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_à∏êâëí~ NWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

páÇ~ NNP çÑ UQV



^fp kê
NPUM

k~ãåLéä~íë
pâçÑíÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
e™â~å ^ëéÉÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äíI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñ∏êêçãÉêë à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖ~ëíáÇ

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ Lëáåíê~Ç äÉê~I äÉêâäáåáåÖI ëä~ÖÖI ÄêóåÉI à®êåÑê~ÖãÉåíI 
ëé®ååÉå EÄêçåë C à®êåFI âåáîI ë∏äà~I â~ãI âÉê~ãáâK dä~ëé®êäçê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
dê~îÑ®äíÉí h∏éáåÖ SSWN çÅÜ Öê~îÖêìééÉå h∏éáåÖ OQPWNJO íçÖë ìéé áåçã 
ë~ãã~ ëÅÜ~âíçãê™ÇÉ Eíçí~äí OKOMM ãOF çÅÜ ëíÉåë®ííåáåÖÉå h∏éáåÖ 
OQRWN ä™Ö RR ã pps Ç®êáÑê™åK h∏éáåÖ SSWN ëäìíí~ÇÉ ëî~Öí î®ëíÉê ìí ãçí 
h∏éáåÖ OQPWNJOK qÉêê®åÖÉå î~ê ÄäçÅâêáâ çÅÜ å™Öê~ ~î Öê~î~êå~ î~ê 
ëî™ê~ ~íí ~îÖê®åë~K lãê™ÇÉí ä™Ö á Öê®åëÉå ãÉää~å ëâçÖ çÅÜ Ü™ÖJã~êâK 
qçí~äí Öê®îÇÉë NO Öê~î~êK aÉëë~ î~ê ëíÉåë®ííåáåÖ~êI Ü∏Ö~êI çã~êâÉê~ÇÉ 
Öê~î~ê çÅÜ Éå ÄäçÅâÖê~îK dê~îëâáÅâÉí î~ê Äê~åÇä~ÖÉêI Äê~åÇÖêçé~ê çÅÜ 
ÄÉåä~ÖÉêK e~êíë ™íÉêÑ~ååë á íî™ ~î Öê~î~êå~K f å™Öê~ Ñ~ää âìåÇÉ 
Öê~îëâáÅâÉí Éà ìêëâáäà~ëK råÇÉê å™Öê~ ~î Öê~î~êå~ Ñê~ãâçã Äçéä~íëêÉëíÉê 
á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI åÉÇÖê®îåáåÖ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK e∏Öí ÄÉä®ÖÉí é™ Öê~îÑ®äíÉí 
Ñ~ååë Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ Ñ∏êÉâçãëí ~î ëä~ÖÖ çÅÜ Éíí ~åí~ä Ü®êÇ~êK

üê
NVVP

páÇ~ NNQ çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ SSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OQPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OQPWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OQRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ NNR çÑ UQV



^fp kê
NONV

k~ãåLéä~íë
iìåÇÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ÉåÖíJd∏ê~å t~âë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëâ™äÖêçé~êI Äçéä~íë

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

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÄÉåI äÉêâäáåáåÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î Éíí Äçéä~íëä~ÖÉêK aÉíí~ 
áååÉÜ∏ää Éíí ëâ®êîëíÉåëÑä~âI Ü®êÇ~ê çÅÜ Öêçé~êK fåÖ~ âçåëíêìâíáçåÉê 
âìåÇÉê ìêëâáäà~ë Ç™ Äçéä~íëÉå ®ê Ñ∏êëí∏êÇ ~î ™âÉêÄêìâK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_à∏êâëí~ QVMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

páÇ~ NNS çÑ UQV



^fp kê
NOOM

k~ãåLéä~íë
lêêÉëí~I h®êëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ÉåÖíJd∏ê~å t~âë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
îÉåÇÉäíáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Öê~îI Éå íçã ëíÉåë®ííåáåÖI íî™ 
ÜìëâçåëíêìâíáçåÉê Eî~ê~î Éíí Ç~íÉê~í íáää îÉåÇÉäíáÇFI ∏îêáÖ~ 
Äçéä~íëâçåëíêìâíáçåÉê ëçã Öêçé~ê çÅÜ Ü®êÇ~êK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_à∏êâëí~ QSTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

páÇ~ NNT çÑ UQV



^fp kê
NPQP

k~ãåLéä~íë
eçêåëîáâI eçêå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ pîÉÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñçëëáä ™âÉêI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
à®êåíÉåI âî~êíëI Äê®åÇ äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK

ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éíí NTIR Ü~ ëíçêí çãê™ÇÉ îáÇ _çêÖ™ëìåÇ ìíãÉÇ 
j®ä~êîáâÉå cêÉÇÉåI Å~ O âã ë∏ÇÉê çã píê∏ãëÜçäãë ëäçííK f åçêê 
ÄÉÖê®åë~ë çãê™ÇÉí ~î ÜÉêêÖ™êÇÉå eçêåëîáâI á ë∏ÇÉê ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ îáÇ 
eçêåëëìåÇK bå ãáåÇêÉ ÇÉä áåÖ™ê á Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ âìäíìêî®êÇÉå ~î 
êáâëáåíêÉëëÉK eçêåë™ëÉå ãÉÇ Éíí ÑäÉêí~ä ëíçê~ Öê~îÑ®äí äáÖÖÉê Å~ OMM ã 
∏ëíÉê çã éä~åçãê™ÇÉíK _ä ~ Ñáååë Ü®ê s®ëíã~åä~åÇë ëí∏êëí~ Öê~îÑ®äí ãÉÇ 
Å~ OMM êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Äêçåë™äÇÉê çÅÜ à®êå™äÇÉêI oóííÉêåÉ 
NWNK fåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååë ÇçÅâ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ áåçã ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉíK 
aÉå î®ëíê~ Ü®äÑíÉå ~î ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ìíãÉÇ ëíê~åÇÉå ìíÖ∏êë íáää 
ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î Ü∏Öä®åí ëâçÖëã~êâ é™ ãçê®åK píçêÄäçÅâáÖ ãçê®å 
Ñ∏êÉâçããÉê å®êã~ëí _çêÖ™ëìåÇ çÅÜ ãçáÖ ÄäçÅâÑ~ííáÖ ãçê®å á åçêêK 
káî™ëâáääå~ÇÉêå~ ®ê ëíçê~I ãÉÇ Éå Ü∏Öëí~ Ü∏àÇ é™ OM ã ∏ ÜK fåçã ÇÉíí~ 
âìéÉê~ÇÉ çãê™ÇÉ ìééíÉÅâå~ÇÉë îáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå Éíí OMJí~ä 
çÄàÉâíI î~ê~î ™íí~ ~î ë~ååçäáâ Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK aÉ ìíÖ∏êë Ää ~ ~î 
Éíí ÑäÉêí~ä ê∏àÇ~ óíçêI ê∏àåáåÖëJ çÅÜ çÇäáåÖëê∏ëÉåI ëíÉåëíê®åÖ~êI Öêçé~ê 
çÅÜ Éå ÉîÉåíìÉää Ü™äî®ÖK aÉå ∏ëíê~ Ü®äÑíÉå ÄÉëí™ê ~î ™âÉê é™ äÉê~K e®ê 

üê
NVVP

páÇ~ NNU çÑ UQV



íáääî~ê~íçÖë Éå à®ãíÉåI âî~êíë çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K eáëíçêáëâ~ â~êí∏îÉêä®ÖÖ 
ëçã ìééê®íí~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìíêÉÇåáåÖÉå îáë~ê ~íí ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ 
Äçéä~íëçãê™ÇÉí áåÑ~ääÉê é™ áå®Öçã~êâÉå íáää eçêåë ÄóI ™ê NSRMI ãÉÇ 
ÑÉã Ö™êÇ~êK k~ãåÉí eçêå ®ê íáÇáÖ~ëí â®åí Ñê™å ™ê NPNRI ãÉÇ~å å~ãåÉí 
eçêåëîáâ Ü®êê∏ê Ñê™å NURMJí~äÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oóííÉêåÉ NUMWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ oóííÉêåÉ

oóííÉêåÉ NUMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ oóííÉêåÉ

páÇ~ NNV çÑ UQV



^fp kê
NPQQ

k~ãåLéä~íë
eçêåëîáâI eçêå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ pîÉÇÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñçëëáä ™âÉêI âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
f ãÉääÉêëí~ çÅÜ ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìééíçÖë Éäî~ 
ëÅÜ~âí ãÉÇ Öê®îã~ëâáå áåçã Éå ™âÉêóí~I Å~ PRMMM ãOK bíí ëéêáíí ÇáÑÑìëí 
âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Éå âçäÑä®Åâ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåÖÉå îáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
âê®îÇÉëK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oóííÉêåÉ NUMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ oóííÉêåÉ

páÇ~ NOM çÑ UQV



^fp kê
NONS

k~ãåLéä~íë
pçêÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
e™â~å ^ëéÉÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÄÉåI çÄê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I ÄêçåëÑê~ÖãÉåíI ÄêçÇÇI à®êåêáåÖI 
âÉê~ãáâI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖëóí~å ìíÖàçêÇÉë ÇÉäë ~î ™âÉêã~êâI ÇÉäë Éíí ãáåÇêÉ 
áãéÉÇáãÉåíK bíí QUSO ãO ëíçêí çãê™ÇÉ ã~ëâáå~îÄ~å~ÇÉëK f ëóÇ∏ëíê~ 
ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëî~êíI ëçíáÖí ä~ÖÉê ãÉÇ 
êáâäáÖ~ ã®åÖÇÉê ëâ®êîëíÉåI NM ñ QM ã ëíçêíK fåçã ëâ®êîëíÉåëçãê™ÇÉí 
Öê®îÇÉë Ää~ íî™ Å~ NIUM ã Çàìé~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI íçäâ~ÇÉ ëçã Äêìåå~êK 
aÉëë~ áååÉÜ∏ää êÉëíÉê ~î íê®K f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™äI 
åÉÇÖê®îåáåÖ~ê çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ëéêáÇÇ~ ∏îÉê óí~åK fåÖ~ 
ÜìëâçåëíêìâíáçåÉê âìåÇÉ ìêëâáäà~ëK

üê
NVVP

páÇ~ NON çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_à∏êëâçÖ QQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êëâçÖ

páÇ~ NOO çÑ UQV



^fp kê
NPPS

k~ãåLéä~íë
dê∏ãëí~I üëëÉäëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ pîÉÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉë∏âåáåÖI ë®êâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìã\

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Çê~ÖåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI 
ëçã ∏îÉêÖáÅâ á Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK

sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë ëÅÜ~âí ìéé ãÉÇ Öê®îã~ëâáå é™ Éå SRM ã 
ä™åÖ ëíê®Åâ~K aÉ ä®ãåáåÖ~ê ëçã ëäìíìåÇÉêë∏âíÉë ä™Ö çî~åÑ∏ê åáî™å OR ã 
∏ ÜK sáÇ dê∏ãëí~ ìåÇÉêë∏âíÉë áåçã Éíí NUM ã ä™åÖí ëÅÜ~âí ÇÉä~ê ~î Éå 
ÉääÉê ÑäÉê~ Äçéä~íëóíçê ãÉÇ OP ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK _çéä~íëóíçêå~ Ü~ÇÉ Éå ìíëíê®ÅâåáåÖ ~î ORIOMINM 
çÅÜ PR ã áåçã ëÅÜ~âíÉíK qáÇáÖ~êÉ Ü~ê Éíí ÑäÉêí~ä ä∏ëÑóåÇ íáääî~ê~í~Öáíë á 
å®êÜÉíÉåI Ää ~ íî™ ëâ~ÑíÜ™äëóñçê çÅÜ Éå ÑäáåíéáäëéÉíëK aÉëëìíçã Ñáååë Éå 
ëí∏êêÉ ÑóåÇë~ãäáåÖ é™ Ö™êÇÉå ãÉÇ Ñê~ÖãÉåí ~î Ä™íóñ~I ëâ~ÑíÜ™äëóñ~I Éíí 
ÑäÉêí~ä âå~ÅâëíÉå~êI ëäáéëíÉå~êI Ñäáåí~îëä~Ö çÅÜ âÉê~ãáâÑê~ÖãÉåíK qî™ 
®äîâî~êåëÑ∏êÉâçãëíÉê ãÉÇ UM êÉëéÉâíáîÉ QM ®äîâî~êå~ê çÅÜ ÑÉã ~îä™åÖ~ 
Ñ∏êÇàìéåáåÖ~ê Ñáååë é™ ÄäçÅâë~ãäáåÖ~ê ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã â~ÄÉäëíê®Åâ~åK 
sáÇ üëëÉäëí~ ìåÇÉêë∏âíÉë ÑÉã ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ êÉëíÉê ~î âìäíìêä~ÖÉê 
ìíãÉÇ Éå ëíê®Åâ~ ~î QM ãK i∏ëÑóåÇ á Ñçêã ~î Éå ëâ~ÑíÜ™äëóñ~ çÅÜ Éíí 
óñ®ãåÉ Ü~ê íáÇáÖ~êÉ Üáíí~íë é™ Ö™êÇÉåK bíí ëíçêí Öê~îÑ®äí Ü∏ê íáää î~êÇÉê~ 
Ö™êÇÉåK aÉ ìåÇÉêë∏âí~ ÇÉäëíê®Åâçêå~ ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®ê 

üê
NVVP

páÇ~ NOP çÑ UQV



Ü∏ê ë~ååçäáâí áÜçé ãÉÇ ëíçê~ âçãéäÉñ~ ãáäà∏Éê ãÉÇ Ç~íÉêáåÖ~ê Ñê™å 
óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉêLëÉååÉçäáíáëâ íáÇ çÅÜ ëÉå~êÉK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jìåâíçêé QRUWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

jìåâíçêé RURWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

páÇ~ NOQ çÑ UQV



^fp kê
NPPQ

k~ãåLéä~íë
pâçÑíÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
e™â~å ^ëéÉÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
c∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI cçäâî~åÇêáåÖëíáÇ

cóåÇ
_ê®åÇ~ ÄÉåI à®êåëä~ÖÖI âÉê~ãáâI Ü~êíë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉå åó~ Çê~ÖåáåÖÉå ~î b NU ãÉää~å h∏éáåÖ çÅÜ 
^êÄçÖ~ Ñ∏êÉíçÖë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK

dê~îëâáÅâÉí ëçã î~êáÉê~ÇÉ Ñê™å Öê~î íáää Öê~î ìíÖàçêÇÉë ~î Äê~åÇä~ÖÉêI 
ÄÉåä~ÖÉê ë~ãí ëéêáÇÇ~ Äê®åÇ~ ÄÉåK sáÇ ~îÄ~åáåÖÉå çÅÜ êÉåëåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éå ëíÉåë®ííåáåÖK aÉåå~ áååÉÜ∏ää áåÖ~ ëé™ê ÉÑíÉê 
ÄÉÖê~îåáåÖK bå ~î ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ îáë~ÇÉ ëáÖ ∏îÉêä~Öê~ Éå 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖK råÇÉê Öê~î~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ∏îêáÖí Éíí âìäíìêä~ÖÉê ëçã 
áååÉÜ∏ää à®êåëä~ÖÖK råÇÉê âìäíìêä~ÖêÉí Ñ~ååë Éíí ãáåÇêÉ ~åí~ä 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êK

üê
NVVP

páÇ~ NOR çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ SUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ SUWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ SUWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ NOS çÑ UQV



^fp kê
NNPO

k~ãåLéä~íë
qçêíìå~I qáääÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íëI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
oçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
hÉê~ãáâI Ü~êíëI Äê®åÇ äÉê~I à®êåÑ∏êÉã™ä ãÉÇ íê®Ü~åÇí~ÖI ÄêóåÉ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë íáää íêÉ çãê™ÇÉåI î~ê~î ÇÉí ∏ëíäáÖ~ëíÉ 
íóÅâë Ü~ ìíë~ííë Ñ∏ê âê~ÑíáÖ çÇäáåÖ êÉÇ~å ìåÇÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇK
aÉ íî™ î®ëíäáÖ~ çãê™ÇÉå~ ëí™ê á ÇáêÉâí âçåí~âí ãÉÇ Öê~îÑ®äíÉí qáääÄÉêÖ~ 
QWQK áåçã ÇÉëë~ çãê™ÇÉå ìééí®ÅâíÉë çãÑ~íí~åÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êX 
êÉëíÉê ~î íçäî ÜìëI ~âíáîíÉíëóíçêI Éå Äêìåå ãÉÇ ÄÉî~ê~í Ñä®íîÉêâI Éå 
Äê~åÇÖê~î çÅÜ Ñçëëáä~ ™âÉêóíçêK cÉã ~î ÜìëÉå ®ê ë®âê~ ä™åÖÜìëI 
éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ÇÉ íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêJîÉåÇÉäLîáâáåÖ~íáÇK sáÇ~êÉ â~å 
Ñóê~ ãáåÇêÉ Üìë ãÉÇ íêÉ ëíçäéé~ê âçåëí~íÉê~ëI íêçäáÖÉå ìíÜìëK 
_Éíê®ÑÑ~åÇÉ ÇÉ ∏îêáÖ~ ÜìëÉå ®ê íçäâåáåÖÉå ®ååì çë®âÉêK
aÉå åÉÇêÉ ÇÉäÉå ~î ÄêìååÉå íçÖë áå á éêÉé~ê~íI îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ ëâ~äÄ~ÖÖ~ê EàçêÇä∏é~êÉI íçêÇóîÉäFI ä∏îI å®îÉê çÅÜ 
êÉéëíìãéK £îêáÖ~ ÑóåÇ Ñê™å ÄêìååÉå î~ê âÉê~ãáâ Ñê™å Ñóääå~Çëä~ÖêÉíI Éíí 
à®êåÑ∏êÉã™ä ãÉÇ íê®Ü~åÇí~Ö çÅÜ Éíí ÄêóåÉK

üê
NVVP

páÇ~ NOT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qáääÄÉêÖ~ NSPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qáääÄÉêÖ~

páÇ~ NOU çÑ UQV



^fp kê
NOMM

k~ãåLéä~íë
eçëéáí~äÉíI j~êáÉÄçêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
e™â~å ^ëéÉÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
cÉã çë®âê~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ìåÇÉêë∏âíÉëI îáäâ~ ä™Ö é™ Éíí 
ãçê®åáãéÉÇáãÉåí çãÖáîÉí ~î ™âÉêã~êâK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ îáë~ÇÉë ëáÖ 
î~ê~ å~íìêÄáäÇåáåÖ~ê ãÉÇ Éå ÇÉä é™Ñ∏êÇ çÇäáåÖëëíÉåK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ NOV çÑ UQV



^fp kê
NNPP

k~ãåLéä~íë
£îÉêëí~I ûåÖÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ÉåÖíJd∏ê~å t~âë

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
píÉåëíê®åÖI Öê~îI íçêé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå âçãéäÉííÉê~åÇÉ 
ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î áåîÉåíÉêáåÖ çÅÜ éêçîêìíëÖê®îåáåÖK sáÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå ìééí®ÅâíÉë Ñóê~ áÅâÉ íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êX Éå 
ëíÉåëíê®åÖ Eqçêíìå~ ORVWNFI ëíÉåë®ííåáåÖ E_à∏êâëí~ QSQWNFI íçêéÖêìåÇ 
E_à∏êâëí~ QSSWNFI ëíÉåë®ííåáåÖ Eqçêíìå~ OUOWN \FK

üê
NVVP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêíìå~ ORVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

_à∏êâëí~ QSQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

_à∏êâëí~ QSSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

qçêíìå~ OUOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

páÇ~ NPM çÑ UQV



^fp kê
NOMN

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí _çâíêóÅâ~êÉå N

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëâçÇÉä~êI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI ëâ~Ñí íáää âêáíéáéçê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå çÅÜ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
råÇÉê NVVP êÉåçîÉê~ÇÉë NTMMJNUMMJí~äëÜìëÉå á âî~êíÉêÉí _çâíêóÅâ~êÉåK 
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ çãÄóÖÖå~ÇÉå Ñ∏êåó~ÇÉë s^JäÉÇåáåÖ~êå~ á h~éÉääÖ~í~å 
çÅÜ áååÉ é™ Ö™êÇÉåK f ëÅÜ~âíÉíI ëçã áåíÉ Öê®îÇÉë íáää ëíÉêáä åáî™I 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë é~êíáÉê ãÉÇ MISJNIR ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉêK hìäíìêä~ÖêÉåI ëçã 
î~ê ~î ãÉÇÉäíáÇ~ â~ê~âí®êI áååÉÜ∏ää î®äÄÉî~ê~ÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê ~î 
íê®K båÇ~ëí Éíí ÑóåÇI Éå Ñê~ÖãÉåí~êáëâ ëâçI â~å ãÉÇ ë®âÉêÜÉí Ç~íÉê~ë íáää 
ãÉÇÉäíáÇK f ÇÉ ∏îêÉ ä~ÖêÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñê®ãëí âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF 
çÅÜ ëâ~Ñí íáää âêáíéáéçêK _™Ç~ ÑóåÇÖêìééÉêå~ î~ê î~åäáÖ~ ìåÇÉê NSMMJ
NTMMJíä~ÉåK
f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ êÉåçîÉêáåÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éå â®ää~êÉI ëçã ÇÉäîáë 
êÉîëK aÉå Å~ Q ñ P ã ëíçê~ â®ää~êÉå î~ê ÜÉäí ÄóÖÖÇ ~î ëíÉåK qìååî~äîÉí 
î~ê â~ääãìê~í çÅÜ âçåëíêìÉê~í ~î ëà®äîÄ®ê~åÇÉ âáäëíÉå~êK h®ää~êÉå ®ê 
ëî™êÇ~íÉê~ÇK aÉå ®ê ®äÇêÉ ®å NUPMI Ç™ ÜìëÉí ∏îÉê ÄêÉÇÇ~ÇÉëI çÅÜ 
íêçäáÖÉå óåÖêÉ ®å ãÉÇÉäíáÇK

üê
NVVP

páÇ~ NPN çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ NPO çÑ UQV



^fp kê
NPRP

k~ãåLéä~íë
dìëí~îëÄÉêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
i~êëJfåÖÉ i~êëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI îÉåÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉê íáÇÉå OPJOQ ~ìÖìëíá ÖÉåçãÑ∏êÇÉ rsJrééë~ä~ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~î Éíí çãê™ÇÉ á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää s®ëíÉê™ë  SPTWNI Éíí Öê~îÑ®äí ãÉÇ Å~ 
NM ëíÉåë®ííåáåÖ~êK póÑíÉí î~ê ~íí ÄÉÖê®åë~ ÇÉå Äçéä~íë îáäâÉå é™íê®ÑÑ~íë 
îáÇ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á åçîÉãÄÉê NVVOK m™ ÖêìåÇ ~î Ç™ çíáääê®ÅâäáÖí 
íáääí~ÖÉí ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉ âìåÇÉ ÇÉåå~ Äçéä~íë Éà ÄÉÖê®åë~ëK aÉå 
åì ~âíìÉää~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëâ~ Ç®êÑ∏ê ëÉë ëçã Éå âçãéäÉííÉêáåÖ ~î ÇÉå 
Ñ∏êìí ÖàçêÇ~K
f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ëçã î~ê ~âíìÉääí á ÇÉíí~ Ñ~ää ÇêçÖë ëàì ëÅÜ~âí 
î~êîáÇ NR ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Äçéä~íëâ~ê~âí®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉ åì 
Ñê~ãí~Öå~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ®ê Éå çãÉÇÉäÄ~ê Ñçêíë®ííåáåÖ é™ ÇÉ 
~åä®ÖÖåáåÖëâçåÅÉåíê~íáçåÉê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NVVOK 
aÉåå~ Äçéä~íë ÄáäÇ~ê íáääë~ãã~åë ãÉÇ s®ëíÉê™ë  SPTWN Éå âçãéäÉíí 
Ñçêåä®ãåáåÖëãáäà∏ áåçã Éå î®ä ~îÖê®åë~Ç óí~K
fåÖ~ `JNQ ~å~äóëÉê ÖàçêÇÉë Ç™ íêÉ Ç~íÉêáåÖ~êI ~ää~ Ñê™å Ü®êÇ~êI ÖàçêÇÉë 
ÉÑíÉê ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NVVOK aÉëë~ â~å ë®Ö~ë ÖÉ Éå êáãäáÖ ÄáäÇ ~î 
éä~íëÉåë ~åî®åÇåáåÖëíáÇ î~êÑ∏ê ÇÉí ~åë™Öë çå∏ÇáÖí ãÉÇ óííÉêäáÖ~êÉ 
Ç~íÉêáåÖ~ê á ÇÉíí~ ëâÉÇÉK aÉëë~ ~å~äóëÉê éÉâ~ê é™ ~íí éä~íëÉå î~êáí 

üê
NVVP

páÇ~ NPP çÑ UQV



ÄÉÄçÇÇ Ñê™å ãÉääÉêëí~ Äêçåë™äÇÉê Ñê~ã íáää îÉåÇÉäíáÇK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë SPTWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ NPQ çÑ UQV



^fp kê
NOMO

k~ãåLéä~íë
pî®êÇÑÉà~êÉå P

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå mÉííÉêëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
íÉÖÉäI ëä~ÖÖI ëâçÑê~ÖãÉåíI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë _ffWQI ëíÉåÖçÇë `ff 
tÉëíÉêï~äÇíóéF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
aÉå ~âíìÉää~ íçãíÉå äáÖÖÉê áåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ ^êÄçÖ~ çÅÜ 
ëóÑíÉí î~ê ~íí ìíê∏å~ é™ îáäâÉå åáî™ âìäíìêä~ÖêÉí ™íÉêÑáååëK
bíí Å~ U ã ä™åÖí ëÅÜ~âí ã~ëâáåÖê®îÇÉë ÖÉåçã çäáâ~ Ñóääå~Çëä~ÖÉê åÉÇ íáää 
âìäíìêä~ÖêÉíK i~ÖêÉí ä™Ö Å~ MIUM ã ìåÇÉê ã~êâóí~å EÅ~ NNIUR ã∏Ü ÉåäáÖí 
^êÄçÖ~ ëí~Çë Ü∏àÇëóëíÉãFK cóåÇÉå á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ âìäíìêä~ÖêÉí îáë~ÇÉ é™ 
ãÉÇÉäíáÇLåó~êÉ íáÇK
fåÖ~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK

üê
NVVP

páÇ~ NPR çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ NPS çÑ UQV



^fp kê
NNPR

k~ãåLéä~íë
s®ëíÉêÑ®êåÇÉÄçI háä~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ pîÉÇÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íëI ÑóåÇéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
píÉå™äÇÉêI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
g®êåÑê~ÖãÉåíI óñ~ EiáãÜ~ãåëíóéFI óñ~ Eëäáé~ÇF\I âî~êíëI Ñäáåí~I 
Ü®ääÉÑäáåí~I Äê®åÇ äÉê~I ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉâ~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖI 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ é™Ñ∏äà~åÇÉ ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
bÑíÉê ìíêÉÇåáåÖ Ü~ÇÉ â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ÇÉäîáë àìëíÉê~íë ë™ ~íí 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âçã ~íí ÄÉê∏ê~ë ãáåáã~äíK c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ ìíÑ∏êÇÉë 
ãÉÇ ã~ëâáå~îÄ~åáåÖI çÅÜ Ñ∏äàÇÉë ÇáêÉâí ~î ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK

bí~éé N
lãê™ÇÉ NK sáÇ píìíëà∏åI Å~ UR ã∏ÜI Éå Å~ VMM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~I á 
~åëäìíåáåÖ íáää s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NOSWNI NOTWNI NOUWNI NOVWNK QR 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI ëçíÑä®Åâ~ê çÅÜ Ü®êÇ~ê ë~ãí Éíí ìéé íáää MIO ã íàçÅâí 
ëéçê~Çáëâí âìäíìêä~ÖÉê ìåÇÉêë∏âíÉëX s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NOTWO çÅÜ NOUWOK
lãê™ÇÉ OK sáÇ gçÜ~ååÉäìåÇI Å~ UR ã∏ÜI OMM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~I á 
~åëäìíåáåÖ íáää s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NPPWNK fåÖÉí âìäíìêä~ÖÉê Ñ~ååë Ü®êK
lãê™ÇÉ PK sáÇ _àìêÑçêë™å çÅÜ píçê~ j~íëÄçI Å~ UM ã∏ÜI Éå Å~ QMM ã 
ä™åÖ ëíê®Åâ~I á ~åëäìíåáåÖ íáää s®ëíÉêÑ®êåÉÄç QTOWNI NONWNI QUOWNK sáÇ 
s®ëíÉêÑ®êåÉÄç QUOWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÇáÑÑìëí âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ëÉñ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK bíí à®êåÑê~ÖãÉåíI Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ ëä~ÖÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
~åëäìíåáåÖ íáää s®ëíÉêÑ®êåÉÄçNONWN çÅÜ QUOWNK fåçã s®ëíÉêÑ®êåÉÄç 

üê
NVVP

páÇ~ NPT çÑ UQV



NONWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåóñ~ ~î iáãÜ~ãåëíóéI ~îëä~Ö ~î Ñäáåí~ çÅÜ 
Ü®ääÉÑäáåí~I âî~êíë~îëä~ÖI î~ê~î Éíí ãÉÇ êÉíìëÅÜÉêI ë~ãí âî~êíëëíóÅâÉåK
lãê™ÇÉ QK sáÇ i~ëà∏îêÉíÉå ∏ëíÉê çã i∏î™ëÉåI åçêê çã jìê™åI Å~ TR 
ã∏ÜI NIP âã ä™åÖ ëíê®Åâ~I á ~åëäìíåáåÖ íáää s®ëíÉêÑ®êåÉÄç PVPWNI SVWNJPK 
üíí~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ Ñä®Åâîáë âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI s®ëíÉêÑ®êåÉÄç 
SVWQJRK sáÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç PVPWN Ñ~ååë Éíí âî~êíëëíóÅâÉI îáÇ 
s®ëíÉêÑ®êåÉÄç SVWP Éå à®êåíÉå çÅÜ ~îëä~Ö Ü®ääÉÑäáåí~ çÅÜ âî~êíëK péêáíí á 
™âê~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Ñê~ÖãÉåí ~î Éå ëäáé~Ç óñ~\I Éíí ÑäÉêí~ä âî~êíë~îëä~ÖI 
î~ê~î íêÉ êÉíìëÅÜÉê~ÇÉI âî~êíëëíóÅâÉå çÅÜ ~îëä~Ö ~î Ü®ääÉÑäáåí~K
lãê™ÇÉ RK póÇ∏ëí çã i∏î™ëÉåI Å~ TR ã∏ÜI Éå Å~ TRM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~I á 
~åëäìíåáåÖ íáää s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OTMWNI OTNWNK hìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë åçêê 
çã s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OTMWNI ÑÉã Ü®êÇ~ê çÅÜ å™Öê~ ëíçäéÜ™ä ë∏ÇÉê çã 
Ñçêåä®ãåáåÖÉåK

bí~éé O
lãê™ÇÉ NK s®ëíê~ ìíâ~åíÉå ~î s®ëíÉêÑ®êåÉÄçI Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ PMM ãI á 
~åëäìíåáåÖ íáää s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NUUWNK NQ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ìåÇÉêë∏âíÉëK
lãê™ÇÉ OK sáÇ p~äÄçÜÉÇI Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ SR ãI á ~åëäìíåáåÖ íáää 
s®ëíÉêÑ®êåÉÄç QSNWNK bå Ü®êÇ çÅÜ ëéêáÇÇ~ âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI 
s®ëíÉêÑ®êåÉÄç RMNWNK bîÉåíìÉää~ âìäíìêä~ÖÉê Ü~ê éä∏àíë ÄçêíK
lãê™ÇÉ PK sáÇ p~äÄçÜÉÇI Éå Å~ PMM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~I á ~åëäìíåáåÖ íáää 
s®ëíÉêÑ®êåÉÄç PQVWNK fåÖ~ ÑóåÇ ÖàçêÇÉëK

bí~éé P
lãê™ÇÉ NK dìääî~ää~I Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ QMM ãI Å~ SR ã∏ÜI á ~åëäìíåáåÖ 
íáää háä~ NROWNK NT ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê áåçã íî™ óíçê ìåÇÉêë∏âíÉëI háä~ 
OMMWNK
lãê™ÇÉ OK oáåÖî~ää~I Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ PMMãI SR ã∏ÜI á ~åëäìíåáåÖ íáää 
háä~ NPPWNK fåÖÉí ~î áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NOUWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NOTWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NPPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NONWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç QUOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç SVWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç PVPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç SVWR s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OTMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NUUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç RMNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

háä~ OMMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

páÇ~ NPU çÑ UQV



háä~ NPPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç PQVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç QTOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

páÇ~ NPV çÑ UQV



^fp kê
NNPQ

k~ãåLéä~íë
^êÄçÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
lä~ káäëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íëI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâI ëä~ÖÖI à®êåI âêáíéáéëÑê~ÖãÉåíI ãìëâ∏íâìä~ ~î ÄäóI Ñäáåíâ®êå~I 
ëâáÑÑÉêÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ìééí®ÅâíÉë ÑÉã Ñçêåä®ãåáåÖ~êX Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ 
E^êÄçÖ~ ëçÅâÉå STWNFI Éå Öê~îÖêìéé E^êÄçÖ~ ëçÅâÉå SRWNFI Äçéä~íë 
EjÉÇ™âÉê NTSWNFI Äçéä~íë Ed∏íäìåÇ~ PNSWNF çÅÜ Éíí Öê®åëê∏ëÉ EëÉ îáÇ~êÉ 
d∏íäìåÇ~ PNTWNFK

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå STWN ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖÉå Ü®êê∏ê Ñê™å åó~êÉ íáÇ ÉåäáÖí ÇÉ 
ä∏ëÑóåÇ ~î âÉê~ãáâI ëä~ÖÖI à®êåI âêáíéáéëÑê~ÖãÉåí ë~ãí Éå ãìëâ∏íâìä~ ~î 
Ääó ëçã ÖàçêÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK aÉå äáÖÖÉê áåçã g®ÇÉêëÄêìâë ®ÖçêI î~êë 
íáÇáÖ~ëíÉ ÄÉä®ÖÖ ®ê Ñê™å NPRV Ç™ Éå âî~êå ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ éä~íëÉåK 
píê®ÅâåáåÖÉå ÄÉê∏ê ÉåäáÖí íáääÖ®åÖäáÖí â~êíã~íÉêá~ä áåÖÉå â®åÇ ®äÇêÉ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ÉääÉê íçãíã~êâK

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå SRWN Öê~îÖêìéé é™ Éíí áãéÉÇáãÉåí çî~åÑ∏ê NR ã âìêî~åK 
qî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê á~âííçÖëK aÉëë~ â~å ÉîÉåíìÉääí Ç~íÉê~ë íáää 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ ìíáÑê™å âçåëíêìâíáçå çÅÜ íçéçÖê~Ñá\ aÉëëìíçã á~âííçÖë 
á ~åëäìíåáåÖ íáää Öê~î~êå~I ãÉå ìí~åÑ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíI íî™ 
ëíÉåëíê®åÖ~ê Eî~ê~î Éå çë®âÉêF ë~ãí Éå Äçéä~íë ìí~å ëóåäáÖ~ 

üê
NVVP

páÇ~ NQM çÑ UQV



~åä®ÖÖåáåÖ~êK

jÉÇ™âÉê NTSWN Äçéä~íë äçâ~äáëÉê~Ç ìíáÑê™å ÑçëÑ~íâ~êíÉêáåÖ çÅÜ 
áåîÉåíÉêáåÖK mä~íëÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå áåîáÇ Éå ëíê~åÇî~ää QR ã∏ÜK m™ éä~íëÉå 
á~âííçÖë âî~êíëëéäáííÉêI ãÉå ÇÉí ®ê çë®âÉêí çã ÇÉëë~ Ü®êê∏ê Ñê™å 
êÉÇëâ~éëíáääîÉêâåáåÖ ÉääÉê ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉåK

d∏íäìåÇ~ PNSWN Äçéä~íë ÄÉä®ÖÉå á Éå ëî~Öí ãçí ëóÇ ëäìíí~åÇÉ ë~åâã~êâ 
Å~ QM ã∏ÜK f ÇÉå ë~åÇáÖ~ àçêÇÉå ÖàçêÇÉë Ää~ ÑóåÇ ~î Éå Ñäáåíâ®êå~ çÅÜ 
ëâáÑÑÉêÑê~ÖãÉåíK sáÇ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î ë~ååçäáâí êÉÅÉåí 
â~ê~âí®êK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d∏íäìåÇ~ PNSWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

jÉÇ™âÉê NTSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jÉÇ™âÉê

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå SRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå STWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

páÇ~ NQN çÑ UQV



^fp kê
NQMV

k~ãåLéä~íë
cê∏ÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄóI gÉååó eçäã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
oçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
hÉê~ãáâI ÇÉä ~î âåáîI Äê®åÇ äÉê~I êáëÑä®íåáåÖ á ÄêìååÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå áååÉÑ~íí~ÇÉ ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î Éíí áãéÉÇáãÉåíK fåçã 
ÇÉå ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉå ÄÉê∏êÇ~ ã~êâÉå Ñ~ååë Ñ∏êìíçã Éíí ~åí~ä êÉÅÉåí~ 
ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î íÉÖÉäÄä~åÇ~Ç ?âìäíìêàçêÇ? çÅÜ Ñóääå~Çëã~ëë~I íî™ 
Ü®êÇ~ê é™ áãéÉÇáãÉåíÉíë ëóÇëäìííåáåÖK cê∏ÄÉêÖ~ ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóLÖ™êÇëíçãí 
âìåÇÉ Éà äçâ~äáëÉê~ë á ëóÇëäìííåáåÖÉåK
pÅÜ~âíÉí á ™âÉêã~êâÉåI ∏ëíÉê çã áãéÉÇáãÉåíÉíI áååÉÜ∏ää íî™I ã∏àäáÖÉå 
íêÉ ëíçäéÜ™äI ë~ãí Éå ÄêìååK i∏ëÑóåÇ ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ ë~ãí Éå ÇÉä 
~î Éå à®êåâåáî ™íÉêÑ~ååë ®îÉå é™ óí~åK _êìååÉå Ü~ê âìåå~í Ç~íÉê~ë íáää 
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK _çéä~íëÉå Ü~ê ë~ååçäáâí Ü~Ñí ÇÉå ÜìîìÇë~âäáÖ~ 
ìíÄêÉÇåáåÖÉå áåçã å™Öçí Ü∏ÖêÉ ã~êâé~êíá ëçã ™íÉêÑáååë á ™âÉêã~êâÉå 
åçêê çã ëÅÜ~âíÉíK

üê
NVVQ

páÇ~ NQO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêé~ OMMWO s®ëíã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ qçêé~

páÇ~ NQP çÑ UQV



^fp kê
NPOO

k~ãåLéä~íë
c™ÖÉäÄ~ÅâÉåI eìÄÄçI g®Çê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉê iÉâÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

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

cóåÇ
âÉê~ãáâ Eà®êå™äÇÉêI êÉÅÉåíFI Äê®åÇ çÅÜ ëáåíê~Ç äÉêâäáåáåÖI Ñê~ÖãÉåí ~î 
ëâáÑÑÉêÄêóåÉI ~îëä~Ö çÅÜ â®êåçê á âî~êíëI ä∏é~êÉI ÄêóåÉåI Ñê~ÖãÉåí ~î 
ã~äëíÉå~ê ë~ãí Ñê~ÖãÉåí ~î ÉåâÉä ëâ~ÑíÜ™äëóñ~ á ÄÉêÖ~êíI à®êåE\Fã~äãI 
ëä~ÖÖI ãÉí~ääÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÇê~ÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êJ çÅÜ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK

i~åÇëâ~éÉí âêáåÖ c™ÖÉäÄ~ÅâÉå ÇçãáåÉê~ë ~î _~ÇÉäìåÇ~™ëÉåK aÉí 
ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí é™ Å~ PPJPV ã ∏ Ü á áãéÉÇáãÉåíã~êâ £ 
çã ™ëÉåK råÇÉê ë®ëçåÖÉå Ñ∏êJ çÅÜ ëäìíìåÇÉêë∏âíÉë óííÉêäáÖ~êÉ íî™ 
Ñçêåä®ãåáåÖëäçâ~äÉê ä®åÖë ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖ J Éå p çãI 
çÅÜ Éå å™Öê~ ÜìåÇê~í~ä ã kl çã ÇÉå Ü®ê ~âíìÉää~ óí~åK lãÉÇÉäÄ~êí 
p£ çã ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ìåÇÉêë∏âíÉë ë®ëçåÖÉå NVVP Éíí 
Äçéä~íëâçãéäÉñ EeìÄÄç NQTWNF ãÉÇ Ää ~ ÑäÉê~ ä™åÖÜìë Ñê™å ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉê ë~ãí Éíí ãÉëìä~ÄóÖÖí Üìë Ñê™å ãÉää~ååÉçäáíáâìã 
EëíêáÇëóñÉâìäíìêFK f ∏îêáÖí Ñáååë á å®êçãê™ÇÉí í~äêáâ~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ÑóåÇéä~íëÉêI Ää ~ çãÑ~íí~åÇÉ Ü™äî®ÖëëóëíÉãI Öê~îÑ®äíI 
Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ Ü∏Ö~êI Äçéä~íëÉêI ÇÉé™ÑóåÇ ë~ãí Éå 
êìåëíÉåK hêçåçäçÖáëâí Ñáååë íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI óåÖêÉ 
Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ óåÖêÉ à®êå™äÇÉê êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ Ää~åÇ ÇÉ 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K aÉå êÉÇçîáë~ÇÉ äçâ~äÉå î~ê áåíÉ â®åÇ Ñ∏êÉ 
ëí~êíÉå ~î j®ä~êÄ~å~åë ~êâÉçäçÖáéêçàÉâíI ãÉå ëâ~ á ~ääí î®ëÉåíäáÖí ìê 

üê
NVVQ

páÇ~ NQQ çÑ UQV



íçäâåáåÖëëóåéìåâí Ñ∏ê~ë íáää ë~ãã~åÜ~åÖÉí âêáåÖ à®êå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå é™ 
eìÄÄç NQTWNK f ÇÉí çãÉÇÉäÄ~ê~ å®êçãê™ÇÉí Ñ~ååë ìåÇÉê NTMMJ çÅÜ 
NUMMJí~ä ÉãÉääÉêíáÇ Éíí íçêéI ëçã ÉîÉåíìÉääí â~å Ñ∏êâåáéé~ë ãÉÇ îáëë~ ~î 
ä®ãåáåÖ~êå~I ãÉå âå~éé~ëí â~å ë®Ö~ë Ñ∏êâä~ê~ Ñ∏êÉÑáåíäáÖÜÉíÉå ~î 
ÑäÉêí~äÉí ~î ÇÉëë~K
fåçã ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~åI ëçã çãÑ~íí~ÇÉ ÇêóÖí OKQMM âîãI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âå~ééí SM ~åä®ÖÖåáåÖ~ê EêÉÅÉåí~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ éáååÜ™ä çê®âå~ÇÉFI 
î~ê~î ÇÉ ÑäÉëí~ âä~ëëáÑáÅÉê~ÇÉë ëçã Ü®êÇ~ê çÅÜ ~îÑ~ääëÖêçé~êK bíí ~åí~ä 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê âçäìééä~Ö ~î çë®âÉê Ç~íÉêáåÖ Ñ~ååë çÅâë™ áåçã óí~åK 
bîÉåíìÉääí ëâ~ äçâ~äÉå ëÉë ëçã Éíí îÉêâëí~Çëçãê™ÇÉ Ñ∏ê 
ëãáÇÉLãÉí~ääÑ∏ê®ÇäáåÖI íáääÜ∏êáÖí à®êå™äÇÉêëÖ™êÇÉå é™ eìÄÄç NQTWNI 
ÄÉä®ÖÉå çãÉÇÉäÄ~êí p£ çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK

lâä~êí çã ÇÉíí~ ®ê eìÄÄç NQTWNI ãÉå ÇÉåå~ Ñçêåä®ãåáåÖ ®ê ÇÉå 
å®êãëí ÄÉä®Öå~I ëÉ çî~åK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eìÄÄç NQTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ eìÄÄç

páÇ~ NQR çÑ UQV



^fp kê
NQNM

k~ãåLéä~íë
iìåÇI p∏êÑÉååëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå mÉííÉêëëçåI gÉååó eçäã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí áåÖ~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê 
ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î ~êÄÉíÉí ãÉÇ Ä~åî~ääÉåK _çêíëÉíí Ñê™å Éå 
çÄÉíóÇäáÖ ëçíÑä®Åâ çÄëÉêîÉê~ÇÉë ÉåÇ~ëí ÇÉí å~íìêäáÖ~ ã~êâìåÇÉêä~ÖÉí îáÇ 
ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~K

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêé~ PRWN s®ëíã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ qçêé~

páÇ~ NQS çÑ UQV



^fp kê
NQQU

k~ãåLéä~íë
s~ë~Ö~í~åI pãÉÇàÉÖ~í~åI _áëâçéëÖ~í~å ãÑä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçå~ë oçë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EéçêëäáåI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëFI Öä~ë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê ëíê~ñ ìí~åÑ∏ê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉåë â®åÇ~ ÄÉÖê®åëåáåÖK 
fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê Ñ~ååë á oìÇÄÉÅâëÖ~í~å çÅÜ iáåå¨Ö~í~åK f s~ë~Ö~í~å 
Ñ~ååë âê~ÑíáÖ~ é™Ñ∏êÇ~ äÉêä~ÖÉêI ëçã á Éíí é~êíá áååÉÜ∏ää íê®êÉëíÉêK bå 
~åä®ÖÖåáåÖ á ëâáÑíÉëîÉêâI íêçäáÖÉå Éå ÄêìååI ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK lãê™ÇÉí 
ä™Ö ìí~åÑ∏ê ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëçãê™ÇÉí çÅÜ íçÖë íêçäáÖÉå á Äêìâ ìåÇÉê 
NSMMJí~äÉíK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ NQT çÑ UQV



^fp kê
NPOP

k~ãåLéä~íë
c™ÖÉäÄ~ÅâÉåI eìÄÄçI g®Çê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉê iÉâÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìãI îáâáåÖ~íáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EÑ∏êÜáëíçêáëâI Öä~ëÉê~í äÉêÖçÇëFI Ñê~ÖãÉåí çÅÜ ~îëä~Ö á âî~êíëI 
âî~êíëáí çÅÜ Ñäáåí~I êÉÇëâ~é á Ñäáåí~ ë~ãí ä∏é~êÉ çÅÜ ÄêóåÉ á ÄÉêÖ~êíI 
ãÉí~ääÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÇê~ÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êJ çÅÜ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK

i~åÇëâ~éÉí âêáåÖ c™ÖÉäÄ~ÅâÉå ÇçãáåÉê~ë ~î _~ÇÉäìåÇ~™ëÉåK aÉí 
ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí é™ Å~ PNJPU ã ∏ Ü á ™âÉêã~êâ £ çã 
™ëÉåK råÇÉê ë®ëçåÖÉå Ñ∏êJ çÅÜ ëäìíìåÇÉêë∏âíÉë óííÉêäáÖ~êÉ íî™ 
Ñçêåä®ãåáåÖëäçâ~äÉêI Ä®ÖÖÉ ÄÉä®Öå~ k çã ÇÉå Ü®ê êÉÇçîáë~ÇÉI ä®åÖë ÇÉå 
éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖK kl çã ÇÉí Ü®ê ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí 
ìåÇÉêë∏âíÉë ë®ëçåÖÉå NVVP Éíí Äçéä~íëâçãéäÉñ EeìÄÄç NQTWNF ãÉÇ Ää ~ 
ÑäÉê~ ä™åÖÜìë Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê ë~ãí Éíí ãÉëìä~ÄóÖÖí Üìë Ñê™å 
ãÉää~ååÉçäáíáâìã EëíêáÇëóñÉâìäíìêFK lãÉÇÉäÄ~êí s çã ÇÉí Ü®ê 
ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ëí™ê êìåëíÉåÉå eìÄÄç TQWN Eëçã Ää ~ 
çãå®ãåÉê Éå ÄêóÖÖ~LÄêçF çÅÜ s çã êìåëíÉåÉå Ñáååë Öê~îÑ®äíÉí eìÄÄç 
OSWNI íêçäáÖÉå ~î ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëÇ~íÉêáåÖK £ çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
®ê ÇÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå eìÄÄç TRWNI ëçã ë~ååçäáâí ëâ~ 
ë®íí~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉ ãÉää~ååÉçäáíáëâ~ ÑóåÇÉå Ñê™å NVVP ™êë 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î eìÄÄç NQTWN EëÉ çî~åFK f ∏îêáÖí Ñáååë á å®êçãê™ÇÉí 
í~äêáâ~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ÑóåÇéä~íëÉêI Ää ~ çãÑ~íí~åÇÉ 

üê
NVVQ

páÇ~ NQU çÑ UQV



Ü™äî®ÖëëóëíÉãI Öê~îÑ®äíI Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ Ü∏Ö~êI 
Äçéä~íëÉêI ÇÉé™ÑóåÇ ë~ãí Éå êìåëíÉåK hêçåçäçÖáëâí Ñáååë 
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ Ää~åÇ ÇÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K 
aÉå êÉÇçîáë~ÇÉ äçâ~äÉå î~ê áåíÉ â®åÇ Ñ∏êÉ ëí~êíÉå ~î j®ä~êÄ~å~åë 
~êâÉçäçÖáéêçàÉâíK
fåçã ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~åI ëçã çãÑ~íí~ÇÉ ÇêóÖí OKRMM âîãI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Å~ QRM ~åä®ÖÖåáåÖ~ê EêÉÅÉåí~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ éáååÜ™ä çê®âå~ÇÉFI 
î~ê~î ÇÉ ÑäÉëí~ âä~ëëáÑáÅÉê~ÇÉë ëçã ëíçäéÜ™äK eìîìÇÇÉäÉå ~î ÇÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ âìåÇÉ Ü®åÑ∏ê~ë íáää Éå Å~ OM ñ S ã E£JsF 
ëíçêI ìêëéêìåÖäáÖÉå ëíçäéÄóÖÖÇ âçåëíêìâíáçå ÄÉä®ÖÉå á 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë k ÇÉäK hçåëíêìâíáçåÉå ®ê éä~ÅÉê~Ç á Ü∏Öëí~ 
éìåâíÉå á Éå kJp ä∏é~åÇÉI ìêëéêìåÖäáÖÉå ë~åâI ëî~Åâ~ çÅÜ Ü~ê ë~ååçäáâí 
ìêëéêìåÖäáÖÉå ìíÖàçêí Éå â~îÉäÄêç ∏îÉê ÇÉí ë®åâ~ é~êíáÉíK aÉí ®ê êáãäáÖí 
~íí ë®íí~ âçåëíêìâíáçåÉå á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå ?ÄêóÖÖ~? ëçã å®ãåë é™ 
êìåëíÉåÉå áåíáääK hçåëíêìâíáçåÉå ä∏éÉê áå á ÇÉå s Öê®åëÉå Ñ∏ê 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí çÅÜ ®ê ë™äÉÇÉë áåíÉ ìåÇÉêë∏âí á ëáå ÜÉäÜÉíK sáÇ ÇÉå 
Ñ∏ê êìåëíÉåëÑóåÇÉí ~åÖáîå~ éä~íëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éå ~åä®ÖÖåáåÖ ëçã 
íçäâ~íë ëçã êìåëíÉåÉåë ÑìåÇ~ãÉåíÖêçéK cóåÇã~íÉêá~äÉí áåçã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ü®êê∏ê Ä™ÇÉ Ñê™å Ñ∏êÜáëíçêáëâ çÅÜ Üáëíçêáëâ íáÇI 
ãÉå î~ê ë™ ëéçê~Çáëâí Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ çÅÜ á ë™Ç~åí ëâáÅâ ~íí ÇÉí 
âå~éé~ëí ä∏å~ê ëáÖ  íáä äÜà®äé ãÉÇ íçäâåáåÖÉå ~î äçâ~äÉåK aÉ Ñ™ ÑóåÇÉå ~î 
ëíÉå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê íçêÇÉ Ü®êê∏ê~ Ñê™å åÉÇéä∏àÇ~ ÉêçÇÉê~ÇÉ ÇÉä~ê ~î Éíí 
ÉîÉåíìÉääí âî~êî~ê~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉê é™ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå eìÄÄç TRWNI 
ÄÉä®ÖÉå çãÉÇÉäÄ~êí £ çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eìÄÄç TQWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ eìÄÄç

páÇ~ NQV çÑ UQV



^fp kê
NQQM

k~ãåLéä~íë
qìåÄó Ö™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå mÉííÉêëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI ëíÉå™äÇÉêI Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ä™ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ çÅÜ Üáëíçêáëâ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK aÉëë ìíÖàçêÇÉë á ÜìîìÇë~â ~î Ñóääå~Çëã~ëëçê 
áååÉÜ™ää~åÇÉ íÉÖÉäI ë~ãí âìäíìêä~ÖÉêK i®ãåáåÖ~êå~ Ñ∏êÉÑ~ääÉê î~ê~ 
çãê∏êÇ~ ãÉÇ é™Ñ∏êÇ~ çÅÜ ~îéä~å~ÇÉ Ñóääå~Çëã~ëëçê éÖ~ ëÉå~êÉ íáÇë 
ÄóÖÖÉåK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë ONWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë ONWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ NRM çÑ UQV



^fp kê
NQMU

k~ãåLéä~íë
s®åÇäÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
pÅçíí jÅ`ê~ÅâÉåI gçå~ë táâÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ
Äê®åÇ~ ã®ååáëâçÄÉåI çÄê®åÇ~ ã®ååáëâçÄÉåI Ü~êíëí®íåáåÖëêáåÖ~êI 
çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉåI âåáî~êI â~ãã~êI ÑáÄìäçêI Öä~ëJ çÅÜ ÖìäÇÑçäáÉé®êäçêK 
~êãêáåÖ~êI Éå ÑáåÖÉêêáåÖI Éå í™êáåÖI ÉåÉÖÖ~ÇÉ ëî®êÇI ä~åëëéÉíë~êI ëéçêê~êI 
ëâ∏äÇÄìÅâÉäÑê~ÖãÉåíI  âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉë∏âåáåÖK

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê çãÉÇÉäÄ~êí åçêê çã ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ 
à®êåî®ÖÉå é™ Éå Ñä~Åâ Ü∏àÇëíê®ÅâåáåÖ á ™âÉêã~êâ çãâêáåÖ VMM ã pJl 
çã qçêíìå~ âW~K f ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë 
ëóÇî®ëíê~ ÇÉä Ñáååë Éå ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ â®åÇ Öê~îÖêìéé Eqçêíìå~ TPWNJPF 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î íêÉ Ñä~Åâ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ãÉÇ SJOM ãÉíÉêë Çá~ãÉíÉêK 
lãê™ÇÉí ÇÉÑáåáÉê~ÇÉë ëçã ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉ ÉÑíÉê Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ëçãã~êÉå NVVPK f ÇÉí OM ãÉíÉê ÄêÉÇ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë TN Öê~î~êI PM ëâÉäÉííÖê~î~ê çÅÜ QN 
Äê~åÇÖê~î~êI ÇÉ ÑäÉëí~ Äê~åÇÖêçé~êK j™åÖ~ ëâÉäÉííÖê~î~ê ÄÉëíçÇ ~î 
ëíÉåâáëíçê ~î â~åíëí®ääÇ~ ëíÉå~êI å™Öê~ Ü~ÇÉ ÇÉëëìíçã äçÅâÜ®ää~êK aÉå 
î~åäáÖ~ëí Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ ÑóåÇâ~íÉÖçêáå î~ê Ü~êíëí®íåáåÖëêáåÖ~ê Ñê™å 
ëîÉéâ®êä ~î Ä~êâ ë~ãí çÄê®åÇ~ ÇàìêÄÉåK _ä~åÇ ÇÉí ∏îêáÖ~ ÑóåÇã~íÉêá~äÉí 
ã®êâë âåáî~êI â~ãã~êI ÑáÄìäçêI Ää ~ Éå à®êåÑáÄìä~ ãÉÇ 
ëáäîÉêáåä®ÖÖåáåÖ~êI Öä~ëJ çÅÜ ÖìäÇÑçäáÉé®êäçêI íî™ ~êãêáåÖ~êI Éå 
ÑáåÖÉêêáåÖI Éå í™êáåÖI O ëí ÉåÉÖÖ~ÇÉ ëî®êÇI O ëí ä~åëëéÉíë~êI P é~ê ëéçêê~êI 
ëâ∏äÇÄìÅâÉäÑê~ÖãÉåíI ë~ãí å™Öê~ âÉê~ãáââ®êäI Ää ~ Éå ë â 

üê
NVVQ

páÇ~ NRN çÑ UQV



Öçíä~åÇëâêìâ~K f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë åçêê~ ëÅÜ~âíâ~åí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éíí ~åí~ä ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~ê Ñê™å Éå Äçéä~íëK f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
Ñ~ååë çÅâë™ íî™ Öêçé~ê îáäâ~ áååÉÜ∏ää ëä~ÖÖI O éìåë~ê ë~ãí ÇáîÉêëÉ 
à®êåÑê~ÖãÉåíK
a~íÉêáåÖW Öê~î~êå~ Ç~íÉê~ë íáää ®äÇêÉ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ Ü~ê `JNQ Ç~íÉê~íë íáää îÉåÇÉäíáÇLîáâáåÖ~íáÇK 
^îÑ~ääëÖêçé~êå~ ãÉÇ ëä~ÖÖ çK ÇóäK ®ê `JNQ Ç~íÉê~ÇÉ íáää ëÉå 
îáâáåÖ~íáÇLíáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêíìå~ TPWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

páÇ~ NRO çÑ UQV



^fp kê
NQRM

k~ãåLéä~íë
päçííëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçå~ë oçë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ E®äÇêÉ ê∏ÇÖçÇëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí î~ííÉåJI ~îäçééJI Ñà®êêî®êãÉJI íÉäÉJ çÅÜ 
ÉääÉÇåáåÖ~êå~ éä~åÉê~ë ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK

råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á ëóÑíÉ ~íí âä~êä®ÖÖ~ âìäíìêä~ÖêÉåë Çàìé 
ìåÇÉê ã~êâóí~åI ÇÉëë íàçÅâäÉâ çÅÜ â~ê~âí®êK _ÉÑáåíäáÖ~ ÑêáëÅÜ~âí îáÇ s ^J
ëÅÜ~âí í∏ãÇÉë çÅÜ îáÇÖ~ÇÉë å™Öçí Ñ∏ê ~íí å™ âçåí~âí ãÉÇ ÇÉå 
ìêëéêìåÖäáÖ~ ?ëíÉêáä~? ã~êâåáî™å áåíáää ÄÉÑáåíäáÖ~ î~ííÉå çÅÜ 
~îäçééëäÉÇåáåÖ~êK a®êÉÑíÉê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ëÉâíáçåÉêå~K 
cÉã çäáâ~ ëÅÜ~âí íçÖë ìééK aÉ ÉåëâáäÇ~ ëÅÜ~âíÉå î~ê Å~ O ñ O ã ëíçê~ 
çÅÜ Å~ O ã ëÉâíáçå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë îáÇ î~êàÉ ëÅÜ~âíK aÉí ÄÉÑáåíäáÖ~ 
Ä®êä~ÖêÉí
î~êáÉê~ÇÉ á íàçÅâäÉâ á ÇÉ ìåÇÉêë∏âí~ ëÅÜ~âíÉå ãÉää~å MIQO íáää MISM ã 
ìåÇÉê â∏êÄ~å~åK hìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãíäáÖ~ ëÅÜ~âíK 
hìäíìêä~ÖÉêíàçÅâäÉâÉå î~êáÉê~ÇÉ á ëÅÜ~âíÉå ãÉää~å NINUJOIMM ãK f 
päçííëÖ~í~åë åçêê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë íáÇáÖJ çÅÜ Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê 
~îë~íí~ é™ íçãíã~êâK fåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê Ñáååë é™ ~íí ÇÉí Ñáååë éêÉìêÄ~å 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ç®êK ^íí Ç∏ã~ ~î ÇÉ êÉëìäí~í ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã ê~ãÉå Ñ∏ê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå â~å ÇÉí Ñáåå~ë Éå Ñ~ëí íçãíëíêìâíìê ãÉÇ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ 

üê
NVVQ

páÇ~ NRP çÑ UQV



ëçã íçäâ~ë î~ê~ éÉêã~åÉåí Ñê™å ~åä®ÖÖåáåÖëëâÉÇÉíK f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÇáâÉ EíçãíÖê®åë\F åÉÇÖê®îí á ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâåáî™å 
ëçã â~å Ü~ âçåíáåìáíÉí á ÇÉ Ç®êÉÑíÉê Ñ∏äà~åÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÑ~ëÉêå~K k®ê 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ~åä~ÇÉë ®ê ÇçÅâ å™Öçí çâä~êíI áåÇáâ~íáçåÉê Ñáååë é™ ~íí ÇÉí 
ã∏àäáÖÉå î~ê êÉÇ~å ìåÇÉê ëÉåí NMMMJí~ä ÉääÉê îáÇ NNMMJí~äÉíë Ñ∏êëí~ Ü®äÑíK 
f päçííëÖ~í~åë ë∏Çê~ ÇÉä íóÅâë ÄÉÄóÖÖÉäëÉå Éí~ÄäÉê~ë Ñ∏êëí ìåÇÉê 
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇ ÉääÉê ã∏àäáÖÉå ìåÇÉê ëÉåãÉÇÉäíáÇK f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå 
Ç®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉåë~íí~ Ö~íçê çÅÜ á Éíí ~åå~í ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉä~ê 
~î Éíí ëíÉåÜìëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ NRQ çÑ UQV



^fp kê
NQQV

k~ãåLéä~íë
£ hóêâçÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçå~ë oçë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
íáÇáÖãÉÇÉäíáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ
âî~êåëíÉåI Ü~åÇâî~êå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î î~ííÉåäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
qêÉ éêçÑáäÉê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK hìäíìêä~ÖêÉí Ü~ÇÉ Éå íàçÅâäÉâ ~î Å~ NIO ãK 
_™ÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~ê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ 
ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK réé íáää NIO ã âìäíìêä~ÖÉê Ü~ÇÉ ~îë~ííë áåå~å íÉÖÉä 
Ä∏êà~ÇÉ Ñ∏êÉâçãã~ á ä~ÖêÉåK aÉíí~ â~å íçäâ~ë ëçã ~íí ÄÉÄóÖÖÉäëÉå 
Éí~ÄäÉê~ÇÉë á çãê™ÇÉí ìåÇÉê NNMMJí~äÉíK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ NRR çÑ UQV



^fp kê
NOON

k~ãåLéä~íë
£îÉêëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
i~êë táäëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_óíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î íî™ ëíçäéÜ™ä 
çÅÜ íî™ âçâÖêçé~êK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_à∏êâëí~ OMNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

páÇ~ NRS çÑ UQV



^fp kê
NQQT

k~ãåLéä~íë
_áëâçéëÖ~í~åI s hóêâçÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçå~ë oçë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëFI ã®ååáëâçÄÉåI âêáíéáé~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ~ê ë~ãí ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î åó 
Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê ë∏ÇÉê çã Ççãâóêâ~å çÅÜ ÄÉê∏êÇÉ ÇÉä~ê 
~î ÇÉëë âóêâçÖ™êÇI OU ëí Öê~î~ê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK sáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âíÉë 
ÇÉä~ê ~î ÄçÖ™êÇëãìêÉå îáäâÉå î~ê ÄÉî~ê~Ç íáää Éå Ü∏àÇ ~î O ãK aÉä~ê ~î 
Ç~ÖÉêãìêÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ÇÉåå~ î~ê ìééÑ∏êÇ ~î Öê™ëíÉåK fåÖÉí ~î ãìêÉå 
®ê ëóåäáÖí çî~å ã~êâK rí~åÑ∏ê âóêâçÖ™êÇëçãê™ÇÉí Ñ~ååë âìäíìêä~ÖÉê 
ÄÉî~ê~í íáää Éå íàçÅâäÉâ ~î Å~ ä ãK p~ååçäáâí Éí~ÄäÉê~ÇÉë ÄÉÄóÖÖÉäëÉå Ü®ê 
á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ âóêâ~åë ìééÑ∏ê~åÇÉK aÉä~ê ~î Éíí Üìë ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ 
Äê~åÇä~ÖÉê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK c∏êÉâçãëí ~î íÉÖÉä é™ Öçäîåáî™å îáë~ê ~íí 
ÜìëÉí ìééÑ∏êÇÉë íáÇáÖ~ëí ìåÇÉê NOMMJí~äÉíK ^íí ÉåÇ~ëí Éíí Üìë é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
â~å áåÇáâÉê~ ~íí ÇÉå ~âíìÉää~ íçãíÉå î~ê ÖäÉëí ÄÉÄóÖÖÇK k®êÜÉíÉå íáää 
Ççãâóêâ~å çÅÜ ÇÉå êáåÖ~ ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉêíáääî®ñíÉå ë~ãí 
~îë~âå~ÇÉå ~î Ü~åíîÉêâëëéáää â~å íçäâ~ë ë™ ~íí íçãíÉå åóííà~ÇÉë ~î 
éÉêëçåÉê âåìíå~ íáää ÇÉå âóêâäáÖ~ îÉêâë~ãÜÉíÉåK

üê
NVVQ

páÇ~ NRT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ NRU çÑ UQV



^fp kê
NQQS

k~ãåLéä~íë
h®ääÖ~í~åI hî~êíÉêÉí kçêå~I hî~êíÉêí k~áã~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçå~ë oçë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~Ää~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
båÇ~ëí Ä®êä~ÖÉê çÅÜ ëÉåíáÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçê é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ ÖêìåÇ ~î 
ëÅÜ~âíÉåë êáåÖ~ ÇàìéK råÇÉêäáÖÖ~åÇÉ ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâóí~ Ñê~ãÖê®îÇÉë 
áåíÉK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ NRV çÑ UQV



^fp kê
NQQR

k~ãåLéä~íë
píçê~ qçêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçÜ~å ^åìåÇ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î Éå çÑÑÉåíäáÖ íç~äÉíí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK

lãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåçã ÄÉÖê®åëåáåÖÉå Ñ∏ê ãÉÇÉäíáÇëëí~ÇÉåK
k™Öçí çî®åí~í é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå âìäíìêä~ÖÉêêÉëí á Éå ÇÉä ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK i~ÖêÉí Ü~ê Éå ã®âíáÖÜÉí ~î ìåÖÉÑ®ê NIO ãÉíÉêK 
hìäíìêä~ÖêÉí â~å íêçäáÖÉå ÇÉäîáë Ç~íÉê~ë íáää ãÉÇÉäíáÇÉåI çÅÜ ÇÉëë 
ÄÉëâ~ÑÑÉåÜÉí é™îáë~ÇÉ ÖçÇ~ ÄÉî~êáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå Ñ∏ê çêÖ~åáëâí 
ã~íÉêá~äK a™ çãê™ÇÉíI ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉí åìî~ê~åÇÉ píçê~ qçêÖÉíI Ü~ê 
~åí~Öáíë î~ê~ éä~íëÉå Ñ∏ê ëí~ÇÉåë ãÉÇÉäíáÇ~ íçêÖ ®ê ÇÉí ~åã®êâåáåÖëî®êí 
~íí áåÖ~ ëóåÄ~ê~ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éíí ë™Ç~åí é™íê®ÑÑ~ÇÉëK lêë~âÉå íáää 
ÇÉíí~ â~å íáää ÉñÉãéÉä î~ê~ ~íí ÇÉí ®äÇêÉ íçêÖÉí áåíÉ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ë™ ä™åÖí 
∏ëíÉêìíI ÉääÉê ~íí ÇÉí íáääâçã ìåÇÉê ëÉå ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ ~íí ä~ÖêÉå Ñê™å 
ÇÉåå~ éÉêáçÇ Ü~ê ëÅÜ~âí~íë Äçêí ìåÇÉê ëÉå~êÉ íáÇK f 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íÉí ìåÇÉêëíêóâë ã∏àäáÖÜÉíÉå ~íí é™íê®ÑÑ~ ãÉÇÉäíáÇ~ 
ä®ãåáåÖ~ê á ÇÉä~ê ~î s®ëíÉê™ë ëçã ÖÉåÉêÉääí ~åëÉë î~ê~ ìíëÅÜ~âí~ÇÉK
fåÖ~ Ñ∏êÉã™äëÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK

üê
NVVQ

páÇ~ NSM çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ NSN çÑ UQV



^fp kê
NQQQ

k~ãåLéä~íë
píçê~ d~í~åI hî~êíÉêÉí iáîá~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
väî~ oçëäìåÇJcçêÉåáìë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâÑê~ÖãÉåíI íê®ä~ÖÖ~ê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
açâìãÉåí~íáçåÉå ìíÑ∏êÇÉë ~î ÇÉå ÇÉä ëçã Öê®îÇÉë ãÉää~å s~ë~Ö~í~å 
çÅÜ h®ääÖ~í~åK
^î ÇÉå Å~ PMM ã  ä™åÖ~ ëíê®Åâ~å ãÉää~å s~ë~Ö~í~å çÅÜ h®ääÖ~í~å 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Å~ OTR ãK £ëíÉê çã pî~êí™å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉê ÖêìëáÖ~ 
ä~ÖÉê çÅÜ Éåëí~â~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ää~ Éå â®ää~êÉK s®íÉê çã ™å é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Å~ N ã  íàçÅâ~ âìäíìêàçêÇëä~ÖÉê ãÉÇ Ñ∏êãìäíå~åÇÉ ÖçäîI 
âìääÉêëíÉåë~åä®ÖÖåáåÖ~êI êáëÄ®ÇÇ~ê çÅÜ ãìêêÉëíÉêK

üê
NVVQ

páÇ~ NSO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ NSP çÑ UQV



^fp kê
NQQP

k~ãåLéä~íë
s~ë~Ö~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
íÉÖÉäÑäáëI íê®Äáí~êI ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î Ñà®êêâóä~J çÅÜ s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
`~ OMM ãÉíÉê Öê®îÇÉë á s~ë~Ö~í~å åçêêìí Ñê™å båÖÉäÄêÉâíëéä~å çÅÜ 
qÉëëáåÖ~í~åK eÉä~ ëíê®Åâ~å ÖáÅâ á íáÇáÖ~êÉ Öê®îÇ~ ëÅÜ~âíI Ç®ê Ä®ÖÖÉ 
ëÅÜ~âíî®ÖÖ~êå~ ìééîáë~ÇÉ çãê∏êÇ~ ä~ÖÉê çÅÜ ëÉåíáÇ~ ìééÑóääåáåÖ~êI íáää 
ëí∏êëí~ ÇÉä ~î âêçëëíÉåK lê∏êÇ~ ëÅÜ~âíî®ÖÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñä®Åâîáë Å~ PM 
ãÉíÉê Ñ∏êÉ âçêëåáåÖÉå ãÉÇ rí~åÄóÖ~í~å çÅÜ Ñä®Åâîáë ®îÉå á qÉëëáåÖ~í~åK 
aÉëë~ é~êíáÉê ìééîáë~ÇÉ ëíÉêáä Ää™Öê™ äÉê~ ãÉÇ ëí®åâ ~î íÉÖÉäÑäáëI 
ëã™ëíÉåI ëã™ ÄÉåÄáí~ê çÅÜ íê®Äáí~ê Å~ ä ã åÉê á äÉê~åK

üê
NVVQ

páÇ~ NSQ çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ NSR çÑ UQV



^fp kê
NQQN

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí mêçÄ~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó å®íëí~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK

lãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ Éå ìíä∏é~êÉ ë∏ÇÉêìí Ñê™å ë~ãã~ ™ëëíê®ÅâåáåÖ ëçã 
s®ëíÉê™ë Ççãâóêâ~ äáÖÖÉê é™K
jÉÇ íê~âíçêÖê®î~êÉ íçÖë Éíí ëã~äí ëÅÜ~âí ìéé ä®åÖë ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ 
å®íëí~íáçåÉåë î®ÖÖK pÅÜ~âíÉíë ä®åÖÇ ãçíëî~ê~ÇÉ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ 
å®íëí~íáçåÉåë ëíçêäÉâK bÑíÉê ëÅÜ~âíåáåÖÉå êáí~ÇÉë ä~ÖÉêÄáäÇÉå á ÇÉå 
ëóÇî®ëíê~ âçêíëáÇ~å çÅÜ ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ä™åÖëáÇ~å ~î ëÅÜ~âíÉíK aÉå ëíÉêáä~ 
ã~êâÉå ÄÉëíçÇ ìåÇÉêëí ~î äàìë ãçI ÇÉäîáë ìééÄä~åÇ~í ãÉÇ Éíí 
çî~åäáÖÖ~åÇÉ âìäíìêàçêÇëä~ÖÉêK aÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâåáî™å Ü~ê î~êáí 
îáÇ é~ëë HVIV ã∏ÜK lî~åé™ ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâåáî™å Ü~ê Éíí MINJMIP 
ã íàçÅâíI ã~ÖÉêíI ë~åÇáÖí âìäíìêàçêÇëä~ÖÉê íáääâçããáíK aÉí ççêÖ~åáëâ~ 
áååÉÜ™ääÉí á ÇÉíí~ ä~ÖÉê íóÅâë î~ê~ ~î ë~ãã~ â~ê~âí®ê ëçã ÇÉí 
ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ ìééÄä~åÇ~ÇÉ ä~ÖêÉíI çÅÜ ä~ÖêÉí ëâìääÉ âìåå~ í®åâ~ë Ü~ 
íáääâçããáí ÖÉåçã Éå íáääÑ∏êëÉä ~î çêÖ~åáëâí ã~íÉêá~ä âçãÄáåÉê~í ãÉÇ Éå 
âê~ÑíáÖ çÅÜ ìééêÉé~Ç çãÄä~åÇåáåÖI Ñ∏êëä~Öëîáë Ö∏ÇëäáåÖ çÅÜ éä∏àåáåÖK 
bíí íìåí íê®âçäëä~ÖÉê Ü~ê Ç®êÉÑíÉê ~îë~ííë á ÇÉå ëóÇî®ëíê~ ÇÉäÉå çÅÜ 

üê
NVVQ

páÇ~ NSS çÑ UQV



çî~åé™ ÇÉåå~ Ñáååë óííÉêäáÖ~êÉ MINJMIO ã ã~ÖÉê âìäíìêàçêÇ ÖÉåçã ÜÉä~ 
ëÉâíáçåÉåI î~êé™ ®ååì Éíí íê®âçäëä~ÖÉê ~îë~ííëK
£îÉê å®ëí~å ÜÉä~ ëÉâíáçåÉå Ü~ê ë™ Éíí ä~ÖÉê Öê™ äÉêáÖ ë~åÇ é™Ñ∏êíëI 
ìåÇ~åí~ÖÉí ÉåÇ~ëí Éå Ü~äîãÉíÉê á ÇÉå ëóÇî®ëíê~ ÇÉäÉåK lî~åé™ ÇÉíí~ Ü~ê 
Ç®êÉÑíÉê Éíí ã~ÖÉêíI äÉêáÖí âìäíìêàçêÇëä~ÖÉê ~îë~ííë ë™ ~íí Éå à®ãå óí~ 
™íÉêáÖÉå ÄáäÇ~íëK m™ ÇÉåå~ óí~ Ü~ê Éíí íê®âçäëä~ÖÉê ~îë~ííë çÅÜ ÇáêÉâí 
çî~åé™ ÇÉíí~ Éíí ä~ÖÉê ëçã ÄÉëí™ê ~î ÇÉäë Äê®åÇ ë~åÇI ÇÉäë çÄê®åíI äÉêáÖí 
ã~íÉêá~äK jÉÇ ~ää ë~ååçäáâÜÉí ®ê ÇÉíí~ êÉëíÉê ~î Éå íê®ÄóÖÖå~Ç ëçã 
Äêìååáí åÉêK i~ÖÉêÄáäÇÉå ~îëäìí~ë ë™ ãÉÇ Éíí MIR ã íàçÅâí ÜÉíÉêçÖÉåí 
ä~ÖÉê ~î ÖêìëI ë~åÇ çÅÜ ã~íàçêÇK
bå à®ãÑ∏êÉäëÉ ãÉää~å ëÉâíáçåÉå á âçêíëáÇ~å çÅÜ á ä™åÖëáÇ~å îáë~ê ~íí 
êáâíåáåÖÉå Ñ∏ê ä~ÖÉê~îë®ííåáåÖÉå ®ê ä®åÖë ãÉÇ ëÅÜ~âíÉíë ä™åÖëáÇ~K bå 
ÄäáÅâ á ÇÉí ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äÉí îáë~ê ~íí ÇÉå äáåàÉ ëçã ÄáäÇ~ë ~î ÇÉå 
ÄÉÑáåíäáÖ~ å®íëí~íáçåÉåë ëóÇî®ëíê~ ä™åÖëáÇ~ çÅÜ îáÇ~êÉ ~î ÇÉ 
Ä~âçãäáÖÖ~åÇÉ ÜìëÉåë äáî íçêÇÉ ãçíëî~ê~ ÇÉå ®äÇêÉ Ö~í~ ëçã á ëÉå~êÉ 
íáÇ â~ää~ÇÉë iáää~ hóêâçÖ~í~åK p™äÉÇÉë íóÅâë é™ä~ÖêáåÖÉå ëâÉíí îáåâÉäê®íí 
ãçí ÇÉåå~ Ö~í~I îáäâÉí îÉêâ~ê êáãäáÖíK
i®ãåáåÖ~êå~ ìíÖ∏êë ~î ÉåÇ~ëí âìäíìêä~ÖÉêI áåíÉ âçåëíêìâíáçåÉêK 
^îë~âå~ÇÉå ~î âçåëíêìâíáçåÉê ãÉå å®êî~êçå ~î íêÉ Äê~åÇÜçêáëçåíÉê 
~åíóÇÉê ~íí ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ÄÉÑáååÉê ëáÖ áåíÉ ÇáêÉâí é™ éä~íëÉå Ñ∏ê 
ÄóÖÖå~ÇÉê ãÉå á ÇÉå çãÉÇÉäÄ~ê~ å®êÜÉíÉå ~î ÇÉëë~I í Éñ áååÉ é™ Éå 
Ö™êÇK aÉíí~ ëí∏Çë ®îÉå ~î ÇÉ ã~Öê~I íáää ëóåÉë çÇä~ÇÉ àçêÇä~ÖêÉåK j~å 
â~å çÅâë™ âçåëí~íÉê~ ~íí ÇÉí ìåÇÉê ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ å®íëí~íáçåÉå Ñáååë 
âìäíìêä~ÖÉê ÄÉî~ê~ÇÉK
fåÖ~ ÑóåÇ ™íÉêÑ~ååë î~êÑ∏ê Éå Ç~íÉêáåÖ ~î ÇÉå á~âíí~Öå~ ä~ÖÉêÄáäÇÉå áåíÉ 
âìåÇÉ Ö∏ê~ëK ^íí ëíê~íáÖê~Ñáå áååÉÑ~íí~ê íêÉ Äê~åÇÜçêáëçåíÉê Ö~î ÇçÅâ 
~åäÉÇåáåÖ ~íí íêç ~íí ä~ÖêÉå ãçíëî~ê~ê Éå îÉêâë~ãÜÉí ëçã ®Öí êìã ìåÇÉê 
Éå áåíÉ çÄÉíóÇäáÖ íáÇëêóãÇK oÉåí ÖÉåÉêÉääí îçêÉ ÇÉí çÅâë™ ã®êâäáÖí çã Éíí 
çãê™ÇÉ ãÉÇ ë™ ÅÉåíê~ä éä~ÅÉêáåÖ çÅÜ Éíí ä®ÖÉ ë™ å®ê~ Ççãâóêâ~å áåíÉ 
áååÉÜ∏ää êÉëíÉê ÉÑíÉê ãÉÇÉäíáÇ~ Äçë®ííåáåÖ ÉääÉê ~åå~å ~âíáîáíÉíK bå 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ êÉâçããÉåÇÉê~ÇÉë çÅÜ ìíÑ∏êÇÉë ë~ãã~ ™êK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ NST çÑ UQV



^fp kê
NQMQ

k~ãåLéä~íë
ûåÖÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
pÅçíí jÅ`ê~ÅâÉåI gçå~ë táâÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÇàìêÄÉåI Äê®åÇ~ ã®ååáëâçÄÉåI çî~ä~ ëé®ååÄìÅâäçêI äáâ~êã~ÇÉ 
ëé®ååÉåI éáäëéÉíë~êI Éå ëâ∏äÇÄìÅâä~I Éå ä~åëëéÉíëI  ÄÉíëÉäI ÄêçÇÇ~êI Éíí 
ÉäÇëí™äI âÉê~ãáâI ÄêóåÉå Öä~ëJ çÅÜ â~êåÉçäé®êäçê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK

råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí á ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î Éíí kJp 
çêáÉåíÉê~í ä™åÖëã~äí áãéÉÇáãÉåíI NUMM ã pl çã qçêíìå~ âóêâ~K qçí~äí 
ìåÇÉêë∏âíÉë OO Äê~åÇÖê~î~ê áåçã ÇÉí RRM ãO ëíçê~ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK dê~î~êå~ ä™Ö ~ää~ î®äÇáÖí óíäáÖíI á îáëë~ Ñ~ää 
ÑáÅâ ã~å áåíêóÅâ ~î ~íí Ä™äêÉëíÉêå~ éä~ÅÉê~íë ÇáêÉâí é™ ã~êâÉåK qî™ ~î 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ü~ÇÉ êÉëíÉê ~î Öê~î∏îÉêÄóÖÖå~Ç á Ñçêã ~î êìåÇ êÉëé 
çî~ä ëíÉåé~ÅâåáåÖK dê~î~êå~ë áåíÉåëáíÉí çÅÜ ~åí~ä î~ê ëçã ëí∏êëí á 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë åçêê~ ÇÉäK jÉÇ ëí∏êëí~ ë~ååçäáâÜÉí äáÖÖÉê ÇÉ 
ìåÇÉêë∏âí~ Öê~î~êå~ á ìíâ~åíÉå ~î Éíí Öê~îÑ®äí ëçã á ÜìîìÇë~â ìíÄêÉÇÉê 
ëáÖ é™ áãéÉÇáãÉåíÉíë Ü∏ÖêÉ ÇÉä~êI çãÉÇÉäÄ~êí åçêê çã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK qêÉ ~î Öê~î~êå~ ìíã®êâíÉ ëáÖ ÖÉåçã Éå êáâÉÇçã 
î~Ç Ö®ääÉê Öê~îÖ™îçêK f Éå ~î ÇÉëë~ Ü~ÇÉ Éíí Ä~êå EfåÑ~åë ffF ÄÉÖê~îíë 
ãÉÇ Ü®ëíJ çÅÜ î~éÉåìíêìëíåáåÖK f ÇÉ ~åÇê~ íî™ é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáâ~ 
ëãóÅâÉëìééë®ííåáåÖ~ê á Ñçêã ~î çî~ä~ ëé®ååÄìÅâäçêI äáâ~êã~ÇÉ ëé®ååÉå 
ë~ãí Éíí ëíçêí ~åí~ä é®êäçê ~î Öä~ë çÅÜ â~êåÉçäK

üê
NVVQ

páÇ~ NSU çÑ UQV



cóåÇW á Öê~î~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êìíçã Äê®åÇ~ ã®ååáëâçÄÉåI Äê®åÇ~ 
ÇàìêÄÉå EÜ®ëíI ÜìåÇI â~ííI ÖêáëI Ñ™ÖÉäI ÉâçêêÉFI çî~ä~ ëé®ååÄìÅâäçêI 
äáâ~êã~ÇÉ ëé®ååÉåI éáäëéÉíë~êI Éå ëâ∏äÇÄìÅâä~I Éå ä~åëëéÉíëI Éíí ÄÉíëÉäI 
ÄêçÇÇ~êI Éíí ÉäÇëí™äI âÉê~ãáâI ÄêóåÉå ë~ãí Éå ëíçê ã®åÖÇ Öä~ëJ çÅÜ 
â~êåÉçäé®êäçêK
a~íÉêáåÖW aÉí ëíçê~ ÑäÉêí~äÉí Öê~î~ê â~å ìíáÑê™å Öê~îáåîÉåí~êáÉê Ç~íÉê~ë 
íáää VMMJí~äÉí ÉK hêK bíí äáâ~êã~í ëé®ååÉ çÅÜ Éå ÑáÄìä~ Ñê™å ëÉå 
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇLíáÇáÖ îÉåÇÉäíáÇ îáë~ê ~íí Öê~îÑ®äíÉí ë~ååçäáâí Ü~ê 
~åî®åíë ìåÇÉê Éå ä®åÖêÉ éÉêáçÇK qêÉ Öê~î~ê ìí~å Öê~îÖ™îçê Ü~ê `JNQ 
Ç~íÉê~íë íáää óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêíìå~ OUPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

páÇ~ NSV çÑ UQV



^fp kê
NQPV

k~ãåLéä~íë
£êëáåÖÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìã

cóåÇ
âî~êíë~îëä~Ö

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK
iÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NQNWNK 
m™ çÅÜ âêáåÖ Äçéä~íëÉå ëçã äáÖÖÉê á ™âÉêã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âî~êíë~îëä~ÖK 
fåÖ~ ∏îêáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NQNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

páÇ~ NTM çÑ UQV



^fp kê
NQPU

k~ãåLéä~íë
i~ëà∏îêÉíÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäãI üë~ pîÉÇÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ÑóåÇéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
pâê~éçê ~î âî~êíë çÅÜ éçêÑóêI ~îëä~Ö ~î âî~êíëI âî~êíëáíI Ñäáåí~I éçêÑóêI 
∏îêáÖ ÄÉêÖ~êíK péáâ~ê çÅÜ íÉå~ê ~î à®êåI âÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëFI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó Çê~ÖåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK

üíí~ ëÅÜ~âí ÇêçÖë ∏îÉê ÉääÉê áåíáää â®åÇ~ ÑóåÇéä~íëÉê çÅÜ 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêK
f éäçÖä~ÖêÉí á ëÅÜ~âíÉåI çÅÜ óíäáÖí é™ ™âÉêóíçêå~ áâêáåÖ ÇÉãI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÑóåÇ ~î ëíÉå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK råÇÉê éäçÖëìä~å Ñ~ååë Éíí Ñ™í~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ íóé EëíçäéÜ™äI åÉÇÖê®îåáåÖ~êFK bå ~î ÇÉëë~ Ü~ê ÇçÅâ Ñ™íí 
Éå `NQ Ç~íÉêáåÖ íáää ãÉÇÉäíáÇK pÉåíáÇ~ ÑóåÇ Ü~ê Öàçêíë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
®äÇêÉ éäçÖä~ÖÉêI ëçã ~åí~ë Ü®êëí~ãã~ Ñê™å NUMMJí~äÉíI ìåÇÉê åìî~ê~åÇÉ 
éäçÖëìä~K

üê
NVVQ

páÇ~ NTN çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç TMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç TMWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç TOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç TVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç UMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NTQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OTNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç PVRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

páÇ~ NTO çÑ UQV



^fp kê
NOMS

k~ãåLéä~íë
g®ÇÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ råáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉåêáâ iàìåÖèîáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
åáíI ÄêóåÉ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë íî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI Éå 
Ü®êÇI ÑÉã ëíçäéÜ™äI çÅÜ íî™ ëíÉåëíê®åÖ~êK bå ~î ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ î~ê U ã 
á Çá~ãÉíÉê ãÉÇ Éíí ãáííÄäçÅâ ëçã î~ê O ñ O ãK píÉåëíê®åÖ~êå~ áåÜ®Öå~ÇÉ 
Öê~îÖêìééÉåK dê~îÖêìééÉå Ç~íÉê~ÇÉë íáää ®äÇëí~ à®êå™äÇÉêK dê~î~êå~ î~ê 
á ëíçêí ëÉíí ÑóåÇä∏ë~K dê~îÖêìééÉå ãÉÇ ëáå Ü®Öå~Ç çÅÜ ëáå~ ÑóåÇä∏ë~ 
Öê~î~ê ëÉë ëçã Éíí ìííêóÅâ Ñ∏ê ÄêóíåáåÖëíáÇÉå ãÉää~å Äêçåë™äÇÉê çÅÜ 
à®êå™äÇÉêK

üê
NVVQ

páÇ~ NTP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå SRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

páÇ~ NTQ çÑ UQV



^fp kê
NOMR

k~ãåLéä~íë
g®ÇÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ råáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉåêáâ iàìåÖèîáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
cçëëáä ™âÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë é™ Éå ÉîÉåíìÉää Äçéä~íë é™ Éíí áãéÉÇáãÉåí á 
™âÉêâ~åíK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉÅÉåí ã~íÉêá~äK aÉí 
âìäíìêä~ÖÉê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÄÉÇ∏ãë ìíÖ∏ê~ Éå ®äÇêÉ ™âÉêóí~K

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå SSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

páÇ~ NTR çÑ UQV



^fp kê
NOMQ

k~ãåLéä~íë
g®ÇÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ råáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉåêáâ iàìåÖèîáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~î

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

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éå ÉîÉåíìÉää Öê~îÖêìééK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëàì çíóÇäáÖ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê éäìë OO ~åÇê~ ä®ãåáåÖ~ê ë™ëçã 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK
bå ~î ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ Ü~ÇÉ ãáííÄäçÅâ O ñ O ãI ãÉå î~ê á ∏îêáÖí ãóÅâÉí 
Ñ∏êëí∏êÇ çÅÜ çíóÇäáÖK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå SRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

páÇ~ NTS çÑ UQV



^fp kê
NOMP

k~ãåLéä~íë
pWí káÅçä~á âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçÜ~å ^åìåÇ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉêI âóêâ~L â~éÉää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇ\ kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëFI ëéáâI ãóåí ENUMMJí~äF Ñ∏åëíÉêÖä~ë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
a™ s^JäÉÇåáåÖ~ê ëâìääÉ áåëí~ääÉê~ë á pWí káÅçä~á óêâ~ Öê®îÇÉë Éíí MIT ã 
ÄêÉíí ëÅÜ~âí Ñê™å âóêâ~åë ãáííëâÉéé íáää åçêê~ ä™åÖÜìëãìêÉåK 
pÅÜ~âíÄçííÉå ëäìíí~ÇÉ çÅÜ ëÅÜ~âíÉíë Çàìé î~êáÉê~ÇÉ Ñê™å Å~ MIQM ã á 
ë∏Çê~ ®åÇÉåI íáää Å~ NIQ ã îáÇ ä™åÖÜìëãìêÉå á åçêêK
råÇÉê Äáíîáë ãóÅâÉí ÇáÑÑìë~ ®äÇêÉ Öçäîä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉä~ê ~î íî™ 
Ä~êåÖê~î~ê çÅÜ íî™ ÉääÉê íêÉ Öê~î~ê ãÉÇ îìñå~ áåÇáîáÇÉêK f Éå ~î 
Öê~î~êå~ Ñ~ååë ÄÉî~ê~ÇÉ êÉëíÉê ~î âáëíÄçííÉå çÅÜ ëîÉéåáåÖK aÉí î~ê áåíÉ 
ã∏àäáÖí ~íí Ç~íÉê~ Öê~î~êå~K gçêÇÉå Ñê™å Öçäîä~ÖÉê çÅÜ ÑóääåáåÖ ë™ää~ÇÉëK

üê
NVVQ

páÇ~ NTT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ NTU çÑ UQV



^fp kê
NNTQ

k~ãåLéä~íë
_à∏êëâçÖI qçêé~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå mÉííÉêëëçåI _êáíí~ oçëÄçêÖI gÉååó eçäã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
c∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI îáâáåÖ~íáÇI íáÇáÖãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
aÉä ~î î®îíóåÖÇI Äê®åÇ äÉê~I âçäI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI à®êåÑ∏êÉã™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
cÉã çãê™ÇÉå Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉëW

sáÇ bâå∏I î~êë íáÇáÖ~ëíÉ ëâêáÑíäáÖ~ ÄÉä®ÖÖ ®ê Ñê™å NPMMJí~äI ìåÇÉêë∏âíÉë 
Éíí áãéÉÇáãÉåíI á ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä â~ää~í qçãíÄ~ÅâÉåK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI âçä Ñê™å Éå ~åä®ÖÖåáåÖ `NQJÇ~íÉê~ÇÉë íáää îáâáåÖ~íáÇ 
E_à∏êëâçÖ QSWNFK

f cê∏ÄÉêÖ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ á íáÇ ëâáäÇ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK cê∏ÄÉêÖ~ Ñáååë 
ëâêáÑíäáÖí ÄÉä~Öí Ñê™å NQMMJí~äÉí çÅÜ á ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä ™íÉêÑáååë Éå 
Äóíçãí é™ ë~ãã~ áãéÉÇáãÉåíI ìåÖÉÑ®ê Ç®ê Ç~ÖÉåë Ö™êÇ äáÖÖÉêK hçä Ñê™å 
Éå ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ é™ áãéÉÇáãÉåíÉí `NQJÇ~íÉê~ÇÉë íáää éÉêáçÇÉå 
îáâáåÖ~íáÇJíáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇK f ™âÉêã~êâ ∏ëíÉê çã å®ãåÇ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê îáäâ~ Ç~íÉê~ë íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 
Eqçêé~ OMMWN C OFK

sáÇ píçêÖ™êÇÉåI á ÇÉí ∏ëíê~ é~êíáÉí ~î ÇÉå ~âíìÉää~ óí~åI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âìäíìêä~ÖÉê ë~ãí Éå ÜìëÖêìåÇ é™ Éíí ãáåÇêÉ áãéÉÇáãÉåíK e®ê ÖàçêÇÉë 

üê
NVVQ

páÇ~ NTV çÑ UQV



áåÖÉå ÖêìåÇäáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ç™ ÇÉí Éñ~âí~ Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí 
áåíÉ î~ê Ñ~ëíëä~ÖÉí îáÇ ìåÇÉêë∏âåáÖåëíáääÑ®ääÉíK c∏êÉâçãëíÉå ~î ëâ®êîáÖ 
ëíÉå çÅÜ ~îë~âå~ÇÉå ~î íÉÖÉä á âìäíìêä~ÖêÉí Ö~î ÇçÅâ áåíêóÅâ ~î 
Ñ∏êÜáëíçêá~ ÉääÉê ãÉÇÉäíáÇ Eçâ®åí o^ûJåìããÉêFK

iìåÇ çÅÜ £ëíÉêíáÄÄäÉ Ü~ê ëâêáÑíäáÖ~ ÄÉä®ÖÖ Ñê™å NRMMJí~ä çÅÜ NPMMJí~ä 
ë~ãí ™íÉêÑáååë ëçã ÄóL Ö™êÇëíçãíÉê é™ ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äK sáÇ iìåÇ 
Ñáååë ÇÉí ®îÉå Öê~î~êK s~êâÉå îáÇ iìåÇ ÉääÉê £ëíÉêíáÄÄäÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
å™Öçå Ñçêåä®ãåáåÖK d®ää~åÇÉ ÄóL Ö™êÇëíçãíÉêå~ ÄÉêçÇÇÉ ÇÉí ãÉÇ ëíçê 
ë®âÉêÜÉí é™ ~íí Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí á ÄóLÖ™êÇëíçãíÉêå~ë 
óííÉêçãê™ÇÉåI îáäâÉí ®îÉå ëí®ããÉê ãÉÇ ÇÉí ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äÉí EÄä~ 
qçêé~ NVUWNI NVVWNFK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_à∏êëâçÖ QSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êëâçÖ

qçêé~ OMMWN s®ëíã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ qçêé~

qçêé~ OMMWO s®ëíã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ qçêé~

qçêé~ NVUWN s®ëíã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ qçêé~

qçêé~ NVVWN s®ëíã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ qçêé~

p∏ÇÉêã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ qçêëÜ®ää~

p∏ÇÉêã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ qìãÄç

s®ëíã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ hìåÖ h~êä

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hìåÖëJ_~êâ~ê∏

páÇ~ NUM çÑ UQV



^fp kê
NQQO

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí mêçÄ~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îáâáåÖ~íáÇI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë _fI _áäW äI _ffWQI `äI `ffI îÉñáÉêâêìÖFI ãóåí 
ENSTN\FI à®êåÑ∏êÉã™äI ëä~ÖÖI âî~êåëíÉå Ej~äìåÖëëíÉåÉåF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå åó å®íëí~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK

aÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí ã®ííÉ ÉåÇ~ëí QñU ãK lãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ Éå 
ìíä∏é~êÉ ë∏ÇÉêìí Ñê™å ë~ãã~ ™ëëíê®ÅâåáåÖ ëçã s®ëíÉê™ë Ççãâóêâ~ 
äáÖÖÉê é™ çÅÜ ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâóí~å äáÖÖÉê îáÇ âå~ééí NM ã∏ÜK
aÉå ®äÇëí~ ~âíáîáíÉíÉå á çãê™ÇÉí êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉë ~î Éå Ü®êÇ ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®ê çÅÜ Éå ëçíÑä®Åâ ëíê~ñ ∏ëíÉê çã ÇÉåå~K hçä Ñê™å 
Ü®êÇÉå Ü~ê ` NQJÇ~íÉê~íë íáää Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ Er~JSSTTFK aÉíí~ â~å 
ë™äÉÇÉë î~ê~ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Éå Äçë®ííåáåÖ ~åíáåÖÉå ÇáêÉâí é™ éä~íëÉå 
ÉääÉê å™Öçåëí~åë á å®êÜÉíÉåK
píê~ñ áåíáää Ü®êÇÉå Ñ~ååë Éå Öê®îÇ Öêçé ÑóääÇ ãÉÇ ëâê®éK bíí ÄÉå Ñê™å 
ÇÉåå~ ÑóääåáåÖ Ü~ê ` NQJÇ~íÉê~íë íáää ëÉå îáâáåÖ~íáÇJ íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇ Er~J
SSTUFK
aÉ ®äÇëí~ ë®âê~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î ÇÉä~ê ~î Éå 
ëóääëíÉåëÖêìåÇ íáää Éå Ñ∏êãçÇäáÖÉå íáãê~Ç ÄóÖÖå~ÇI ë~ãí Éå ê®åå~ éêÉÅáë 
∏ëíÉê çã ÇÉåå~ çÅÜ Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ ®ååì äáíÉ ä®åÖêÉ ∏ëíÉêìíK aÉíí~ â~å 
ë~ååçäáâí Ü®åÑ∏ê~ë íáää Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇK

üê
NVVQ

páÇ~ NUN çÑ UQV



råÇÉê ëÉåãÉÇÉäíáÇÉå ÉääÉê NRMMJí~äÉí Ü~ê Éå åó ÄóÖÖå~Ç ìééÑ∏êíë ä®åÖêÉ 
∏ëíÉêìí á çãê™ÇÉíK ^íí ÇÉåå~ ÄóÖÖå~Ç Ñ∏êëí∏êíë ÖÉåçã Äê~åÇ ®ê íóÇäáÖí 
Ç™ ~ääí ëçã ™íÉêëíçÇ î~ê Ñ∏êâçäå~ÇÉ éä~åâ ÉääÉê âäìîçê Ñê™å ÖçäîÉíI 
áåÄ®ÇÇ~ÇÉ á ê∏ÇÄê®åÇ ë~åÇ E` NQJÇ~íÉêáåÖ r~JSSTSFK f ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå 
Ñ~ååë Éå íóÇäáÖ Öê®åë ãçí Éíí ë~åÇáÖ~êÉ çÅÜ ÖêìëáÖ~êÉ é~êíáI 
ìééÉåÄ~êäáÖÉå Éå ÇÉä ~î iáää~ hóêâçÖ~í~åK
aÉí óåÖëí~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉëâÉÇÉí î~ê êÉëíÉêå~ ~î Éå íáããÉêÄóÖÖå~Ç Ñê™å 
NSMMJí~äÉíK oÉëíÉêå~ ÄÉëíçÇ ~î Éå íóÇäáÖ ∏ëíê~ ëóääëíÉåëê~ÇI Éå å™Öçí 
ÇáÑÑìë~êÉ åçêê~ ëóääëíÉåëê~Ç çÅÜ ìí ãçí iáää~ hóêâçÖ~í~å Éíí ëéáëê∏ëÉK bíí 
âçéé~êãóåí Ñê™å íáÇÉå NSSSJNSUSI íêçäáÖÉå NSTNI ™íÉêÑ~ååë ãÉää~å Éå 
ëóääëíÉå çÅÜ ÇÉå ∏ëíê~ ëóääëíçÅâÉåK £ëíÉê çã ÄóÖÖå~ÇÉå Ñ~ååë Éå 
ëíÉåä®ÖÖåáåÖI ëâáäÇ Ñê™å ÄóÖÖå~ÇÉå ~î Éå ê®åå~K
aÉ ®äÇëí~ ä®ãåáåÖ~êå~ ÄÉÜ∏îÉê áåíÉ î~ê~ ëé™ê ~î å™Öçå Äçë®ííåáåÖ é™ 
éä~íëÉåI ãÉå ëÉå~ëí Ñê™å çÅÜ ãÉÇ ãÉÇÉäíáÇÉåë ãáíí Ü~ê çãê™ÇÉí î~êáí 
ÄÉÄóÖÖíK aÉå Ñ∏êëí~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉëíêìâíìêÉå Éêë~ííÉë ÇçÅâ ÉÑíÉê Éå íáÇ ~î Éå 
åóI Ç®ê ÇÉí Ö~ãä~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ÖÉí ìééíçÖë ~î Éå î®ÖI iáää~ hóêâçÖ~í~å 
Ñê™å ëíáÖäìÅâ~å mêçÄ~å á Ççãâóêâ~åë ÄçÖ™êÇëãìê åÉê ãçí ëí~ÇÉåK aÉå 
åó~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉëíêìâíìêÉå Ü~ê ëÉÇ~å ÑçêíäÉîí á éêáåÅáé áå á ãçÇÉêå íáÇK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ NUO çÑ UQV



^fp kê
NPUU

k~ãåLéä~íë
s™ÖíçêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
à®êåÑ∏êÉã™ä çÅÜ ®ãåÉëà~ãI âÉê~ãáâ E_ffWQI `ffWOI Ñ~à~åëFI â~âÉäI 
í~âíÉÖÉäI âêáíéáé~I ÄìíÉäàJ çÅÜ Ñ∏åëíÉêÖä~ëI ãóåí ENUTVI NUONFI êáåÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó à®êåî®ÖëÄêçI ëíê~ñ åçêê çã ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~I çÅÜ Éå 
Ç®êãÉÇ ë~ãã~åÜ®åÖ~åÇÉ çãä®ÖÖåáåÖ ~î à®êåî®Öëëé™êÉå çÅÜ ÑäóííåáåÖ 
~î ÇÉå âìäîÉêíÉê~ÇÉ eìããÉäÄ®ÅâÉåI ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK

aÉí é~êâäáâå~åÇÉ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê ëíê~ñ ìí~åÑ∏ê ÇÉå Ö~ãä~ ëí~ÇÉåë ë∏Çê~ 
Öê®åëI é™ Ä™Ç~ ëáÇçê çã eìããÉäÄ®ÅâÉåë ìêëéêìåÖäáÖ~ ìíÑä∏ÇÉ á 
h∏éáåÖë™åI ìééëíê∏ãë ÇÉí åìî~ê~åÇÉI âìäîÉêíÉê~ÇÉ ìíäçééÉíK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ÇÉ Ñ∏êÉÖ™ííë ~î Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ëçã îáë~í ~íí 
êÉëíÉê ~î îÉêâë~ãÜÉíÉå îáÇ s™ÖíçêÖÉí Ñ~ååë ÄÉî~ê~ÇÉK aÉí ®ê 
ÇçâìãÉåí~êáëâí ÄÉä~Öí ~íí h∏éáåÖë à®êåî™Ö Ñê™å ëÉå~ëí NSNP î~ê áåêóãÇ 
á Éå ÄóÖÖå~Ç EÉîÉåíìÉääí Éå ÇÉä ~î ÇÉå åìî~ê~åÇÉ ãìëÉáÄóÖÖå~ÇÉåI ëíê~ñ 
åçêê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíFI ãÉå Ñäóíí~ÇÉë íáää ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã åì 
ÜÉíÉê s™ÖíçêÖÉí å™Öçå Ö™åÖ á Ä∏êà~å ~î NSMMJí~äÉíK pà®äî~ î™ÖÜìëÉí ä™Ö 
Å~ OM ã åçêê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK
jÉÇ ã~ëâáå ëÅÜ~âí~ÇÉë ÇÉ Ö~åëâ~ çãÑ~íí~åÇÉI ëÉåíáÇ~ 
ìíÑóääåáåÖëã~ëëçã~I ÜìîìÇë~âäáÖÉå äÉê~I ÄçêíI åÉê íáää Éíí 
~åä®ÖÖåáåÖëëâáâíK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î çäáâ~ 
ëíÉåâçåëíêìâíáçåÉêK

üê
NVVQ

páÇ~ NUP çÑ UQV



dÉåçã ÜÉä~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ä∏éíÉ eìããÉäÄ®ÅâÉåë Ö~ãä~ 
ëíÉåëâçÇÇ~ Ñ™ê~ á ∏ëíJî®ëíäáÖ êáâíåáåÖK m™ ë∏Çê~ ëáÇ~å çã 
eìããÉäÄ®ÅâÉå Ñ~ååë íî™ ÜìëÖêìåÇÉê ~î ëíÉåI ÑìåÇ~ãÉåí íáää ë â 
î™ÖÄçÇ~êI çÅÜ é™ åçêê~ ëáÇ~å Éå ÜìëÖêìåÇK aÉ íî™ ëóÇäáÖ~ ä™Ö ∏ëíÉê çã 
Éå î®Ö á åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖI Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉå íáää ÇÉå åìî~ê~åÇÉK s®ÖÉå 
ã~åáÑÉëíÉê~ÇÉ ëáÖ Ñê®ãëí ÖÉåçã êÉëíÉê ~î ÄêçÑ®ëíÉí é™ ë∏Çê~ ëáÇ~å 
eìããÉäÄ®ÅâÉåK aÉå åçêÇäáÖ~ î™ÖÄçÇÉå ä™Ö é™ î®ëíê~ ëáÇ~å î®ÖÉå çÅÜ 
®ê ë~ååçäáâí ÇÉåë~ãã~ ëçã ÇÉå ëí∏êëí~ ~î Éíí ~åí~ä î™ÖÄçÇ~ê ëçã Ñáååë 
é™ gçÜ~å máÜäëíê~åÇë â~êí~ Ñê™å NTUUK råÇÉê ÇÉåå~ ëíÉåÖêìåÇ Ñ~ååë Éå 
âê~ÑíáÖ êìëíÄ®ÇÇ ~î ëíçÅâ~êI ÇÉåÇêçÇ~íÉê~Ç íáää îáåíÉêÜ~äî™êÉí NSQNJQOK
s™ÖíçêÖÉí íóÅâë Ü~ ÑìåÖÉê~í Ñê~ã íáää ãáííÉå ~î NUMMJí~äÉí çÅÜ çãê™ÇÉí 
Ü~ê Ñ∏êëí ìåÇÉê ëÉå íáÇ ìíÑóääíë íáää Ç~ÖÉåë åáî™K m™ ÖêìåÇ ~î çãê™ÇÉíë 
â~ê~âí®ê ãÉÇ Éå Ö~åëâ~ ä™Ö áåíÉåëáíÉí é™ îÉêâë~ãÜÉíÉå çÅÜ ÑìåâíáçåÉå 
ëçã î™ÖíçêÖ î~êë çãÖáî~åÇÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÖàçêÇÉë ~î Ñ∏êî~êáåÖëÄçÇ~ê 
Ñ∏ê à®êåI Ü~ê ÉåÇ~ëí ãóÅâÉí íìåå~ ä~ÖÉê é™Ñ∏êíë ÉääÉê ~îë~ííë ìåÇÉê 
îÉêâë~ãÜÉíëíáÇÉåI NSMMJI NTMMJ çÅÜ NUMMJí~äÉíK råÇÉêë∏âåáåÖÉå âçã 
Ç®êÑ∏ê ~íí Ñ® Éå å™Öçí óíã®ëëáÖ â~ê~âí®êI äáâå~åÇÉ ÇÉå Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Äçéä~íëìåÇÉêë∏âåáåÖÉåëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NQUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ NUQ çÑ UQV



^fp kê
NPOR

k~ãåLéä~íë
£ëíÉêî™ä~I î®Ö OTO

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå mÉííÉêëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíL Ö™êÇëíçãíI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
îáâáåÖ~íáÇI íáÇáÖãÉÇÉäíáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
fåÑ∏ê ÄêÉÇÇåáåÖÉå ~î î®Ö OTO ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçã íêÉ Äçéä~íëä®ÖÉå ~íí ÄÉê∏ê~ë äáâëçã çãê™ÇÉí 
ÇáêÉâí ∏ëíÉê çã e®ëëÉäÄó Ö~ãä~ íçãí Ee~êÄç NVSWNJOFI ëçã Ñáååë 
ëâêáÑíäáÖí ÄÉä~ÖÇ Ñê™å NPNOK _çéä~íëÉêå~ êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉë á ÜìîìÇë~â ~î 
ëíçäéÜ™äK hçä Ñê™å Äçéä~íëóí~å Ee~êÄç ONVWNF ÇáêÉâí ë∏ÇÉê çã e®ëëÉäÄó 
Ö~ãä~ íçãíI `NQJÇ~íÉê~ÇÉë íáää îáâáåÖ~íáÇJÜ∏ÖãÉÇÉäíáÇK lãê™ÇÉí ∏ëíÉê 
çã ÄóíçãíÉåI íçäâ~ÇÉë ëçã Éíí ìíâ~åíëçãê™ÇÉ Ä™ÇÉ ìíáÑê™å ®äÇêÉ 
â~êíã~íÉêáÉä çÅÜ ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íK pà®äî~ ÄóíçãíÉå ÄÉê∏êÇÉë áåíÉ 
~î ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ç™ ÇÉå áåíÉ ëâìääÉ âçãã~ ~íí 
é™îÉêâ~ë ~î âçãã~åÇÉ ~êÄÉíÉå á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ î®ÖÄêÉÇÇåáåÖÉåK

üê
NVVQ

páÇ~ NUR çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

e~êÄç NVSWN rééë~ä~ rééä~åÇ e~êÄç

e~êÄç NVSWO rééë~ä~ rééä~åÇ e~êÄç

e~êÄç ONVWN rééë~ä~ rééä~åÇ e~êÄç

páÇ~ NUS çÑ UQV



^fp kê
NPOQ

k~ãåLéä~íë
c™ÖÉäÄ~ÅâÉåI eìÄÄçI g®Çê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉê iÉâÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉååÉçäáíáâìã

cóåÇ
ëÉååÉçäáíáëâ âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉêâäáåáåÖI ~îëä~ÖI â®êå~ çÅÜ ëâê~é~ á 
âî~êíëI Ñäáåí~îëä~ÖI ëâ~Ñí ÇÉä ~î ÑäáåíÇçäâI Ñê~ÖãÉåí ~î ÄáÑ~Åá~ä 
ÑäáåíéáäëéÉíëI âå~ÅâëíÉåI ëäáéëíÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î ÇÉå åó~ ëå~ÄÄí™Öëà®êåî®ÖÉå 
j®ä~êÄ~å~å ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êJ çÅÜ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK

i~åÇëâ~éÉí âêáåÖ c™ÖÉäÄ~ÅâÉå ÇçãáåÉê~ë ~î _~ÇÉäìåÇ~™ëÉåK aÉí 
ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí Öê®åë~ÇÉ á £ íáää Éå ãçëëÉI çÅÜ î~ê ÄÉä®ÖÉí é™ QP ã 
∏ Ü á ëâçÖëã~êâ é™ Éå ë~åÇáÖ éä~í™ ëíê~ñ s çã ™ëÉåK dÉåçã çãê™ÇÉí 
ä∏éíÉ Ü™äî®ÖÉå ê~® NQR á psJk£ êáâíåáåÖK e™äî®ÖëëóëíÉãÉí Ñçêíë®ííÉê k 
çÅÜ p çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK råÇÉê ë®ëçåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë ®îÉå ÇÉäë 
Éå Äçéä~íë ÄÉä®ÖÉå kl çã ÇÉå Ü®ê ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ óí~å çÅÜ ÇÉäë Éå Äçéä~íë 
Éíí ÜìåÇê~í~ä ã s çã ÇÉåå~K aÉå Ñ∏êëíå®ãåÇ~ ~î ÇÉëë~ äçâ~äÉêI ëçã ä™Ö 
îáÇ k â~åíÉå ~î ÇÉå çî~å å®ãåÇ~ ãçëëÉåI Ü~ê ÖÉåçã ÑóåÇ ÖÉííë Éå ëÉåí 
ãÉää~ååÉçäáíáëâLíáÇáÖí ëÉååÉçäáíáëâ Ç~íÉêáåÖK aÉå ~åÇê~ äçâ~äÉå â~åI 
®îÉåäÉÇÉë ÖÉåçã ÑóåÇÇ~íÉêáåÖI Ü®åÑ∏ê~ë íáää ëÉååÉçäáíáëâ íáÇK £ çã 
ãçëëÉåI é™ ëà®äî~ ™ëÉåI ìåÇÉêë∏âíÉë ë®ëçåÖÉå NVVP Éå Äçéä~íë Ñê™å 
íáÇáÖí íáÇáÖåÉçäáíáâìã EeìÄÄç TPWNF çÅÜ Éíí ÜìåÇê~í~ä ã £ Ç®êçã Éíí 
Äçéä~íëâçãéäÉñ ãÉÇ Ää ~ ÑäÉê~ ä™åÖÜìë Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê ë~ãí Éíí 
ãÉëìä~ÄóÖÖí Üìë Ñê™å ãÉää~ååÉçäáíáâìã EëíêáÇëóñÉâìäíìêFK f ∏îêáÖí Ñáååë á 
å®êçãê™ÇÉí í~äêáâ~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ÑóåÇéä~íëÉêI Ää ~ 

üê
NVVQ

páÇ~ NUT çÑ UQV



Ü™äî®ÖëëóëíÉãI Öê~îÑ®äíI Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ Ü∏Ö~êI 
Äçéä~íëÉêI ÇÉé™ÑóåÇ ë~ãí Éå êìåëíÉåK hêçåçäçÖáëâí Ñáååë 
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ Ää~åÇ ÇÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K 
aÉå åÉÇ~å êÉÇçîáë~ÇÉ äçâ~äÉå î~ê áåíÉ â®åÇ Ñ∏êÉ ëí~êíÉå ~î 
j®ä~êÄ~å~åë ~êâÉçäçÖáéêçàÉâíK
fåçã ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~åI ëçã çãÑ~íí~ÇÉ Å~ TMM âîãI é™éíê®ÑÑ~ÇÉë 
ÉåÇ~ëí íî™ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Éå Ü®êÇ çÅÜ Éå ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖK 
cóåÇã~íÉêá~äÉí Ñê™å ÇÉå éêçîÖêçéëÖê®îåáåÖ ëçã Ñ∏êÉÖáÅâ ~îÄ~åáåÖÉå ®ê 
ÄÉÖê®åë~íI ãÉå ~åíóÇÉê Éå Ç~íÉêáåÖ ~î äçâ~äÉå íáää íáÇáÖ ëÉååÉçäáíáëâ íáÇK
aÉå ëÉååÉçäáíáëâ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå é™ éä~íëÉå Ü~ê ÉåÇ~ëí á êáåÖ~ Öê~Ç ÄÉê∏êíë 
~î ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK jÉÇ ëí∏êëí~ ë~ååçäáâÜÉí Ü~ê ÇÉå ëáå ëí∏êëí~ 
çãÑ~ííåáåÖ k çã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK aÉå ìåÇÉêë∏âí~ äçâ~äÉå ëâ~ää 
ÄÉíê~âí~ë ëçã Éå ìíâ~åíëÑ∏êÉíÉÉäëÉ íáää Éíí ëí∏êêÉ ëÉååÉçäáíáëâí âçãéäÉñI 
Ñ∏ê îáäâÉí ®îÉå ÇÉ ìåÇÉêë∏âí~ äçâ~äÉêå~ s çÅÜ kl çã ÇÉå Ü®ê 
ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ óí~å ìíÖ∏ê ÉñéçåÉåíÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eìÄÄç NSPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ eìÄÄç

páÇ~ NUU çÑ UQV



^fp kê
NPRS

k~ãåLéä~íë
_êçÇÇÄçI oÉåëãìê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìã

cóåÇ
âî~êíë~îëä~Ö

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âî~êíë~îëä~ÖK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ 
Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëçÅâÉå PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëçÅâÉå

páÇ~ NUV çÑ UQV



^fp kê
NPRQ

k~ãåLéä~íë
mê®ëíÄóå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçå~ë oçë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëFI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉä~ê ~î Éå ÜìëÖêìåÇ çÅÜ Éå ®äÇêÉ î®ÖK 
aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë åÉÇÖê®îåáåÖ~ê ãÉÇ ëä~ÖÖ ëçã Ü~ê ~åâåóíåáåÖ íáää 
ÜóííîÉêâë~ãÜÉíÉåK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pâáååëâ~ííÉÄÉêÖ NPQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pâáååëâ~ííÉÄÉêÖ

páÇ~ NVM çÑ UQV



^fp kê
NPUQ

k~ãåLéä~íë
g∏êä∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄêçííL í®âíI Öê~îI ëíÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉêÖí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
h~êíëíìÇáÉå îáë~ÇÉ ~íí çãê™ÇÉí ìíÖàçêí ìíã~êâ ãÉää~å Ö™êÇ~êå~ g∏êä∏ 
çÅÜ j~äã~K sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉåë®ííåáåÖ~êI ÜìëÖêìåÇI 
ëíÉåëíê®åÖ~ê çÅÜ ã∏àäáÖ~ çÇäáåÖëóíçêK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ OVPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OVOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OVNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OVMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OVMWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OVMWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ NVN çÑ UQV



^fp kê
NPQR

k~ãåLéä~íë
oçãÑ~êíìå~ âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçå~ë oçë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âóêâ~

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí î~ííÉå çÅÜ ~îäçéé ëâìääÉ Çê~ë áå á oçãÑ~êíìå~ 
âóêâ~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
qî™ çäáâ~ ëÅÜ~âí íçÖë ìééI ÇÉí Éå~ é~ê~ääÉääí ãÉÇ çÅÜ åçêê çã 
âóêâçÄóÖÖå~ÇÉåK aÉí ~åÇê~ ëÅÜ~âíÉí ëíê®ÅâíÉ ëáÖ á åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖK 
f ëÅÜ~âíÉí á ~åëäìíåáåÖ íáää âóêâ~å ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ÇÉä~ê ~î ë~âêáëíá~åë 
ÖêìåÇãìêK sáÇ~êÉ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ä~ÖÉê îáäâ~ íáääâçããáí á ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ ëíÉåâóêâ~åë ìééÑ∏ê~åÇÉI Éî ÇÉëë çãÄóÖÖå~Ç ìåÇÉê NQMMJí~äÉíK f 
ëÅÜ~âíÉí ëçã ëíê®ÅâÉê ëáÖ á åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ÇÉä~ê ~î 
Éå ~î ÇÉ íî™ ãìê~ÇÉ ?ÖêìåÇëíçäé~ê? ëçã Ñä~åâÉê~ê ÄçÖ™êÇëéçêíÉåK 
lãâêáåÖ ëàì ãÉíÉê ë∏ÇÉê çã åìî~ê~åÇÉ ÄçÖ™êÇëãìê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë 
î~Ç ëçã íçäâ~ÇÉë î~ê~ êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå ®äÇêÉ â~ääãìê~Ç ÄçÖ™êÇëãìêI 
îáäâÉå î~ê ~åä~ÖÇ é™ ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ ÄÉêÖK j∏àäáÖÉå îáÇÖ~ÇÉë 
âóêâçÖ™êÇÉå á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí âóêâ~å ÄóÖÖÇÉë çã íáää Éå íêÉëâÉééáÖ 
âóêâ~ é™ NQOMJí~äÉíK fåÖ~ Öê~î~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ä®ÖÉ á å™Öçí ~î ëÅÜ~âíÉåK f 
ÇÉí Éå~ ëÅÜ~âíÉí î~ê çêë~âÉå íáää ÇÉíí~ ~íí àçêÇä~ÖêÉí ∏îÉê ÄÉêÖÉí áåíÉ î~ê 
íáääê®ÅâäáÖí íàçÅâí Ñ∏ê ~íí ã∏àäáÖÖ∏ê~ ÄÉÖê~îåáåÖ~êI á ÇÉí ~åÇê~ ëÅÜ~âíÉí 
Ü~ê ã~êâåáî™å é™ âóêâçÖ™êÇÉå Ü∏àíë çÅÜ ÇÉí Öê®îÇÉë áåíÉ åÉÇ íáää 
íáääê®ÅâäáÖí Çàìé Ñ∏ê ~íí Öê~î~êå~ ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ëK

üê
NVVQ

páÇ~ NVO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oçãÑ~êíìå~ PPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ oçãÑ~êíìå~

páÇ~ NVP çÑ UQV



^fp kê
NPUR

k~ãåLéä~íë
h~ëíÉå~I pâçÑíÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äíI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î âê~ÑíäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK

ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ ëíê®Åâ~å ãÉää~å h~ëíÉå~JpâçÑíÉëí~ Eëíçäéä®ÖÉ NQJ
NTNFK ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ê ~íí ÇÉí Ñáååë Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ë~ãí áåÇáâ~íáçåÉê 
é™ ë™Ç~å~ îáÇ ÇÉ Ñ∏êÉëä~Öå~ ëíçäéä®ÖÉå~K
píçäéÉ NRR éä~ÅÉê~ë é™ Éå Ü∏àÇêóÖÖ Ç®ê ãáåëí NM çäáâ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ®ê 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Eh∏éáåÖ PPWNJPSWNFK
píçäéÉ NRT éä~ÅÉê~ë á ™âÉêã~êâK e®ê çÄëÉêîÉê~ÇÉë îáÇ 
áåîÉåíÉêáåÖëíáääÑ®ääÉí Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê á Ñçêã ~î âçäI ëçí çÅÜ Éåëí~â~ 
ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~êK
píçäéÉ NRU ®ê Éå îáåâÉäëíçäéÉ çÅÜ âçããÉê ~íí í~ Éå ëí∏êêÉ óí~ á ~åëéê™â 
®å ~åÇê~ ëíçäé~êK sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå ìééí®ÅâíÉë Ü®ê Éå Éà íáÇáÖ~êÉ â®åÇ 
ëíÉåëíê®åÖ ë~ãí Éíí Öê~îê∏ëÉK
píçäéÉ NSP éä~ÅÉê~ë á ™âÉêâ~åí Ç®ê ÇÉå í~åÖÉê~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ehçäëî~ NQSWNI hçäëî~ NQUWNJQINQVWNF
píçäéÉ NSR éä~ÅÉê~ë á ëâçÖëã~êâK sáÇ ëíçäéä®ÖÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
ÜìëÖêìåÇK m™ ä~Ö~ ëâáÑíÉëâ~êí~å Ñê™å NUQS Ñáååë Ü®ê Éå ÄóÖÖå~ÇK píê~ñ 
åçêê çã ÜìëÖêìåÇÉå çÄëÉêîÉê~ÇÉë çÅâë™ Éå ÖêçéI Å~ P ã á Çá~ãÉíÉêK

üê
NVVQ

páÇ~ NVQ çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ PPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ PPWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ PQWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ PSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

hçäëî~ NQSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NQVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NQVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NQUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NQUWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NQUWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NQUWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ NVR çÑ UQV



^fp kê
NQMS

k~ãåLéä~íë
ûåÖÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`ÉÅáäá~ oáåÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI îÉåÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
píÉåëíê®åÖ TR ã ä™åÖI î~êáÉê~åÇÉ ëíÉåëíçêäÉâ ãÉää~å MIOJMIS ãK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêíìå~ ORVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

páÇ~ NVS çÑ UQV



^fp kê
NPUT

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí cÉåà~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_Éåí póëÉ

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 éä~åÉê~Ç ìééêìëíåáåÖ ~î é~êâ~åä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK aÉåå~ ëâÉÇÇÉ á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå 
ÖÉçíÉâåáëâ ëâêìîÄçêêëìåÇÉêë∏âåáåÖK
p~ãã~åä~Öí ëàì ÄçêêÜ™ä íçÖë ìééI î~ê~î ëÉñ ëíóÅâÉå åÉê íáää ëíÉêáä äÉê~K 
oÉëìäí~íÉí á ÄçêêÜ™äÉå ÄäÉî ~íí ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê á ëí∏êêÉ çãÑ~ííåáåÖ áåíÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK aÉí íóÅâë ëçã çã ÇÉå ëÉå~ëíÉ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉå é™ éä~íëÉå Ü~ê é™îÉêâ~í ®äÇêÉ ä~ÖÉê çÅÜ Ñóääí ìí çãê™ÇÉí Éå 
ÜÉä ÇÉä ãÉÇ ÖêìëáÖ~ ë~åÇáÖ~ Ñóääå~Çëä~ÖÉêK m™ Éíí é~ê éä~íëÉê Ñ~ååë ÇçÅâ 
ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å Éå íáÇáÖ~êÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á çãê™ÇÉíK aÉåå~ íçêÇÉ 
ëçã íáÇáÖ~ëí î~ê~ Éí~ÄäÉê~Ç âêáåÖ ëÉâÉäëâáÑíÉí NRMMLNSMM ÉåäáÖí 
Ç~íÉêáåÖ~ê Ñê™å çãâêáåÖäáÖÖ~åÇÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK bÑíÉêëçã 
ÇÉëë~ âìäíìêä~ÖÉê Ñ~ååë ÄÉî~ê~ÇÉ å®êã~ëí ÄçííÉåäÉê~å ãÉÇ âê~ÑíáÖ~ 
Ñóääå~Çëä~ÖÉê ∏îÉê ëáÖI íçêÇÉ Éå óíäáÖ çãä®ÖÖåáåÖ ~î é~êâçãê™ÇÉí âìåå~ 
Ö∏ê~ëK

üê
NVVQ

páÇ~ NVT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NQUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ NVU çÑ UQV



^fp kê
NQMT

k~ãåLéä~íë
káÅâíìå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`ÉÅáäá~ oáåÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ü®êÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ë∏âëÅÜ~âíåáåÖK
p∏âëÅÜ~âíåáåÖÉå Ö~î ÉåÇ~ëí íî™ ãóÅâÉí ëã™ íìåå~ Ü®êÇêÉëíÉêK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêíìå~ TRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

páÇ~ NVV çÑ UQV



^fp kê
NPUV

k~ãåLéä~íë
hìåÖë∏êë âìåÖëÖ™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_çàÉ mÉêëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëäçííL ÜÉêêÉë®íÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ÄÉåI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI âêáíéáéëëâ~Ñí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄêçÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
p~ãã~åä~Öí NS ëÅÜ~âí ìééíçÖë ãÉÇ Öê®îã~ëâáåW NO ëí î®ëíÉê çã 
^êÄçÖ~™å çÅÜ íêÉ ëí é™ ÇÉå ∏ëíê~ ëáÇ~å áåíáää hìåÖë∏êë âìåÖëÖ™êÇK fåÖÉí 
~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ ÇÉå î®ëíê~ ëáÇ~åK m™ ÇÉå ∏ëíê~ 
ëáÇ~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ç®êÉãçí Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ é™ çê∏êÇ äÉê~ NIO ãÉíÉê ìåÇÉê 
ÄÉÑáåíäáÖ ã~êâåáåî™ ëçã ë~ååçäáâí î~ê ~åä~ÖÇ ìåÇÉê NRMMJNUMMJí~äÉíK
f ~åëäìíåáåÖ íáää ™å é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™Ñ∏êÇ~ Öêìëä~ÖÉê ãÉÇ áååÉÜ™ää ~î ÄÉåI 
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë çÅÜ å™Öê~ Ñê~ÖãÉåí ~î âêáíéáéëëâ~ÑíK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
®îÉå å™Öê~ ëíçäéJ çÅÜ ëí∏êÜ™ä ëçã ã∏àäáÖÉå â~å Ü~ áåÖ™íí á Éå 
ÄêóÖÖâçåëíêìâíáçåK
bå ìåÇÉêî~ííÉåë~îë∏âåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë çÅâë™ á ^êÄçÖ~™å á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ 
íáää ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ ÄêçåK NU é™ä~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~ê~î ëÉñ ëíI ~ää~ é™ ë∏Çê~ 
™ëáÇ~åI ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ ëÉåíáÇ~K oÉëíÉê~åÇÉ é™ä~ê ä®åÖë åçêê~ ™ëíê~åÇÉå 
Ñ∏êÉÑ∏ää ®äÇêÉ Ç™ ÇÉ î~ê âê~ÑíáÖí ÉêçÇÉê~ÇÉ á íçééÉåK bå íçäâåáåÖ ®ê ~íí ÇÉ 
â~å ìíÖàçêí ÇÉä~ê ~î ÄêóÖÖâçåëíêìâíáçåÉê ã∏àäáÖÉå Ñê™å íáÇëéÉêáçÇÉå 
NRMMJNUMMJí~äÉíK

üê
NVVQ

páÇ~ OMM çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìåÖëJ_~êâ~ê∏ NWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hìåÖëJ_~êâ~ê∏

hìåÖëJ_~êâ~ê∏ OWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hìåÖëJ_~êâ~ê∏

páÇ~ OMN çÑ UQV



^fp kê
NPVM

k~ãåLéä~íë
dìåå~êëâ®äI pâáääáåÖÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
pçÑá~ ^åÇÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI íçêé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î pîÉ~ä~åÇëÄ~å~å ìíÑ∏êÇÉë Éå 
âçãéäÉííÉê~åÇÉ ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉë ~î íî™ ëÉé~ê~í~ çãê™ÇÉåK aÉí Éå~ äáÖÖÉê îáÇ 
på~êíçêé Edìåå~êëâ®äFI qìãÄç ëåI p∏ÇÉêã~åä~åÇë ä®å EqìãÄç NPOWNFK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉåK aÉí 
~åÇê~ äáÖÖÉê îáÇ pâáääáåÖÉI hìåÖ â~êäë ëçÅâÉåI s®ëíã~åä~åÇëä®å EhìåÖ 
h~êä NPSWNFK sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ âçåëí~íÉê~ÇÉë Éíí 
ã∏àäáÖí ä®ÖÉ Ñ∏ê ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉLÄçéä~íëK mä~íëÉå ìíêÉÇåáåÖëÖê®îÇÉë çÅÜ 
á Éíí ~î ìíêÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëâ®êîáÖ ëíÉå çÅÜ ëçíI îáäâÉí 
ÄÉÇ∏ãÇÉë ìíÖ∏ê~ Ñçêåä®ãåáåÖK cçêåä®ãåáåÖÉå ®ê ÇçÅâ ÑçêíÑ~ê~åÇÉ 
å™Öçí çë®âÉê Ç™ ÉåÇ~ëí Ñ™ áåÇáâ~íáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Öê®îåáåÖÉåK aÉíí~ 
ëÅÜ~âí ä™Ö ìí~åÑ∏ê ~êÄÉíëçãê™ÇÉíK lãê™ÇÉí áåçã ~êÄÉíëçãê™ÇÉí Ñ∏ê 
à®êåî®ÖÉå ìíÖ∏ê Éà Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖK

üê
NVVQ

páÇ~ OMO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìåÖ h~êä NPSWN s®ëíã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ hìåÖ h~êä

qìãÄç NPOWN p∏ÇÉêã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ qìãÄç

páÇ~ OMP çÑ UQV



^fp kê
NOOR

k~ãåLéä~íë
bâå∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄóI gÉååó eçäã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI éáäëéÉíëI ëâ®ê~I à®êåÑ∏êÉã™äI Ü~åâI Öê~å~íëíÉåI äÉêâäáåáåÖI 
Äê®åÇ äÉê~I ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éå Äçéä~íëóí~ ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉê çÅÜ íáÇáÖ ãÉÇÉäíáÇK eìîìÇÇÉäÉå ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë 
~î ëíçäéÜ™äI å®ãäáÖÉå NSU ëíóÅâÉåI çÅÜ Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë ã™åÖ~ 
çÇäáåÖëê∏ëÉå ä™Ö âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ é™ óí~åK _ä~åÇ ÇÉ ãÉê ìíã®êâ~åÇÉ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ã®êâíÉë Éå ÑäÉêëâáâí~Ç ëíÉåé~ÅâåáåÖ ~î é™í~ÖäáÖ 
íÉêê~ëëâ~ê~âí®êI Éíí ÖêçéÜìëI Éå ®ëëà~ EëãáÇÉëÖêçéF ë~ãí Éå 
Ñ∏êî~êáåÖëÖêçéK
jÉÇ Üà®äé ~î Éíí ~åí~ä `NQJ~å~äóëÉê Ü~ê Äçéä~íëçãê™ÇÉí âìåå~í Ç~íÉê~ë 
íáää íáÇÉå çãâêáåÖ SMMJNOMM É hêK a~íÉêáåÖÉåë åÉÇêÉ Öê®åë ëíóêâë ®îÉå 
~î ÇÉí íçéçÖê~Ñáëâ~ ä®ÖÉíK bÑíÉêëçã ÜÉä~ Äçéä~íëóí~å ®ê êÉä~íáîí ä™Öí 
ÄÉä®ÖÉåI ãÉää~å UIM J NMIR ã ∏ ÜI ÄçêÇÉ áåíÉ éä~íëÉå Ü~ î~êáí ä®ãé~Ç Ñ∏ê 
Äçë®ííåáåÖ Ñ∏êÉ Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇLîÉåÇÉäíáÇK
p~ãã~åä~Öí åáç ÜìëâçåëíêìâíáçåÉê âìåÇÉ äçâ~äáëÉê~ë é™ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åK eìëÉå Ü~ê ÇÉä~íë áå á ÑÉã çäáâ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÑ~ëÉê 
EãÉää~å Å~ SMMJNOMM É hêFK råÇÉê ÇÉ íî™ Ñ∏êëí~ Ñ~ëÉêå~ ESMMJUMMJí~äÉåF 
Ñ~ååë ìééÉåÄ~êäáÖÉå Éíí Ö™êÇëâçãéäÉñ é™ ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åK k™Öçå 

üê
NVVQ

páÇ~ OMQ çÑ UQV



Ö™åÖ ìåÇÉê Ñ~ë P çÅÜ Q EVMMJNMMMJí~äÉåF ëâÉÇÇÉ Ç®êÉãçí Éå ∏îÉêÖ™åÖ 
íáää íî™ Ö™êÇ~êI ãÉÇ~å ÇÉå ëáëí~ éÉêáçÇÉå ENNMMJNOMMJí~äÉåF ë~ååçäáâí 
áååÉÑ~íí~í ÉåÇ~ëí Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉÉåÜÉíK
cóåÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÜìîìÇë~âäáÖÉå á ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖëí®í~ ÇÉä~êå~ ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK cóåÇã~íÉêá~äÉí ìíÖ∏êë íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î 
âÉê~ãáâI à®êåÑ∏êÉã™äI Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ ÄÉåÑê~ÖãÉåíK aÉ ãÉê 
~åã®êâåáåÖëî®êÇ~ ãÉí~ääÑóåÇÉå êÉéêÉëÉåíÉê~ë ~î Éå íêçäáÖ à®êåéáäëéÉíëI 
Éå ëâ®ê~ ~î à®êåI Éå à®êåâåáî ë~ãí Éíí Ü~åâÑ~ëíÉ ~î `ìJäÉÖÉêáåÖK aÉå 
ãÉëí Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ âÉê~ãáâÉå ìíÖ∏êë ~î ?®äÇêÉ ëî~êíÖçÇë?I çÅÜ â~å 
Ç~íÉê~ë íáää îáâáåÖ~íáÇK _ä~åÇ âÉê~ãáâÑóåÇÉå Ñáååë ÇçÅâ ~î íáääëóåÉë 
å™Öçí ?®äÇêÉ? â~ê~âí®êI ã∏àäáÖÉå Ñê™å Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ çÅÜLÉääÉê 
îÉåÇÉäíáÇK bíí ÑóåÇ ~î Öê~å~íëíÉå Ä∏ê çÅâë™ å®ãå~ë Ää~åÇ ÑóåÇ ~î ãÉê 
ìíã®êâ~åÇÉ ëä~ÖK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_à∏êëâçÖ QSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êëâçÖ

páÇ~ OMR çÑ UQV



^fp kê
NOOQ

k~ãåLéä~íë
£êÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`ÉÅáäá~ oáåÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI ëíÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇ

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÄÉåI ÇìÄÄÉäâå~éé á ÄêçåëI Ñê~ÖãÉåí ~î ê~ââåáî á Äêçåë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
bíí ëíÉåë®ííåáåÖëäáâí ê∏ëÉ ìåÇÉêë∏âíÉëI îáäâÉí î~ê ìééÄóÖÖí ~î ëí∏êêÉ 
â~åíáÖ~ ëíÉå~êK dê~îÉå î~ê NM ñ NN ã ëíçêK dê~îÉå áååÉÜ∏ää Äê®åÇ~ ÄÉåI 
Éå ÇìÄÄÉäâå~éé á Äêçåë ë~ãí Ñê~ÖãÉåí ~î ê~ââåáî á ÄêçåëK ríáÑê™å 
Öê~îÉå ä∏éíÉ Éå ëíÉåëíê®åÖK
a~íÉê~ë íáää ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î Äêçåë™äÇÉêå ∏îÉêÖ™åÖÉå íáää à®êå™äÇÉêåK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_à∏êâëí~ QSQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

páÇ~ OMS çÑ UQV



^fp kê
NQMP

k~ãåLéä~íë
ûåÖÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`ÉÅáäá~ oáåÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
î®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®Öéçêí ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Éå ëíÉåä~ÖÇ î®ÖK s®ÖÉå Ñáååë é™ 
Éå â~êí~ Ñê™å NTSPK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêíìå~ OUQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

páÇ~ OMT çÑ UQV



^fp kê
NQMO

k~ãåLéä~íë
^ÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`ÉÅáäá~ oáåÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK
f Éíí Å~ U ãO ëíçêí çãê™ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëçíáÖ ãçê®åLë~åÇ ëâ∏êÄê®åÇ~ 
ëíÉå~êI Å~ MIMSJMINM ã ëíçê~K píÉåâçåÅÉåíê~íáçåÉåI ëçã íçäâ~ë ëçã Éíí 
ëâ®êîëíÉåëÑä~âI Ü~ÇÉ ã™ííÉå OIMJPIP ã çÅÜ ëçã ãÉëí Éå Ü∏àÇ é™ MIRU ãK 
^åä®ÖÖåáåÖÉå ëåáíí~ÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qáääÄÉêÖ~ NTVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qáääÄÉêÖ~

páÇ~ OMU çÑ UQV



^fp kê
NPUS

k~ãåLéä~íë
cçêëÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
kçêê çã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê ÑäÉê~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK f ë~ãÄ~åÇ 
ãÉÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ ã∏àäáÖ~ Öê~î~ê çÅÜ 
Äçéä~íëóíçêK c∏ê ~íí âìåå~ ~îÖê®åë~ ÇÉí â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí 
ãçí ë∏ÇÉêI ë~ãí Ñ∏ê ~íí ÄÉÇ∏ã~ ÇÉ åóìééí®Åâí~ ä®ãåáåÖ~êå~ë â~ê~âí®ê 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí î®ÖÄóÖÖÉí áåíÉ âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~  å™Öê~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK

üê
NVVQ

páÇ~ OMV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ UPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ UPWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ ONM çÑ UQV



^fp kê
NPNV

k~ãåLéä~íë
c™ÖÉäÄ~ÅâÉåI eìÄÄçI g®Çê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉê iÉâÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉååÉçäáíáâìã

cóåÇ
ëÉååÉçäáíáëâ âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉêâäáåáåÖI âî~êíë~îëä~ÖI ~îëä~Ö á 
âêáëíá~åëí~ÇÑäáåí~ çÅÜ ∏îêáÖ ëóÇëâ~åÇáå~îáëâ Ñäáåí~I Ñê~ÖãÉåí ~î ëäáéëíÉå 
á ÄÉêÖ~êíI Äçêêí~éé Ñê™å ëâ~ÑíÜ™äëóñ~ á ÄÉêÖ~êíI ÄáÑ~Åá~ä éáäëéÉíë á 
Ç~ä~éçêÑóêíìÑÑI ~îëä~Ö á Ç~ä~éçêÑóêíìÑÑ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~ÇÉå ~î ÇÉå åó~ ëå~ÄÄí™Öëà®êåî®ÖÉå ìíÑ∏êÇÉë 
Éå Ñ∏êJ çÅÜ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK

i~åÇëâ~éÉí âêáåÖ c™ÖÉäÄ~ÅâÉå ÇçãáåÉê~ë ~î _~ÇÉäìåÇ~™ëÉåK aÉí 
ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí é™ Å~ QQ ã ∏ Ü á ëâçÖëã~êâ é™ Éå 
ë~åÇáÖ éä~í™ s çã ™ëÉåK råÇÉê ë®ëçåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë ®îÉå Éå Äçéä~íë ~î 
ë~ãã~ Ç~íÉêáåÖ ÄÉä®ÖÉå Éíí ÜìåÇê~í~ä ã £ çã ÇÉå Ü®ê ÄÉÜ~åÇä~ÇÉ 
äçâ~äÉåI îáÇ î®ëíê~ â~åíÉå ~î Éå ãçëëÉK sáÇ k â~åíÉå ~î ÇÉåå~ ãçëëÉ 
ìåÇÉêë∏âíÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éå Äçéä~íëI ëçã ÖÉåçã ÑóåÇ ÖÉííë Éå ëÉåí 
ãÉää~ååÉçäáíáëâLíáÇáÖí ëÉååÉçäáíáëâ Ç~íÉêáåÖK £ çã ãçëëÉåI é™ ëà®äî~ 
™ëÉåI ìåÇÉêë∏âíÉë ë®ëçåÖÉå NVVP Éå Äçéä~íë Ñê™å íáÇáÖí íáÇáÖåÉçäáíáâìã 
EeìÄÄç TPWNF çÅÜ Éíí ÜìåÇê~í~ä ã £ Ç®êçã Éíí Äçéä~íëâçãéäÉñ ãÉÇ Ää 
~ ÑäÉê~ ä™åÖÜìë Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê ë~ãí Éíí ãÉëìä~ÄóÖÖí Üìë Ñê™å 
ãÉää~ååÉçäáíáâìã EëíêáÇëóñÉâìäíìêFK f ∏îêáÖí Ñáååë á å®êçãê™ÇÉí í~äêáâ~ 
êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ÑóåÇéä~íëÉêI Ää ~ Ü™äî®ÖëëóëíÉãI Öê~îÑ®äíI 
Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ Ü∏Ö~êI Äçéä~íëÉêI ÇÉé™ÑóåÇ ë~ãí Éå 
êìåëíÉåK hêçåçäçÖáëâí Ñáååë íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI óåÖêÉ 
Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ óåÖêÉ à®êå™äÇÉê êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ Ää~åÇ ÇÉ 

üê
NVVQ

páÇ~ ONN çÑ UQV



êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K aÉå åÉÇ~å êÉÇçîáë~ÇÉ äçâ~äÉå î~ê áåíÉ 
â®åÇ Ñ∏êÉ ëí~êíÉå ~î j®ä~êÄ~å~åë ~êâÉçäçÖáéêçàÉâíK
fåçã ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~åI ëçã çãÑ~íí~ÇÉ Å~ RRM âîãI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éåëí~â~ ëíçäéÜ™äëäáâå~åÇÉ Ñ®êÖåáåÖ~ê ë~ãí Éå ÖäÉë ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖK 
cóåÇã~íÉêá~äÉí Ñê™å ÇÉå éêçîÖêçéëÖê®îåáåÖ ëçã Ñ∏êÉÖáÅâ ~îÄ~åáåÖÉå 
~åíóÇÉê Éå Ç~íÉêáåÖ ~î äçâ~äÉå íáää ëÉååÉçäáíáëâ íáÇK
aÉå ëÉååÉçäáíáëâ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå é™ éä~íëÉå Ü~ê ÉåÇ~ëí á êáåÖ~ Öê~Ç ÄÉê∏êíë 
~î ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK jÉÇ ëí∏êëí~ ë~ååçäáâÜÉí Ü~ê ÇÉå ëáå ëí∏êëí~ 
çãÑ~ííåáåÖ k çã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK aÉå ìåÇÉêë∏âí~ äçâ~äÉå ëâ~ää 
ÄÉíê~âí~ë ëçã Éå ìíâ~åíëÑ∏êÉíÉÉäëÉ íáää Éíí ëí∏êêÉ ëÉååÉçäáíáëâí âçãéäÉñI 
Ñ∏ê îáäâÉí ®îÉå ÇÉ ìåÇÉêë∏âí~ äçâ~äÉêå~ s çÅÜ k çã ãçëëÉå ìíÖ∏ê 
ÉñéçåÉåíÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eìÄÄç NSMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ eìÄÄç

páÇ~ ONO çÑ UQV



^fp kê
NOOO

k~ãåLéä~íë
£îÉêëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäÉå~ eìäíÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
^î Ää~åâÉííÉå Ñê~ãÖ™ê áåÖÉí êÉëìäí~íI ë~ååçäáâí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ åó~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

páÇ~ ONP çÑ UQV



^fp kê
NOOP

k~ãåLéä~íë
lêêÉëí~I h®êëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`ÉÅáäá~ oáåÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
Äê®åÇ äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄêçÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
f ë∏âëÅÜ~âíÉå Ü~ÇÉ áåÇáâ~íáçåÉê á Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ëíçäéÜ™ä 
é™íê®ÑÑ~íëK f ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìåÇÉêë∏âíÉë 
NVVP íî™ ÜìëI éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ÇÉ íáää óåÖêÉ à®êå™äÇÉêK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêI îáäâ~ ÉåÇ~ëí áååÉÜ∏ää ëã™ 
Ñê~ÖãÉåí ~î âçä çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K hìäíìêä~ÖêÉå ∏îÉêä~Öê~ÇÉ á å™Öçí Ñ~ää 
ÇáâÉå ãÉÇ êÉÅÉåí ã~íÉêá~äK £îêáÖ~ Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê ÄÉëíçÇ ÉåÇ~ëí ~î 
Éå Ü®êÇ çÅÜ Éíí ëíçäéÜ™äK

üê
NVVQ

páÇ~ ONQ çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_à∏êâëí~ QSTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

páÇ~ ONR çÑ UQV



^fp kê
NQMR

k~ãåLéä~íë
ûåÖÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`ÉÅáäá~ oáåÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK oÉÅÉåí~ éäçÖä~ÖÉê 
ÖáÅâ íî®êë∏îÉê ëÅÜ~âíÉå çÅÜ ÇÉëë~ íê®åÖÇÉ åÉê á ÇÉå ëíÉêáä~ äÉê~åK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

páÇ~ ONS çÑ UQV



^fp kê
NPVO

k~ãåLéä~íë
lñÉäÄóI e®ëëÉäÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
íçêéI ÜìëÖêìåÇI Öê®åëã®êâÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖ Ü~ÇÉ Éíí ÑäÉêí~ä ÜìëÖêìåÇÉêëI Éå çÇäáåÖëóí~ çÅÜ 
Éíí Öê®åëê∏ëÉ êÉÖáëíêÉê~íëK
lÇäáåÖëóí~å çÅÜ Öê®åëê∏ëÉí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë çÅÜ ìåÇÉêë∏âíÉëK ûîÉå 
çãê™ÇÉí âêáåÖ ÇÉ ÄÉê∏êÇ~ ÜìëÖêìåÇÉêå~ ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK aÉëë Ü~ê ÖÉåçã â~êíëíìÇáÉê Ç~íÉê~íë íáää ãáííÉå ~î 
NUMMJí~äÉíK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ PTNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ PTQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ PTPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ ONT çÑ UQV



^fp kê
NPVN

k~ãåLéä~íë
s®Ö RS ä®åëÖê®åëÉåI bOM hìåÖë∏ê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ pîÉÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄêÉÇÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
aÉåå~ çãÑ~íí~ÇÉ â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äíK f 
ÇÉ é~êíáÉê Ç®ê î®ÖÉå ®ê ëã~ä~êÉ ®å V ã ëâìääÉ ÇÉå ÄêÉÇÇ~ëK eÉä~ 
î®Öëíê®Åâ~å ìééÖ™ê íáää Å~ PIR âãK aÉå ë∏Çê~ ÇÉäå ~î î®Ö RS Ö™ê ÖÉåçã 
píÉåÖ®êÇÉíë å~íìêêÉëÉêî~íK ûäÇêÉ â~êíã~íÉêá~ä Ü~ê áåíÉ îáë~í é™ ®äÇêÉ 
ÄóíçãíÉê ìíãÉÇ ÄÉê∏êÇ~ ëíê®ÅâçêK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉåK

üê
NVVQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ hìåÖ h~êä

páÇ~ ONU çÑ UQV



^fp kê
NPON

k~ãåLéä~íë
c™ÖÉäÄ~ÅâÉåI eìÄÄçI g®Çê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉê iÉâÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

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

cóåÇ
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêëJLÑ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêFI Äê®åÇ çÅÜ ëáåíê~Ç 
äÉêâäáåáåÖI Ñê~ÖãÉåí ~î ÄÉ~êÄÉí~Ç Ñäáåí~ çÅÜ âî~êíëáíI Ñê~ÖãÉåíJI ~îëä~ÖJ 
ë~ãí Éå â®êå~ ~î âî~êíëI ä∏é~êÉ ~î ÄÉêÖ~êíI à®êåE\Fã~äãI ëä~ÖÖI 
ãÉí~ääÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÇê~ÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êJ çÅÜ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK

i~åÇëâ~éÉí âêáåÖ c™ÖÉäÄ~ÅâÉå ÇçãáåÉê~ë ~î _~ÇÉäìåÇ~™ëÉåK aÉí 
ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí é™ Å~ PQJPT ã ∏ Ü á ™âÉêã~êâ £ çã 
™ëÉåK råÇÉê ë®ëçåÖÉå Ñ∏êJ çÅÜ ëäìíìåÇÉêë∏âíÉë óííÉêäáÖ~êÉ íî™ 
Ñçêåä®ãåáåÖëäçâ~äÉê ä®åÖë ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖI Ä®ÖÖÉ 
ÄÉä®Öå~ å™Öê~ ÜìåÇê~í~ä ã ps çã ÇÉå ~âíìÉää~ äçâ~äÉåK `~ QMM ã pp s 
çã ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ìåÇÉêë∏âíÉë ë®ëçåÖÉå NVVP Éíí Äçéä~íëâçãéäÉñ 
EeìÄÄç NQTWNF ãÉÇ Ää ~ ÑäÉê~ ä™åÖÜìë Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê ë~ãí Éíí 
ãÉëìä~ÄóÖÖí Üìë Ñê™å ãÉää~ååÉçäáíáâìã EëíêáÇëóñÉâìäíìêFK f ∏îêáÖí Ñáååë á 
å®êçãê™ÇÉí í~äêáâ~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ÑóåÇéä~íëÉêI Ää ~ 
çãÑ~íí~åÇÉ Ü™äî®ÖëëóëíÉãI Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ Ü∏Ö~êI 
Äçéä~íëÉêI ÇÉé™ÑóåÇ ë~ãí Éå êìåëíÉåK hêçåçäçÖáëâí Ñáååë 
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ Ää~åÇ ÇÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K 
píê~ñ k çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí äáÖÖÉê g®Çê~ ÄóI ãÉÇ Éíí ëÉå~ëí 
ãÉÇÉäíáÇ~ Ñ∏êÑäìíÉí çÅÜ ãÉÇ Ö™êÇëÖê~îÑ®äí ~î óåÖêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®ê 

üê
NVVQ

páÇ~ ONV çÑ UQV



EeìÄÄç PPWNI PRWNFK aÉå êÉÇçîáë~ÇÉ äçâ~äÉå î~ê áåíÉ â®åÇ Ñ∏êÉ ëí~êíÉå 
~î j®ä~êÄ~å~åë ~êâÉçäçÖáéêçàÉâíI ãÉå ëâ~ ã∏àäáÖÉå ìê 
íçäâåáåÖëëóåéìåâí ÇáëâìíÉê~ë á ë~ãã~åÜ~åÖÉí âêáåÖ à®êå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå 
é™ eìÄÄç NQTWN çÅÜ Éå ÉîÉåíìÉää Ö™êÇëÑäóííåáåÖëéêçÅÉëë áåçã 
å®êçãê™ÇÉíK
fåçã ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~åI ëçã çãÑ~íí~ÇÉ ÇêóÖí NKNMM âîãI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÇêóÖí NRM ~åä®ÖÖåáåÖ~ê EêÉÅÉåí~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ éáååÜ™ä çê®âå~ÇÉFI 
î~ê~î ÇÉ ÑäÉëí~ âä~ëëáÑáÅÉê~ÇÉë ëçã ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êK sáëë~ ~î 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ë~ãä~ÇÉ ëáÖ íáää êÉëíÉêå~ ~î Éíí ãáåëí OM ã ä™åÖí EÜìëÉí 
ëâ®êë ~î Öê®åëÉå Ñ∏ê íáää™íÉå ìåÇÉêë∏âåáåÖLÉñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíF çÅÜ V 
ã ÄêÉíí ä™åÖÜìë ëçãI ~íí Ç∏ã~ ~î Ñê®ãëí âÉê~ãáâÑóåÇÉå çÅÜ Éå ÖÉåÉêÉää 
ÄÉÇ∏ãåáåÖ ~î éä~åä∏ëåáåÖÉåI Ä∏ê ÖÉë Éå éêÉäáãáå®ê Ç~íÉêáåÖ íáää óåÖëí~ 
Äêçåë™äÇÉêLÑ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK ps çã ÜìëÉí î~ê Éå îÉêâë~ãÜÉíëóí~I 
áååÉÜ™ää~åÇÉ Ää ~ Éíí ~åí~ä Ü®êÇ~êI ëçã Ä∏ê ÄÉíê~âí~ë ëçã ë~ãíáÇ~ ãÉÇ 
ÜìëÉíK bíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ™êÇÉêëé™ê ë~ãí Éíí ã∏àäáÖí ÖêçéÜìë é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ëíê~íáÖê~Ñáëâí ìåÇÉê Üìë çÅÜ îÉêâë~ãÜÉíëóí~ çÅÜ ëâ~I â~åëâÉ 
íáääë~ãã~åë ãÉÇ ÇÉä~ê ~î ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉ ÑóåÇã~íÉêá~äÉíI ëÉë ëçã 
ÉñéçåÉåíÉê Ñ∏ê Éå íáÇáÖ~êÉ Ñ~ë ~î äçâ~äÉåë ÄêìâåáåÖëÜáëíçêá~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eìÄÄç NSNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ eìÄÄç

páÇ~ OOM çÑ UQV



^fp kê
NPOM

k~ãåLéä~íë
c™ÖÉäÄ~ÅâÉåI eìÄÄçI g®Çê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉê iÉâÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉää~ååÉçäáíáâìãI ëÉååÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê\

cóåÇ
ãÉää~ååÉçäáíáëâ EëíêáÇëóñÉJF çÅÜ ëÉååÉçäáíáëâ âÉê~ãáâI 
à®êå™äÇÉêëâÉê~ãáâI é®êäçê ~î Ä®êåëíÉåI Äê®åÇ äÉêâäáåáåÖI Äê®åÇ 
ãçÇÉääÉê~Ç äÉê~I âî~êíë~îëä~ÖI ~îëä~Ö á âêáëíá~åëí~ÇÑäáåí~ çÅÜ ∏îêáÖ 
ëóÇëâ~åÇáå~îáëâ Ñäáåí~I Äê®åÇ~ ÄÉåK

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÇê~ÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êJ çÅÜ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK

i~åÇëâ~éÉí âêáåÖ c™ÖÉäÄ~ÅâÉå ÇçãáåÉê~ë ~î _~ÇÉäìåÇ~™ëÉåK aÉí 
ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí é™ Å~ QOJQS ã ∏ Ü á ëâçÖëã~êâ s çã 
™ëÉå çÅÜ îáÇ k â~åíÉå ~î Éå ãçëëÉK råÇÉê ë®ëçåÖÉå ìåÇÉêë∏âíÉë ®îÉå 
Éå Äçéä~íë ~î íáÇáÖí ëÉååÉçäáíáëâ Ç~íÉêáåÖ ÄÉä®ÖÉå îáÇ s â~åíÉå ~î 
ãçëëÉå çÅÜ óííÉêäáÖ~êÉ Éå Äçéä~íë Ñê™å ëÉååÉçäáíáâìã Éíí ÜìåÇê~í~ä ã s 
çã ÇÉåå~K £ çã ãçëëÉåI é™ ëà®äî~ ™ëÉåI ìåÇÉêë∏âíÉë ë®ëçåÖÉå NVVP Éå 
Äçéä~íë Ñê™å íáÇáÖí íáÇáÖåÉçäáíáâìã EeìÄÄç TPWNF çÅÜ Éíí ÜìåÇê~í~ä ã £ 
Ç®êçã Éíí Äçéä~íëâçãéäÉñ ãÉÇ Ää ~ ÑäÉê~ ä™åÖÜìë Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê 
ë~ãí Éíí ãÉëìä~ÄóÖÖí Üìë Ñê™å ãÉää~ååÉçäáíáâìã EëíêáÇëóñÉâìäíìêFK f 
∏îêáÖí Ñáååë á å®êçãê™ÇÉí í~äêáâ~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
ÑóåÇéä~íëÉêI Ää ~ Ü™äî®ÖëëóëíÉãI Öê~îÑ®äíI Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê 
çÅÜ Ü∏Ö~êI Äçéä~íëÉêI ÇÉé™ÑóåÇ ë~ãí Éå êìåëíÉåK hêçåçäçÖáëâí Ñáååë 
íáÇáÖåÉçäáíáâìãI ãÉää~ååÉçäáíáâìãI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉê êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉ Ää~åÇ ÇÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K 
aÉå åÉÇ~å êÉÇçîáë~ÇÉ äçâ~äÉå î~ê áåíÉ â®åÇ Ñ∏êÉ ëí~êíÉå ~î 

üê
NVVQ

páÇ~ OON çÑ UQV



j®ä~êÄ~å~åë ~êâÉçäçÖáéêçàÉâíK
fåçã ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~åI ëçã çãÑ~íí~ÇÉ âå~ééí PKMMM âîãI Ñê~ãâçã 
ÇêóÖí SM ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ää ~ ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~êI ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖ~êI 
ëä~Öéä~íëÉê Eâî~êíëF çÅÜ Öêçé~êK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ñê~ãâçã Ñê®ãëí á 
çãê™ÇÉíë p ÇÉä~êK cóåÇã~íÉêá~äÉí Ñê™å ÇÉå éêçîÖêçéëÖê®îåáåÖ ëçã 
Ñ∏êÉÖáÅâ ~îÄ~åáåÖÉå ~åíóÇÉê ~íí äçâ~äÉå ~åî®åíë ìåÇÉê ∏îÉêÖ™åÖÉå 
ãÉää~åJLëÉååÉçäáíáëâ íáÇ çÅÜ ìåÇÉê íêçäáÖÉå ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK
aÉå ãÉää~åJLëÉååÉçäáíáëâ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå é™ éä~íëÉå Ü~ê ÉåÇ~ëí ÇÉäîáë 
ÄÉê∏êíë ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK jÉÇ ëí∏êëí~ ë~ååçäáâÜÉí Ü~ê ÇÉå ëáå ëí∏êëí~ 
çãÑ~ííåáåÖ s çã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK aÉå ìåÇÉêë∏âí~ äçâ~äÉå ëâ~ää 
ÇÉäîáë ÄÉíê~âí~ë ëçã íáääÜ∏ê~åÇÉ Éíí ëí∏êêÉ ëÉååÉçäáíáëâí âçãéäÉñI Ñ∏ê 
îáäâÉí ®îÉå ÇÉ ìåÇÉêë∏âí~ äçâ~äÉêå~ s çã ãçëëÉå ìíÖ∏ê ÉñéçåÉåíÉê

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eìÄÄç NSOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ eìÄÄç

páÇ~ OOO çÑ UQV



^fp kê
NPRR

k~ãåLéä~íë
s~ääÄóäÉÇÉåI iáääÜ®ê~Çëî®ÖÉåI kçêêäÉÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ pîÉÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉê\I à®êå™äÇÉêI ãÉÇäÉíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉêáåÖ áåÑ∏ê Ñ∏êä®åÖåáåÖ ~î s~ääÄóäÉÇÉå ãçí åçêê 
áåÑ∏ê ~åëäìíåáåÖ íáää kçêêäÉÇÉå á åçêÇî®ëíê~ ìíâ~åíÉå ~î s®ëíÉê™ëI ëíê~ñ 
åçêê çã ëí~ÇëÇÉäÉå s~ääÄóI ÖàçêÇÉë Éå Ñ∏êëí~ Éí~éé á Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK

h~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê ë~ãí ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äí Ü~ê áåÖ™íí á ÇÉåå~K
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí çãÑ~íí~ÇÉ Éå óí~ ~î Å~ NTM MMM ãOK aÉëë 
ìíëíê®ÅâåáåÖ î~ê åçêÇJëóÇäáÖ ãÉÇ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ RRM ã çÅÜ ÄêÉÇÇ ~î 
OTM ã J QMM ãK aÉí ä™Ö çãÉÇÉäÄ~êí ∏ëíÉê çã Éíí ä™åÖëíê®Åâí ëâçÖâä®ííI 
ÇÉäîáë ÄÉêÖáÖí çãê™ÇÉI jÉää~åëâçÖÉåK káî™å ®ê Å~ PM ã ∏ Ü çÅÜ å™Öçí 
Ç®ê∏îÉêK fåÖ~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñáååë áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 
aÉí ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äÉí îáë~ê Ää ~ ~íí çãê™ÇÉí áååÉÜ™ääÉê áåÇáâ~íáçåÉê 
é™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ê∏ëÉã~êâÉêáåÖ~ê á ™âÉêã~êâK ûîÉå 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á ëÉå íáÇI ÉîÉåíìÉääí íáÇáÖ~êÉ ~åíóÇëK hî~êíëëíóÅâÉå 
íáääî~ê~íçÖë á ™âÉêã~êâ á çãê™ÇÉíë ë∏Çê~ â~åíI á ÇÉå ãÉääÉêëí~ çÅÜ á ÇÉå 
åçêÇî®ëíê~ ÇÉäÉåK bíí Ñäáåí~îëä~Ö é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ NOM ã ∏ëíÉê çã 
™âÉêâ~åíÉå ëíê~ñ ∏ëíÉê çã Ö™êÇÉå e~ÖíçêéK üíí~ óíçê ãÉÇ 
Ñçêåä®ãåáåÖëáåÇáâ~íáçåÉê Ü~ê ÇÉÑáåáÉê~íë íáää ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë î®ëíê~ 

üê
NVVQI NVVR

páÇ~ OOP çÑ UQV



ãÉääÉêëí~ ÇÉä çÅÜ íáää ÇÉëë ∏ëíê~ â~åíI ãÉå áåíÉ ÄÉëí®ãíë íáää â~ê~âí®ê çÅÜ 
çãÑ~ííåáåÖK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë SPVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë SPVWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMPUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OOQ çÑ UQV



^fp kê
NNTP

k~ãåLéä~íë
^äî®åÖI dê®ëå®ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ dêìåÇÄÉêÖI ^åå iìíÜ~åÇÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
o∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇI ÜìëÖêìåÇI Ñ®êÇî®ÖI Äçéä~íëI âçäåáåÖë~åä®ÖÖåáåÖI 
íà®êÇ~äI äáåíçêâåáåÖëÖêçéI Öê~îÑ®äíI å~íìêÑ∏êÉã™äLJÄáäÇåáåÖ ãÉÇ 
íê~ÇáíáçåI éä~íë ãÉÇ íê~ÇáíáçåI ëíÉåìÖåI Öê®åëã®êâÉI ÄêçííL í®âíI 
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI íçêéI âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
jÉëçäáíáâìãI à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ OK
aÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖ î~ê NIU ãáä ä™åÖ çÅÜ ìíêÉÇÇÉë áåçã Éå 
OMM ã ÄêÉÇ òçåK a®êíáää âçã íî™ íê~Ñáâéä~íëÉê ãÉÇ áåíáää QRM ã ÄêÉÇ 
ìíêÉÇåáåÖëòçå çÅÜ ëÉñ ~êÄÉíëî®Ö~ê ëçã ìíêÉÇÇÉë áåçã Éå NMM ã ÄêÉÇ 
âçêêáÇçêK s®Öëíê®Åâ~å Ö™ê á î®ëíÉê ÖÉåçã Éíí Ü∏Öä®åí ëâçÖëä~åÇëâ~é 
Eh®Öä~åFI ÄÉä®ÖÉí PRJTM ã∏ÜI ãÉÇ Éíí Ñ™í~ä áåëéê®åÖÇ~ ìééçÇä~ÇÉ 
Ç~äÖ™åÖ~ê ë~ãí ÇÉå åçêÇëóÇäáÖ~ d∏íäìåÇ~™ëÉåK f ∏ëíÉêI åçêê çã 
^êÄçÖ~™åI ëíê®ÅâÉê ëáÖ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ÖÉåçã Éíí Ñä~ÅâíI ä®ÖêÉ 
äáÖÖ~åÇÉ çÇäáåÖëä~åÇëâ~é ãÉÇ ä™Ö~ áãéÉÇáãÉåíI RJNR ã∏ÜK

f ëâçÖëã~êâÉå ™íÉêÑáååë Ñê®ãëí ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å îÉêâë~ãÜÉíÉê ëçã ®ê 
~îÜ®åÖí ëâçÖÉåI ë™ëçã ÇÉ í~äêáâ~ âçäÄçííå~êå~ çÅÜ Éåëí~â~ íà®êÇ~ä~êK 
e®ê Ñáååë êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éíí ®äÇêÉ î®Öå®í á ÇÉ Ö~ãä~ î®Ö~êå~ o~ãëíáÖÉåI 
e®êêî®ÖÉå çÅÜ î®ÖÉå ä®åÖë ™ëÉåK sáÇ~êÉ Ñáååë Ü®ê áåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñóê~ Äçéä~íëóíçê Ñê™å ëíÉå™äÇÉê ë~ãí Éå äçâ~ä ëçã 
íçäâ~íë ëçã Éíí âî~êíëÄêçííK bíí Ñ™í~ä çãê™ÇÉå ãÉÇ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå äáÖÖÉê á 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåë î®ëíê~ ÇÉä çÅÜ Å~ RMM ã Ñê™å ÇÉëë~ ®îÉå Éíí Öê~îÑ®äí ~î 
®äÇêÉ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK f ÇÉå ä™Öä®åí~ çÇäáåÖëã~êâÉå ìíÖ∏êë 

üê
NVVQI NVVR

páÇ~ OOR çÑ UQV



Ñçêåä®ãåáåÖëÄáäÇÉå ~î Éåëí~â~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê âìäíìêä~ÖÉê 
ëçã ãÉÇ äÉÇåáåÖ ~î ÑóåÇÉå â~å Ç~íÉê~ë íáää NSMMLNTMMJí~äK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d∏íäìåÇ~ POUWO s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ POUWP s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ POUWQ s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ OVTWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ PPWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ PPMWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ OTQWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ POMWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ PONWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ TSWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ PNSWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ PPNWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ PNTWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ PNUWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ PNVWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

jÉÇ™âÉê NTSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jÉÇ™âÉê

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå TMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå TSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå SUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå SVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå SVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

d∏íäìåÇ~ OVRWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ OVSWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ POVWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ PMVWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ POOWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ POUWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

páÇ~ OOS çÑ UQV



^fp kê
NNTO

k~ãåLéä~íë
os STLTM

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
cóåÇéä~íëI Äçéä~íëI ÖêìîÜ™äI ÜìëÖêìåÇI âçäåáåÖë~åä®ÖÖåáåÖI ãáäëíçäéÉI 
Öê®åëã®êâÉå

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

cóåÇ
âî~êíë E~îëä~ÖI â®êå~FI Ñáåí~ E~îëä~ÖFI Öä~ëé®êä~I çî~ä â~êåÉçäI 
ëâáÑÑÉêÄêóåÉI âêáíéáéëÑê~ÖãÉåíI Äê®åí ÄÉåI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖÉå áååÉÑ~íí~ÇÉ ÇÉäë â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉê çÅÜ ÇÉäë Éå 
Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖ ~î Éå Å~ PM âã ä™åÖ ëíê®Åâ~K sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå 
âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉå åó~ î®ÖÉå ÉîÉåíìÉääí ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ íî™ 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê áåÇáâÉê~ÇÉ ~î âî~êíë~îëä~ÖI Éå Äçéä~íë ~î 
à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êI Éå éä~íë ãÉÇ Ñ∏êãçÇ~Ç ãÉí~ääÜ~åíÉêáåÖI Äçéä~íë çÅÜ 
ÉîÉåíìÉää~ Öê~î~êI óííÉêäáÖ~êÉ ÇáÑÑìë~ Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉêI Éå Öêìî~ çÅÜ 
Éíí ~åí~ä ëâ®êéåáåÖ~êI Éå âçäÄçííÉåI Éå ÜìëÖêìåÇI ë~ãí 
Öê®åëã~êâÉêáåÖ~êI ãáäëíÉåI ®äÇêÉ ëíÉåãìê~ê çÅÜ çÇäáåÖëê∏ëÉK

üê
NVVQI NVVR

páÇ~ OOT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ rééä~åÇ kçêêÄó

háä~ NVRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NVSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NVTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NVUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

hìãä~ VTWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hìãä~

hìãä~ NNTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hìãä~

p~ä~ ëí~Ç QPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

p~ä~ ëí~Ç NPMWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

p~ä~ ëí~Ç OOTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

p~ä~ ëí~Ç OOUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

p~ä~ ëí~Ç OOVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

p~ä~ ëí~Ç OPMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

p~ä~ ëçÅâÉå NSVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëçÅâÉå

p~ä~ ëçÅâÉå NTMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëçÅâÉå

p~ä~ ëçÅâÉå NTNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëçÅâÉå

páÇ~ OOU çÑ UQV



^fp kê
NPRU

k~ãåLéä~íë
pâÉêáâÉI iáëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå mÉííÉêëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI  åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ E®äÇêÉ ëî~êíÖçÇëI  ëíÉåÖçÇëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëI éçêëäáåFI 
â~âÉäI Ñä~ëâçêI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI éêÉëëÖä~ëI Ü®ëíëâçêI Ü®ëíëâçë∏ãI ëéáâI ãóåíI 
íÉÖÉäI ÇàìêÄÉåI Äê®åÇ äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö çÅÜ Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK f çãê™ÇÉí Ñáååë ÑäÉê~ íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI Ää ~ 
Öê~îÜ∏Ö~êI ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~êK dÉåçã íáÇáÖ~êÉ ÖàçêÇ~ 
â~êíëíìÇáÉê îáëëíÉ ã~å ®îÉå ~íí ã~å âìåÇÉ Ñ∏êî®åí~ ëáÖ ~íí é™íê®ÑÑ~ 
ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê iáëí~ ÄóíçãíK iáëí~ Ñáååë ëâêáÑíäáÖí ÄÉä~Öí ëÉÇ~å NQNNI Ç™ 
ëçã iÉÇÜ~ëíìãK aÉå ®äÇëí~ â~êí~å ∏îÉê iáëí~ ®ê áÑê™å NSRO çÅÜ ®ê Éå 
ÖÉçãÉíêáëâ ~îã®íåáåÖK _ÉÄóÖÖÉäëÉå î~ê ë~ãä~Ç çÅÜ ìíÖàçêÇÉë ~î Éå 
ëâ~ííÉÖ™êÇ çÅÜ íî™ âêçåçÖ™êÇ~êK m™ ÖÉåÉê~äëí~Äëâ~êí~å Ñê™å ™ê NUPV 
Ñáååë áåíÉ ä®åÖêÉ iáëí~ Äóíçãí ãÉÇ á ëáíí ìêëéêìåÖäáÖ~ ä®ÖÉK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏êÉÖáÅâë ~î Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ç™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê äáâëçã Éå ÜìëÖêìåÇ Ñê™å åó~êÉ íáÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK hçä 
Ñê™å âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Éå ~åä®ÖÖåáåÖ NQ` Ç~íÉê~ÇÉë íáää óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉê 
çÅÜ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêJÑçäâî~åÇêáåÖëíáÇK eìëÖêìåÇÉå Ñê™å åó~êÉ íáÇ 
ÄÉÇ∏ãÇÉë Ü®êê∏ê~ Ñê™å NSMMJNUMMJí~äK
sáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄêÉÇÇ~ÇÉë Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëëÅÜ~âíÉí íáää Éå 
ÄêÉÇÇ ~î Å~ SJNO ãK aÉå ëóÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí EÅ~ 
SM ãF ëä®ééíÉë Ç®êÉãçí ÄÉêçÉåÇÉ é™ ~íí Éñéäç~í∏êÉå êÉÇ~å í~Öáí 
çãê™ÇÉí á Äêìâ ãÉää~å ÇÉ íî™ ìåÇÉêë∏âåáåÖëíáääÑ®ääÉå~K lãê™ÇÉí ~åë™Öë 

üê
NVVR

páÇ~ OOV çÑ UQV



î~ê~ ë™é~ëë Ñ∏êëí∏êíI ÇÉëëìíçã î~ê ÇÉå ëíê®Åâ~å ÇÉå ãáåëí 
~åä®ÖÖåáåÖëí®í~I ~íí ÇÉí áåíÉ î~ê áÇÉ ~íí Ö∏ê~ å™Öçå îáÇ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
Ç®êK aÉí ëäìíÖáäíáÖ~ ëÅÜ~âíÉí ÄäÉî NSO ã ä™åÖíK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåÑáêãÉê~ÇÉë Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íÉíK bíí 
ÑäÉêí~ä ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~êLÜ®êÇêÉëíÉê çÅÜ âçâÖêçé~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
hìäíìêä~ÖêÉí î~ê MIOJMIQ ã íàçÅâíI ëçíáÖí çÅÜ ëâ®êîëíÉåëêáâíK f ä~ÖêÉí 
Üáíí~ÇÉë âÉê~ãáâI ÇÉäîáë áå ëáíìI ë~ãí ëéêáÇÇ Äê®åÇ äÉê~K hÉê~ãáâÉå Ö™ê 
~íí Ü®êäÉÇ~ íáää çäáâ~ ëçêíÉêë â®êäI íóéáëâ~ Ñ∏ê Äêçåë™äÇÉêåK
aÉå íáÇáÖ~êÉ å®ãåÇ~ ÜìëÖêìåÇÉå íçÖë Ñê~ã á ëáå ÜÉäÜÉíI ÇÉå î~ê Å~ VñS 
ã ëíçêK dêìåÇÉå ãçíëî~ê~ÇÉ Éíí ~î ÜìëÉå é™ âçåÅÉéíâ~êí~å ∏îÉê iáëí~ 
ÜÉã®Öçê Ñê™å NTUOK k™Öçå óííÉêäáÖ~êÉ ÜìëÖêìåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉK fåÖ~ 
ãÉÇÉäíáÇ~ ä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê ~êíÉÑ~âíÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÜÉääÉêK aÉí ®ê ÉãÉääÉêíáÇ 
íêçäáÖí ~íí ëé™ê ~î ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå Ñáååë á å®êÜÉíÉå ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíI Ç™ ÇÉå çÑí~ é™íê®ÑÑ~ë á å®êÜÉíÉå ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Öê~îÑ®äí çÅÜ áåçã ÉääÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå Üáëíçêáëâ~ ÄóíçãíÉå çÅÜ ÇÉ 
Ä™Ç~ Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~êå~ Ñáååë Ü®êK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VUUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OPM çÑ UQV



^fp kê
NPOU

k~ãåLéä~íë
kçêêäÉÇÉåI o∏ååÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖÉåK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë UQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OPN çÑ UQV



^fp kê
NPRV

k~ãåLéä~íë
o∏ååÄóI pâìäíìå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉêI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëêÉëíÉê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI 
Ü®êÇ~êI ìÖåI åÉÇÖê®îåáåÖ~ê çÅÜ ~îÑ~ääëÖêçé áåçã ÇÉ ÄÉê∏êÇ~ óíçêå~K m™ 
Éå ~î óíçêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ íî™ Öê~î~ê ãÉÇ êÉëíÉê ÉÑíÉê ÄÉÖê~îåáåÖÉå 
á Ñçêã ~î Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ ÇÉä ~î Éå Öê~îìêå~K sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
âìåÇÉ çÅâë™ íî™ ë®âê~ ÜìëÖêìåÇÉê âçåëí~íÉê~ë é™ íî™ çäáâ~ óíçêK 
s®äÄÉî~ê~í çëíÉçäçÖáëâí ã~íÉêá~ä Ñê™å Ää~ å∏í çÅÜ Ñáëâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáÇ Éå ~î ÜìëÖêìåÇÉêå~K
a~íÉêáåÖÉå ~î Äçéä~íëÉêå~ ëíê®ÅâÉê ëáÖ ∏îÉê ãáííÉå íáää ëäìíÉí ~î 
à®êå™äÇÉêåK

üê
NVVR

páÇ~ OPO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pâìäíìå~

s®ëíÉê™ë VUUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OPP çÑ UQV



^fp kê
NPRT

k~ãåLéä~íë
pâÉêáâÉI iáëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå mÉííÉêëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

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

cóåÇ
âÉê~ãáâ Eëî~êíÖçÇëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëI Ñ~à~åëI éçêëäáåFI â~âÉäI 
Ñä~ëâçêI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI éêÉëëÖä~ëI Ü®ëíëâçë∏ãI ëéáâI ãóåíI íÉÖÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ë~ãí Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âáåÖK

f çãê™ÇÉí Ñáååë ÑäÉê~ íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI Ää ~ Öê~îÜ∏Ö~êI 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~êK dÉåçã íáÇáÖ~êÉ ÖàçêÇ~ â~êíëíìÇáÉê 
îáëëíÉ ã~å ®îÉå ~íí ã~å âìåÇÉ Ñ∏êî®åí~ ëáÖ ~íí é™íê®ÑÑ~ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê 
iáëí~ ÄóíçãíK iáëí~ Ñáååë ëâêáÑíäáÖí ÄÉä~Öí ëÉÇ~å NQNNI Ç™ ëçã 
iÉÇÜ~ëíìãK aÉå ®äÇëí~ â~êí~å ∏îÉê iáëí~ ®ê áÑê™å NSRO çÅÜ ®ê Éå 
ÖÉçãÉíêáëâ ~îã®íåáåÖK h~êí~å ~îÄáäÇ~ê Ñ∏äà~âíäáÖÉå ÇÉå Üáëíçêáëâ~ 
ÄóíçãíÉå îáäâÉí áåíÉ ÄÉÜ∏îÉê ë~ãã~åÑ~ää~ ãÉÇ ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóJ ÉääÉê 
Ö™êÇëíçãíÉåK _ÉÄóÖÖÉäëÉå î~ê ë~ãä~Ç çÅÜ ìíÖàçêÇÉë ~î Éå ëâ~ííÉÖ™êÇ 
çÅÜ íî™ âêçåçÖ™êÇ~êK m™ ÖÉåÉê~äëí~Äëâ~êí~å Ñê™å ™ê NUPV Ñáååë áåíÉ 
ÄóíçãíÉå ãÉÇ ä®åÖêÉK
aÉå ~âíìÉää~ ëíê®Åâ~åI OOP ãI ã~ëâáå~îÄ~å~ÇÉë á çãÖ™åÖ~ê çÅÜ 
ëÅÜ~âíÄêÉÇÇÉå î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å OIU ã çÅÜ RIR ãK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ä™ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ çÅÜ Üáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK f ÇÉå 
åçêê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí Ñ~ååë Éíí MIOJMIP ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉêK i~ÖêÉí 
î~ê ã∏êâÖê™ííLëî~êí çÅÜ ÄÉëíçÇ ~î äÉêÄä~åÇ~Ç ãçK aÉí î~ê ìééÄä~åÇ~í 

üê
NVVR

páÇ~ OPQ çÑ UQV



ãÉÇ ëâ®êîëíÉåI âçäI ëçí çÅÜ äáíÉ Äê®åÇ äÉê~K jçí ÄçííÉå ~î ä~ÖêÉí ∏â~ÇÉ 
Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î âçäK hçä Ñê™å ä~ÖêÉí Ç~íÉê~ÇÉë íáää óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêK f 
∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íáçí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã íçäâ~ÇÉë ëçã 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~I ÇÉ Ñ∏êÇÉä~ÇÉ ëáÖ Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë à®ãåí ∏îÉê ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ 
çãê™ÇÉíK hçä Ñê™å Éå ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ç~íÉê~ÇÉë íáää Ñ∏êêçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉêLÑçäâî~åÇêáåÖëíáÇK aÉå Ü®ê ~åä®ÖÖåáåÖÉå ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ÇÉäîáë ~î 
Éå ÜìëÖêìåÇ Ñê™å åó~êÉ íáÇK aÉå ãçíëî~ê~ë ãÉÇ ëíçê ë~ååçäáâÜÉí ~î Éíí 
~î ÜìëÉå é™ â~êí~å Ñê™å NTUOK cóåÇÉå ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉ éêçîêìíçê 
ëçã Öê®îÇÉë á ÜìëÖêìåÇÉå î~ê Ää ~ âêáíéáéëëâ~ÑíI ëíÉåÖçÇëI óåÖêÉ 
ê∏ÇÖçÇëI â~âÉä çÅÜ Éíí ãóåí Ñê™å NUOMJí~äÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VUUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OPR çÑ UQV



^fp kê
NQRP

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí e~ÖÄ~êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_Éåí póëÉ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå âçãÄáåÉê~Ç 
ÖÉçíÉâåáëâL ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK

aÉ Ñ∏ê ~êâÉçäçÖáå ìééí~Öå~ ëâêìîÄçêêëéêçîÉêå~ îáë~ÇÉ íáääë~ãã~åë ãÉÇ 
íáÇáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ êÉëìäí~í á s®ëíê~ hóêâçÖ~í~å ~íí ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ 
íçéçÖê~Ñáå î~êáí ÄÉíóÇäáÖí Ñä~Åâ~êÉ á åçêê ®å åìî~ê~åÇÉ íçéçÖê~ÑáI 
ë~ãíáÇáÖí ëçã âìäíìêä~ÖÉê íêçäáÖíîáë Ñáååë ÄÉî~ê~ÇÉ ìåÇÉê ÇÉä~ê ~î ÇÉå 
ëóÇ∏ëíê~ íÉêê~ëëÉåK råÇÉê ÇÉå åçêÇî®ëíê~ íÉêê~ëëÉå Ñáååë íêçäáÖÉå áåÖ~ 
âìäíìêä~ÖÉê ÄÉî~ê~ÇÉI ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâóí~å äáÖÖÉê ÄÉíóÇäáÖí 
Çàìé~êÉ ®å åìî~ê~åÇÉ ë~ãíáÇáÖí ëçã ëí∏êåáåÖ~êå~ ÉÑíÉê íÉêê~ëëÉåë 
ìééÄóÖÖå~Ç çÅÜ ÇÉå á íÉêê~ëëÉå áåÄóÖÖÇ~ â®ää~êÉå Ü~ê é™îÉêâ~í éä~íëÉåK

üê
NVVR

páÇ~ OPS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OPT çÑ UQV



^fp kê
NPPT

k~ãåLéä~íë
qçêéëí™åÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
lãê™ÇÉ ãÉÇ ëâçÖëÄêìâëä®ãåáåÖ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
cçêåä®ãåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î âçäåáåÖëÖêçé~ê ëçã î~ê ãÉää~å P çÅÜ R ã á 
Çá~ãÉíÉêK aàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIP çÅÜ MIS ãK cçêãÉå á éä~å î~ê 
êìåÇ ÉääÉê çî~ä çÅÜ ÇÉ ÑäÉëí~ Öêçé~êå~ Ü~ÇÉ ãÉê ÉääÉê ãáåÇêÉ íóÇäáÖ î~ääK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d∏íäìåÇ~ PONWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

páÇ~ OPU çÑ UQV



^fp kê
NPPU

k~ãåLéä~íë
e~ãêÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
íçêéI âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI âêáíéáéçêI â~âÉäI à®êåÑ∏êÉã™äI ãóåí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
cçêåä®ãåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí Å~ PRM ãO ëíçêí çãê™ÇÉ ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉê 
çÅÜ áååÉÜ∏ää êáâäáÖí ãÉÇ ÑóåÇK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå SVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå SVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

páÇ~ OPV çÑ UQV



^fp kê
NPVR

k~ãåLéä~íë
eÉêêÉî~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
Äê®åÇ äÉê~I ëä~ÖÖI Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NVVN é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê çÅÜ `NQJ
éêçîÉê Ö~î Éå Ç~íÉêáåÖ íáää ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK
sáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë êÉëíÉê ÉÑíÉê íî™ ÜìëÖêìåÇÉê á Ñçêã ~î 
ëíçäéÜ™äK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ PRRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ OQM çÑ UQV



^fp kê
NPVQ

k~ãåLéä~íë
háä~I eÉÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÑóåÇéä~íëI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉêI à®êå™äÇÉê

cóåÇ
âî~êíë~îëä~ÖI ëä~ÖÖI ãóêã~äã

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íçêîÄêóíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖK
m™ Éå ãáåÇêÉ Ü∏àÇ á ãóêÉåë åçêê~ ®åÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëâ®êîëíÉå îáÇ 
éêçîëíáÅâ ãÉÇ ëé~ÇÉK m™ ÇÉå íáääí®åâí~ ìééä~Öëéä~íëÉåI Éå ë~åÇáÖ íÉêê~ëë 
ãÉää~å dê®ääëí~™ëÉå çÅÜ ãóêÉåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ää®ëíëä~ÖÖ Çîë ëä~ÖÖ ÉÑíÉê 
à®êåéêçÇìâíáçåI êáâäáÖí ãÉÇ ãóêã~äã ë~ãí Éíí é~ê âî~êíë~îëä~ÖK 
f~âíí~ÖÉäëÉêå~ áåÇáâÉê~ê ë~ååçäáâí íî™ Äçéä~íëÉê çÅÜ Éå 
à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íëK

üê
NVVR

páÇ~ OQN çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

háä~ NVQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NVPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

páÇ~ OQO çÑ UQV



^fp kê
NPVP

k~ãåLéä~íë
h∏éáåÖë à®êåî®Öëëí~íáçå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçÜ~å ^åìåÇ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î é~êâÉêáåÖëéä~íëÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK

f eìëÜ~ÖÉåI á ÇÉí çãê™ÇÉ ëçã áÇ~Ö ìíÖ∏ê Ä~åÖ™êÇ çÅÜ ëí~íáçåëçãê™ÇÉ 
îáÇ h∏éáåÖë à®êåî®Öëëí~íáçåI ä™Ö Ñê~ã íáää NUTMJí~äÉí Éå ëíçê Ü∏ÖI ÇÉå ë™ 
â~ää~ÇÉ qáåÖëÜ∏ÖÉåI Éå â®ää~ çÅÜ h∏éáåÖëÜìë ãÉÇÉäíáÇ~ ÄçêÖK qáää 
ëí∏êëí~ ÇÉäÉå Ñ∏êëí∏êÇÉë qáåÖëÜ∏ÖÉå çÅÜ ÄçêÖÉå Ç™ à®êåî®ÖÉå ~åä~ÇÉëK 
aÉí Ñáååë áåÇáÅáÉê é™ ~íí çãê™ÇÉí âêáåÖ qáåÖëÜ∏ÖÉå â~å Ü~ î~êáí Éå 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ Öê~îéä~íëK
aÉí Ñ∏êÉÑ~ääÉê ëçã ~íí qáåÖëÜ∏ÖÉå î~ê ~åä~ÖÇ é™ Éå å~íìêäáÖ ÖêìëJ çÅÜ 
ëíÉåâìääÉ ëçã ëâ∏í ìéé ìê ÇÉå çãÖáî~åÇÉ äÉê~å çÅÜ ë~åÇÉå á 
h∏éáåÖë™ëÉåK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ëçãI ÉåäáÖí 
ìíêÉÇ~êÉåë ÄÉÇ∏ãåáåÖI Ä∏ê Ñ∏ê~åäÉÇ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á ÇÉíí~ é~êâçãê™ÇÉK

üê
NVVR

páÇ~ OQP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NQPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ OQQ çÑ UQV



^fp kê
NQNN

k~ãåLéä~íë
s®ëíÉêë®Äó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÜìëÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
f çãê™ÇÉí ®ê íáÇáÖ~êÉ Öê~î~ê çÅÜ Öê~îÑ®äí êÉÖáëíêÉê~ÇÉI qçêé~ NNWNI NOWN 
çÅÜ NQVWNK
ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ âçããÉê ~íí 
é™îÉêâ~ë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêé~

páÇ~ OQR çÑ UQV



^fp kê
NQRO

k~ãåLéä~íë
o∏ååÄóI pâìäíìå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉI Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
sáÇ â~êíëíìÇáÉê ë~ãí ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê 
Äçéä~íëÉê á Ñçêã ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêK
f ÇÉí ~âíìÉää~ çãê™ÇÉí ®ê ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ ÑäÉê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê â®åÇ~I ë™ 
ëçã Öê~îÑ®äíI Öê~îÖêìééÉêI ê∏ëÉå çÅÜ ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~êK aÉí Ü~ê çÅâë™ 
íáÇáÖ~êÉ Öàçêíë ÑóåÇ ~î Ñ∏êÉã™ä Ç~íÉê~ÇÉ íáää óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉê çÅÜ ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pâìäíìå~

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VUUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OQS çÑ UQV



^fp kê
NOPU

k~ãåLéä~íë
^äî®åÖI dê®ëå®ë

^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 ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
à®êåÑê~ÖãÉåíI âÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î s®Ö bNULbOM ãÉää~å ^äî®åÖ çÅÜ 
dê®ëå®ë ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
d∏íäìåÇ~ PMVWN êÉÖáëíêÉê~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
ëçã ÖàçêÇÉë ~î ^êâÉçäçÖáëâçåëäìäí ^_I áåÑ∏ê éêçàÉâíÉêáåÖÉå ~î 
j®ä~êÄ~å~åK e®êîáÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Ñäáåí~îëä~Ö çÅÜ ÑÉã âî~êíë~îëä~ÖK f 
~åëäìíåáåÖ íáää d∏íäìåÇ~ PMVWN äáÖÖÉê ®îÉå Éíí ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉ ãÉÇ 
Éíí PMJí~ä ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ O ÜìëÖêìåÇÉêI d∏íäìåÇ~ OVSWNK
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìééíçÖë Ñóê~ ëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáåK råÇÉê 
éäçÖÇàìé ÉääÉê îÉÖÉí~íáçåëëâáâí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ÇáâÉå ë~ãí RJNM Ñä®Åâ~êI 
~î îáäâ~ å™Öê~ â~å Ü~ íáääÜ∏êí Éå Ü®Öå~ÇK cóåÇÉå ìíÖàçêÇÉë ~î íî™ Äáí~ê 
ê∏ÇÖçÇë çÅÜ Éíí à®êåÑê~ÖãÉåí çÅÜ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á îÉÖÉí~íáçåëëâáâí ÉääÉê 
ÇáêÉâí ìåÇÉê ÇÉíí~K ^åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ ÑóåÇ â~å ë~ååçäáâí êÉä~íÉê~ë íáää 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉçãê™ÇÉí çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ d∏íäìåÇ~ OVSWNK 
mä~íëÉåë ëí~íìë ëçã ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë âìåÇÉ áåíÉ îÉêáÑáÉê~ë ÖÉåçã ÇÉå 
ìíÑ∏êÇ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK

üê
NVVR

páÇ~ OQT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d∏íäìåÇ~ PMVWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

d∏íäìåÇ~ OVSWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

páÇ~ OQU çÑ UQV



^fp kê
NOPT

k~ãåLéä~íë
rêî~ää~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
^êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìã\

cóåÇ
âî~êíëI ë∏ãI íÉÖÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉêÖí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
qáääë~ãã~åë ãÉÇ ÇÉå ÇÉä ~î Äçéä~íëÉå ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìåÇÉê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå E^fp NOPSF ìíÖ∏ê Äçéä~íëÉå Éíí ãáåëí NPRMM ãO ëíçêí 
Äçéä~íëçãê™ÇÉK péêáÇåáåÖ ~î ëä~ÖÉå âî~êíë ®ê êÉä~íáîí ëÉíí ÖäÉëI Ñ∏êìíçã á 
ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉíK _çéä~íëÉåë ÄÉÖê®åëåáåÖ á ëóÇ∏ëí ®ê 
~êíáÑáÅáÉää çÅÜ ìíÖ∏êë ~î éä~åçãê™ÇÉíë Öê®åëK aÉå ä®Öëí äáÖÖ~åÇÉ ÇÉäÉå ~î 
éä~åçãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ Å~  QU ã∏ÜI îáäâÉí â~å ~åíóÇ~ ~íí Äçéä~íëÉå â~å 
Ç~íÉê~ë íáää ëâáÑíÉí ãÉää~å ãÉëçäáíáâìã çÅÜ åÉçäáíáâìãK

üê
NVVR

páÇ~ OQV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d∏íäìåÇ~ POQWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

páÇ~ ORM çÑ UQV



^fp kê
NOMU

k~ãåLéä~íë
e~ãêÉ

^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
_óíçãíLÖ™êÇëíçãíI Ñçëëáä ™âÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
cçêåä®ãåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉë ~î ~Öê~ê~ ä®ãåáåÖ~ê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î 
ÄóÖÖå~ÇëêÉëíÉêI ™âê~êI Ü®Öå~ÇÉêI íÉêê~ëëÉêáåÖ~êI î®Ö~ê çÅÜ Äêìåå~êK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå SUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

páÇ~ ORN çÑ UQV



^fp kê
NOPS

k~ãåLéä~íë
rêî~ää~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
^êâÉçäçÖáâçåëìäí ^_I rééë~ä~ ìåáîÉêëáíÉí

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI âçäÄçííÉå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìã\

cóåÇ
âî~êíë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉêÖí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
qáääë~ãã~åë ãÉÇ ÇÉå ÇÉä ~î Äçéä~íëÉå ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉå 
âçãéäÉííÉê~åÇÉ ìíêÉÇåáåÖÉå E^fp NOPTF ìíÖ∏ê Äçéä~íëÉå Éíí ãáåëí NPRMM 
ãO ëíçêí Äçéä~íëçãê™ÇÉK péêáÇåáåÖ ~î ëä~ÖÉå âî~êíë ®ê êÉä~íáîí ëÉíí ÖäÉëK 
cóåÇ ~î ëä~ÖÉå âî~êíë âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë á ãáåÇêÉ ®å NMB ~î 
éêçîêìíçêå~ çÅÜ ÇÉå ìåÇÉêë∏âí~ óí~å ®ê ãáåÇêÉ ®å MIRB ~î ÇÉå íçí~ä~K 
péêáÇåáåÖÉå ~î âî~êíëÉå ~åíóÇÉê Éíí êÉä~íáîí ëÉíí ÉñíÉåëáîí ìíåóííà~åÇÉ ~î 
çãê™ÇÉíK bå âçäÄçííÉå â~êíÉê~ÇÉë áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK

üê
NVVR

páÇ~ ORO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d∏íäìåÇ~ POQWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

páÇ~ ORP çÑ UQV



^fp kê
NOPR

k~ãåLéä~íë
^äî®åÖI dê®ëå®ë

^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
ãÉëçäáíáâìã

cóåÇ
âî~êíë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î bNULbOM ë~ãí ÄÉêÖí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
_çéä~íëÉå Ü~ê ìíáÑê™å Ü∏àÇ ∏îÉê Ü~îÉí çÅÜ ÑóåÇíóéÉê Ç~íÉê~íë íáää 
ãÉëçäáíáâìãK aÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î Äçéä~íëÉå ~îÖê®åë~ÇÉë Ñ∏ê ~íí ìåÇ~åí~ë 
Ñê™å Éñéäç~íÉêáåÖ Ñ∏ê ÄÉêÖí®âíÉåK _çéä~íëÉåë åçêê~ ÇÉä ÄÉê∏êë ~î 
î®Öëíê®ÅâåáåÖÉå çÅÜ ìíî®êÇÉê~ÇÉë Ñ∏ê Éíí ÉîÉåíìÉääí Äçêíí~Ö~åÇÉK
_çéä~íëÉåI îáäâÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå Å~ TO ã ∏ ÜI äáÖÖÉê é™ Éå ëî~Öí ∏ëíëäìíí~åÇÉ 
~îë~íë ãÉÇ äàìëê∏Ç ë~åÇLãçI á ÇÉå åçêê~ â~åíÉå ãÉê ÖêìëáÖ çÅÜ ëíÉåáÖK 
_çéä~íëÉå ÄÉëí™ê ~î ëí®ääîáë~ Ñ∏êÉâçãëíÉê ~î âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI ë~ãí ~î âçåÅÉåíê~íáçåÉê ~î ëä~ÖÉå âî~êíëK _çéä~íëÉåë 
ë∏Çê~ ÇÉä ~îÖê®åë~ë ÇÉäë ÖÉåçã ÑóåÇ ~î âî~êíë çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ÇÉäë 
ÖÉåçã íçéçÖê~Ñáëâ~ çÅÜ ÖÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êÜ™ää~åÇÉåK f Äçéä~íëÉåë åçêê~ ÇÉä 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëÉé~ê~í~ çãê™ÇÉå ãÉÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ ÑóåÇ Eëä~ÖÉå 
âî~êíëFI ë~ãí Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ÉåÄ~êí ëä~ÖÉå âî~êíëK f ÇÉí î®ëíê~ 
~åä®ÖÖåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë ®îÉå êÉëíÉê ÉÑíÉê Éíí âìäíìêä~ÖÉêK jÉää~å ÇÉëë~ 
~åä®ÖÖåáåÖëJ çÅÜ ÑóåÇçãê™ÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ä®ãåáåÖ~êK _çéä~íëÉå 
Ü~ê Ü®ê Éå ~îÖê®åëåáåÖ ãçí î®ëíÉê îáÇ Éå Ü∏àÇêóÖÖ çÅÜ ãçí ∏ëíÉê îáÇ Éå 
íóÇäáÖ ëäìííåáåÖëâ~åíK

üê
NVVR

páÇ~ ORQ çÑ UQV



^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖ∏êë ~î ëã™ Ü®êÇ~êI áÅâÉ ìåÇÉêë∏âí~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê 
çÅÜ ëíÉåë~ãäáåÖ~êK aÉå ëä~Öå~ âî~êíëÉå ÇçãáåÉê~ÇÉë ~î 
~îëä~ÖëÑê~ÖãÉåíI ãÉå çÅâë™ â®êåçê çÅÜ ÜÉä~ ~îëä~Ö Ñ~ååëK 
mä~ííÑçêãëíÉâåáâ ®ê ÇçãáåÉê~åÇÉK cäÉê~ âî~êíëÄáí~ê Ü~ê âìåå~í 
ë~ãã~åÑçÖ~ëK
ríáÑê™å Éå ~åí~ÖÉå ëíê~åÇÄìåÇÉåÜÉí Ä∏ê Äçéä~íëÉå î~ê~ Éå ~î ÇÉ ®äÇëí~ á 
êÉÖáçåÉå çÅÜ Ç®êáÖÉåçã î~ê~ ~îëÉî®êí áåíêÉëë~åí Ñ∏ê Ñ∏êëí™ÉäëÉå ~î 
k®êâÉë íáÇáÖ~ëíÉ áååÉî™å~êÉK qî™ NQ`Jéêçî ®ê áåä®ãå~ÇÉ Ñ∏ê ~å~äóëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d∏íäìåÇ~ POMWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

páÇ~ ORR çÑ UQV



^fp kê
NOPQ

k~ãåLéä~íë
dê~åÜ~ãã~ê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iáääÉãçê pÅÜΩíòäÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~íI ëíÉå™äÇÉê\I Äêçåë™äÇÉê\I à®êå™äÇÉê\

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®Öçãä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖÉåë åçêÇ∏ëíê~ ÇÉäI ëçã î~ê 
å®ëí~å ÜÉäí ë∏åÇÉêéä∏àÇK c∏êìíçã êÉÅÉåí~ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÇÉä 
~åä®ÖÖåáåÖ~êI ÉñÉãéÉäîáë ãáåÇêÉ Öêçé~êI ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK 
k™Öê~ ~î ÇÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê âçããÉê ~íí Ç~íÉê~ë ÖÉåçã `JNQ Ñ∏ê ~íí Ñ™ 
Éå íáÇëÄÉëí®ãåáåÖK
bÑíÉêëçã ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î ÇÉ Ñ∏êãçÇ~ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ 
âìåÇÉ ëäìíÑ∏ê~ë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåI Ñ∏êÉëä™ë áåÖ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
™íÖ®êÇÉêK

üê
NVVR

páÇ~ ORS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d∏íäìåÇ~ POOWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

páÇ~ ORT çÑ UQV



^fp kê
NOPM

k~ãåLéä~íë
bêáâëäìåÇë áåÇìëíêáçãê™ÇÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êçåÇÉääÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ NTRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ ORU çÑ UQV



^fp kê
NQVO

k~ãåLéä~íë
pîáåÖÄçäëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âçããÉê ÄÉê∏ê~ë ~î 
î®ÖÄóÖÖÉíK iáâ~ë™ îáë~ÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~íí î®ÖÉå áåíÉ âçããÉê 
ÄÉê∏ê~ ÜìëÖêìåÇÉêå~K

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

rééë~ä~ s®ëíã~åä~åÇ £ëíÉêî™ä~

páÇ~ ORV çÑ UQV



^fp kê
NQRR

k~ãåLéä~íë
_áëâçéëÄêçåI _áëâçéëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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 î~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
pÅÜ~âíÉåI íçí~äí Å~ RM ãI áååÉÜ∏ää ÉåÄ~êí Ñóääå~Çëã~ëëçêK f Éíí ëÅÜ~âí 
∏ëíÉê çã Äêçå Ñ~ååë å™Öê~ ëíÉåÄäçÅâK aÉ Ü~ê ~åí~ÖäáÖÉå  î~êáí ëóääëíÉå 
Ñ∏ê Éå ÄóÖÖå~ÇK

üê
NVVR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OSM çÑ UQV



^fp kê
NQRQ

k~ãåLéä~íë
_áëâçéëÖ~í~åI £ hóêâçÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ ë~ãí 
åÉÇë®íí~åÇÉí ~î íî™ Ö~íìÄêìåå~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
bíí ÑäÉêí~ä ãáåÇêÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê Ü~ê íáÇáÖ~êÉ ÖÉåçãÑ∏êíë á çÅÜ á 
~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉí å®êÄÉä®Öå~ âî mêçÄ~åK sáÇ íî™ 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ~ê NVTM é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ~î ÖêìåÇãìê~ê á 
ëíÉåK aÉå Éå~ ∏îÉêî~âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë á ëà®äî~ _áëâçéëÖ~í~å çÅÜ ÇÉå 
~åÇê~ Éíí íáçí~ä ã åçêê Ç®ê çã á âî açãâóêâ~åK aÉ ÖêìåÇãìê~ê ëçã 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á _áëâçéëÖ~í~å íêçë Ü®êê∏ê~ Ñê™å ÇÉå ëâçäÄóÖÖå~Ç ëçã Ñáååë 
ìíë~íí é™ ÇÉå ®äÇëí~ â®åÇ~ â~êí~å ∏îÉê s®ëíÉê™ë Ñê™å NSUUK j∏àäáÖÉå 
â~å ®îÉå ÇÉ ëíÉåãìê~ê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á âî açãâóêâ~å Ü®êê∏ê~ Ñê™å 
ëâçäÄóÖÖå~ÇÉåK
bíí Å~ OM ã ä™åÖí çÅÜ ä ã ÄêÉíí ëÅÜ~âí ìééíçÖë ãÉÇ ã~ëâáå Ñê™å 
âçêëåáåÖÉå _áëâçéëÖ~í~åL£ëíê~ hóêâçÖ~í~å çÅÜ î®ëíÉê ìíK aÉå î®ëíê~ 
ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë íáää Éíí Çàìé ~î MIUJMIV ãI î~êîáÇ êÉëíÉê ~î Éå 
íÉÖÉäâçåëíêìâíáçå çÅÜ Éå áåíáää äáÖÖ~åÇÉ ëíÉåÖêìåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f 
ëÅÜ~âíÉíë î®ëíê~ ®åÇÉ Öê®îÇÉë Éíí îáåâÉäëí®ääí Å~ U ã ä™åÖí ëÅÜ~âí íî®êë 
∏îÉê _áëâçéëÖ~í~åI î~êîáÇ óííÉêäáÖ~êÉ êÉëíÉê ~î ÖêìåÇÉå Ñêáä~ÇÉëK f ÇÉå 
î®ëíê~ ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå ëóåíÉë Ñ∏êìíçã Éíí Ñóääå~Çëä~ÖÉê çÅâë™ êÉëíÉê ~î íî™ 

üê
NVVR

páÇ~ OSN çÑ UQV



âìäíìêä~ÖÉêK dÉåçã ~íí à®ãÑ∏ê~ ÇÉå ®äÇëí~ â~êí~å ∏îÉê s®ëíÉê™ë ãÉÇ Éå 
ãçÇÉêå ëí~Çëâ~êí~ Ç®ê ëÅÜ~âíÉå î~ê ã~êâÉê~ÇÉI Ñê~ãÖáÅâ ÇÉí ~íí 
ëÅÜ~âíÉå âçããáí ~íí ëâ®ê~ ê~âí áÖÉåçã ÇÉå ëâçäÄóÖÖå~Ç ëçã é™ NSMMJ
í~äëâ~êí~å ä™Ö á ÇÉí ∏ëíê~ Ü∏êåÉí ~î âóêâçÖ™êÇÉåK eìê Ö~ãã~ä 
ÄóÖÖå~ÇÉå ®ê Ö™ê áåíÉ ~íí ë®âÉêí ë®Ö~ ãÉå ÉåäáÖí gçå~ë `~êäëíÉÉåë â~êí~ 
~åî®åÇÉë ÄóÖÖå~ÇÉå ë™ ëÉåí ëçã NSUU ëçã ëâçä~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OSO çÑ UQV



^fp kê
NOMT

k~ãåLéä~íë
^äî®åÖI dê®ëå®ë

^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
_êçííLí®âíI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìã

cóåÇ
âî~êíë Eëä~ÖÉåFI âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
Ed®ääÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI o~® Çåê QONJPVUVJNVVS E^fp NONMF çÅÜ ÇÉåå~ 
âçãéäÉííÉê~åÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖF
råÇÉê ëÉåÜ∏ëíÉå NVVR ë~ãí ëçãã~êÉå NVVS Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë Éíí çãê™ÇÉ 
ãÉÇ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ âî~êíëÄêçíí ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉI åó~ 
bNULbOM ÖÉåçã s®ëíã~åä~åÇK cçêåä®ãåáåÖÉå Ü~ÇÉ é™íê®ÑÑ~íë á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ EiìíÜ~åÇÉê çÅÜ dêìåÇÄÉêÖ pq 
VRLMPNFI Ç™ ëä~ÖÉå âî~êíë âçåëí~íÉê~íë áåîáÇ âî~êíë™Çêçê ë~ãí îáÇ 
ÑêáäáÖÖ~åÇÉ ãçê®åâî~êíëÄäçÅâ é™ ÑäÉê~ ëí®ääÉå áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 
aÉå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ëçã ìíÑ∏êÇÉë NVVR îáë~ÇÉ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖÉå î~ê 
ÄÉíóÇäáÖí ãÉê çãÑ~íí~åÇÉ ®å îá âìåå~í ~å~I îáäâÉí Ñ∏ê~åäÉÇÇÉ Éå 
âçãéäÉííÉê~åÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ å®ëíÑ∏äà~åÇÉ ëçãã~êK ^ÖåÉí~ 
pÅÜáÉêÄÉÅâ çÅÜ oçÖÉê bÇÉåãç î~ê éêçàÉâíäÉÇ~êÉ çÅÜ ~åëî~êáÖ~ îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~K c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí â~ê~âí®êáëÉê~ë ~î 
ÄÉêÖáÖ ëâçÖëã~êâ ãÉÇ áåëéê®åÖÇ~ â®êêã~êâÉê çÅÜ ãçëë~êK _ÉêÖÉåI Ç®ê 
^êÄçÖ~ ëçÅâÉå TMWN é™íê®ÑÑ~íëI ®ê ãóÅâÉí êáâ~ é™ å~íìêäáÖí 
Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ âî~êíëI ë™î®ä á Ñçêã ~î ãçê®åÄäçÅâ ãÉÇ ëíçê~ ~åÇÉä~ê 
âî~êíëI ëçã âî~êíë™Çêçê á ÄÉêÖÉíK
aÉå Ñ∏êìåÇÉêë∏âí~ óí~åI íçí~äí NT MMM ãOI äáÖÖÉê é™ Éå Ü∏àÇéä~í™ ãÉÇ 

üê
NVVR

páÇ~ OSP çÑ UQV



ÄÉêÖ á Ç~ÖÉå ëçã ÉñéçåÉê~ê ãçí ëóÇ∏ëíK ví~å çãÑ~íí~ê ®îÉå îáëë~ 
î™íã~êâëé~êíáÉêK qçí~äí ìééíçÖë NO ã~ëâáåëÅÜ~âí ~î î~êáÉê~åÇÉ ëíçêäÉâI 
íáää Éå ë~ãã~åä~ÖÇ óí~ ~î ÇêóÖí NMMM ãOK f ëÉñ ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë  
âî~êíëÄêçííI Çîë ™Çêçê ÉääÉê ÄäçÅâ îáäâ~ ÄÉ~êÄÉí~íë Ñ∏ê ~íí ìíîáåå~ âî~êíëK 
qçí~äí êÉÖáëíêÉê~ÇÉ îá åáç âî~êíëÄêçííI î~ê~î íêÉ ìíÖàçêÇÉë ~î ™Çêçê á 
ÄÉêÖK bå ~î ÇÉëë~ E^ SUUF î~ê ë®êëâáäí á∏ÖçåÑ~ää~åÇÉ ãÉÇ êáâäáÖ~ 
ã®åÖÇÉêI ë™î®ä ëä~ÖÉå ëçã Ñêçëíëéê®åÖÇ âî~êíë ëçã ä™Ö âêáåÖ ™ÇÉêå é™I 
îáäâÉå çÅâë™ íóÇäáÖ~ ëä~Öã®êâÉå ëóåíÉëK aÉ ~åÇê~ ÄêçííÉå ìíÖàçêÇÉë ~î 
âî~êíëêáâ~ ãçê®åÄäçÅâ îáäâ~ ìíåóííà~íë Ñ∏ê ~íí ìíîáåå~ âî~êíëK ûîÉå 
âêáåÖ ÇÉëë~ ä™Ö ~åÜçéåáåÖ~ê ~î ëä~ÖÉå çÅÜ Ñêçëíëéê®åÖÇ âî~êíëK f Éíí ~î 
ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éíí âî~êíëáíÄäçÅâ E^QQPF îáäâÉí Ñ∏êÉÑ~ääÉê î~ê~ 
ÄÉ~êÄÉí~íK qî™ ëÅÜ~âí ESPSI TPQF ìééíçÖë é™ Éå Ñä~ÅâI ëóÇî®åÇ óí~ ëçã 
ëâóÇÇ~ÇÉë ~î Éå ÄÉêÖêóÖÖ á åçêêK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëä~ÖÉå âî~êíë ~î 
î~êáÉê~åÇÉ âî~äáí¨ ë~ãí âêìâëâ®êîçêI ë™î®ä ÇÉâçêÉê~ÇÉ ëçã 
çÇÉâçêÉê~ÇÉK hêìâëâ®êîçêå~ î~ê ë~ãíäáÖ~ ~î Éíí Ñ~ëí ÖçÇë ãÉÇ ÇÉâçêÉê á 
Ñçêã ~î âêóëëI îáåâä~êI äáåàÉê çÅÜ ëíêÉÅâ ìíÑ∏êí ãÉÇ ÉåâÉäí çÅÜ í~åÇ~í 
êÉÇëâ~é ë~ãí áåíêóÅâí~ Öêçé~ê çÅÜ éêáÅâ~êK bå ë~ãäáåÖ âêìâëâ®êîçê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éå ã∏àäáÖ ~åä®ÖÖåáåÖ EcOVNFK bå ë~ãäáåÖ ëâ®êîëíÉåI ëçã 
ã∏àäáÖÉå â~å ìíÖ∏ê~ Éå ~åä®ÖÖåáåÖ åçíÉê~ÇÉë ®îÉå á ÇÉí kl Ü∏êåÉí ~î 
êìí~ oSSMK
f ÇÉí ëÅÜ~âí ëçã ìééíçÖë á ÇÉå äáää~ ãçëëÉå áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
Ñ~åå îáI Ñ∏êìíçã Éíí Ñ™í~ä Äáí~ê ëä~ÖÉå âî~êíëI ®îÉå Éå ë~ãäáåÖ ÜìÖÖëé™å 
~î íê®K f î™íã~êâÉêå~ áåçã çãê™ÇÉí ìééíçÖë éêçîÄçêêâ®êåçê Ñ∏ê ~íí 
ìíî®êÇÉê~ ã∏àäáÖÜÉíÉêå~ íáää âî~êí®êÖÉçäçÖáëâ~ ëíìÇáÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää 
Ñçêåä®ãåáåÖÉåK bå ëÉêáÉ ÑçëÑ~íéêçîÉê íçÖë çÅâë™ Ñ∏ê ~íí âìåå~ ÄÉÇ∏ã~ 
ã∏àäáÖ~ ÑçëÑ~íî~êá~íáçåÉê áåçã óíçêå~I ëçã Éíí íÉÅâÉå é™ çäáâ~ 
ìíåóííà~åÇÉáåíÉåëáíÉíK fåçã ê~ãÉå Ñ∏ê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖàçêÇÉë ®îÉå 
Éå ÄÉÖê®åë~Ç áåîÉåíÉêáåÖ ~î âî~êíëÑ∏êÉâçãëíÉê áåçã Å~ NMM ãÉíÉêë 
ê~ÇáÉ Ñê™å ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå TMWNK qçí~äí é™íê®ÑÑ~ÇÉë NT Ñ∏êÉâçãëíÉêI î~ê~î 
íî™ á ÄäçÅâ ãÉÇ~å ∏îêáÖ~ NR ÄÉëíçÇ ~î âî~êíë™Çêçê á ÄÉêÖÉíK cÉã ~î ÇÉ 
NT ÑóåÇáÖÜÉíÉêå~I ~ää~ âî~êíë™ÇêçêI ìééÑ~íí~ÇÉë î~ê~ ÄÉ~êÄÉí~ÇÉK
aÉí ®ê íêçäáÖí ~íí ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ â~å Ç~íÉê~ë íáää íáÇáÖ 
ÖêçéâÉê~ãáëâ íáÇI Ñê®ãëí ãÉÇ ìíÖ™åÖëéìåâí Ñê™å ÑóåÇÉå ~î ÇÉâçêÉê~Ç 
âÉê~ãáâK sáÇ ÇÉåå~ íáÇ Ü~ê ë~ååçäáâí Ü~îÉí ëí™íí âêáåÖ PMJPR ã ∏ Ü çÅÜ 
óííÉêäáÖ~êÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê â~å Ç™ Ñ∏êî®åí~ë é™ ä®ãéäáÖ~ éä~íëÉê 
å®êãêÉ ÇÉå Ç™íáÇ~ ëíê~åÇÉåK bå áåÇáâ~íáçå çã ÇÉíí~ ÉêÜ∏ääë ÖÉåçã 
ÑóåÇÉí ~î ëä~ÖÉå âî~êíë á íî™ ~î éêçîêìíçêå~ ë∏ÇÉê çã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå TMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

páÇ~ OSQ çÑ UQV



^fp kê
NQRN

k~ãåLéä~íë
eçêêëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI â~äâìÖåëêìáåI ÑóåÇéä~íëI íà®êÇ~äI âçäÄçííÉåI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìãI ãÉëçäáíáâìãI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âî~êíë~îëä~ÖI âÉê~ãáâ EÑ∏êÜáëíçêáëâFI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖÉ çÅÜ áåÇìëíêá ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ ~êâáîëíìÇáÉêI Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖ çÅÜ ë∏âëÅÜ~âíK 
fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ Éå â~äâìÖåëêìáå çÅÜ 
ÑóåÇéä~íë Ñ∏ê ëä~ÖÖ Es®ëíÉêä∏îëí~ OMTWNJOF çÅÜ íî™ Äçéä~íëÉê 
Es®ëíÉêä∏îëí~ NMSWN çÅÜ ONNWNF â®åÇ~K
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á ™âÉêã~êâ 
ãÉää~å ÇÉ Ä™Ç~ íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Äçéä~íëÉêå~K f ëâçÖëã~êâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éíí ÑäÉêí~ä âçäÄçííå~êI Éå âçä~êâçà~I Éå íà®êÇ~äI Éíí é~ê ãáåÇêÉ ëíÉåÄêçíí 
çÅÜ Éå ÉîÉåíìÉää ëíÉåë®ííåáåÖK

üê
NVVR

páÇ~ OSR çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉêä∏îëí~ NMSWN rééë~ä~ rééä~åÇ s®ëíÉêä∏îëí~

s®ëíÉêä∏îëí~ OMTWN rééë~ä~ rééä~åÇ s®ëíÉêä∏îëí~

s®ëíÉêä∏îëí~ OMTWO rééë~ä~ rééä~åÇ s®ëíÉêä∏îëí~

s®ëíÉêä∏îëí~ ONNWN rééë~ä~ rééä~åÇ s®ëíÉêä∏îëí~

s®ëíÉêä∏îëí~ PPSWN rééë~ä~ rééä~åÇ s®ëíÉêä∏îëí~

s®ëíÉêä∏îëí~ PPNWN rééë~ä~ rééä~åÇ s®ëíÉêä∏îëí~

s®ëíÉêä∏îëí~ PPOWN rééë~ä~ rééä~åÇ s®ëíÉêä∏îëí~

s®ëíÉêä∏îëí~ PPPWN rééë~ä~ rééä~åÇ s®ëíÉêä∏îëí~

s®ëíÉêä∏îëí~ PPQWN rééë~ä~ rééä~åÇ s®ëíÉêä∏îëí~

s®ëíÉêä∏îëí~ PPRWN rééë~ä~ rééä~åÇ s®ëíÉêä∏îëí~

páÇ~ OSS çÑ UQV



^fp kê
NOPN

k~ãåLéä~íë
aáåÖíìå~ häçÅâ~êÉÖ™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ pîÉÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI ëâ™äÖêçé~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉêI ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äí 
çÅÜ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖK
lãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí Å~ RM ã î®ëíÉê çã aáåÖíìå~ âóêâ~ çÅÜ íáääÜ∏ê ÉåäáÖí 
®äÇêÉ â~êíçê aáåÖíìå~ âóêâÄó çÅÜ âäçÅâ~êÉÖ™êÇK bÑíÉê ëíìÇáÉê ~î ®äÇêÉ 
â~êíçê çÅÜ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ âìåÇÉ ÜìëâêçééÉå éä~ÅÉê~ë á Éíí åóíí ä®ÖÉ 
ë™ ~íí ãáåÇêÉ êáëâ Ñ∏ê Ñçêåä®ãåáåÖ Ñ∏êÉä™ÖK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå âìåÇÉ 
ÉåÇ~ëí êÉÅÉåí~ ä~ÖÉê çÅÜ âê~ÑíáÖí ëí∏êÇ~ çÅÜ çãê∏êÇ~ ÄóÖÖå~Çëä~ÖÉê 
âçåëí~íÉê~ë áåçã Éå íáÇáÖ~êÉ ~îëÅÜ~âí~Ç éä~í™K bå ëíÉåëíê®åÖ áåã®ííÉë 
ìí~åÑ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖëÖê®åëÉåK

üê
NVVS

páÇ~ OST çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ NMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ NNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ NNWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ OSU çÑ UQV



^fp kê
NPVU

k~ãåLéä~íë
üëÉåI läîëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ pîÉÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äíI Äçéä~íëI Öê~îI Ü®êÇI íçêéI î®ÖÜ™ääåáåÖëëíÉåI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
eÉä~ ÇÉí íáääí®åâí~ ÖçäÑÄ~åÉçãê™ÇÉíI áåâäìëáîÉ å~íìêJ çÅÜ é~êâóíçê 
ìééÖ™ê íáää Éå óí~ ~î Å~ TU Ü~K aÉå ~êÉ~äI ëçã ÄÉê®âå~ë çãÑ~íí~ 
Éñéäç~íÉêáåÖ á Ñçêã ~î ìíëä~Öëéä~íëÉêI Ä~åçê ÉíÅ çãÑ~íí~ê Å~ SM Ü~K f 
ìíêÉÇåáåÖÉå Ü~ê áåÖ™ííW â~êíL~êâáîëíìÇáÉêI ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äí çÅÜ 
Çê~ÖåáåÖ ~î ë∏âëÅÜ~âíK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ê Éå ä®åÖÇ ~î Å~ NIOJNIS 
âã çÅÜ Éå ÄêÉÇÇ ~î Å~ OTMJTMM ã EksJp£F ãÉÇ ÇÉå ∏ëíê~ â~åíÉå 
ìíãÉÇ hçäÄ®Åâë™åK f çãê™ÇÉíë ks ÇÉä Ñáååë Éå î™íã~êâI ëçã ëâ~ää 
ÄÉî~ê~ëK aÉå óí~ ãÉÇ ÄÉÑáåíäáÖ áÇêçííëéä~íë çÅÜ êÉëí~ìê~åÖê∏êÉäëÉ á ÇÉå 
Ö~ãä~ âî~êåÄóÖÖå~ÇÉå s®ëíÉêâî~êåI ëçã äáÖÖÉê ë∏ÇÉê çã áåÑ~êíëî®ÖÉå 
íáää j∏äåíçêéI ëâ~ää ÉåäáÖí éä~åÉêáåÖÉå áåíÉ óííÉêäáÖ~êÉ Éñéäç~íÉê~ëK
eáëíçêáëâ~ â~êí∏îÉêä®ÖÖ ìééê®íí~ÇÉë ∏îÉê çãê™ÇÉíI î~êîáÇ Ñóê~ ä®ÖÉå Ñ∏ê 
íçêé ÄÉëí®ãÇÉë Ñ∏êìíçã ÄóíçãíÉå s®ëíÉêâî~êåK sáÇ 
ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå âìåÇÉ ã∏àäáÖ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê Äçéä~íëóíçê ã~êâÉê~ë 
ÄÉêçÉåÇÉ ~î áåÇáâ~íáçåÉê ëçã î®äîÇ~ íÉêê®åÖä®ÖÉå á ™âÉêã~êâ J îáäâ~ 
Ñê®ãëí Ñ∏êÉâçã ãÉää~å ÇÉå Ñ Ç ™ëÉå çÅÜ hçäÄ®Åâë™å J çÅÜ êáâäáÖí 
Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ ëâ~êéâ~åíáÖ ëíÉå ë~ãí ä®ÖÉå á Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ íáää íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âí~ Öê~îÑ®äí ÄÉä®Öå~ é™ ™ëÉåK p∏âëÅÜ~âíÉå ÇêçÖë îáÇ áåÇáâÉê~ÇÉ 

üê
NVVS

páÇ~ OSV çÑ UQV



Äçéä~íëä®ÖÉåI ë~ãã~åä~Öí SQM ä∏éëÅÜ~âíãÉíÉêK
pÉñ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñáååë êÉÖáëíêÉê~ÇÉ áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI î~ê~î 
Ñóê~ ®ê Äçêíí~Öå~ çÅÜ ìåÇÉêë∏âí~K aÉí ®ê ëíçê~ Öê~îÑ®äí é™ ™ëâê∏åÉí çÅÜ 
á â~åíÉå ~î ™ëÉåI ëçã Ç~íÉê~íë íáää óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêJêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK 
aÉ íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ Ö~î áåíêÉëë~åí~ êÉëìäí~í ÄÉíê®ÑÑ~åÇÉ 
Öê~î∏îÉêÄóÖÖå~ÇÉêI áåêÉ Öê~îâçåëíêìâíáçåÉê çÅÜ ÑóåÇÇ~íÉêáåÖ~êK _™ÇÉ 
ìêåÉÄê~åÇÖêçé~ê çÅÜ Çàìéí åÉÇÖê®îÇ~ çÄê®åÇ~ ëâÉäÉííÖê~î~êI çÑí~ 
ã~êâÉê~ÇÉ ãÉÇ êÉëí~ ëíÉå~êI Ñáååë êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉK
bÑíÉê ë∏âëÅÜ~âíëÇê~ÖåáåÖÉå âìåÇÉ íêÉ óíçê ãÉÇ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê çÅÜ 
Ñçêåä®ãåáåÖëáåÇáâ~íáçåÉê âçåëí~íÉê~ëI îáäâ~ Ä∏ê Ñ∏êìåÇÉêë∏â~ë îáÇ Éå 
ÉîÉåíìÉää Éñéäç~íÉêáåÖW aÉí ®ê íî™ óíçê ãÉää~å ÇÉå Ñ Ç ™ëÉå çÅÜ 
hçäÄ®Åâë™åW ÇÉå Éå~ á ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë k ®åÇÉ ìíãÉÇ Éå ä®åÖÇ 
~î OSM ã çÅÜ ÄêÉÇÇ ~î PMJRM ã EksJp£F çÅÜ ÇÉå ~åÇê~ ãÉää~å 
hçäÄ®Åâ NVMWNJNVNWN çÅÜ ™åI Å~ NRMñRMJNMM ã ëíçê EkJpFK aÉå íêÉÇàÉ 
óí~å Ñáååë á ~åëäìíåáåÖ íáää hçäÄ®Åâ OPSWN çãÉÇÉäÄ~êí áåíáää Ñ∏êÉ ÇÉíí~ 
™ëâ~åíÉå çÅÜ ìééÖ™ê íáää Å~ NMMñQM ã EksJp£FK hìäíìêä~ÖÉêI ë~ååçäáâí 
Ä™ÇÉ Ñê™å Ñ∏êÜáëíçêáëâ çÅÜ ëÉå íáÇ Ñ~ååë á kK aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë å™Öê~ 
Ü®êÇ~êI Éíí ÑäÉêí~ä ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI ëçíÑä®Åâ~ê çÅÜ âçäÑäáëÑ∏êÉâçãëíÉêK 
p~ååçäáâ~ ëíçäéÜ™ä á ê∏ÇÄê®åÇ ë~åÇ Ñê~ãêÉåë~ÇÉë á ÇÉå k ÇÉäÉå 
íáääî~ê~íçÖë çÄê®åÇ~ Ñ™ÖÉäÄÉå îáÇ ëáÇ~å ~î Éå Ü®êÇ çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK 
aÉí ®ê çâä~êí çã ÇÉå íêÉÇàÉ óí~å áåíáää hçäÄ®Åâ OPSWN áåÇáâÉê~ê Öê~î~ê 
ÉääÉê Äçéä~íë ÉääÉê ®ê êÉëíÉê ~î ÉííI ÉåäáÖí ÇÉí ®äÇêÉ â~êíã~íÉêá~äÉí 
âçåëí~íÉê~í ëÉåíáÇ~ íçêéK
m™ áãéÉÇáãÉåíÉåI ëçã ÉåäáÖí éä~åÉêå~ áåíÉ âçããÉê ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î 
Éñéäç~íÉêáåÖI îáÇ hçäÄ®Åâ OUVWO çÅÜ îáÇ s®ëíÉêâî~êåë âî~êî~ê~åÇÉ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ åçêê çã î®ÖÉå íáää j∏äåíçêé çÅÜ ëçã ÉåäáÖí ÇÉí ®äÇêÉ 
â~êíã~íÉêá~äÉí Ü~ê ®äÇêÉ Äóíçãíëä®ÖÉáåÇáâ~íáçåÉêI ÇêçÖë áåÖ~ ë∏âëÅÜ~âíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ NVMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ NVNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ OQVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ ORMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ OPSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ ORSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ OUMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ OUMWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ OUMWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ NVOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ OUVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ OTM çÑ UQV



^fp kê
NPVT

k~ãåLéä~íë
j~äã~ éê®ëíÖ™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå åó Ü∏Öëé®ååáåÖëäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Ñóê~ ëíçäéä®ÖÉå îáÇ îáäâ~ ÇÉí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~íë áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~âíáîáíÉíÉêK p~ãíäáÖ~ 
ÄÉê∏êÇ~ ëíçäéä®ÖÉå äáÖÖÉê áåíáää íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~êK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ∏ééå~ÇÉë ëÅÜ~âí ãÉÇ Üà®äé ~î íê~âíçêÖê®î~êÉ áåçã 
Éñéäç~íÉêáåÖëóíçêå~K
aÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëçã Ñ∏ê~åäÉÇÉê óííÉêäáÖ~êÉ 
~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëóíçêå~K

üê
NVVS

páÇ~ OTN çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ PSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ RNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

hçäëî~ NQUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NQUWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NQUWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NQUWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NQVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NQVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ OTO çÑ UQV



^fp kê
NQVP

k~ãåLéä~íë
iáåÇëÄêç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë ÇÉäë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ é™ éä~íëÉå 
Ñ∏ê ÇÉå Ñê™å Éå NTMMJí~äëâ~êí~ â®åÇ~ iáåÇëÄêç âêçÖK E£ëíÉêî™ä~ NUNWNFI 
ÇÉäë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ áåçã Éíí çãê™ÇÉ Ç®ê ÇÉí ÉåäáÖí ìééÖáÑí 
ëâ~ää Ñáåå~ë íî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î iáåÇëÄêç âêçÖ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éå ëóåäáÖI Å~ 
U ñ NM ã ëíçê ëóääëíÉåÖêìåÇK jáåÇêÉ éêçîëÅÜ~âí Öê®îÇÉë á çÅÜ ìí~åÑ∏ê 
ëóääëíÉåÖêìåÇÉåK fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ~åÇê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ 
âçåëí~íÉê~ëK
sáÇ äçâ~äÉå Ñ∏ê ÇÉ ÉîÉåíìÉää~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ ìééíçÖë U éêçîëÅÜ~âíK
fåÖ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK
f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã Éå ãáåÇêÉ óí~ ã∏êâÑ®êÖ~ÇÉ ä~ÖÉê ãÉÇ 
âçäëí®åâK

üê
NVVS

páÇ~ OTP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£ëíÉêî™ä~ NUNWN rééë~ä~ rééä~åÇ £ëíÉêî™ä~

páÇ~ OTQ çÑ UQV



^fp kê
NPVS

k~ãåLéä~íë
h~ëíÉå~I pâçÑíÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î âê~ÑíäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå âçãéäÉííÉê~åÇÉ ìíêÉÇåáåÖK
bå êìåÇ ëíÉåë®ííåáåÖI Å~ RIM ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ MIP ã Ü∏ÖK fåíáää ÇÉå 
äáÖÖÉê Éå ÖêçéI Å~ PIM ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ MISM ã ÇàìéK k®êãëí~ o^û åê 
®ê hçäëî~ NQVWNK
m™ éä~íëÉå Ñ∏ê ëíçäéä®ÖÉ NSR é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ á Ñçêã ~î 
Éå êÉâí~åÖìä®ê Ñ∏êÜ∏àåáåÖ Å~ NN ñ U ãK qçêéÉí Ñáååë ãÉÇ é™ â~êí~å ∏îÉê 
ä~Ö~ ëâáÑíÉí NUQSK m™ ÇÉí Éâçåçãáëâ~ â~êíÄä~ÇÉí NVMT ®ê ÇÉí Äçêí~K fåíáää 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖÉå Ñáååë Éå ÖêçéI Å~ PIM ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ MIP ã ÇàìéK 
k®êãëí~ o^ûJåìããÉê ®ê hçäëî~ OVOWNK

üê
NVVS

páÇ~ OTR çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NQVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ OTS çÑ UQV



^fp kê
NQSQ

k~ãåLéä~íë
açãâóêâçÉëéä~å~ÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ
ÖàìíÑçêã~êI âÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëFI ëéáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí î~ê ëí∏êí ~î íáÇáÖ~êÉ ëÅÜ~âíåáåÖ~êI ãÉå áåí~âí~ 
âìäíìêä~ÖÉê Ñ~ååë á Éíí ãáåÇêÉ é~êíáK i~ÖêÉå áååÉÜ∏ää ãóÅâÉí âçä çÅÜ 
Äáí~ê ~î ÖàìíÑçêã~ê ~î Äê®åÇ äÉê~K dàìíÑçêã~êå~ Ü~ê ~åî®åíë îáÇ 
ÖêóíÖàìíåáåÖI ÉîÉåíìÉääí çÅâë™ âäçÅâÖàìíåáåÖK
sÉêâëí~Çëä®ãåáåÖ~êå~ ä™Ö é™ pâçäëíìîìÖ®êÇÉí ëíê~ñ ìí~åÑ∏ê ÇÉå 
ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ãÉå áåå~åÑ∏ê ëí~ÇëÇáâÉíK dàìíÉêáä®ãåáåÖ~êå~ ®ê 
éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ÇÉ íáää ëÉåãÉÇÉäíáÇK råÇÉê NSMMJí~äÉí Ñ~ååë Ñê®ãëí 
â™äÖ™êÇ~ê á çãê™ÇÉíK båäáÖí ëâêáÑíäáÖ~ â®ääçê Ñê™å NSMMJNTMMJí~ä Ñ~ååë 
áåÖÉå Öàìí~êÉ ÉääÉê îÉêâëí~Ç á çãê™ÇÉíK
sÉêâëí~ÇÉå Ä∏ê Ü~ Ü~Ñí ~åâåóíåáåÖ íáää Ççãâóêâ~åK aÉå ä™Ö é™ 
Ççãâóêâ~åë ã~êâ çÅÜ ë™ å®ê~ ëçã ÇÉí î~ê ã∏àäáÖí ãÉÇ í~åâÉ é™ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉåK råÇÉê ëÉåãÉÇÉäíáÇI ë®êëâáäí ìåÇÉê NQMMJí~äÉíI ìíÑ∏êÇÉë 
çãÑ~íí~åÇÉ çãÄóÖÖå~Çë~êÄÉíÉå é™ Ççãâóêâ~åK

üê
NVVS

páÇ~ OTT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OTU çÑ UQV



^fp kê
NQRS

k~ãåLéä~íë
sÉÇÄçI bêáâëÄçêÖI s®ëíê~ pàìâÜìëÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ pîÉÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉI ëíÉåëíê®åÖI ÜìëÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK

f ìíêÉÇåáåÖÉå áåÖáÅâ â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉêI ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ çÅÜ 
ë∏âëÅÜ~âíëÇê~ÖåáåÖK ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ íêÉ ëÉé~ê~í~ óíçê ëçã î~ê Å~ Q 
Ü~I NP Ü~ çÅÜ PM Ü~ ëíçê~K
sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ìíêÉÇåáåÖÉåë î®ëíê~ ÇÉäI é™ 
ãçê®åáãéÉÇáãÉåí á ìíâ~åíÉå ~î ëâçÖëã~êâÉåI íêÉ íáÇáÖ~êÉ Éà â®åÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉëë~ ìíÖàçêÇÉë ~î Éå OR ã ä™åÖ ëíÉåëíê®åÖI Éå ëíÉåÑóääÇ 
Öêçé çÅÜ Éå ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖK
sáÇ ë∏âëÅÜ~âíëÇê~ÖåáåÖÉå áåçã ÇÉ íêÉ çãê™ÇÉå~ âìåÇÉ áåÖ~ ëé™ê ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á~âíí~ë á ëÅÜ~âíÉåK f ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë ëóÇî®ëíê~ êÉëéK 
ëóÇ∏ëíê~ ìíâ~åí äáÖÖÉê ÇçÅâ ÇÉ åóìééí®Åâí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ âî~ê çÅÜ 
çãê™ÇÉí ®ê Ç®êãÉÇ áåíÉ ÜÉäí Ñêáíí Ñ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖK

üê
NVVS

páÇ~ OTV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NNTWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NNQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMRTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë PMSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMRVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OUM çÑ UQV



^fp kê
NQRT

k~ãåLéä~íë
g®êåî®Öëëí~íáçåÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉå~ cäçÇáå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ
Ñ∏åëíÉêÖä~ëI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ëí~íáçåëÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖK
qçí~äí Öê®îÇÉë NP ëÅÜ~âí åÉÇ íáää çê∏êÇ ã~êâK ^î ÇÉëë~ Öê®îÇÉë NN åçêê 
çã ÄÉÑáåíäáÖ~ à®êåî®Öëëé™ê á çãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉí éä~åÉê~ÇÉ ëí~íáçåëÜìëÉí çÅÜ 
íî™ ëíóÅâÉå ë∏ÇÉê çã ëé™êÉå Ç®ê íê~ééÜìëÉí éä~åÉê~ÇÉëK
fåÖ~ ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë åçêê çã ëé™êÉåK f ÇÉ ë∏Çê~ 
ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí å~íìêäáÖí äÉêä~ÖÉê ëçã áååÉÜ∏ää î®ñíÇÉä~ê çÅÜ 
ëçã â~å ìíÖ∏ê~ Éå ®äÇêÉ ëíê~åÇòçåK m™ ä~ÖêÉí ä™Ö Éå ëíçÅâ çÅÜ éä~åâçêK

üê
NVVS

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OUN çÑ UQV



^fp kê
NQRU

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí d~ÇI pâçäÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçå~ë oçë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇ\I åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
cóê~ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë á ÄÉÑáåíäáÖ~ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK hìäíìêä~ÖêÉí  ~î çîáëë 
Ç~íÉêáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éíí ëÅÜ~âíK fåÖ~ ÑóåÇ ÉääÉê âçåëíêìâíáçåÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
NVVS

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OUO çÑ UQV



^fp kê
NQRV

k~ãåLéä~íë
h∏éã~åÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçå~ë oçëI iÉå~ cäçÇáå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇ\I åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI âêáíéáéçê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
pàì ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë á ÄÉÑáåíäáÖ äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~K hìäíìêä~ÖÉê 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á ëÉâíáçå  á ÑÉã ~î ëÅÜ~âíÉåK _ä~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î 
ëíÉåÜìë çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê ~î íê®K

üê
NVVS

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OUP çÑ UQV



^fp kê
NQSM

k~ãåLéä~íë
h®ääÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçå~ë oçëI rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëF Ü®ëíëâç

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêâóä~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
pÅÜ~âíÉíI ëçã î~ê RS ã ä™åÖíI Öê®îÇÉë ãÉÇ ã~ëâáåK f ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå 
ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éå Å~ QIR ã ä™åÖ ëÉâíáçå ãÉÇ âìäíìêä~ÖÉêK c∏ê ∏îêáÖí 
áååÉÜ∏ää ëÅÜ~âíÉí ÉåÇ~ëí Ñóääå~Çëã~ëëçêK

üê
NVVS

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OUQ çÑ UQV



^fp kê
NQSN

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí eáäÇÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëI Ñ~à~åëFI â~âÉäI âêáíéáéçêI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI 
óñ~ çÅÜ âåáî~ê ~î
à®êåI Ü~åâ ~î íê®

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK

hî~êíÉêÉí ÄÉÄóÖÖÇÉë íêçäáÖÉå áåíÉ Ñ∏êê®å ìåÇÉê NSMMJí~äÉí çÅÜ ä™Ö 
ìí~åÑ∏ê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉåK a®êÉãçí Ñ~ååë ã∏àäáÖÜÉíÉå ~íí ÇÉí 
ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇëÇáâÉí Ñ~ååë á çãê™ÇÉíK
s®ëíÉê™ë ëí~ÇëÇáâÉ å®ãåë Ñ∏êëí~ Ö™åÖÉå á Éíí ë~äìÄêÉî ÇÉå PM ã~à NPRPK 
oáÇÇ~êÉå káäë qìêÉëëçå E_áÉäâÉF ë™äÇÉ àçêÇ çÅÜ Ö™êÇ~ê Ñ∏ê QMM ã~êâ 
ëîÉåëâ~ éÉååáåÖ~ê íáää î®ëíÉê™ëÄçêÖ~êÉå e~êíÉâÉ cçêÉåÜçäíK f ÇÉí é™ ä~íáå 
ëâêáîå~ ÄêÉîÉí å®ãåë ?Ñçëë~?I ëçã ®ê äáâíóÇáÖí ãÉÇ Öê~î ÉääÉê ÇáâÉK f 
â∏éÉí áåÖáÅâ Ää~åÇ ~åå~í Éå ™âÉê ãÉää~å ÇáâÉí EÑçëë~F ëçã Öê®åë~ÇÉ íáää 
s®ëíÉê™ë ëí~Çë ∏ëíê~ ëáÇ~ çÅÜ qçãÄçÄ®Åâ ë~ãí Ç®êáåíáää Éå ™âÉê çÅÜ Éå 
®åÖ ëçã â~ää~ë h®êäáåÖÜçäãÉåK qçãÄçÄ®Åâ ~åëÉë áÇÉåíáëâ ãÉÇ ÇÉå 
åìî~ê~åÇÉ qìåÄóÄ®ÅâÉåK h®êäáåÖÜçäãÉå ä™Ö ãÉää~å ëí~ÇëÇáâÉí çÅÜ 
Ä®ÅâÉå ∏ëíÉê çã ëí~ÇÉåK j~å Ü~ê ~åí~Öáí ~íí ÇáâÉí Ö™íí á ÉääÉê á å®êÜÉíÉå 
~î åìî~ê~åÇÉ rí~åÄóÖ~í~åI ëçã Öê®åë~ê íáää âî~êíÉêÉí eáäÇÉ á åçêÇ∏ëíK 
pí~ÇëÇáâÉí çãå®ãåë ÑäÉê~ Ö™åÖÉå ìåÇÉê NPMMJ çÅÜ NQMMJí~äÉåK aÉå 
î~åäáÖ~ëíÉ ÄÉíÉÅâåáåÖÉå ®ê ÖêçéI Çîë ÇáâÉ ÉääÉê ê®åå~K üê NRQP í~ä~ë á 
dìëí~Ñ ÇÉå Ñ∏êëíÉë êÉÖáëíê~íìê çã ?dê~ÑïÉåë ìééâ~ëíåáåÖ?K

üê
NVVS

páÇ~ OUR çÑ UQV



lãê™ÇÉíI ëçã ÄÉÄóÖÖÇÉë ìåÇÉê NSMMJí~äÉíI â~ää~ÇÉë rí~åÄó ÉääÉê 
ríçãÄóK aÉí Ö~î çÅâë™ å~ãå ™í rí~åÄóÖ~í~åK m™ ÇÉå ®äÇëí~ â~êí~å Ñê™å 
™ê NSUU ìíÖ∏ê íçãíÉêå~ ìíãÉÇ Ö~í~åë åçêÇ∏ëíê~ ëáÇ~ Öê®åëÉå ãçí 
ä~åÇëÄóÖÇÉåK p~ãã~ Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ ê™ÇÇÉ ÑçêíÑ~ê~åÇÉ îáÇ NUMMJí~äÉíë ãáííK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåë Ä∏êà~å î~ê ÇÉí â®åí ~íí ëí~ÇëÇáâÉí â~å Ü~ äÉÖ~í 
áåçã jÉàÉêáíçãíÉåK jÉÇ ã~ëâáå Öê®îÇÉë ëÅÜ~âí ìíãÉÇ rí~åÄóÖ~í~å 
çÅÜ îáåâÉäê®íí áå ∏îÉê íçãíÉåK råÇÉê ÇáíÑ∏êÇ~ Ñóääå~Çëã~ëëçê ãÉÇ ÑóåÇ 
Ñê™å NRMMJNUMMJí~äÉå ëóåíÉë ëí~âÉíëí∏ê~ê çÅÜ Éíí ÇáâÉ á Éíí ~î ëÅÜ~âíÉåK 
aáâÉí ëóåíÉë ëî~Öí ëçã Éå ã∏êâÑ®êÖ~Ç åÉÇÖê®îåáåÖ á ÇÉå Öê™ 
ÄçííÉåäÉê~åK bíí Å~ OMM ãO ëíçêí çãê™ÇÉ ëÅÜ~âí~ÇÉë åÉÇ çÅÜ ÇÉ ìåÇÉêëí~ 
ä~ÖêÉå ìåÇÉêë∏âíÉëK aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí ëí~ÇëÖê®åëÉå ã~êâÉê~íë é™ çäáâ~ 
ë®íí ìåÇÉê çäáâ~ íáÇÉêK bíí ëí~âÉí çÅÜ íî™ ÇáâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉëK
aÉå óåÖëí~ ~åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ãáåëí íî™ çäáâ~ ëí~âÉíK bå 
ÇÉä ëí∏ê~ê çÅÜ ~åå~í íê®îáêâÉ î~ê ÄÉî~ê~íI ãÉå Ñê~ãÑ∏ê~ääí Ñ~ååë á 
ÄçííÉåäÉê~å Éå ã®åÖÇ ëí∏êÜ™ä ~î î~êáÉê~åÇÉ ëíçêäÉâK aÉ ®äÇëí~ ÑóåÇÉå ®ê 
Ñê™å NSMMJí~äÉíK p~ååçäáâí î~ê ÇÉíí~ êÉëíÉêå~ ~î íìääëí~âÉíI ÇÉå âçåâêÉí~ 
áååÉÄ∏êÇÉå ~î ÄÉÖêÉééÉí ?ëí~ÇÉåë Ü~åâ çÅÜ ëí∏ê?K f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí 
äáää~ íìääÉå áåÑ∏êÇÉë NSOO ~åÄÉÑ~ääÇÉ âêçå~å ëí®ÇÉêå~ ~íí ÄóÖÖ~ 
íìääëí~âÉíK iáää~ íìääÉå Ö®ääÇÉ áåêáâÉë Ü~åÇÉäI Çîë ~ää~ î~êçê ëçã ëâìääÉ 
áåÑ∏ê~ë çÅÜ ë®äà~ë á ëí®ÇÉêå~K sáâíáÖ~ëí î~ê íìääÉå Ñê~ã íáää NTUMI ãÉå ÇÉå 
~îëâ~ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êëí NUNMK aÉå Ñ∏êëí~ íìääÉå á s®ëíÉê™ëI d~äÖÄ~ÅâëíìääÉå 
ÉääÉê d~ãä~ ∏ëíê~ íìääÉåI ~åä~ÇÉë îáÇ Éíí î®Öëâ®ä ãÉää~å pãÉÇàÉÖ~í~å çÅÜ 
rí~åÄóÖ~í~åK f íçãíä®åÖÇÉå íáää NSSU ™êë â~êí~ ~åÖÉë Éå ÇÉä íçãíÉê äáÖÖ~ 
?áåçã pí~èìÉíÉí?K
m™ ëí~âÉíÉíë åçêÇ∏ëíê~ ëáÇ~ Ñ~ååë Éíí ®äÇêÉ ÇáâÉI Å~ PIMJPIR ã ÄêÉíí çÅÜ 
Å~ MIV ã ÇàìéíK aÉ ®äÇëí~ ÑóåÇÉå î~ê Ñê™å NSMMJí~äÉíI ãÉå ÇáâÉí â~å 
î~ê~ ®äÇêÉK ^î ëÉâíáçåÉå Ñê~ãÖ™ê ~íí ÇáâÉí Öê®îíë çã ÑäÉê~ Ö™åÖÉêI 
íêçäáÖÉå å®ê ÇÉí ëä~ãã~í áÖÉåK
m™ ëí~âÉíÉíë ~åÇê~ ëáÇ~ Ñ~ååë óííÉêäáÖ~êÉ Éíí ÇáâÉI ëçã á ëíçêí ëÉíí ä∏éíÉ 
é~ê~ääÉääíK aÉí î~ê ãáåëí R ã ÄêÉíí çÅÜ Å~ MISJMIV ÇàìéíK a~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ 
ë~âå~ë Ñê™å ÑóääåáåÖÉåK qêçäáÖÉå î~ê ÇÉíí~ ÄêÉÇ~êÉ ÇáâÉ ÇÉí ®äÇëí~ 
ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇëÇáâÉíK f s~ÇëíÉå~ ~îë™Ö ã~å ~íí á Ñ∏êëî~êëëóÑíÉ ~åä®ÖÖ~ 
Éíí ëí~ÇëÇáâÉK dêçéÉå EÇáâÉíF ëâìääÉ î~ê~ NM ~äå~ê ÄêÉÇI Çîë RJS ãK 
fåå~åÑ∏ê ëâìääÉ Éå äáâ~ ÄêÉÇ î~ääI Öêçé~Ä~ÅâÉI ä®ÖÖ~ë ìééK aÉí ®ê ã∏àäáÖí 
~íí ÇáâÉí á s®ëíÉê™ë î~ê ìééÄóÖÖí é™ ë~ãã~ ë®ííK
^íí ÇÉí îÉêâäáÖÉå î~ê Ñê™Ö~ çã Éå ä™åÖî~êáÖ ëí~ÇëÖê®åë ÄÉâê®Ñí~ÇÉë ~î 
~íí âìäíìêä~ÖÉê ë~âå~ë Äçêíçã ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K pí~ÇëÖê®åëÉå ãçí 
åçêÇ∏ëí î~ê ÇÉåë~ãã~ Ñê™å ãÉÇÉäíáÇ íáää ëÉåí NUMMJí~äK råÇÉê ãáåëí RMM 
™ê ìíÖàçêÇÉ çãê™ÇÉí îáÇ âî~êíÉêÉí eáäÇÉ ëí~ÇÉåë Öê®åë ãçí ä~åÇëÄóÖÇÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OUS çÑ UQV



^fp kê
NQSP

k~ãåLéä~íë
s~ë~Ö~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉå~ cäçÇáå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
íÉÖÉäI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë E_ffWQFFI ëä~ÖÖI Éåëí~â~ ä®ÇÉêëéáääI Éåëí~â~ 
ÇàìêÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê ÄóíÉ ~î î~ííÉåäÉÇåáåÖ çÅÜ 
~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î Éå åó Äê~åÇéçëí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
^êÄÉíÉå~ ìíÑ∏êÇÉë íáää ëíçê ÇÉä å~ííÉíáÇI ãÉÇ ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää Ñ∏êÉ 
ëÅÜ~âíÉåë áÖÉåÑóää~åÇÉK qçí~äí Öê®îÇÉë Å~ UO ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âíK aÉí 
Öê®îÇÉë áåíÉ åÉÇ íáää çê∏êÇ ã~êâK i®åÖë ÇÉå î®ëíê~ ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå 
ìééê®íí~ÇÉë íî™ éêçÑáäÉê á çãê™ÇÉå Ç®ê ÄÉî~ê~ÇÉ ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î Éíí Å~ MIPJMIQR ã 
íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê ëçã Ää ~ áååÉÜ∏ää Äê~åÇä~ÖÉê çÅÜ åáî™Éê ãÉÇ 
Ñê~ÖãÉåí~êáëâí îáêâÉK píçê~ ÇÉä~ê ~î ëÅÜ~âíëíê®ÅâåáåÖÉå Ü~ÇÉ ëâ~Ç~íë ~î 
íáÇáÖ~êÉ ìíÑ∏êÇ~ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉåK £îÉêëí Ñ~ååë Å~ MIUJN ã íàçÅâ~ 
Ñóääå~Çëã~ëëçêK

üê
NVVS

páÇ~ OUT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OUU çÑ UQV



^fp kê
NONM

k~ãåLéä~íë
^äî®åÖI dê®ëå®ëI ûäÜçäãÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ÖåÉí~ pÅÜáÉêÄÉÅâI oçÖÉê bÇÉåãç

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_êçííLí®âíI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìã

cóåÇ
âî~êíëI âî~êëáíI Ñäáåí~I âÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉåI âçä

_ÉëâêáîåáåÖ
Ed®ääÉê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖI o~® Çåê QONJRMVSJNVVR E^fp NOMTF çÅÜ ÇÉåå~ 
âçãéäÉííÉê~åÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖF
råÇÉê ëÉåÜ∏ëíÉå NVVR ë~ãí ëçãã~êÉå NVVS Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë Éíí çãê™ÇÉ 
ãÉÇ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ âî~êíëÄêçíí ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉå éä~åÉê~ÇÉI åó~ 
bNULbOM ÖÉåçã s®ëíã~åä~åÇK cçêåä®ãåáåÖÉå Ü~ÇÉ é™íê®ÑÑ~íë á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ EiìíÜ~åÇÉê çÅÜ dêìåÇÄÉêÖ pq 
VRLMPNFI Ç™ ëä~ÖÉå âî~êíë âçåëí~íÉê~íë áåîáÇ âî~êíë™Çêçê ë~ãí îáÇ 
ÑêáäáÖÖ~åÇÉ ãçê®åâî~êíëÄäçÅâ é™ ÑäÉê~ ëí®ääÉå áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK 
aÉå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ëçã ìíÑ∏êÇÉë NVVR îáë~ÇÉ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖÉå î~ê 
ÄÉíóÇäáÖí ãÉê çãÑ~íí~åÇÉ ®å îá âìåå~í ~å~I îáäâÉí Ñ∏ê~åäÉÇÇÉ Éå 
âçãéäÉííÉê~åÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ å®ëíÑ∏äà~åÇÉ ëçãã~êK ^ÖåÉí~ 
pÅÜáÉêÄÉÅâ çÅÜ oçÖÉê bÇÉåãç î~ê éêçàÉâíäÉÇ~êÉ çÅÜ ~åëî~êáÖ~ îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~K c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí â~ê~âí®êáëÉê~ë ~î 
ÄÉêÖáÖ ëâçÖëã~êâ ãÉÇ áåëéê®åÖÇ~ â®êêã~êâÉê çÅÜ ãçëë~êK _ÉêÖÉåI Ç®ê 
^êÄçÖ~ ëçÅâÉå TMWN é™íê®ÑÑ~íëI ®ê ãóÅâÉí êáâ~ é™ å~íìêäáÖí 
Ñ∏êÉâçãã~åÇÉ âî~êíëI ë™î®ä á Ñçêã ~î ãçê®åÄäçÅâ ãÉÇ ëíçê~ ~åÇÉä~ê 
âî~êíëI ëçã âî~êíë™Çêçê á ÄÉêÖÉíK
aÉå Ñ∏êìåÇÉêë∏âí~ óí~åI íçí~äí NT MMM ãOI äáÖÖÉê é™ Éå Ü∏àÇéä~í™ ãÉÇ 

üê
NVVS

páÇ~ OUV çÑ UQV



ÄÉêÖ á Ç~ÖÉå ëçã ÉñéçåÉê~ê ãçí ëóÇ∏ëíK ví~å çãÑ~íí~ê ®îÉå îáëë~ 
î™íã~êâëé~êíáÉêK qçí~äí ìééíçÖë NO ã~ëâáåëÅÜ~âí ~î î~êáÉê~åÇÉ ëíçêäÉâI 
íáää Éå ë~ãã~åä~ÖÇ óí~ ~î ÇêóÖí NMMM ãOK f ëÉñ ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âî~êíëÄêçííI Çîë ™Çêçê ÉääÉê ÄäçÅâ îáäâ~ ÄÉ~êÄÉí~íë Ñ∏ê ~íí ìíîáåå~ âî~êíëK 
qçí~äí êÉÖáëíêÉê~ÇÉ îá åáç âî~êíëÄêçííI î~ê~î íêÉ ìíÖàçêÇÉë ~î ™Çêçê á 
ÄÉêÖK bå ~î ÇÉëë~ E^ SUUF î~ê ë®êëâáäí á∏ÖçåÑ~ää~åÇÉ ãÉÇ êáâäáÖ~ 
ã®åÖÇÉêI ë™î®ä ëä~ÖÉå ëçã Ñêçëíëéê®åÖÇ âî~êíë ëçã ä™Ö âêáåÖ ™ÇÉêå é™I 
îáäâÉå çÅâë™ íóÇäáÖ~ ëä~Öã®êâÉå ëóåíÉëK aÉ ~åÇê~ ÄêçííÉå ìíÖàçêÇÉë ~î 
âî~êíëêáâ~ ãçê®åÄäçÅâ îáäâ~ ìíåóííà~íë Ñ∏ê ~íí ìíîáåå~ âî~êíëK ûîÉå 
âêáåÖ ÇÉëë~ ä™Ö ~åÜçéåáåÖ~ê ~î ëä~ÖÉå çÅÜ Ñêçëíëéê®åÖÇ âî~êíëK f Éíí ~î 
ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éíí âî~êíëáíÄäçÅâ E^QQPF îáäâÉí Ñ∏êÉÑ~ääÉê î~ê~ 
ÄÉ~êÄÉí~íK qî™ ëÅÜ~âí ESPSI TPQF ìééíçÖë é™ Éå Ñä~ÅâI ëóÇî®åÇ óí~ ëçã 
ëâóÇÇ~ÇÉë ~î Éå ÄÉêÖêóÖÖ á åçêêK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëä~ÖÉå âî~êíë ~î 
î~êáÉê~åÇÉ âî~äáí¨ ë~ãí âêìâëâ®êîçêI ë™î®ä ÇÉâçêÉê~ÇÉ ëçã 
çÇÉâçêÉê~ÇÉK hêìâëâ®êîçêå~ î~ê ë~ãíäáÖ~ ~î Éíí Ñ~ëí ÖçÇë ãÉÇ ÇÉâçêÉê á 
Ñçêã ~î âêóëëI îáåâä~êI äáåàÉê çÅÜ ëíêÉÅâ ìíÑ∏êí ãÉÇ ÉåâÉäí çÅÜ í~åÇ~í 
êÉÇëâ~é ë~ãí áåíêóÅâí~ Öêçé~ê çÅÜ éêáÅâ~êK bå ë~ãäáåÖ âêìâëâ®êîçê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Éå ã∏àäáÖ ~åä®ÖÖåáåÖ EcOVNFK bå ë~ãäáåÖ ëâ®êîëíÉåI ëçã 
ã∏àäáÖÉå â~å ìíÖ∏ê~ Éå ~åä®ÖÖåáåÖ åçíÉê~ÇÉë ®îÉå á ÇÉí kl Ü∏êåÉí ~î 
êìí~ oSSMK
f ÇÉí ëÅÜ~âí ëçã ìééíçÖë á ÇÉå äáää~ ãçëëÉå áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
Ñ~åå îáI Ñ∏êìíçã Éíí Ñ™í~ä Äáí~ê ëä~ÖÉå âî~êíëI ®îÉå Éå ë~ãäáåÖ ÜìÖÖëé™å 
~î íê®K f î™íã~êâÉêå~ áåçã çãê™ÇÉí ìééíçÖë éêçîÄçêêâ®êåçê Ñ∏ê ~íí 
ìíî®êÇÉê~ ã∏àäáÖÜÉíÉêå~ íáää âî~êí®êÖÉçäçÖáëâ~ ëíìÇáÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää 
Ñçêåä®ãåáåÖÉåK bå ëÉêáÉ ÑçëÑ~íéêçîÉê íçÖë çÅâë™ Ñ∏ê ~íí âìåå~ ÄÉÇ∏ã~ 
ã∏àäáÖ~ ÑçëÑ~íî~êá~íáçåÉê áåçã óíçêå~I ëçã Éíí íÉÅâÉå é™ çäáâ~ 
ìíåóííà~åÇÉáåíÉåëáíÉíK fåçã ê~ãÉå Ñ∏ê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖàçêÇÉë ®îÉå 
Éå ÄÉÖê®åë~Ç áåîÉåíÉêáåÖ ~î âî~êíëÑ∏êÉâçãëíÉê áåçã Å~ NMM ãÉíÉêë 
ê~ÇáÉ Ñê™å ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå TMWNK qçí~äí é™íê®ÑÑ~ÇÉë NT Ñ∏êÉâçãëíÉêI î~ê~î 
íî™ á ÄäçÅâ ãÉÇ~å ∏îêáÖ~ NR ÄÉëíçÇ ~î âî~êíë™Çêçê á ÄÉêÖÉíK cÉã ~î ÇÉ 
NT ÑóåÇáÖÜÉíÉêå~I ~ää~ âî~êíë™ÇêçêI ìééÑ~íí~ÇÉë î~ê~ ÄÉ~êÄÉí~ÇÉK
aÉí ®ê íêçäáÖí ~íí ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ â~å Ç~íÉê~ë íáää íáÇáÖ 
ÖêçéâÉê~ãáëâ íáÇI Ñê®ãëí ãÉÇ ìíÖ™åÖëéìåâí Ñê™å ÑóåÇÉå ~î ÇÉâçêÉê~Ç 
âÉê~ãáâK sáÇ ÇÉåå~ íáÇ Ü~ê ë~ååçäáâí Ü~îÉí ëí™íí âêáåÖ PMJPR ã ∏ Ü çÅÜ 
óííÉêäáÖ~êÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê â~å Ç™ Ñ∏êî®åí~ë é™ ä®ãéäáÖ~ éä~íëÉê 
å®êãêÉ ÇÉå Ç™íáÇ~ ëíê~åÇÉåK bå áåÇáâ~íáçå çã ÇÉíí~ ÉêÜ∏ääë ÖÉåçã 
ÑóåÇÉí ~î ëä~ÖÉå âî~êíë á íî™ ~î éêçîêìíçêå~ ë∏ÇÉê çã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå TMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

páÇ~ OVM çÑ UQV



^fp kê
NQSR

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí läóãéá~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
Öä~ëI à®êåÑ∏êÉã™ä çÅÜ ëéáâI ìÖåëâ~âÉäI íÉÖÉäI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë 
_ffWQI `fiOFI éçêëäáå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Çê®åÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
_óÖÖå~ÇÉåI ëçã ìééÑ∏êÇÉë ™ê NVQRI äáÖÖÉê é™ ÇÉå Ö~ãä~ ëäçííëîêÉíÉå 
ëíê~ñ åçêÇî®ëí çã ëäçííÉíI á çãê™ÇÉí â~å âêáåÖÄóÖÖå~ÇÉê çÅÜ ~åÇê~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ãÉÇ ~åâåóíåáåÖ íáää ëäçííÉí Ü~ ÑìååáíëK
cê™å ÜìëÉíë ëóÇ∏ëíê~ Ü∏êå ã~ëâáåÖê®îÇÉë Éíí NRISM ã ä™åÖí ëÅÜ~âí ãçí 
ë∏ÇÉêK aàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å NIQM J OIMM ãK f ëÅÜ~âíÉíë ÄçííÉåI ëçã 
áåíÉ å™ÇÇÉ åÉê íáää ëíÉêáä åáî™I é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåÖêìåÇ ëçã ëíê®ÅâíÉ ëáÖ 
íî®êë ∏îÉê ëÅÜ~âíÉí ë~ãí íÉÖÉä ëçã íêçäáÖÉå Ü®êê∏ê Ñê™å Éå ê~ëÉê~ÇÉ 
ÄóÖÖå~ÇK
f å®ëí~å ÜÉä~ ëÅÜ~âíÉí ä™Ö Éíí çãê∏êí ä~ÖÉê ãÉÇ ãóÅâÉí íÉÖÉä çÅÜ ëíÉåK 
píÉå~êå~ â~å ÉîÉåíìÉääí Ü~ ìíÖàçêí Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ á ä~ÖêÉíë ÄçííÉåK 
cóåÇÉå ëé®ååÉê ∏îÉê Éíí ä®åÖêÉ íáÇëêìãK £îÉê ÇÉíí~ Ñ~ååë ÉåÇ~ëí 
é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçê ãÉÇ Ñê®ãëí äÉê~K aÉå â~å âçãã~ Ñê™å ìêÖê®îåáåÖÉå ~î 
i~åÇëí~íëÜìëÉíë â®ää~êÉK

üê
NVVS

páÇ~ OVN çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OVO çÑ UQV



^fp kê
NPSM

k~ãåLéä~íë
qìåÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~í~êáå~ kçÜêëíÉÇí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

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

cóåÇ
âÉê~ãáâI ëáäâ®êäI ã~äëíÉåëä∏é~êÉI âåáî~êI å™äëÄêóåÉI Öä~ëëâ®êî~ Ñê™å 
Ä®Ö~êÉ ãÉÇ é™ä~ÖÇ~ íê™Ç~êI â~ã çÅÜ â~ãÑê~ÖãÉåíI ãÉíâêçâI ãÉí~ääÉêI 
äÉêâäáåáåÖI ëä~ÖÖI î®îíóåÖÇI ëä®åÇíêáëë~ ë~ãí Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êí®íåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK
qìåÄó Ö™êÇ äáÖÖÉê á Éíí ãóÅâÉí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí çãê™ÇÉ çÅÜ îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NVVN âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí ÇÉí áåçã ÜÉä~ çãê™ÇÉí 
Ñ∏êÉâçã âìäíìêä~ÖÉêL~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê™å Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇ çÅÜ åó~êÉ íáÇK
sáÇ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ãóÅâÉí î®äÄÉî~ê~ÇI í®í çÅÜ 
áåíÉåëáî Äçéä~íë Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêåK _çéä~íëÉå Ü~ê ÄÉî~ê~íë í~Åâ î~êÉ 
~íí Éå ä~Ç~ çÅÜ ÇÉå Ç™î~ê~åÇÉ î®ÖÉå áå íáää Äóå ëâóÇÇ~í ä®ãåáåÖÉå ë~ãí 
~íí çãê™ÇÉí ~äÇêáÖ Ü~ê åóííà~íë ëçã ™âÉêã~êâ á ãçÇÉêå íáÇK p~ãã~åä~Öí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Å~ TRM ~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~ê~î ëí∏êëí~ ÇÉäÉå î~ê ëíçäéÜ™ä çÅÜ 
â®ééÜ™ä íáääÜ∏ê~åÇÉ ÇÉ U Üìë ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë O 
Äêìåå~ê çÅÜ Éíí ëíçêí ~åí~ä Ü®êÇ~êI î~ê~î ÑäÉê~ î~ê ä™åÖÜ®êÇ~êK eìëÉå 
î~ê ~ää~ íêÉëâÉééáÖ~ ä™åÖÜìë ëçã Ñê®ãëí ä™Ö á ∏ëíJî®ëíäáÖ êáâíåáåÖI ÑäÉê~ 
~î ÜìëÉå ∏îÉêä~Öê~ÇÉ î~ê~åÇê~K f Éíí î®äÄÉî~ê~í çÅÜ ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉ 
âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÜìîìÇÇÉäÉå ~î ÑóåÇÉåK ûîÉå êÉëíÉê ~î ÇÉ 
Üáëíçêáëâ~ Ö™êÇ~ê ëçã ã~å â~å Ñ∏äà~ é™ â~êíçê Ñê™å NSMMJI NTMMJI NUMMJ
í~äÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉëK
cçêåä®ãåáåÖÉå Ü~ê Éà âìåå~í ~îÖê®åë~ëK

üê
NVVS

páÇ~ OVP çÑ UQV



f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉåå~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ÇêçÖë å™Öê~ s^JëÅÜ~âí íáää ÇÉ 
ÄÉÑáåíäáÖ~ Ö™êÇ~êå~ çÅÜ á å®ëí~å ë~ãíäáÖ~ Ñ~ää é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
çÅÜ Üáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~êI Ää~åÇ ~åå~í Éå Öê~î çÅÜ Éå ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë ONWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OVQ çÑ UQV



^fp kê
NPSN

k~ãåLéä~íë
_êçííÄÉêÖ~I kçêêäÉÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üë~ pîÉÇÄÉêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñçëëáä ™âÉêI íçêéI Öê~îÑ®äíI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI ëâ™äÖêçé~êI ÑóåÇéä~íëI  Äçéä~íëI 
Öê~î

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

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë ÇÉå Ñ∏êëí~ Éí~ééÉå á Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK

aÉå éä~åÉê~ÇÉ î®ÖÉå Ü~ê Éå åçêÇ∏ëíJëóÇî®ëíäáÖ ëíê®ÅâåáåÖI íáää ëí∏êêÉ 
ÇÉäÉå ÖÉåçã Éå äÉêÇ~äÖ™åÖ ìíãÉÇ Éå ä®åÖÇ ~î Å~ NIS âãK aÉå åçêê~ 
ÇÉäÉå ®ê éêçàÉâíÉê~Ç ÖÉåçã Éíí ÄÉêÖáÖí ëâçÖëé~êíáI â~ää~í jÉää~åëâçÖÉåK
ríêÉÇåáåÖÉå Ü~ê çãÑ~íí~í â~êíL~êâáîëíìÇáÉêI î~êîáÇ Üáëíçêáëâ~ 
â~êí∏îÉêä®ÖÖ ∏îÉê çãê™ÇÉí Ñê~ãí~ÖáíëI ë~ãí ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äí 
áåçã Éå NMM ã ÄêÉÇ âçêêáÇçêK qî™ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñáååë 
áåçã î®Öçãê™ÇÉíI ëçã äáÖÖÉê é™ Éå åáî™ ~î Å~ PM ã ∏ Ü çÅÜ ëíê~ñ ∏îÉêK
sáÇ ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖÉå âìåÇÉ Éäî~ óíçê ãÉÇ Ñçêåä®ãåáåÖëáåÇáâ~íáçåÉêI 
á Ñçêã ~î ã∏àäáÖ~ âìäíìêä~ÖÉêÑ∏êÉâçãëíÉê çÅÜ Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ çÄàÉâí 
ë~ãí ä∏ëÑóåÇëéä~íëÉê âçåëí~íÉê~ëK ^î íáääî~ê~í~Öå~ ä∏ëÑóåÇ á ™âÉê 
Ñ∏êÉâçããÉê å™Öê~ ëâê~éçê ~î âî~êíëK aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
êÉíìëÅÜÉê~ÇÉ ÄÉêÖ~êíë~îëä~ÖI ~îëä~Ö çÅÜ ëíóÅâÉå ~î âî~êíëI Éíí 
âÉê~ãáâÑê~ÖãÉåíI Éíí Ñê~ÖãÉåí óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Éíí Äê®åí ÄÉå çÅÜ äáíÉ 
Äê®åÇ äÉê~K

üê
NVVS

páÇ~ OVR çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NSTWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NSTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë SQQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë SQRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë SQRWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë SQRWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë SQRWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMTPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMTSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMTRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OVS çÑ UQV



^fp kê
NPSO

k~ãåLéä~íë
e~Ö~ÄÉêÖI s®ëíÉê™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äóíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
f çãê™ÇÉí ®ê ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ Éíí ÑäÉêí~ä Ñçêåä®ãåáåÖ~ê â®åÇ~K iÉÇåáåÖÉå 
í~åÖÉê~ê Ää~ ÄÉÖê®åëåáåÖÉå Ñ∏ê s®ëíÉê™ë NNQWOI Éå ÄóíçãíK sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Éå êÉÅÉåí Çê®åÉêáåÖëÄêìååK

üê
NVVS

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NNQWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OVT çÑ UQV



^fp kê
NQSO

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí gç~âáãI qê~ééÖê®åÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëíI gçå~ë oçë

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î éìãéëí~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
pÅÜ~âíÉí ä™Ö îáÇ ™å áåíáää qê~ééÖê®åÇI ëçã Ü~ê ãÉÇÉäíáÇ~ ~åçêK c∏êìíçã 
âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉå~ê çÅÜ äáÖÖ~åÇÉ íê® á íêÉ åáî™ÉêK píçÅâ~êå~ 
ìíÖ∏ê íêçäáÖÉå Öê®åÇÉåë íê®Äêçä®ÖÖåáåÖK

üê
NVVS

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ OVU çÑ UQV



^fp kê
NPOS

k~ãåLéä~íë
rääîá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~Jj~êá~ oÉåÅâI ^åå sáåÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçä~íë

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

cóåÇ
hÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~LäÉêâäáåáåÖ\I ã~äëíÉåLìåÇÉêäáÖÖ~êÉI êÉÇëâ~éëëíÉå\I 
Äê®åÇ~ ÄÉåI Ü®ëíëâçë∏ã EëÉåíáÇ~F

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäÄ~å~  ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
lãê™ÇÉí ä™Ö á ™âÉê é™ Éå ãçê®åéä~í™K sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê é™ âê∏åÉí ~î éä~í™åI áåçã Éå Å~ 
RMM ãO ëíçê óí~K aÉíí~ ®ê ë~ãã~ Äçéä~íë ëçã ÇÉäîáë ìåÇÉêë∏âíÉë NVVO 
ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Éå â~ÄÉä Ç™ ëâìääÉ Çê~ë Å~ NM ã åçêê çã ÇÉå åì 
ìåÇÉêë∏âí~ óí~åK f Äçéä~íëÉåë ∏ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíçäéÜ™ä ÉÑíÉê Éíí 
íêÉëâÉééáÖí ÜìëI eìë fK qê® çÅÜ âçä Ñê™å íî™ ëíçäéÜ™ä Ü~ê NQ`JÇ~íÉê~íë 
íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK eìëÉí ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ëåÉíí ∏îÉê 
ëÅÜ~âíÉí çÅÜ âìåÇÉ ÉåÇ~ëí ÇÉäìåÇÉêë∏â~ëK eìëÉí äáÖÖÉê âî~ê ìí~åÑ∏ê 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí á åçêêI ãÉå ®ê ÑçêãçÇäáåÖÉå Ñ∏êëí∏êí ~î î®ÖÉå 
çÅÜ ÇáâÉí á ë∏ÇÉêK f íî™ ~î ÜìëÉíë ëíçäéÜ™ä Ñ~ååë Ñ∏êÉã™ä ëçã â~å î~ê~ ë 
â ÜìëçÑÑÉêI ÄäK~K Ü~ê Éå ìåÇÉêäáÖÖ~êÉ íáää Éå ã~äëíÉå ~åî®åíë çã 
ëâçåáåÖëëíÉåK
s®ëíÉê çã ÜìëÉí Ñ~ååë óííÉêäáÖ~êÉ ëíçäéÜ™äI åÉÇÖê®îåáåÖ~êI Ü®êÇ~ê çÅÜ 
ëçíäáåëÉêI ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ Éíí é~ê óíçê ãÉÇ âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ ä~ÖÉêK 
bå Ü®êÇ á Äçéä~íëÉåë î®ëíê~ ìíâ~åí Ç~íÉê~ÇÉë íáää ëÉå Ñ∏êêçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉê J êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK fåçã Äçéä~íëóí~å Ñ~ååë ëéêáÇÇ~ ÑóåÇ ~î 

üê
NVVT

páÇ~ OVV çÑ UQV



âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK cóåÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÜìîìÇë~âäáÖÉå 
á ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ñê~ãÑ∏ê ~ääí îáÇ eìë fK
£ëíÉê çã Äçéä~íëÉå Ñ~ååë êÉëíÉêå~ ~î Éíí ®äÇêÉ çÇäáåÖëä~ÖÉê ãÉÇ Éå äáíÉå 
ëíÉåë~ãäáåÖ á ÄçííÉåK lÇäáåÖëä~ÖêÉí ®ê â~åëâÉ ë~ãíáÇ~ ãÉÇ Äçéä~íëÉåK 
bíí ëÉåíáÇ~ çÇäáåÖëê∏ëÉ ìåÇÉêë∏âíÉë áåíáää Üìëä®ãåáåÖÉå é™ âê∏åÉí ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå âÉê~ãáâëâ®êî~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

fêëí~ PVVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

páÇ~ PMM çÑ UQV



^fp kê
NPSQ

k~ãåLéä~íë
_êçííÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉååÉçäáíáâìãI  ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉê

cóåÇ
 c∏êÉã™ä çÅÜ ~îëä~Ö ~î Ñäáåí~ çÅÜ âî~êíëK j~äëíÉå~ê çÅÜ ëâ~ÑíÜ™äëóñçê 
~î ÄÉêÖ~êíK hÉê~ãáâ çÅÜ íê®êÉëíÉêI Ää ~ Éå Äáí ~î Éå ëíçÅâëíÉÖÉ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Äçéä~íë ëçã ÄÉëíçÇ ~î Éíí ëí∏êêÉ 
~åí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~êI Ñê~ãÑ∏ê~ääí ëíçäéÜ™ä çÅÜ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê ìí~å 
Ñ~ëíëí®ääÇ ÑìåâíáçåK _ä~åÇ ÇÉëë~ âìåÇÉ Éíí íáçí~ä íî™ëâÉééáÖ~ Üìë ~î 
ëÉååÉçäáíáëâ íóé á~âíí~ëK qáää ÇÉíí~ âçã íî™ Äêìåå~êI î~ê~î ÇÉå Éå~ 
áååÉÜ∏ää ëíçê~ ã®åÖÇÉê ëÉååÉçäáíáëâ âÉê~ãáâ ë~ãí å~Åâé~êíáÉí ~î Éå 
ëíêáÇëóñ~K aÉíí~ Ç~íÉê~ê ÄêìååÉå íáää íáÇÉå âêáåÖ OMMM Ñ hêK qêÉ NQ`J
Ç~íÉêáåÖ~ê ~î Äçéä~íë~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ü~ê á ëâêáî~åÇÉ ëíìåÇ ~å~äóëÉê~íëI 
î~ê~î íî™ Öáîáí ë~ãã~ êÉëìäí~íI áåíÉêî~ääÉí îáÇ Éíí ëáÖã~ äáÖÖÉê ãÉää~å 
NUMM çÅÜ OPMM Ñ hêK aÉí íêÉÇàÉ éêçîÉí î~ê Ç~íÉê~í íáää RMMM Ñ hê çÅÜ 
Ç~íÉê~ÇÉ Ñ∏êãçÇäáÖÉå çêÖ~åáëâ~ êÉëíÉê á ÇÉå å~íìêäáÖ~ Öä~Åá~ääÉê~åK
aÉí Ñáååë áåÖ~ íÉÅâÉå ëçã íóÇÉê é™ ~íí ÇÉí ëâìääÉ Ñ∏êÉâçãã~ Éå ëÉå~êÉ 
áåÄä~åÇåáåÖI ÄçêíëÉíí Ñê™å Éå ÇÉä ëéê®åÖëíÉåëÖêçé~ê çÅÜ ëí∏êÜ™ä Ñê™å 
Ö®êÇÉëÖ™êÇëÜ®Öå~ÇÉêK aÉíí~ áååÉÄ®ê ~íí îá Ü®ê Ü~ê Éå á ëíçêí ëÉíí çëí∏êÇ 
ëÉååÉçäáíáëâ Äçë®ííåáåÖ ãÉÇ ÑäÉê~ Äçéä~íëä®ÖÉåK

üê
NVVT

páÇ~ PMN çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë SQRWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PMO çÑ UQV



^fp kê
NPOT

k~ãåLéä~íë
iáãëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
_ç ^ååìëïÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI Öê~îÑ®äíI Ñçëëáä ™âÉêI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI ëíÉåëíê®åÖI ëâ™äÖêçé~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ Éå ëíìÇáÉ ~î çäáâ~ äÉÇåáåÖë~äíÉêå~íáî Ñ∏ê êÉå~í 
~îäçééëî~ííÉå ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ î™íã~êâK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏ê 
î~ííÉåäÉÇåáåÖ~ê ëíê®ÅâíÉ ëáÖ Ñê™å iáãëí~ á î®ëíÉê íáää _ÉêÖ~ Ö~ãä~ Äóíçãí 
á ∏ëíÉêK s™íã~êâÉå éä~åÉê~ë Ñê™å á Ü∏àÇ ãÉÇ _ÉêÖ~ ãçí ëóÇçëí Ñê~ã íáää 
ÇÉå åìãÉê~ å®êã~ëí ÜÉäí ìíÇáâ~ÇÉ üåÖëà∏åK
ríêÉÇåáåÖÉåë ëóÑíÉ î~ê ~íí á ã∏àäáÖ~ëíÉ ã™å Üáíí~ é~ëë~ÖÉê á íÉêê®åÖÉå 
ëçã ìåÇîáâÉê â®åÇ~ ÉääÉê ã∏àäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉå ë~ãí ~íí é™ 
éä~íë ë∏â~ ÄÉÇ∏ã~ ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ î™íã~êâÉåë é™îÉêâ~å é™ âìäíìêãáäà∏åK
ríêÉÇåáåÖÉå îáë~ê ~íí ãÉêé~êíÉå ~î çãê™ÇÉíë Ñçêåä®ãåáåÖ~ê â~å 
ìåÇîáâ~ë ãÉÇ ãáåÇêÉ àìëíÉêáåÖ~ê ~î ÇÉ Ñ∏êÉëä~Öå~ äÉÇåáåÖë~äíÉêå~íáîÉåK 
sáÇ~êÉ ~åíáâî~êáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ®ê ÇçÅâ å∏Çî®åÇáÖ~ âêáåÖ üÄó Ö~ãä~ 
ÄóíçãíK e®ê ÄÉê∏ê ë™î®ä ÇÉå åçêê~ ëçã ÇÉå ë∏Çê~ é~ëë~ÖÉå ÄóíçãíÉåK f 
ë∏ÇÉê í~åÖÉê~ê ÇÉëëìíçã äÉÇåáåÖÉå ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î Öê~îÑ®äíÉí fêëí~ 
NRSWNK fåçã çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää Äóíçãí çÅÜ Öê~îÑ®äí Ñáååë ÇÉëëìíçã 
íçéçÖê~Ñáëâ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê Éå ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉK
aÉå éä~åÉê~ÇÉ ìíÑçêãåáåÖÉå ~î î™íã~êâÉå ëÉë áåíÉ ëçã ëí∏ê~åÇÉ áåçã 
âìäíìêä~åÇëâ~éÉíK aÉå ëÉÇ~å NVPMJí~äÉí ìíÇáâ~ÇÉ üåÖëà∏å ™íÉêëâ~é~ë 

üê
NVVT

páÇ~ PMP çÑ UQV



ë~ãíáÇáÖí ëçã åóíáääâçãå~ î™íã~êâÉê ëå~ê~ëí Ñ∏êëí®êâÉê 
à®êå™äÇÉêëãáäà∏å ãÉÇ Éíí î~ëëÄÉîìñÉí çãê™ÇÉ áåçã éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉå 
Ç™íáÇ~ Ü~îëîáâÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

fêëí~ RSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ RSWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ RQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ RQWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ PNPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ NRSWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ NRSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ PNOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ NRPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ NRPWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

páÇ~ PMQ çÑ UQV



^fp kê
NRMM

k~ãåLéä~íë
s™ÖíçêÖÉíI âî~êíÉêÉí d™ëÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI âêáíéáéçêI Öä~ë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê áåçã d~ãä~ ëí~å á h∏éáåÖ çÅÜ á ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉåK p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë NQ 
ëÅÜ~âí á ÄÉÑáåíäáÖ~ äÉÇåáåÖëÖê~î~êK båÇ~ëí ëÉâíáçåÉê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK 
pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí äáÖÖÉê é™ Éå Öêìë™ë çÅÜ ÄÉî~êáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå~ 
®ê Ç™äáÖ~K
m™ s™ÖíçêÖÉí îáÇ h∏éáåÖë™å ä™Ö î™ÖÉå çÅÜ à®êåÄçÇ~êK s™ÖÜ~åÇäáåÖ~ê ®ê 
â®åÇ~ Ñê™å NSMTK g®êåî™ÖÉå ä™Ö ™ê NSNP á Éíí íÉÖÉäÜìë ëçã íêçäáÖÉå áåÖ™ê 
á åìî~ê~åÇÉ h∏éáåÖë jìëÉìãK aÉå Ñäóíí~ÇÉë ÉÑíÉê Éå íáÇ íáää s™ÖíçêÖÉí 
ëíê~ñ ë∏ÇÉê Ç®êçãK üê NVVP ìíÑ∏êÇÉë Éå ëí∏êêÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î 
ÖêìåÇÉêå~ íáää å™Öê~ ~î à®êåÄçÇ~êå~ é™ s™ÖíçêÖÉíK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ ëíÉåÖêìåÇÉê íáää à®êåÄçÇ~êå~K fåÖ~ ÑóåÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÖêìåÇÉêå~I ãÉå ä~ÖêÉí ìåÇÉê áååÉÜ∏ää ÑóåÇ 
Ñê™å NSMMJNTMMJí~äÉåI Ää ~ âÉê~ãáâ ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë ãÉÇ çÅÜ ìí~å 
îáíäÉêÉÇÉâçê çÅÜ Éå âêáíéáé~K
pÅÜ~âíÉå á g®êåî®ÖëÖ~í~å çÅÜ £ëíê~ i™åÖÖ~í~åë ë∏Çê~ ÇÉä áååÉÜ∏ää 
ÉåÇ~ëí ëÉåíáÇ~ ÜìëÖêìåÇÉêI Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê Ñóääå~Çëã~ëëçêK f ÇÉí 

üê
NVVT

páÇ~ PMR çÑ UQV



åçêÇäáÖ~ëíÉ ëÅÜ~âíÉí á £ëíê~ i™åÖÖ~í~å î~ê âìäíìêä~ÖÉê ÄÉî~ê~ÇÉ á Éíí 
ãáåÇêÉ é~êíáK _ä ~ Ñ~ååë Éíí âê~ÑíáÖí Äê~åÇä~ÖÉê çÅÜ ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâ ~î 
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë çÅÜ Éå âêáíéáé~K i~ÖêÉí ®ê éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~í íáää ëÉåí 
NSMMJí~äJNTMMJí~äK
f pâÉéé~êÖê®åÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñ∏êìíçã Éå ëíÉåä®ÖÖåáåÖ á 
é~êíáÉí å®êãëí ™åK pÅÜ~âíÉí áååÉÜ∏ää Ñê®ãëí ãóää~I äÉê~ ëçã âìåÇÉ î~ê~ 
âìäíìêàçêÇëÄä~åÇ~ÇI Öêìë çÅÜ ë~åÇK píÉêáä äÉê~ ÉääÉê ë~åÇ Ñ~ååë Å~ ORJRR 
Åã ìåÇÉê ã~êâåáî™åK cóåÇÉå î~ê Ñê™å åó çÅÜ ãçÇÉêå íáÇ J âÉê~ãáâ ~î 
óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Öä~ëI ëéáâ ÉíÅK
f çãê™ÇÉí îáÇ âî~êíÉêÉí d™ëÉå Ñáååë ®äÇêÉ ìééÖáÑíÉê çã Éå âóêâ~ çÅÜ 
âóêâçÖ™êÇK f ÇÉí ~åÖê®åë~åÇÉ âî~êíÉêÉí d~ìíáçÇ Ü~ê îáÇ çäáâ~ 
ëÅÜ~âíåáåÖ~êI ëÉå~ëí NVSSI ëâÉäÉííÇÉä~ê ÉÑíÉê Å~ UM áåÇáîáÇÉê âçããáí á 
Ç~ÖÉåK k™Öçå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë áåíÉ çÅÜ ÇÉí 
çëíÉçäçÖáëâ~ ã~íÉêá~äÉí Ü~ê ~åíáåÖÉå Ñ∏êëîìååáí ÉääÉê ™íÉêÄÉÖê~îíëK 
_ÉÖê~îåáåÖëéä~íëÉå Ä∏ê î~ê~ ®äÇêÉ ®å jìääÖ~í~åI ëçã ~åä~ÇÉë é™ NRRMJ
í~äÉíK pÅÜ~âíÉå ëçã Öê®îÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå áååÉÜ∏ää ÉåÇ~ëí 
Ñóääå~Çëã~ëëçê çÅÜ ™íÉêÑóääí ™ëã~íÉêá~äK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NQUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ PMS çÑ UQV



^fp kê
NQVS

k~ãåLéä~íë
p∏Çê~ _®êÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
üâÉ gçÜ~åëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãI í®âíÖêçéI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
aÉå ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí ëâçÖëÄÉî®ñí Ü∏àÇé~êíá 
ãÉÇ çãÖáî~åÇÉ ™âÉêã~êâK qáÇáÖ~êÉ î~ê Éå Ñ™åÖëíÖêçé ë~ãí ÇÉä~ê ~î 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã êÉÖáëíêÉê~ÇÉK fåçã Ü∏àÇé~êíáÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë çãÑ~íí~åÇÉ 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã ëçã áååÉÄ®ê Éå áåíÉåëáÑáÉêáåÖ çÅÜ ìíîáÇÖåáåÖ ~î ÇÉí 
íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~K f ~åëäìíåáåÖ íáää ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉãÉí çÅÜ á ëâáÑíÉí ãÉää~å 
ëâçÖ çÅÜ ™âÉê âìåÇÉ ®îÉå Éå Äçéä~íë á Ñçêã ~î ëçíI âçä çÅÜ ëâ®êîëíÉå 
âçåëí~íÉê~ë á Éíí ë∏âëÅÜ~âíK

üê
NVVT

páÇ~ PMT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë UUVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë UUVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë UVMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PMU çÑ UQV



^fp kê
NPSP

k~ãåLéä~íë
_êçííÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
âÉê~ãáâI à®êåI Äê®åÇ äÉê~I Ñ∏êëä~ÖÖ~Ç äÉê~I Ñäáåí~I âî~êíëI ã~äëíÉêå~ê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Äçë®ííåáåÖ ëçã ÄÉëíçÇ ~î ëíçê~ 
ã®åÖÇÉê ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~ê çÅÜ ~åÇê~ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK _ä~åÇ ÇÉëë~ âìåÇÉ 
Ñê~ãÑ∏ê~ääí Éíí Ñ∏êãçÇäáÖÉå êçã~êíáÇ~ Üìë ãÉÇ íêÉëâÉééáÖ âçåëíêìâíáçå 
á~âíí~ëK m™ çãê™ÇÉí Ñ~ååë ÇÉëëìíçã Ü®Öå~ÇëëóëíÉã ëçã ÇÉä~ÇÉ áå 
çãê™ÇÉí á çäáâ~ ÇÉä~êK aÉí Ñ~ååë çÅâë™ êÉëíÉê ÉÑíÉê îÉêâëí~Çëçãê™ÇÉåI 
ÉîÉåíìÉääí ãÉÇ ìÖå~êK

üê
NVVT

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë SPVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PMV çÑ UQV



^fp kê
NOMV

k~ãåLéä~íë
e~ãêÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ÇàìêÄÉå EÄê®åíI çÄê®åíFI Öä~ë EÑ∏åëíÉêI ÜìëÜ™ääFI à®êåÑ∏êÉã™ä EÜ®ëíëâçI 
âåáîÄä~ÇI ëéáâI ë∏ãFI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI âêáíéáé~ Eëâ~ÑíI ÜìîìÇF 
çÅÜ íÉÖÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ãçíçêî®ÖëÄóÖÖÉí ãÉää~å ^êÄçÖ~ çÅÜ £êÉÄêç 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå Ö™êÇëíçãí îáÇ 
e~ãêÉI ëíê~ñ åçêê çã ^êÄçÖ~K
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î ∏îÉêÖáîÉå çÅÜ áÖÉåî®ñ~åÇÉ 
™âÉêã~êâ á ~åëäìíåáåÖ íáää Éíí ëâçÖÄÉî®ñí ÄÉêÖã~ëëáîK f çãê™ÇÉíë ë∏Çê~ 
ÇÉä ä™Ö Éå ëí∏êêÉ ~åë~ãäáåÖ ãÉÇ ê∏àåáåÖëëíÉåK fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å 
Ñ~ååë Éíí ~îë~íí âìäíìêä~ÖÉêI MINJMIP ãÉíÉê íàçÅâíI ãÉÇ êáâäáÖí áååÉÜ™ää ~î 
Ñê®ãëí âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë _ffWQF ãÉå çÅâë™ âêáíéáéçê çÅÜ 
à®êåÑ∏êÉã™äK cóåÇÉå ÖÉê Éå íóÇäáÖ Ç~íÉêáåÖ íáää ëÉå~êÉ Ü®äÑíÉå ~î NSMMJ
í~äÉí çÅÜ Ä∏êà~å ~î NTMMJí~äÉíK hìäíìêä~ÖêÉí í®ÅâíÉ á éêáåÅáé ÜÉä~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ëçã î~ê é™ ÇêóÖí QRM ãOK qçí~äí Ü~åÇÖê®îÇÉë 
SS ãO ÉääÉê âå~ééí NRB ~î âìäíìêä~ÖêÉíK
aÉå îÉêâë~ãÜÉí ëçã ÄÉÇêáîáíë é™ éä~íëÉå Ä∏ê ìíáÑê™å âìäíìêä~ÖêÉíë 
ë~ãã~åë®ííåáåÖ âìåå~ âçééä~ë íáää Éå Ö™êÇ ÉääÉê Éíí íçêéK f ÇÉí Üáëíçêáëâ~ 
â~êíã~íÉêá~äÉí Ñáååë áåÖÉå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ã~êâÉê~Ç é™ éä~íëÉåK bà ÜÉääÉê 
âçåëí~íÉê~ÇÉë å™Öê~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê îáÇ NVVR ™êë Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ åì ÖÉåçãÑ∏êÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñêáä~ÇÉë á çãê™ÇÉíë ∏ëíê~ ÇÉä Éå äáåà®êí 
~åä~ÖÇ ëíÉåâçåëíêìâíáçå ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ äÉêé~ÅâåáåÖI Åáêâ~ íçäî ãÉíÉê 

üê
NVVT

páÇ~ PNM çÑ UQV



ä™åÖ çÅÜ Éå ãÉíÉê ÄêÉÇK pí®ääîáë Ñ∏êÉâçã çÅâë™ Éå êÉä~íáîí à®ãå 
ëíÉåé~ÅâåáåÖK eÉä~ âçåëíêìâíáçåÉå Ü~ÇÉ â~ê~âí®êÉå ~î Éå ìíê~ë~Ç 
ëíÉåãìê ÉääÉê ëíÉåëóääK hìäíìêä~ÖêÉí í®ÅâíÉ ÇÉäîáë ëíÉå~êå~ çÅÜ Ü~ÇÉ á 
~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉëë~ çÅâë™ áåëä~Ö ~î ëéáâ çÅÜ Ñê~ÖãÉåí~êáëâí íê®îáêâÉK 
aÉí ëÉå~êÉ ~åíóÇÉê ~íí ÇÉí ê∏êÇÉ ëáÖ çã Éå ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖK píçê~ 
ÇÉä~ê ~î âçåëíêìâíáçåÉå î~ê çÅâë™ âê~ÑíáÖí ëâ~Ç~Ç ~î Éíí ~åÖê®åë~åÇÉ 
î®ÖÇáâÉK
f ìåÇÉêë∏âåáåÖëìééÇê~ÖÉí áåÖáÅâ çÅâë™ ~íí âçåíêçääÉê~ ~íí ÇÉ ÇÉä~ê ~î 
âìäíìêä~ÖêÉí ëçã âî~êäáÖÖÉê ìí~åÑ∏ê ~êÄÉíëéä~åÉåë çãê™ÇÉ ëâóÇÇ~ë 
ÖÉåçã ëí®åÖëäáåÖK bÑíÉê ~åã®ä~å Ñê™å k`` çã ìíÑ∏êÇ ëí®åÖëäáåÖ Ü~ê 
éä~íëÉå ÄÉëáâíáÖ~íë çÅÜ ÇÉ îáÇí~Öå~ ™íÖ®êÇÉêå~ Ü~ê âçåëí~íÉê~íë î~ê~ 
ìíÑ∏êÇ~ á ÉåäáÖÜÉí ãÉÇ ä®åëëíóêÉäëÉåë ÇáêÉâíáîK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå SVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå SVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

páÇ~ PNN çÑ UQV



^fp kê
NQSS

k~ãåLéä~íë
_êçííÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄóI üë~ pîÉÇÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
íçêéI Ñçëëáä ™âÉêã~êâ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK
fåîáÇ ÇÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí Ñáååë êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå íçêéÄÉÄóÖÖÉäëÉK f ÇÉ 
ìåÇÉêë∏âí~ ëÅÜ~âíÉåI ëçã ÇêçÖë á Ñçëëáä ™âÉêã~êâ íáääÜ∏êáÖ 
íçêéÄÉÄóÖÖÉäëÉåI Ñ~ååë áåÖ~ ä®ãåáåÖ~êK

üê
NVVT

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NSTWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NSTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PNO çÑ UQV



^fp kê
NQST

k~ãåLéä~íë
açãáåáâ~åÉêâäçëíêÉíI jìåâÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI ãÉÇÉäíáÇ\

cóåÇ
Ñ∏åëíÉêÖä~ë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó Éåíê¨ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå 
éêçîÄçêêåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ä™Ö ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇÉå é™ Éå ∏ âêáåÖÑäìíÉå ~î 
j®ä~êÉåI pî~êí™å çÅÜ iáää™åK m™ ∏å ä™Ö Ççãáåáâ~åâäçëíêÉíI ëçã 
ÖêìåÇ~ÇÉë ™ê NOQQK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ä™Ö åçêê çã âäçëíêÉí îáÇ 
iáää™åI ëçã áÇ~Ö ®ê âìäîÉêíÉê~Ç á jìåâÖ~í~åK råÇÉêë∏âåáåÖÉåë ëóÑíÉ î~ê 
~íí Ñ~ëíëí®ää~ çã âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Ñ~ååë îáÇ ™â~åíÉåK
fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê Ç~íÉêÄ~ê~ âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK i~ÖêÉå ∏îÉê 
ëíÉêáä äÉê~ ÇçãáåÉê~ÇÉë ~î äÉê~ ãÉÇ áåëä~Ö ~î ë~åÇI ÖêìëI âçä çÅÜ 
íÉÖÉäâêçëëK qêçäáÖÉå ìíÖ∏ê ÇÉ ìíÑóääå~Ç ÉääÉê ê~ëÉêáåÖëã~ëëçêK bíí ÉåÇ~ 
ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉë J Éå Äáí Öê∏å~âíáÖí Ñ∏åëíÉêÖä~ëK açãáåáâ~åâäçëíêÉí î~ê 
ÄóÖÖí á íÉÖÉä çÅÜ ä®âåáåÖ~êå~ á ÄçêêéêçîÉêå~ â~å Ü®êê∏ê~ Ç®êáÑê™åK
píÉêáä äÉê~ ä™Ö é™ åáî™å Å~ HNISRJOIUR ã ∏ Ü Eoe NVMMFK 
açãáåáâ~åâäçëíêÉí ~åä~ÇÉë îáÇ NOMMJí~äÉíë ãáíí é™ åáî™åHOISJPIO ã∏ ÜK

üê
NVVT

páÇ~ PNP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PNQ çÑ UQV



^fp kê
NQSU

k~ãåLéä~íë
s~ë~é~êâÉåI hî~êíÉêÉí lÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ää ~ âêìâã~âÉêá~îÑ~ääI Ñ~à~åëI ÑäáåíÖçÇëFI 
ìÖåëâ~âÉäI âêáíéáéçêI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI ãóåíK

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®ÖI ~åä®ÖÖåáåÖ ~î Éå Ç~ãã ë~ãí 
ÑäóííåáåÖ ~î Éå ëí~íó ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
lãê™ÇÉí äáÖÖÉê å®ê~ j®ä~êÉå á ëí~ÇÉåë ë∏Çê~ ÇÉäK f ãçÇÉêå íáÇ Ü~ê 
Ü~ãåçãê™ÇÉí á ë∏ÇÉê Ñóääíë ìíK üê NOQQ ÖêìåÇ~ÇÉë Éíí Ççãáåáâ~åâäçëíÉê 
ëíê~ñ åçêê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK a™ ä™Ö éä~íëÉå é™ Éå ∏ ëçã 
ÄÉÖê®åë~ÇÉë ~î iáää™åI pî~êí™å çÅÜ j®ä~êÉåK iáää™å áÇ~Ö ®ê âìäîÉêíÉê~Ç 
ìåÇÉê jìåâÖ~í~åK häçëíêÉíI ëçã ä™Ö Ç®ê pí~íëÜìëÉí äáÖÖÉê áÇ~ÖI 
ìåÇÉêë∏âíÉë é™ NVRMJSMJí~äÉåK üê NROT Ü∏ääë êÉÑçêã~íáçåëêáâëÇ~ÖÉå á 
âäçëíêÉíë âçåîÉåíë~ä çÅÜ Éíí ™ê ëÉå~êÉ ä®ãå~ÇÉ ãìåâ~êå~ ∏åK pí∏êêÉ 
ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí ä~ÇÉë ìí ëçã hìåÖëíê®ÇÖ™êÇK üê NSNT Ñ~ååë ÉåäáÖí 
íçãíä®åÖÇÉå Éåëí~â~ íçãíÉê îáÇ ™åI Üçëéáí~äÉíë ã~êâå~Çëëí™åÇ ìíãÉÇ 
íê®ÇÖ™êÇëÄ~äâÉå çÅÜ á ëóÇî®ëí î™ÖÜìëÉíK m™ NSQMJí~äÉí ~åä~ÇÉë kó~ 
qçêÖÉí Ecáëâ~êíçêÖÉíF çÅÜ Éå ê~Ç ãÉÇ íçãíÉê îáÇ e~ãåÖ~í~åK cäÉê~ ~î 
ÇÉëë~ ÄÉê∏êÇÉë ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK _ÉÄóÖÖÉäëÉå çÅÜ Ö~í~å Ñ~ååë âî~ê 
Ñê~ã íáää NVRMLSMJí~äÉíK råÇÉê NSMMJí~äÉí ä™Ö ëçã íáÇáÖ~êÉ à®êåî™ÖÉå ãÉÇ 
ÄçÇ~ê á çãê™ÇÉíë ëóÇî®ëíê~ ÇÉäK fåÖÉí ®ê â®åí çã ÉîÉåíìÉää ãÉÇÉäíáÇ~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á çãê™ÇÉíK båëí~â~ ÄóÖÖå~ÇÉê â~å Ü~ Ñìååáíë á 
hìåÖëíê®ÇÖ™êÇÉåK bå â~êí~ Ñê™å NTPR îáë~ê éä~íëÉå Ñ∏ê Éíí äìëíJ ÉääÉê 

üê
NVVT

páÇ~ PNR çÑ UQV



ëíÉåÜìëK _óÖÖå~ÇÉå Eëçã ä™Ö ìí~åÑ∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíF ~åëÉë î~ê~ 
ãÉÇÉäíáÇ~K píÉåÖêìåÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë å®ê ëí~íóå ∏îÉê dìëí~î s~ë~ êÉëíÉëK 
båÇ~ëí Éå ~êâÉçäçÖáëâ çÄëÉêî~íáçå ®ê ÖàçêÇW Éå ãìê~Ç â®ää~êÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ NVRMJí~äÉí Éå Äáí áå Ñê™å e~ãåÖ~í~åK qêçäáÖÉå íáääÜ∏ê ÇÉå 
NSMMJí~äëÄÉÄóÖÖÉäëÉåK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë íêÉ ëÅÜ~âí á ÇÉå 
∏ëíê~ çÅÜ åáç ëÅÜ~âí á ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î s~ë~é~êâÉåK fåÖÉå ÄÉÄóÖÖÉäëÉ 
ÉääÉê îÉêâë~ãÜÉí ®äÇêÉ ®å NSMMJí~ä âìåÇÉ ÄÉä®ÖÖ~ëK f ∏ëíÉê ë~âå~ÇÉë 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÜÉäíK ^åí~ÖäáÖÉå Ü~ê çãê™ÇÉí ÉåÄ~êí åóííà~íë ëçã íê®ÇÖ™êÇ 
çÅÜ é~êâK f ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå Ñ~ååë Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖ~ê Ñê™å e~ãåÖ~í~å 
çÅÜ ÜìëÖêìåÇÉê Ñê™å NSMMJí~ä íáää NVMMJí~äK sáÇ pî~êí™å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
ãóÅâÉí âê~ÑíáÖ ëíÉåÖêìåÇ íáää Éå ~î ÄçÇ~êå~I ëçã ä™Ö îáÇ à®êåî™ÖÉåK 
pî~êí™å ®ê áÇ~Ö ëíÉåëâçÇÇK bíí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë îáÇ ™â~åíÉåK aÉí îáë~ÇÉ 
ëáÖ ~íí ã~å ìåÇÉê NSMMJNTMMJí~ä îáÇ ãáåëí íî™ íáääÑ®ääÉå é™Ñ∏êí ã~ëëçê 
Ñ∏ê ~íí à®ãå~ ìí ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ëäìííåáåÖÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PNS çÑ UQV



^fp kê
NQSV

k~ãåLéä~íë
päçííëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
â~ãÑê~ÖãÉåíI âÉê~ãáâ Eëî~êíÖçÇëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI ä®ÇÉêëéáääI 
â~ãã~âÉêáëéáääI ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î s^J çÅÜ Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK

pÅÜ~âíåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë å®ëí~å ÜÉäí á ÄÉÑáåíäáÖ~ äÉÇåáåÖëÖê~î~êK f Éíí ÑäÉêí~ä 
ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Ñóääå~Çëã~ëëçêK cóåÇÉå î~ê ãóÅâÉí Ñ™ çÅÜ 
âìäíìêä~ÖêÉå ®ê Ç®êÑ∏ê ëî™ê~ ~íí Ç~íÉê~K f ÇÉ ãÉÇÉäíáÇ~ ä~ÖêÉå Ñ~ååë 
ä®ãåáåÖ~ê ~î íê®I íêçäáÖÉå Ñê™å Ü®Öå~ÇÉê çÅÜ ÄóÖÖå~ÇÉêK cê™å åó íáÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÑäÉê~ ÜìëÖêìåÇÉê çÅÜ Éî áÖÉåê~ë~ÇÉ â®ää~êÉ ÄóÖÖÇ~ á ëíÉå 
çÅÜLÉääÉê íÉÖÉäK

üê
NVVT

páÇ~ PNT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PNU çÑ UQV



^fp kê
NPVV

k~ãåLéä~íë
píê∏ãëÜçäãë êáÇÄ~å~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëäçííI ÄóÖÖå~ÇI é~êâ~åä®ÖÖåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î êáÇÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
båäáÖí ®äÇêÉ êáíåáåÖ~ê Ñê™å NSSV çÅÜ NTMMJí~äÉíë ãáíí ~åä~ÇÉë ÉääÉê 
éä~åÉê~ÇÉë Éå é~êâ~åä®ÖÖåáåÖ ∏ëíÉê çã píê∏ãëÜçäãë ëäçííK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉåë ëóÑíÉ î~ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ çã éä~åÉêå~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë çÅÜ 
çã ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ÇÉëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñáååë ÄÉî~ê~ÇÉK
pÅÜ~âí Öê®îÇÉë ãÉÇ ã~ëâáå é™ å™Öê~ ìíî~äÇ~ éìåâíÉê Ç®ê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
âìåÇÉ é™íê®ÑÑ~ë ÉåäáÖí ÇÉ ®äÇêÉ êáíåáåÖ~êå~K oìåí êáÇÄ~å~å Öê®îÇÉë 
çÅâë™ Éíí s^JëÅÜ~âí íáää î~êáÉê~åÇÉ ÇàìéK ^åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
ÇÉíí~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ∏îÉêëáâíäáÖíK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ ÄÉâê®Ñí~ ~íí é~êâ~åä®ÖÖåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë 
™íãáåëíçåÉ á ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉåI ë~ååçäáâí ®îÉå á ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉåK bå 
íÉêê~ëëãìê ëâáäàÇÉ é~êâÉåë î®ëíê~ íêÉÇàÉÇÉä Ñê™å ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉåK s®ëíÉê 
çã ãìêÉå Ñ~ååë á ëÅÜ~âíÉí Éíí ÑäÉêí~ä ëíÉåé~êíáÉêLÉîÉåíìÉää~ ãìê~êK 
k™Öê~ ~î ÇÉã ®ê íêçäáÖÉå ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê é~êâÉêå~ë ëóããÉíêáëâí 
ìééÄóÖÖÇ~ éä~åíÉêáåÖëóíçêK aÉí î~ê ÇçÅâ áåíÉ ã∏àäáÖí ~íí ãÉÇ ë®âÉêÜÉí 
~îÖ∏ê~ î~êàÉ ~åä®ÖÖåáåÖë Ñìåâíáçå ìí~å Ñçêíë~íí ìåÇÉêë∏âåáåÖK båÇ~ëí 
Éíí ÑóåÇI Éå âÉê~ãáâëâ®êî~ ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
íÉêê~ëëãìêÉåK

üê
NVVT

páÇ~ PNV çÑ UQV



k™Öê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê EâìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ äÉêä~ÖÉê ãÉÇ íÉÖÉäF ®ê 
íêçäáÖÉå ~î óåÖêÉ Ç~íìã çÅÜ â~å Ü∏ê~ áÜçé ãÉÇ ÄÉÄóÖÖÉäëÉK aÉí î~ê áåíÉ 
ã∏àäáÖí ~íí Ç~íÉê~ ÇÉ çäáâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ OPMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ POM çÑ UQV



^fp kê
NQTM

k~ãåLéä~íë
píçê~ qçêÖÉíI s hóêâçÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áåÇê~ÖåáåÖ ~î Ñà®êêâóä~ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
^êÄÉíÉí ìíÑ∏êÇÉë ãÉÇ ëíóêÇ ÄçêêåáåÖK aÉí áååÉÄ~ê ~íí äÉÇåáåÖÉå Äçêê~ÇÉë 
ìåÇÉê Ö~í~å çÅÜ píçê~ qçêÖÉí é™ Éå ëíê®Åâ~ ~î ÇêóÖí OMM ãK aàìéÉí î~ê 
Å~ PJQ ãI Çîë MIR ã ìåÇÉê âìäíìêä~ÖêÉåë ä®Öëí~ ÇàìéK
båÇ~ëí Éíí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë é™ s®ëíê~ hóêâçÖ~í~å Ñ∏ê áåâçééäáåÖ ~î 
ëÉêîáëäÉÇåáåÖÉåK aÉ ìåÇêÉ äÉêÄä~åÇ~ÇÉ âìäíìêä~ÖêÉå î~ê ~î ãÉÇÉäíáÇ~ 
â~ê~âí®êK aÉ ∏îêÉ ä~ÖêÉå ãÉÇ ëíÉåI Öêìë ÉíÅ ®ê íêçäáÖÉå Ö~íìä~ÖÉê Ñê™å 
åó~êÉ íáÇK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
NVVT

páÇ~ PON çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ POO çÑ UQV



^fp kê
NQTN

k~ãåLéä~íë
_çåÇíçêÖÉíI mê®ëíÖ~í~åI mçäáëÖê®åÇI _~ÇÜìëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ëíêçééëâç

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
póÑíÉí î~ê ~íí âä~êä®ÖÖ~ âìäíìêä~ÖêÉíë ÄÉëâ~ÑÑÉåÜÉí çÅÜ ëí~ÇÉåë ëíêìâíìêK 
cóê~ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉëI á mê®ëíÖ~í~åI é™ _çåÇíçêÖÉíI á mçäáëÖê®åÇ çÅÜ á 
_~ÇÜìëÖ~í~åK aÉ íî™ ëáëíå®ãåÇ~ Öê®îÇÉë ÜÉäí çÅÜ Ü™ääÉí áåçã Ö~ãä~ 
ê∏êëÅÜ~âí î~êÑ∏ê áåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê âìåÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ëK f ÇÉ Ä™Ç~ 
Ñ∏êëíå®ãåÇ~ ëÅÜ~âíÉå Ñ~ååë ÇçÅâ çê∏êÇ ëíê~íáÖê~Ñá ~íí ÇçâìãÉåíÉê~ 
ÖÉåçã ëÉâíáçåëêáíåáåÖK _™Ç~ ëÅÜ~âíÉå Ü~ê îáÇ â~êíëíìÇáÉê îáë~í ëáÖ äáÖÖ~ 
é™ ã~êâ ëçã ìêëéêìåÖäáÖÉå î~ê íçãíã~êâ ãÉå ëçã Ñ∏êî~åÇä~ÇÉë íáää 
íçêÖ îáÇ Ö~íìêÉÖäÉêáåÖÉå é™ ãáííÉå ~î NSMMJí~äÉíI îáäâÉí çÅâë™ âìåÇÉ 
ìíä®ë~ë á ä~ÖÉêÄáäÇÉåK

üê
NVVT

páÇ~ POP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ POQ çÑ UQV



^fp kê
NQTP

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí hçåê~Ç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ Eëî~êíÖçÇëI ®äÇêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëíìÇÉåíÄçëí®ÇÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
m™ íçãíÉå ä™Ö íáÇáÖ~êÉ fÇêçííëÜ~ääÉåI ëçã êÉîë Ñ∏ê å™Öê~ ™ê ëÉÇ~åK 
hî~êíÉêÉí äáÖÖÉê ëíê~ñ ìí~åÑ∏ê s®ëíÉê™ë Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉI î~êë Öê®åë 
Ö™ê á hçéé~êÄÉêÖëî®ÖÉåK fåÖÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ®ê â®åÇI ãÉå 
çãê™ÇÉí äáÖÖÉê ÜÉäí áåå~åÑ∏ê ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇëÇáâÉíë ~åí~Öå~ 
ëíê®ÅâåáåÖK
båäáÖí NSUU ™êë â~êí~ áåÖáÅâ ÜÉä~ âî~êíÉêÉí á ëí~Çëçãê™ÇÉíK qî™ íçãíÉê 
ÄÉê∏êÇÉë ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK qçãíÉå á î®ëíÉê î~ê ÄçêÖã®ëí~êÉ `~êä 
mêáåíë ®åâ~ë Öê®ëí®éé~ çÅÜ ~åÖÉë äáÖÖ~ áåçã ëí~âÉíÉíI Çîë íìääëí~âÉíÉí 
ëçã íêçäáÖÉå Ñ∏äàÇÉ ëí~ÇëÇáâÉíë ëíê®ÅâåáåÖK aÉå ∏ëíê~ íçãíÉå Äêìâ~ÇÉë 
ëçã â™äÖ™êÇ ~î ëàì ëí~Çëáåî™å~êÉK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ÄÉÄóÖÖÉäëÉK 
a®êÉãçí Ñ~ååë Éäî~ ÇáâÉåLê®ååçê çÅÜ åÉÇÖê®îåáåÖ~êK aÉ ä∏éíÉ á åçêÇJ
ëóÇäáÖ ÉääÉê ∏ëíî®ëíäáÖ êáâíåáåÖK aÉ ÑäÉëí~ Ä∏ê Ü~ î~êáí Çê®åÉêáåÖëÇáâÉåI 
ãÉå á å™Öçí Ñ~ää â~å ÇÉí î~ê~ Ñê™Ö~ çã Éå íçãíÖê®åëK hìäíìêä~ÖêÉå 
ÇçãáåÉê~ÇÉë ~î âìäíìêàçêÇëÄä~åÇ~Ç äÉê~ ãÉÇ áåëä~Ö ~î íÉÖÉäI âçäÄáí~ê ã 
ãK
cóåÇÉå î~ê ãóÅâÉí Ñ™K qî™ ÇáâÉåLê®ååçê âìåÇÉ ÖÉåçã ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâ 

üê
NVVT

páÇ~ POR çÑ UQV



Ç~íÉê~ë íáää ëÉåãÉÇÉäíáÇI ãÉå íêçäáÖÉå ®ê ÑäÉê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ãÉÇÉäíáÇ~K 
£îêáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê î~ê Ñê™å NRMMJNTMMJí~ä çÅÜ á å™Öçí Ñ~ää ãçÇÉêå íáÇK 
üíãáåëíçåÉ Ñê™å ëÉåãÉÇÉäíáÇ çÅÜ ìåÇÉê NSMMJí~äÉí ~åî®åÇÉë ã~êâÉå Ñ∏ê 
çÇäáåÖK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ POS çÑ UQV



^fp kê
NQVR

k~ãåLéä~íë
s®ëíê~ i™åÖÖ~í~åI kóÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìåÇÉêë∏âåáåÖK
fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI Ñ∏êìíçã Éå ëÉåíáÇ~ 
ÜìëÖêìåÇ á s®ëíê~ i™åÖÖ~í~åK pÅÜ~âíÉå áååÉÜ∏ää ÉåÇ~ëí ™íÉêÑóääí 
™ëã~íÉêá~ä çÅÜ Ñóääå~Çëã~ëëçêK

üê
NVVT

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NQUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ POT çÑ UQV



^fp kê
NRMN

k~ãåLéä~íë
e∏â~êíçêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
âÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëI éçêëäáåF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î Ñçåí®å ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK

pÉñ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë áåçã çãê™ÇÉíK
aÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉå ~åëÉë Ü~ äÉÖ~í é™ ™åë î®ëíê~ ëáÇ~K c∏êëí Ñê™å NRRMJ
í~äÉí ÄÉÄóÖÖÇÉë ÇÉå ∏ëíê~ ëáÇ~åI Ç®ê e∏â~êíçêÖÉí äáÖÖÉêK üê NSQN 
ëâ®åâíÉ ÇêçííåáåÖ hêáëíáå~ mê®ëíÖ®êÇÉí ∏ëíÉê çã ™å íáää ëí~ÇÉåK a®ê 
ëâìääÉ Éíí ê®íäáåàáÖí Ö~íìå®í ä®ÖÖ~ë ìíK råÇÉê ëÉåí NSQMJí~ä ÄóÖÖÇÉë Éå 
Äêç á píçê~ Ö~í~åë Ñ∏êä®åÖåáåÖK aÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î mê®ëíÖ®êÇÉí áåÇÉä~ÇÉë 
á PN íçãíÉêK aÉ âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ ëáÖ âêáåÖ píçê~ Ö~í~åI ëçã áÇ~Ö Öê®åë~ê 
íáää e∏â~êíçêÖÉí á åçêêK mê®ëíÖ®êÇÉíë ë∏Çê~ ÇÉä ìí~êêÉåÇÉê~ÇÉë Ñ∏ê 
àçêÇÄêìâ çÅÜ âêÉ~íìêëÄÉíÉK
aÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î e∏â~êíçêÖÉí ìíÖàçêÇÉ Ñê™å NSMMJí~äÉí íáää NVMMJ
í~äÉíë Ä∏êà~å íçãíã~êâK rêëéêìåÖäáÖÉå î~ê íçêÖÉí ãáåÇêÉ çÅÜ ä™Ö á ÇÉå 
∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉí åìî~ê~åÇÉ e∏â~êíçêÖÉíK mä~íëÉå Ü~ê ®îÉå â~ää~íë 
lñíçêÖÉí çÅÜ iáää~ qçêÖÉíK bÑíÉê Äêçåë íáääâçãëí é™ NSQMJí~äÉí ÑáÅâ 
âêáåÖêÉë~åÇÉ Ñ∏êë®äà~êÉ ~î Öä~ë çÅÜ éçêëäáå Ü™ää~ íáää é™ ~ääã®ååáåÖÉå 
Eåìî~ê~åÇÉ e∏â~êíçêÖÉíë ∏ëíê~ ÇÉäFK üê NSUR ~åëäçÖë ÇÉí íáää Éå 
íçêÖéä~íëK iáãã~êÉÇë Öä~ëÄêìâ Ü~ÇÉ Ñ∏êÉ NTPO íáääëí™åÇ ~íí Ü~ Éå 

üê
NVVT

páÇ~ POU çÑ UQV



ë~äìÄçÇ Ç®êK d~í~å ∏ëíÉê çã íçêÖÉí ÑáÅâ å~ãåÉí dä~ëÖ~í~åK üê NTQMI 
å®ê íçêÖÉí î~ê Ñìääí ìíÄáäÇ~íI ÑáÅâ ÇÉí å~ãåÉí e∏â~êíçêÖÉíK
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ~åä®ÖÖåáåÖK f Éíí ëÅÜ~âí é™ 
e∏â~êíçêÖÉíë î®ëíê~ ÇÉä Ñ~ååë Éå ÜìëÖêìåÇ ~î ëä~ÖÖëíÉåK _çêíëÉíí Ñê™å 
Ñóääå~Çëã~ëëçê ÇçãáåÉê~ÇÉë ä~ÖêÉå ~î äÉê~ ãÉÇ íÉÖÉäâêçëë çÅÜ âçäK aÉ 
ÉåÇ~ ÑóåÇÉå î~ê íî™ ëâ®êîçê ~î ÄêìåÖä~ëÉê~í ÖÉåçãëáåíê~í ëíÉåÖçÇë 
E`ffWOF çÅÜ Éå éçêëäáåëëâ®êî~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NQUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ POV çÑ UQV



^fp kê
NPPV

k~ãåLéä~íë
j™åëí~I _à∏êâÉI p∏êíìå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
mÉêJbêáâ bÖÉÄ®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ
Äê®åÇ äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK
p∏êíìå~
f ìíêÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉå î®ëíÉê çã pí®ÜçäãëÄ®ÅâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê 
ë~ãí Éåëí~â~ Ñê~ÖãÉåí ~î âçä çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K
fåíáää ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíI Å~ UM ã åçêê çã à®êåî®ÖÉå ìééí®ÅâíÉë êÉëíÉê 
ÉÑíÉê íî™ Öê~îÜ∏Ö~êK
e∏Ö ä çî~ä Å~ NQJOM ã E£Js FI ë~ãí Å~ NIR ã Ü∏ÖK
e∏Ö O Å~ UM ã ∏ëíÉê çã Ü∏Ö äK lî~ä Å~ VJNO ã EsJp FI ë~ãí Å~ MIR ã 
Ü∏ÖK
Ek®êãëí~ o^û åê jìåâíçêé SNMWNF
_à∏êâÉ
f ìíêÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ë~ãí Éåëí~â~ Ñê~ÖãÉåí ~î 
âçä çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K hìäíìêä~ÖêÉå î~ê ëçã íàçÅâ~ëí Å~ NM ÅãK Eå®êãëí~ 
o^ûJåê jìåâíçêé RUTWNF
j™ëí~
f ìíêÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉå ∏ëíÉê çã î®ÖÉå íáää î®ÖÉå íáää Ö™êÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K f ëÅÜ~âíÉå î®ëíÉê çã î®ÖÉå íáää Ö~êÇÉå 
Ñçêíë®ííÉê âìäíìêä~ÖêÉíK lãê™ÇÉí ëäìíí~ê ™í î®ëíÉê çÅÜ Å~ NPM Åã î®ëíÉê 

üê
NVVT

páÇ~ PPM çÑ UQV



çã î®ÖÉå ®ê âìäíìêä~ÖêÉí Äçêí~K hìäíìêä~ÖêÉí î~ê á ÖÉåçãëåáíí ÉåÇ~ëí Éíí 
é~ê Åã íàçÅâíK Ejìåâíçêé SRMWNF

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jìåâíçêé SRMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

jìåâíçêé SNMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

jìåâíçêé RUTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

páÇ~ PPN çÑ UQV



^fp kê
NPQM

k~ãåLéä~íë
p∏êíìå~I j™åëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
e~åë d∏íÜÄÉêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
íÉÖÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
aÉí Ñ~ååë ëé~êë~ãã~ ëé™ê ~î ®äÇêÉ îÉêâë~ãÜÉí á çãê™ÇÉíI ãÉÇ Ää~åÇ 
~åå~í âçä çÅÜ íÉÖÉäK aÉäîáë â~å ÇÉíí~ ÇçÅâ Ü~ ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
à®êåî®ÖëÄóÖÖÉí é™ NUTMJí~äÉíK

üê
NVVT

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

páÇ~ PPO çÑ UQV



^fp kê
NPMM

k~ãåLéä~íë
rêî~ää~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
aÉå ÄÉê∏êÇ~ ãçëëÉå äáÖÖÉê Å~ QM ã∏Ü çÅÜ çãê™ÇÉí Ü~ê ìåÇÉê ãÉëçäáíáëâ 
íáÇ ìíÖàçêí Éå îáâ á Éíí ÑäáâáÖí ëâ®êÖ™êÇëä~åÇëâ~éK f å®êçãê™ÇÉí íáää 
ãçëëÉå Ü~ê Ää~åÇ ~åå~í Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë é™íê®ÑÑ~íë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìíêÉÇåáåÖÉå ~î ÇÉå åó~ ãçíçêî®Öëëíê®ÅâåáåÖÉåK
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Öê®îÇÉë ë∏âëÅÜ~âí á Ñ∏êëí~ Ü~åÇ á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉ 
íáÇáÖ~êÉ ëíê~åÇÄìåÇå~ é~êíáÉêå~I ÇçÅâ ìí~å ~íí Ñçêåä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
f ãçëëÉåë î®ëíê~ â~åí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ç®êÉãçí íî™ ëí∏ê~êLÖêÉå~ê ãÉÇ 
ÜìÖÖã®êâÉåI î~ê~î ÇÉå Éå~ Ü~ÇÉ ÇÉí á Ä™Ç~ ®åÇ~êK pí∏ê~êå~ ä™Ö é™ Å~ N 
ã ÇàìéK aÉ î~ê NIRJOIO ã ä™åÖ~ çÅÜ Ü~ÇÉ Éå Çá~ãÉíÉê é™ MIMRJMIMT ãK 
fåçã ãçëëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ Éíí ÑäÉêí~ä Öê∏îêÉ ëíçÅâ~ê é™ OJP ã ÇàìéK 
píçÅâ~êå~ ìééîáë~ÇÉ áåÖ~ ëé™ê ~î ÄÉ~êÄÉíåáåÖ ìí~å íçäâ~ÇÉë ëçã 
ëíçêãÑ®ääÉåK
m™ ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ãçëëÉå Ü~ê í®âíîÉêâë~ãÜÉí ÄÉÇêáîáíë á ãçÇÉêå íáÇK

üê
NVVT

páÇ~ PPP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d∏íäìåÇ~ PPMWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

páÇ~ PPQ çÑ UQV



^fp kê
NQTO

k~ãåLéä~íë
píìêÉÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
_Éå Eâ~ãã~âÉêáëéáääFI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK

f ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å ãÉÇÉäíáÇ çÅÜ åó~êÉ íáÇ EíêçäáÖÉå NSMMJ
NTMMJí~äFK i~ÖêÉå â~å áåíÉ Ç~íÉê~ë å®êã~êÉK _çêíëÉíí Ñê™å 
â~ãã~âÉêáëéáää çÅÜ Éå ëâ®êî~ ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë á Éíí ~î ÇÉ óåÖëí~ ä~ÖêÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇK _ä~åÇ ÇÉ íêçäáÖÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ä~ÖêÉå 
Ñ~ååë ÑäÉê~ íê®åáî™Éê ëçã â~å î~ê~ ëé™ê ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉK cê™å åó íáÇ Ñ~ååë 
Ää ~ Éå ëíÉåÖêìåÇI ëíÉåä®ÖÖåáåÖ çÅÜ âê~ÑíáÖ~ Äê~åÇä~ÖÉêK

üê
NVVT

páÇ~ PPR çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PPS çÑ UQV



^fp kê
NONN

k~ãåLéä~íë
ûäÜçäãÉå d®êÇëÉäÄ®ÅâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäãI eÉåêáâ oìåÉëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_êçííLí®âíI Äçéä~íëI ÑóåÇéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉää~ååÉçäáíáâìã

cóåÇ
âÉê~ãáâI âî~êíëI Ñäáåí~I Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå 
ÖêçéâÉê~ãáëâ Äçéä~íë ãÉÇ áåíáääáÖÖ~åÇÉ âî~êíëÄêçííK
_çéä~íëÉå çãÑ~íí~ÇÉ PMM ãOK eìîìÇÇÉäÉå ~î Äçéä~íëÉå Ü~ê ìåÇÉêë∏âíë 
çÅÜ ÉåÇ~ëí Éå ãáåÇêÉ ÇÉä ~åí~ë äáÖÖ~ âî~ê ìí~åÑ∏ê î®Öçãê™ÇÉíK bíí 
ãáåÇêÉ ~åí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê âìåÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ëX Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ 
Öêçé~êK píÉåê∏àÇ~ óíçê îáë~ê íêçäáÖÉå î~ê ãáåÇêÉ Üìë â~å Ü~ î~êáí 
éä~ÅÉê~ÇÉK
hî~êíëÄêçíí Ñ∏êÉâçããÉê Ä™ÇÉ á Ñ~ëí ÄÉêÖ çÅÜ á ä∏ë~ ÄäçÅâ áåçã Éíí ëíçêí 
çãê™ÇÉK bíí ìêî~ä ~î âî~êíëÄêçííÉå áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëóí~å Ü~ê 
ìåÇÉêë∏âíëK _êçííÉå á Ñ~ëí ÄÉêÖ â~ê~âí®êáëÉê~ë ~î ëâ™äÑçêã~ÇÉ 
ìêÖê∏éåáåÖ~êK _êçííÉå á ÄäçÅâ Ü~ê ~îëä~ÖëåÉÖ~íáî é™ Éå ÉääÉê ÑäÉê~ ëáÇçêK 
sáÇ Ä™Ç~ íóéÉêå~ ~î Äêçíí Ñ~ååë âî~êä®ãå~í ~îÑ~ää Ñê™å ÄÉ~êÄÉíåáåÖÉåK 
aÉ ä∏ë~ ÄäçÅâ ëçã ìíåóííà~íë Ü~ÇÉ á ÑäÉê~ Ñ~ää Öê®îíë ìéé çÅÜ ~îÑ~ääÉí 
ë~ãä~íë á ÖêçéÉå å®ê ~êÄÉíÉí î~ê âä~êíK
a~íÉêáåÖW jÉää~ååÉçäáíáâìã Ejk ^F ENQ` O ëáÖã~I PPQMJOVNM ÑhêF

üê
NVVU

páÇ~ PPT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå TMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå TMWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå TMWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

páÇ~ PPU çÑ UQV



^fp kê
NMUO

k~ãåLéä~íë
hçäëî~I qçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~íI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
m™ éä~íëÉå Ñ∏êÉâçã ëéêáÇÇ~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã Ü~ê çäáâ~ 
Ç~íÉêáåÖK aÉä~ê ~î âìäíìêä~ÖêÉå çÅÜ îáëë~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ë™ ëçã Ü®êÇ~ê 
çÅÜ ëíçäéÜ™ä Ü~ê ë~ååçäáâí Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Ç~íÉêáåÖI ãÉÇ~å îáëë~ ®ê ~î 
Üáëíçêáëâí Ç~íìãK bå Ü®êÇ Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK aÉëë~ 
ëâáäÇ~ Ç~íÉêáåÖ ®ê å~íìêäáÖ~ ãÉÇ í~åâÉ é™ å®êÜÉíÉå íáää qçêéë ÄóíçãíI 
ëçã ®ê ÄÉÄçÇÇ ®å áÇ~ÖI ë~ãí å®êÜÉíÉå íáää à®êå™äÇÉêëÖê~îÑ®äíK 
^åä®ÖÖåáåÖëëéêáÇåáåÖÉå çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ á ëáÖ íóÇÉê ëå~ê~íë é™ ~íí 
ÇÉí ê∏ê ëáÖ çã ë∏åÇÉêéä∏àÇ~ êÉëíÉê ~î Éå Äçéä~íë óííÉêçãê™ÇÉ

üê
NVVU

páÇ~ PPV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäëî~ ORTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ PQM çÑ UQV



^fp kê
NNQS

k~ãåLéä~íë
hêáëíáå~I s®ëÄó âìåÖëÖ™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_óÖÖå~Ç

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
pÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
aÉä~ê ~î íî™ â®ää~êî~äî é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK dêìåÇãìê~êå~ 
íáää ÇÉëë~ ÄÉëíçÇ ~î ëâ~äãìê~ê ~î Öê™ëíÉå ãÉÇ ÇÉí~äàÉê ~î íÉÖÉäK m™ 
ÖêìåÇãìê~êå~ Ñ~ååë ÇÉä~ê ~î ëíáÅâî~äîK aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ãìê~êå~ ëí®ããÉê 
î®ä ∏îÉêêÉåë ãÉÇ ÇÉ ìééã®íåáåÖ~ê ëçã ÖàçêÇÉë ~î â®ää~êÖêìåÇÉå é™ 
NTPMJí~äÉíK

üê
NVVU

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç RSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ PQN çÑ UQV



^fp kê
NMQQ

k~ãåLéä~íë
bå™âÉêëÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_óíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó~ ÉäJëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
hìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ ä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉåI ãÉå Ç~íÉêÄ~ê~ ÑóåÇ çÅÜ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ë~âå~ÇÉëK

üê
NVVU

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

bå™âÉê RUWN rééë~ä~ rééä~åÇ bå™âÉê

bå™âÉê RUWO rééë~ä~ rééä~åÇ bå™âÉê

páÇ~ PQO çÑ UQV



^fp kê
NOPP

k~ãåLéä~íë
_äçãëíÉê®åÖÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìã

cóåÇ
âî~êíë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí é™ ®äÇêÉ íçãíã~êâ ãÉää~å TR çÅÜ UM 
ã∏ÜK bå êÉÖáëíêÉê~Ç ÉîÉåíìÉää ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëI bå™âÉê NOOWNI ®ê 
ÄÉä®ÖÉå Å~ NM ã ëóÇî®ëí çã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
Öê®îÇÉë ëàì ëÅÜ~âí ãÉÇ Üà®äé ~î ã~ëâáå çÅÜ ™íí~ éêçîÖêçé~ê Öê®îÇÉë 
ÜÉäí Ñ∏ê Ü~åÇK f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Ü~åÇÖê®îåáåÖ Éíí ~îëä~Ö 
~î âî~êíëI ãÉå Ñ∏ê ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉêK fåÇáâ~íáçåÉêå~ 
~åë™Öë î~ê~ ~î ë™Ç~å äáíÉå çãÑ~ííåáåÖ ~íí Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÇÉí 
ÄÉÖê®åë~ÇÉ çãê™ÇÉí ëçã ÄÉê∏êÇÉë ~î ÄóÖÖå~íáçåÉå áåíÉ ëâìääÉ âìåå~ ÖÉ 
óííÉêäáÖ~êÉ áåÑçêã~íáçåK aÉ ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí íçäâ~ÇÉë ëçã ÇÉå ~ääê~ 
óííÉêëí~ â~åíÉå ~î ÇÉå íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Äçéä~íëÉåK

üê
NVVU

páÇ~ PQP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

bå™âÉê NOOWN rééë~ä~ rééä~åÇ bå™âÉê

páÇ~ PQQ çÑ UQV



^fp kê
NMRN

k~ãåLéä~íë
^äîÉëí~ÄçÇ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_óíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
g®êåëéáâ~êI íÉÖÉäI âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖ~åÇÉ ~î äìÑíäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ÑóåÇ Ñê™å 
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK

üê
NVVU

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

eÉÇ VRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ eÉÇ

páÇ~ PQR çÑ UQV



^fp kê
NRMR

k~ãåLéä~íë
pí∏ãëÜçäãë ëäçíí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëäçííLÜÉêêÉë®íÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëI éçêëäáåFI ëâ~Ñí íáää âêáíéáéçê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééêìëíåáåÖ ~î é~êâ~åä®ÖÖåáåÖÉå îáÇ píê∏ãëÜçäã 
ëäçíí ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
aÉí ®äÇëí~ Ñ~ëí~ ÜìëÉí ÄóÖÖÇÉë ~î dìëí~î s~ë~ ìåÇÉê NRRMJí~äÉí é™ Éå 
ÜçäãÉ á hçäÄ®Åâë™åK e~åë ®åâ~ h~í~êáå~ píÉåÄçÅâ áååÉÜ~ÇÉ 
píê∏ãëÜçäã Ñê™å NRSM íáää ëáå Ç∏Ç NSONK üê NSSV êÉîë ëíÉåÜìëÉí çÅÜ 
eÉÇîáÖ bäÉçåçê~ ä®í ìééÑ∏ê~ ÇÉí åìî~ê~åÇÉ ëäçííÉí é™ ÇÉå Ö~ãä~ 
â®ää~êÉåK cê™å dìëí~î s~ë~ë Ç~Ö~ê çÅÜ áå é™ NUMMJí~äÉí Ñ~ååë ÄóÖÖå~ÇÉê 
é™ ÄçêÖÖ™êÇÉå î®ëíÉê çã ëäçííÉíK
f é~êâÉåI é™ ÇÉå Ñ Ç ÄçêÖÖ™êÇÉåI î®ëíÉê çã ëäçííÉí Öê®îÇÉë RM ëÅÜ~âíK 
pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë Éà íáää ëíÉêáä åáî™K aÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~ê á 
Ñçêã ~î Ää ~ ëóääëíÉå çÅÜ êáîåáåÖëä~ÖÉê ãÉÇ íÉÖÉä çÅÜ â~äâÄêìâK bå ÇÉä 
Üìë Ü~ê âìåå~í áÇÉåíáÑáÉê~ë ãÉÇ Üà®äé ~î â~êíçê Ñê™å NSMMJ çÅÜ NTMMJ
í~äÉå ãÉÇ~å ~åÇê~ ë~âå~ë á â~êíã~íÉêá~äÉíK _ä~åÇ ÇÉ áÇÉåíáÑáÉê~ÇÉ 
ÄóÖÖå~ÇÉêå~ Ñáååë eÉÇîáÖ bäÉçåçê~ë ÑäóÖÉäÄóÖÖå~ÇÉêI 
dìîÉêå∏êëÄóÖÖå~ÇÉå çÅÜ aêçííåáåÖÄóÖÖå~ÇÉåK
f ÑäÉê~ ëÅÜ~âí Ñ~ååë ãçê®åäáâå~åÇÉ ä~ÖÉê ãÉÇ ë~åÇI Öêìë çÅÜ ëíÉå ÉääÉê 
ä~ÖÉê ãÉÇ äÉê~ çÅÜ ëíÉåK qêçäáÖÉå î~ê ÇÉí á ÇÉ ÑäÉëí~ Ñ~ää Ñê™Ö~ çã 
é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçêK píÉå~êå~ ä™Ö ~åë~ãä~ÇÉ á ëâáâí çÅÜ â~å ã∏àäáÖÉå Ü~ 

üê
NVVU

páÇ~ PQS çÑ UQV



ìíÖàçêí Éå EÉääÉê ÑäÉê~F ÖäÉë ëíÉåé~ÅâåáåÖ é™ Ö™êÇëéä~åÉåK
m™ ëäçííëÜçäãÉåI åçêê çã ëäçííÉíI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå âê~ÑíáÖ ëâ~äãìê á 
Öê™ëÉíÉå ãÉÇ ÑóääåáåÖ ~î ëíÉåI
íÉÖÉä çÅÜ â~äâÄêìâK jìêÉå â~å ~åíáåÖÉå Ü∏ê~ íáää ÇÉí ®äÇëí~ Ñ~ëí~ ÜìëÉí 
ÉääÉê î~ê~ Éå ÇÉä ~î NSMMJNTMMJí~äÉåë íê®ÇÖ™êÇë~åä®ÖÖåáåÖ~êK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ OPMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ PQT çÑ UQV



^fp kê
NMVP

k~ãåLéä~íë
d™ÄóI eçäãëã~äã~I j~äã~ éê®ëíÖ™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äíI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
_ê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉí é™ ÇÉå ãÉääÉêëí~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí åçêê 
çã î®Ö ORM Ñ~ååë Éå ÇÉä ~î Éå Äçéä~íë ãÉÇ ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉêI 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êK k™Öê~ ~î ëíçäéÜ™äÉå ä™Ö ë™ íáää ~íí 
ÜìëâçåëíêìâíáçåÉê ë~ååçäáâí Ñáååë áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åK hìäíìêä~ÖêÉí 
é™ éä~íëÉå î~ê ìéé íáää MINR ã íàçÅâí çÅÜ áååÉÜ∏ää Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ ÄÉå 
çÅÜ ëâ®êîëíÉåK 
dê~îÑ®äíÉí îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ ÄÉíóÇäáÖí ëí∏êêÉ ®å î~Ç áåîÉåíÉêáåÖÉå  Ü~ÇÉ 
Ñ~ëíëí®ääíK cäÉê~ ãáåÇêÉ ëíÉåë~ãäáåÖ~ê çÅÜ ™íí~ ã∏àäáÖ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉåI ë~ãí ãáåÇêÉ ëçíÑä®Åâ~ê çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ëçã 
â~å î~ê~ Öê~î~êK fåçã çãê™ÇÉí Üáíí~ÇÉë ®îÉå Éåëí~â~ Äê®åÇ~ ÄÉå ëçã 
óííÉêäáÖ~êÉ ëí®êâÉê Öê~îáåÇáâ~íáçåÉêå~K fåçã çãê™ÇÉí â~å ®îÉå 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê Ñáåå~ëK

üê
NVVU

páÇ~ PQU çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäëî~ NMOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NMOWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ ORQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ PQV çÑ UQV



^fp kê
NMVQ

k~ãåLéä~íë
eçäãëã~äã~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI Äçéä~íë

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

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
f çãê™ÇÉí å®êã~ëí ÄóíçãíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
îáäâ~ â~å Ç~íÉê~ë á ÜìîìÇë~â íáää Üáëíçêáëâ íáÇK j∏àäáÖÉå â~å ®îÉå áåëä~Ö 
~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñáåå~ë á ÇÉí åçêÇäáÖ~ëíÉ çãê™ÇÉíK

üê
NVVU

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäëî~ OMRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ OMRWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ PRM çÑ UQV



^fp kê
NPMN

k~ãåLéä~íë
qçêéëí™åÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs píçÅâÜçäã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
çãê™ÇÉ ãÉÇ ëâçÖëÄêìâëä®ãåáåÖ~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉêI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉ Å~ PM ä®ãåáåÖ~ê î~ê~î Ü®äÑíÉå î~ê 
âçäåáåÖëÖêçé~ê çÅÜ êÉëíÉå Ñ∏êÇÉä~ÇÉë ãÉää~å Öêçé~ê ÉÑíÉê ëíìÄÄêóíåáåÖI 
í®âíÖêçé~ê çÅÜ Éå Ü®êÇK

üê
NVVU

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d∏íäìåÇ~ PONWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

páÇ~ PRN çÑ UQV



^fp kê
NRMP

k~ãåLéä~íë
e~êâáÉ

^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 ëíÉåëíê®åÖI Äçéä~íëI Ü®êÇI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI íáÇáÖãÉÇÉäíáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉêáåÖ áåÑ∏ê Éíí ëí∏êêÉ ÑêáíáÇëÜìëçãê™ÇÉ ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î ~íí ÇÉí Ñ∏êî®åí~ÇÉë Ñáåå~ë ÑäÉê 
Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ®å ÇÉ ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉI Éå ëíÉåë®ííåáåÖ Eh®êêÄç 
VTWNF çÅÜ Éå ëíÉåëíê®åÖ Eh®êêÄç NOPWNFK
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå êÉÖáëíêÉê~ÇÉë Ñ∏äà~åÇÉ åó~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êW Éå Äçéä~íë 
Ñê™å îáâáåÖ~íáÇJãÉÇÉäíáÇ Eh®êêÄç OOVWNFI íî™ éä~íëÉê Ñ∏ê Ü®êÇ Eh®êêÄç 
OPMWN çÅÜ OPNWNFI e~êâáÉ Äóíçãí Eh®êêÄç OPRWNF çÅÜ ™íí~ ëíÉåëíê®åÖ~ê 
Eh®êêÄç OPNWOJRI OPOWNI OPPWN çÅÜ OPQWN î~ê~î OPNWP ìíÖ∏ê íî™FK 
píÉåëíê®åÖ~êå~ Ü~ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå áåÖ™íí á Éíí ëí∏êêÉ ëóëíÉãI ëçã ÇÉí á Ç~Ö 
Ä~ê~ ™íÉêëí™ê ÇÉä~ê ~îK aÉ Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ Ü®êÇ~êå~ Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää 
óåÖêÉ à®êå™äÇÉêJãÉÇÉäíáÇK jÉêé~êíÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~ äáÖÖÉê á 
çãê™ÇÉí î®ëíÉê çã e~êâáÉ ÄóíçãíK sáÇ~êÉ åçíÉê~ÇÉë ÑäÉê~ 
Öê®åëã~êâÉêáåÖ~êK
aÉí Ñ∏êÉâçããÉê çÅâë™ çãÑ~íí~åÇÉ ~åë~ãäáåÖ~ê ãÉÇ ê∏àåáåÖëëíÉå 
ìééä~ÖÇ á çäáâ~ Ñçêã~íáçåÉêK aÉ ìíÖ∏ê ÄáçíçéÉê Ñ∏ê ÑäÉê~ ~î 
àçêÇÄêìâëä~åÇëâ~éÉíë î®ñíJ çÅÜ Çàìê~êíÉê ë~ãí áåÖ™ê ëçã Éå îáâíáÖ 
âçãéçåÉåí á âìäíìêãáäà∏åK

üê
NVVU

páÇ~ PRO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h®êêÄç VTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç NOPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç OOVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç OPMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç OPNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç OPNWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç OPNWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç OPNWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç OPNWR s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç OPRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç OPPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç OPQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

páÇ~ PRP çÑ UQV



^fp kê
NOQT

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí açãâóêâ~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÇê~ÖåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å NOMMJí~äÉí E\F çÅÜ 
Äê~åÇÜçêáëçåí ãÉÇ ∏îÉêäáÖÖ~åÇÉ êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå íê®âçåëíêìâíáçåK

üê
NVVU

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PRQ çÑ UQV



^fp kê
NNOQ

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí qáåÖÉíI âóêâ~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉê Ñê™å NTMMJí~äÉí çÅÜ 
Ñê~ã™í çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê ~î ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ â~ê~âí®êK sáÇ Éå ëí∏êI 
íêçäáÖÉå Éå Ü®Öå~ÇëêÉëíI Ä∏êà~ÇÉ çÅÜ ëäìí~ÇÉ çäáâ~ âìäíìêä~ÖÉêK aÉíí~ 
îáë~ê íêçäáÖÉå ~íí óíçêå~ é™ î~ê ëáå ëáÇ~ çã Ü®Öå~ÇÉå Üóëí çäáâ~ íóéÉê ~î 
~âíáîáíÉíÉêK

üê
NVVU

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

kçêÄÉêÖ PUMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ kçêÄÉêÖ

páÇ~ PRR çÑ UQV



^fp kê
NMVO

k~ãåLéä~íë
pâçÑíÉëí~ ëâ~åëI hê~ãëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
cçêåÄçêÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~íI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ\

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ê ~íí ~âíáîáíÉíÉê Ü~ê Ñ∏êëáÖÖ™íí åçêê çÅÜ åçêÇ∏ëí çã 
pâçÑíÉëí~ pâ~åëK kçêê çã ÄçêÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Ü®êÇçãê™ÇÉ ãÉÇ Ñóê~ 
âçäêáâ~ ÉäÇëí®ÇÉêK kÉÇ~åÑ∏ê ÇÉåå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âçäÑê~ÖãÉåíK e®êÇ~êå~ 
î~ê áåíÉ ~î ÄêçåëJ çÅÜ à®êå™äÇÉêëâ~ê~âí®êK qêçäáÖÉå Ü~ê ÇÉ Ñóääí Éå ~åå~å 
Ñìåâíáçå ®å Äçéä~íëÜ®êÇ~êK båäáÖí íê~Çáíáçå ëâ~ ÄçêÖÉå Ü~ ~åî®åíë ìåÇÉê 
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇK f ëóÇî®ëíê~ â~åíÉå ~î ãçëëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëíê™â ãÉÇ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ëçã â~å î~ê~ êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå íê®é~äáëë~Ç ÉääÉê ÄêóÖÖL J
íê®âçåëíêìâíáçåK píÉåÄçêÖÉå â~å ë™äÉÇÉë Ü~ î~êáí âçãéäÉííÉê~Ç ãÉÇ Éå 
óííêÉ íê®é~äáëë~Ç åÉÇ ãçí ë~åâã~êâÉåK i®ãåáåÖ~êå~ îáë~ê ÇÉå éçíÉåíá~ä 
ëçã ÄçêÖ~êå~ çÅÜ ÇÉê~ë å®êãáäà∏ áååÉÜ™ääÉê Ñ∏ê Ñçêíë~íí~ ëíìÇáÉê âêáåÖ 
ÄçêÖ~êå~ë Ç~íÉêáåÖI Ñìåâíáçå çÅÜ ãáäà∏K

üê
NVVU

páÇ~ PRS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ TVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ PRT çÑ UQV



^fp kê
NRMQ

k~ãåLéä~íë
píê∏ãëÜçäãë ëäçíí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëäçííLÜÉêêÉë®íÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âçéé~êãóåíI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI _~êíã~ååëâêìëFI Ñä~ëâÖä~ëI 
âêáíéáéçêI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI ÑçêãíÉÖÉäI ÄóÖÖå~ÇëëíÉåI ëâ~ä Ñê™å çäáâ~ ëâ~äÇàìê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí å™Öê~ êìã ëâìääÉ áçêÇåáåÖëí®ää~ë ëçã 
ëäçííëãìëÉìã á â®ää~êÉå íáää píê∏ãëÜçäãë ëäçíí ìíÑ∏êÇÉë Éå ãáåÇêÉ 
éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖ ëçã äÉÇÇÉ íáää Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK f Éíí ~î êìããÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ìåÇÉê Éíí ãçÇÉêåí ÄÉíçåÖÖçäî
aÉå Ñ∏êëí~ â®åÇ~ ÄóÖÖå~ÇÉå î~ê Éíí Ñ~ëí Üìë ëçã dìëí~î s~ë~ ä®í 
ìééÑ∏ê~ é™ Éå ÜçäãÉ á hçäÄ®Åâë™å îáÇ NRMMJí~äÉíë ãáííK bÑíÉê Ü~åë Ç∏Ç 
î~ê ÇÉí ®åâÉë®íÉ Ñ∏ê ÇêçííåáåÖ h~í~êáå~ píÉåÄçÅâK eçå äÉîÇÉ é™ 
píê∏ãëÜçäã á Å~ SM ™ê Ñê~ã íáää ëáå Ç∏Ç ™ê NSONK aÉí åìî~ê~åÇÉ ëäçííÉí 
ìééÑ∏êÇÉë ìåÇÉê NSTMJí~äÉí ~î ®åâÉÇêçííåáåÖ eÉÇîáÖ bäÉçåçê~K päçííÉí 
ÄóÖÖÇÉë é™ ÇÉí ®äÇêÉ ëíÉåÜìëÉíë â®ää~êÉK hìåëâ~éÉå çã ÇÉí ®äÇëí~ 
ëíÉåÜìëÉí ®ê ãóÅâÉí Ñê~ÖãÉåí~êáëâK p~ååçäáâí Ü~ê ÇÉí ÄóÖÖíë íáää Éå ÉääÉê 
ÑäÉê~ Ö™åÖÉêK
råÇÉê óåÖêÉ Öçäîä~ÖÉê Ñ~ååë Éíí Å~ QKU ñ OIV ã ëíçêí êìã ëçã Ñóääíë ãÉÇ 
êáîåáåÖëã~ëëçêK aÉí çãëä∏íë ~î âê~ÑíáÖ~ ëâ~äãìê~ê á ëíÉå çÅÜ â~äâÄêìâK 
jìê~êå~ Ü∏êÇÉ íáää ÇÉå ®äÇëí~ ÄóÖÖå~ÇÉåI ãÉÇ~å íÉÖÉäî~äîÉí íáääâçããáí 
ëÉå~êÉK qÉÖÉäî~äîÉí ìíåóííà~ÇÉ ãìêÉåI ãÉå î®ÖÖ~êå~ î~ê áåÇê~Öå~ NJO ã 
á Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ íáää ãìêÉåë áåëáÇ~K f â®ää~êêìããÉíë ë∏Çê~ î®ÖÖ Ñáååë íî™ 
Ñ∏åëíÉê ëçã áÇ~Ö îÉííÉê ãçí óííÉêäáÖ~êÉ Éíí êìãK aÉí Ü~ê Ç®êÑ∏ê ~åí~Öáíë 

üê
NVVU

páÇ~ PRU çÑ UQV



íáääÜ∏ê~ dìëí~î s~ë~ë Ñ~ëí~ ÜìëK aÉíí~ ®ê áåíÉ êáâíáÖíI ãÉå êìããÉí â~å 
Ü~ íáääâçããáí îáÇ Éå çãÄóÖÖå~Ç ~î ÇÉí ®äÇëí~ ëíÉåÜìëÉíK
oìããÉí î~ê Ñóääí ãÉÇ êáîåáåÖëã~ëëçêI ëçã íêçäáÖÉå âçã Ñê™å êáîåáåÖÉå 
~î ëíÉåÜìëÉí NSSVK
£îÉê ãìê~êå~ çÅÜ êáîåáåÖëã~ëëçêå~ Ü~ÇÉ Ñìååáíë ãáåëí íî™ ÖçäîK aÉí 
®äÇëí~I ëçã î~êáí Éíí íê®Öçäî ∏îÉê ä~ÖÉê ãÉÇ ë~åÇ çÅÜ â~äâÄêìâI íáääâçã 
å®ê ÇÉí åìî~ê~åÇÉ ëäçííÉí ÄóÖÖÇÉëK f Öçäîä~ÖêÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ 
âçéé~êãóåí Ñê™å NSST êÉëéÉâíáîÉ NSTNK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ OPMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ PRV çÑ UQV



^fp kê
NMVR

k~ãåLéä~íë
hçäëî~I üëÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
g~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ê íóÇäáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå ÇÉäîáë 
î®äÄÉî~ê~Ç Äçéä~íë âçåëí~íÉê~íëK m™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ëçã íÉñ 
ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~êI ã®âíáÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ë~ãí íáääî~ê~í~ÖÉí ÑóåÇã~íÉêá~ä 
íóÇÉê é™ Éå Äçéä~íë ãÉÇ ä™åÖ âçåíáåìáíÉíK

üê
NVVU

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäëî~ ORSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ PSM çÑ UQV



^fp kê
NMUU

k~ãåLéä~íë
hê®ÖÖÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

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

cóåÇ
hÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®Öëíê®ÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ Ñ∏êÉâçãëí ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê EëíçäéÜ™äI 
âìäíìêä~ÖÉêI ëçíÑä®Åâ~êI Ü®êÇ~êF çÅÜ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Öê~î~êK lãê™ÇÉí 
â~å íçäâ~ë ëçã Éíí ëí∏êêÉ Äçéä~íëçãê™ÇÉ Ç®ê ÑäÉê~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÉåÜÉíÉê â~å 
Ü~ î~êáí Éí~ÄäÉê~ÇÉ ë~ãíáÇáÖí ÉääÉê Ü~ Ñ∏äàí é™ î~ê~åÇê~K

üê
NVVU

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäëî~ ORRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ PSN çÑ UQV



^fp kê
NMUS

k~ãåLéä~íë
hçäëî~I üëÄóI jóê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ Éíí ~åí~ä Öê~îä®ÖÖåáåÖ~ê ëéêáÇÇ~ ∏îÉê ÜÉä~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI Ñê~ãÑ∏ê~ääí á íî™ âçåÅÉåíê~íáçåÉê êìåí ÇÉ Ñ∏êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëóåäáÖ~ Öê~î~êå~K f ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉåI hçäëî~ NMRWNI 
Ñ~ååë Éíí ãáåÇêÉ ~åí~ä ëíÉåë®ííåáåÖ~êL~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ á ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉåI 
hçäëî~ NQOWNI Ñ~ååë ÅÉåíê~äí Éíí ëí∏êêÉ ~åí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~êI çÅÜ êìåí 
ÇÉëë~ ãáåÇêÉ çÅÜ ãÉê ~åçåóã~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK
dê~îÑ®äíÉí ìí∏â~í ãçí sI îáäâÉí Ö∏ê ~íí hçäëî~ NQOWN EíáÇáÖ~êÉ ÄÉÇ∏ãÇ 
ëçã ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖF Ü~ê ìíÖ™íí çÅÜ åì áåÖ™ê á Öê~îÑ®äíÉí 
hçäëî~ NMRWN ëçã Éå ~î íêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê á Éå Öê~îÖêìééK

üê
NVVU

páÇ~ PSO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäëî~ NQOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NMRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ PSP çÑ UQV



^fp kê
NMUR

k~ãåLéä~íë
hçäëî~I _~êâëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~íI óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó ëíê®ÅâåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë íóÇäáÖ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á ™âÉêã~êâÉå é™ ÇÉå åçêê~ Ñ∏êä®åÖåáåÖÉå ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI á Ñçêã ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ âìäíìêä~ÖÉêI Ü®êÇ~ê ë~ãí 
ëíçäéÜ™äI ëí∏êÜ™ä çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK c∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê 
âçåëí~íÉê~ÇÉë ®îÉå á íçãíJ çÅÜ ëâçÖëã~êâÉå ∏ëíÉê çã î®Ö ORM á Ñçêã ~î 
Ü®êÇ~êI Éå âçâÖêçé ë~ãí ëíçäéÜ™äI éáååÜ™äI ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI Éíí ã∏àäáÖí 
ÖêçéÜìë çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêI Ää~åÇ~ÇÉ ãÉÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î ë~ååçäáâí 
Üáëíçêáëâí Ç~íìãK

üê
NVVU

páÇ~ PSQ çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäëî~ ORSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ PSR çÑ UQV



^fp kê
NQTQ

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí läóãéá~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs rééë~ä~

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëI éçêëäáåFI âêáíéáéëëâ~ÑíI 
âêáíéáéëÜìîìÇI ìÖåëâ~âÉäI Ñä~ëâÖä~ë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
bíí Å~ QR ã ä™åÖí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë á ÄçêÖÖ™êÇÉå é™ s®ëíÉê™ë ëäçíí çÅÜ á 
ëäìííåáåÖÉå åÉÇ ãçí pî~êí™åK pÅÜ~âíÉí î~ê Å~ ä ã ÇàìéíI ãÉå Öê®îÇÉë íáää 
ëíÉêáä åáî™ é™ íî™ éìåâíÉêK
m™ ÄçêÖÖ™êÇÉå çÅÜ á éçêíÉå î~ê âìäíìêä~ÖêÉå íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ÄçêíÖê®îÇ~ 
á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ íáÇáÖ~êÉ äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~êK m™ ÄçêÖÖ™êÇÉå âìåÇÉ ÉåI 
ã∏àäáÖÉå íî™I ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~ê ÇçâìãÉåíÉê~ëK päçííÉíë óííÉêî®ÖÖ ãçí ∏ëíÉê 
î~ê áåâä®ÇÇ ãÉÇ ÄÉíçåÖ çÅÜ ÇÉí ãÉëí~ ~î âìäíìêä~ÖêÉå î~ê ÄçêíÖê®îÇ~K 
båÇ~ëí ÇÉ ìåÇÉêëí~ âìäíìêä~ÖêÉå ãÉÇ âìäíìêàçêÇëÄä~åÇ~Ç äÉê~ çÅÜ ãà®ä~ 
Ñ~ååë ÄÉî~ê~ÇÉK fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK sáÇ ™å Ü~ê ÇÉí íáÇáÖ~êÉ 
Ñìååáíë ÄóÖÖå~ÇÉêK f ëäìííåáåÖÉå ãçí ™å é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ Éå âê~ÑíáÖ 
ëíÉåÖêìåÇK a®ê Ñ~ååë çÅâë™ Å~ O ã íàçÅâ~ ä~ÖÉê ãÉÇ ãóÅâÉí íÉÖÉäI 
â~äâÄêìâ çÅÜ ë~åÇK bÑíÉêëçã ÄóÖÖå~ÇÉêå~ îáÇ ™å î~ê á íê® ®ê ÇÉí 
íêçäáÖÉå ê~ëÉêáåÖëã~ëëçê Ñê™å çãÄóÖÖå~ÇÉê ~î ëäçííÉíK aÉ Ñ™í~äáÖ~ 
ÑóåÇÉå â~å Ç~íÉê~ë íáää åó~êÉ íáÇK
bíí Å~ RR ã ä™åÖí ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë Ñê™å ëäçííÉíë éçêí íáää Ö~ê~ÖÉí ë∏ÇÉê çã 
ëäçííÉíK pÅÜ~âíÉí î~ê ÉåÇ~ëí MIRJMIS ã Çàìéí çÅÜ ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí 
âìäíìêä~ÖêÉåë ∏îêÉ ÇÉäK cê®ãëí î~ê ÇÉí çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ 

üê
NVVU

páÇ~ PSS çÑ UQV



ê~ëÉêáåÖëã~íÉêá~ä ãÉÇ íÉÖÉä çÅÜ â~äâÄêìâK cóåÇ ~î óåÖêÉ 
ê∏ÇÖçÇëëâ®êîçê çÅÜ âêáíéáéëëâ~Ñí Ç~íÉê~ê ä~ÖêÉå íáää NSMMJNTMMJí~äK
sáÇ áåÑ~êíÉå îáÇ päçííëÖ~í~å ìåÇÉêë∏âíÉë íî™ ëÅÜ~âí Ñ∏ê åó~ ÖêáåÇëíçäé~êK 
a®ê Ñ~ååë Ää ~ íî™ Äê~åÇä~ÖÉêI î~ê~î ÇÉí ®äÇëí~ ä™Ö ÇáêÉâí ∏îÉê ëíÉêáä 
åáî™K ûîÉå Ü®ê Ñ~ååë ê~ëÉêáåÖëã~ëëçê ãÉÇ ãóÅâÉí íÉÖÉäK aÉ ÉåÇ~ ÑóåÇÉå 
î~ê ëâ~Ñí çÅÜ ÇÉä~ê ~î Éíí ÜìîìÇ íáää Éå âêáíéáé~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PST çÑ UQV



^fp kê
NPSR

k~ãåLéä~íë
räîëÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
rää~ _ÉêÖèìáëí

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìãI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âî~êíëI ÄÉêÖ~êíI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íÉäÉäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
a®ê äÉÇåáåÖÉå é~ëëÉê~ÇÉ íî™ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê ÇêçÖë Éå ëâçéÄêÉÇÇ 
ÄêÉíí ëÅÜ~âí ãÉÇ ã~ëâáåK f éäçÖä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä ëíÉåÑ∏êÉã™äI 
Ñê®ãëí âî~êíë~îëä~ÖI ãÉå ®îÉå ÄÉêÖ~êíë~îëä~Ö çÅÜ ëä~ÖÖK råÇÉê 
éäçÖä~ÖêÉí Ñ~ååë Ñóê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ÇáÑÑìë~ Öêçé~êK aÉí ®ê 
çâä~êí çã ÇÉëë~ Ü~ê Ü~Ñí å™Öçí ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå çÅÜ 
ÑóåÇã~íÉêá~äÉí á éäçÖä~ÖêÉíK

üê
NVVU

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëçÅâÉå QTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëçÅâÉå

p~ä~ ëçÅâÉå QUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëçÅâÉå

páÇ~ PSU çÑ UQV



^fp kê
NRMO

k~ãåLéä~íë
píçê~ d~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^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

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉåçîÉêáåÖ çÅÜ çãä®ÖÖåáåÖ ~î î~ííÉåJ çÅÜ 
Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
aÉí ~âíìÉää~ é~êíáÉí äáÖÖÉê áåçã Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏ê h∏éáåÖë ëí~Ç 
Eh∏éáåÖ NQUWNFK aÉíí~ ÇÉä~ë á Éå î®ëíäáÖ çÅÜ Éå ∏ëíäáÖ ÇÉä ~î h∏éáåÖë™åK 
aÉå ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~ÇÉå ~åëÉë Ü~ äÉÖ~í é™ ™åë î®ëíê~ ëáÇ~I ãÉÇ~å ÇÉå ∏ëíê~ 
ëáÇ~å Ä∏êà~ÇÉ ~íí ÄÉÄóÖÖ~ë é™ NRRMJí~äÉíK píçê~ d~í~å Ñ∏êä®åÖÇÉë 
∏ëíÉêìí çÅÜ ãÉÇ Ä∏êà~å ìåÇÉê NSQMJí~äÉí ìíä~ÇÉë íçãíÉê é™ ÇÉí 
Ç™î~ê~åÇÉ mê®ëíÖ®êÇÉíK j~å Ü~ÇÉ Ñ∏ê ~îëáâí ~íí ìééê®íí~ Éíí äáåà®êí 
Ö~íìå®í á ÇÉå åó~ ëí~ÇëÇÉäÉåK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ü~ê çãÑ~íí~í ÇÉä~ê 
~î ÇÉí ëÉå~êÉ é~êíáÉíK
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ìåÇÉê Ü∏ëíÉå NVVU çÅÜ çãÑ~íí~ÇÉ 
~êÄÉíÉå Ñ∏ê î~ííÉåäÉÇåáåÖ~êK rééÇê~ÖÉí áåâäìÇÉê~ÇÉ ®îÉå 
çãä®ÖÖåáåÖLåóÇê~ÖåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉI ãÉå ÇÉíí~ ëÉå~êÉä~ÇÉë çÅÜ ëâìääÉ 
ìíÑ∏ê~ë ìåÇÉê ~éêáä NVVVK m™ ÖêìåÇ ~î îáëë~ çãëí®åÇáÖÜÉíÉê âçã ÇÉëë~ 
ëÅÜ~âíåáåÖ~ê ~íí ìíÑ∏ê~ë ìí~å ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK bÑíÉê ë~ãê™Ç ãÉää~å 
h∏éáåÖë âçããìåI i®åëëíóêÉäëÉå á s®ëíã~åä~åÇë ä®å çÅÜ rs _ÉêÖëä~ÖÉå 
Ü~ê ®êÉåÇÉí ~îëäìí~íëK
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíâçåíêçää çÅÜ ë~ãã~åä~Öí 

üê
NVVU

páÇ~ PSV çÑ UQV



íçÖë ÑÉã ëÅÜ~âí ìééI ãçíëî~ê~åÇÉ Éå óí~ é™ ìåÖÉÑ®ê NNM âî~Çê~íãÉíÉêK 
f ÇÉ íî™ ëÅÜ~âí ëçã ä™Ö å®êã~ëí mê®ëíÖ®êÇëÖ~í~å åçíÉê~ÇÉë ëí®ääîáë 
âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ íàçÅâäÉâ é™ ìéé íáää ÇêóÖí MIP ãÉíÉêI 
îáäâ~ îáä~ÇÉ é™ çê∏êÇ äÉê~K hìäíìêä~ÖêÉå ÄÉëíçÇ Ñê®ãëí ~î Üìã∏ë ë~åÇ 
ãÉÇ êáâäáÖí áåëä~Ö ~î íê®éáåå~ê çÅÜ ÖêÉå~ê ë~ãí é™ Éåëí~â~ ëí®ääÉå 
Ñê~ÖãÉåí~êáëâí îáêâÉK aÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇI ãÉå ã~å â~å 
ìíÖ™ Ñê™å ~íí âìäíìêä~ÖêÉå êÉéêÉëÉåíÉê~ê NSMMJí~äÉíë ëí~ÇëìíîáÇÖåáåÖK 
bîÉåíìÉääí â~å ÇÉ Ñ∏ê~ë åÉÇ á NRMMJí~äÉíI ãÉå Ñ∏êãçÇäáÖÉå áåíÉ áå á 
ãÉÇÉäíáÇK råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉ Ä®ëí ÄÉî~ê~ÇÉ é~êíáÉêå~ ãÉÇ 
âìäíìêä~ÖÉê ™íÉêÑ~ååë é™ píçê~ d~í~åë åçêÇ∏ëíê~ ëáÇ~K f ∏îêáÖí åçíÉê~ÇÉë 
Éåëí~â~ ?âìäíìêä~ÖÉêâä~Åâ~ê? ëçã ÇçÅâ ë~âå~ÇÉ êÉäÉî~åí ~êâÉçäçÖáëâ 
âçåíÉñíK aÉ íêÉ ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âíÉå ìééîáë~ÇÉ áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NQUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ PTM çÑ UQV



^fp kê
NONO

k~ãåLéä~íë
s~äëâçÖI ^êÄçÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
eìëÖêìåÇI íÉêê~ëëÉêáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EÖä~ëÉê~í ê∏ÇÖçÇë NSMMJí~äFI ÄêóåÉ á ë~åÇëíÉåI íÉÖÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
i®åÖë ãÉÇ ÄÉÑáåíäáÖ à®êåî®Ö ÖàçêÇÉë Éå ëéÉÅá~äáåîÉåíÉêáåÖ á Éå RJOM ã 
ÄêÉÇ âçêêáÇçêK fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ìíçã á ~åëäìíåáåÖ íáää 
^êÄçÖ~ ëí~Ç QMWNK e®ê ÇêçÖë ë∏âëÅÜ~âí Ñ∏ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ çã ÇÉåå~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ Ñçêíë~ííÉ ìéé íáää à®êåî®ÖÉåK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ÉÑíÉê Éíí 
é~ê íÉêê~ëëÉêáåÖ~êK bîÉåíìÉääí â~å ÇÉíí~ î~ê~ Éå î®ÖÄ~åâ ÉääÉê Éå 
ÜìëÖêìåÇK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç QMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ PTN çÑ UQV



^fp kê
NOOS

k~ãåLéä~íë
e®ää~I iìåÇÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bãÉäáÉ pÅÜãáÇí táâÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇ

cóåÇ
Äê®åÇ äÉê~I âÉê~ãáâI ä∏é~êÉ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
s®Öçãê™ÇÉí é~ëëÉê~ÇÉ Éíí íáçí~ä ãÉíÉê ë∏ÇÉê çã ÇÉí â®åÇ~ Öê~îÑ®äíÉí 
s®ëíÉê™ë QUMWNI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ëÉñ êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK s®ëíã~åä~åÇë 
ä®åë ãìëÉìã ÖàçêÇÉ Ç®êÑ∏ê î™êÉå NVVV Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ ãÉÇ 
ë∏âëÅÜ~âíåáåÖ áåçã ÇÉí í®åâí~ î®Öçãê™ÇÉíK k®êã~ëí Öê~îÑ®äíÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íóÇäáÖ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK s®Öçãê™ÇÉí ~åé~ëë~ÇÉë å™Öçí 
ÉÑíÉê ÇÉëë~ êÉëìäí~í çÅÜ Ñäóíí~ÇÉë å™Öê~ ãÉíÉê ë∏ÇÉêìí Ñ∏ê ~íí ìåÇîáâ~ ÇÉí 
~åä®ÖÖåáåÖëí®í~ëíÉ çãê™ÇÉíK bå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ î~ê íêçíë ÇÉíí~ 
å∏Çî®åÇáÖI ëçã ìíÑ∏êÇÉë ~î s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìãK
sáÇ ÇÉå ë®êëâáäÇ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå á àìåá NVVV ~îÄ~å~ÇÉë Éå óí~ é™ NMPM 
ãOK bíí âçãéäÉíí Üìë é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ÇÉä ~î Éíí ~åÇê~ Üìë ë~ãí Éíí çãê™ÇÉ 
ãÉÇ ëíçäéÜ™ä ëçã Ñ∏êãçÇäáÖÉå áåÖ™ê á óííÉêäáÖ~êÉ Éíí ÜìëK aÉí âçãéäÉíí~I 
íêÉëâÉééáÖ~ ÜìëÉí ÄÉëíçÇ Ñ∏êãçÇäáÖÉå ~î íî™ ëíçäéé~ê çÅÜ Éå Ö~îÉäëíçäéÉ 
çÅÜ ã®ííÉ íêçäáÖÉå NOñ S ãK bå ~åä®ÖÖåáåÖ ëçã â~å ìíÖ∏ê~ Éå î®ÖÖêÉëí 
~åíóÇÉê Üìê ÄêÉíí ÜìëÉí â~å Ü~ î~êáíK c™ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê âìåÇÉ âåóí~ë íáää 
~åÇê~ Äçéä~íë~âíáîáíÉíÉêI íK ÉñK é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Éå Ü®êÇK aÉå 
áåíÉåëáî~ëí ìíåóííà~ÇÉ Äçéä~íëóí~å äáÖÖÉê ÇçÅâ åçêê çã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK eìëä®ãåáåÖ~êå~ Ü~ê Éå Ñ∏êãçÇ~Ç Ç~íÉêáåÖ íáää 

üê
NVVV

páÇ~ PTO çÑ UQV



êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê JÑçäâî~åÇêáåÖëíáÇK NQ`JÇ~íÉêáåÖ~êå~ ®ê á ëâêáî~åÇÉ 
ëíìåÇ áåíÉ ~å~äóëÉê~ÇÉK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë QUMWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PTP çÑ UQV



^fp kê
NPSV

k~ãåLéä~íë
dêóí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ëâ™äÖêçé~êI Ü™äî®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ

cóåÇ
Äê®åÇ äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î Éå f`^JÄìíáâ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK
fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë áåÖ~ íáÇáÖ~êÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK f çãê™ÇÉíë å®êçãê™ÇÉI Éå çãâêáåÖ NIRñN âã ëíçê óí~I 
Ñ~ååë ÇÉí Ç®êÉãçí êáâäáÖí ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Äêçåë™äÇÉê íáää óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêI îáäâÉí í~ä~ÇÉ Ñ∏ê ~íí Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê çÅÜ Öê~î~ê Ñê™å óåÖêÉ 
Äêçåë™äÇÉê çÅÜ ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê âìåÇÉ Ñ∏êî®åí~ë é™íê®ÑÑ~ë áåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK
sáÇ Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÄäçÅâ ãÉÇ ëâ™äÖêçé~ê çãâêáåÖ RM 
ã ∏ëíÉê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK f ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Åáêâ~ NPM ã ä™åÖ Ü™äî®Ö ëçã 
ä∏éíÉ á î®ëíJ∏ëíäáÖ êáâíåáåÖK m™ Éå Ü∏àÇêóÖÖI ÄÉä®ÖÉå á ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉí Éå Åáêâ~ MIRR ã íàçÅâI ëçíáÖ çÅÜ 
âçäÄÉã®åÖÇ ÑóääåáåÖ ãÉÇ ëéêáÇÇ~ ëâ®êîáÖ~ çÅÜ ëâ∏êÄê®åÇ~ ëíÉå~êK 
cóääåáåÖÉå ∏îÉêÖáÅâ ãçí ÄçííÉå íáää Éå âçäëî~êí ÑÉí ÑóääåáåÖK bå Äáí Äê®åÇ 
äÉê~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÑóääåáåÖÉå ë~ãí Éå Äáí âî~êíëK m™ Ü∏àÇêóÖÖÉå á~âííçÖë 
®îÉå íêÉ ëíóÅâÉå ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ~êK c®äíáåîÉåíÉêáåÖÉå 
âçãéäÉííÉê~ÇÉë Ç®êÉÑíÉê ãÉÇ ë∏âëÅÜ~âíK

üê
NVVV

páÇ~ PTQ çÑ UQV



sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉí áåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê êìåíçãâêáåÖ çÅÜ 
åÉÇ~åÑ∏ê Ü∏à ÇêóÖÖÉåK m™ Ü∏àÇêóÖÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉí Éå 
ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖ ëçã Ñçêíë~ííÉ çãâêáåÖ P ã ∏ëíÉêìíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VTMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VSUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VSVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VSVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PTR çÑ UQV



^fp kê
NNTR

k~ãåLéä~íë
_à∏êâëí~I qçêíìå~I _~ÇÉäìåÇ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bãÉäáÉ pÅÜãáÇí táâÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íëI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
_êçåë™äÇÉê\ jÉää~ååÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI à®êå™äÇÉê\ lÇ~íÉê~í

cóåÇ
hÉê~ãáâ EÑ∏êÜáëíçêáëâI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI Äê®åÇ~ ÄÉåI çÄê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ 
äÉê~I Ñäáåí~I Ü~êíëI âî~êíëK

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇÖê®îåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ãÉää~å p~Ö™å á ∏ëíÉê çÅÜ 
s®ëíÉê™ë á î®ëíÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK c∏ê â~ÄÉäåë ê®âåáåÖ 
ëâìääÉ Éíí Å~ MIQ ã ÄêÉíí ëÅÜ~âí Öê®î~ëK m™ ÑÉã ~î i®åëëíóêÉäëÉå çÅÜ 
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã ìíî~äÇ~ éä~íëÉê ÇêçÖë Ç®êÑ∏ê ë∏âëÅÜ~âí é™ ä 
ãÉíÉêë ÄêÉÇÇ á â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåK aÉ ÑÉã çãê™ÇÉå~ î~êW
lãê™ÇÉ NK _êçÄó NWNPI cóÅâäáåÖÉ NWSI _à∏êâëí~ VPWP E~êÄÉíëå~ãå á 
ê~ééçêíÉåW cóÅâäáåÖÉFK
lãê™ÇÉ OK ûåÖÉëí~ PWPI qçêíìå~ NRQWN ãÑäI E~êÄÉíëå~ãåW ûåÖÉëí~FK
lãê™ÇÉ PK qçêíìå~Js®åÇäÉ NWVI qçêíìå~ NUPWNI E~êÄÉíëå~ãåW qçêíìå~FK
lãê™ÇÉ QK káÅâíìå~ OWNI qçêíìå~Je®ää~ NWNTI qçêíìå~ ORUWOI ãÑä 
E~êÄÉíëå~ãåW _çääÄ~ÅâÉåF
lãê™ÇÉ RK _~ÇÉäìåÇ~JjóêÄó RWOI s®ëíÉê™ë TTRWQ E~êÄÉíëå~ãåW jóêÄóF

^î ÇÉ Ñ∏ê Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíî~äÇ~ ÑÉã çãê™ÇÉå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë âä~ê~ 
áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~âíáîáíÉíÉê é™ íêÉ ~î ÇÉëë~ çãê™ÇÉåX 
cóÅâäáåÖÉ NWSI _çääÄ~ÅâÉå EkáÅâíìå~ OWNF çÅÜ jóêÄó E_~ÇÉäìåÇ~ jóêÄó 
RWOFK cê~ãÑ∏ê ~ääí ®ê ÇÉí ä®ãåáåÖ~êå~ îáÇ cóÅâäáåÖÉ çÅÜ é™ _çääÄ~ÅâÉå 
ëçã íáääÇê~ê ëáÖ ìééã®êâë~ãÜÉíÉåK

üê
NVVV

páÇ~ PTS çÑ UQV



^åä®ÖÖåáåÖëí®íÜÉíÉå çÅÜ ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉ âìäíìêä~ÖêÉí îáÇ çãê™ÇÉ äI 
cóÅâäáåÖÉI îáë~ê ~íí ÇÉí Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ñáååë óííÉêäáÖ~êÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
ä®ãåáåÖ~ê ~î ÄÉíóÇ~åÇÉ çãÑ~ííåáåÖ á çãê™ÇÉíK fåíáää çãê™ÇÉí äáÖÖÉê 
_à∏êâëí~  VPWNI Éå êÉÖáëíêÉê~Ç Äçéä~íëI ëçã ÉîÉåíìÉääí â~å Ü∏ê~ ë~ãã~å 
ãÉÇ ÇÉå åì é™íê®ÑÑ~ÇÉK _çéä~íëÉå â~å ~åí~ë í®Åâ~ í®ãäáÖÉå ëíçê~ óíçê 
çÅÜ ìééîáë~ Éå ëíçê ~åä®ÖÖåáåÖëí®íÜÉíK _ä~åÇ ~åå~í é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Éíí ã®âíáÖí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ êáâäáÖí ãÉÇ ëâ®êîëíÉå 
çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K _ä~åÇ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ã®êâíÉë Éíí âê~ÑíáÖí ëíçäéÜ™ä çÅÜ 
Éå Ü®êÇK råÇÉê êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê Ñê~ãëí™ê cóÅâäáåÖÉ ëçã Éíí çãê™ÇÉ ~î 
ëéÉÅáÉää â~ê~âí®êI ãÉÇ í~åâÉ é™ ÑóåÇÉí ~î ^éçääç dê~ååìëî~ëÉåK
sáÇ _çääÄ~ÅâÉåI çãê™ÇÉ QK EkáÅâíìå~ OWNEI qçêíìå~ ORUWN C OI UMWNI 
UOWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉäë Éå Äê~åÇÖê~îI ìêåÉÄê~åÇÖêçéÉå ^PPM Ñê™å ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêI ÇÉäë é™íê®ÑÑ~ÇÉë âî~êíëã~íÉêá~ä çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã îáë~ê é™ 
åÉçäáíáëâ~ Äçéä~íë~âíáîáíÉíÉê á çãê™ÇÉíK aÉëë~ êÉëìäí~í â~å âçééä~ë íáää ÇÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ëçã ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ìåÇÉê NVVPK a™ ìåÇÉêë∏âíÉë 
ÖêçéâÉê~ãáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê çÅÜ Éíí Äê~åÇÖê~îÑ®äí Ñê™å ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉê é™ áãéÉÇáãÉåíÉí áåÑ∏ê ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î j®ä~êÄ~å~åK 
råÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ~î ^êâÉçäçÖáâçåëìäí ìåÇÉê äÉÇåáåÖ ~î 
j~Öåìë ^êíìêëëçå E^êíìêëëçå NVVRFK aÉå ìåÇÉê ™ê NVVV ìåÇÉêë∏âí~ 
Äê~åÇÖê~îÉåë ä®ÖÉ á ™âÉêã~êâ ÄÉâê®Ñí~ê ëÉå~êÉ ™êë ê∏å çã ~íí ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêëÖê~îÑ®äí ÄÉä®Öå~ é™ áãéÉÇáãÉåí çÅâë™ â~å Ñçêíë®íí~ ìí á 
™âÉêã~êâÉåK
aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ â~å Ü®êê∏ê~ Ñê™å Éå ëÉå~êÉ 
Äçë®ííåáåÖëÑ~ëI Ç™ ÇÉ îáÇ ÇÉå ÖêçéâÉê~ãáëâ~ Äçéä~íëÉåë íáÇ Ä∏ê Ü~ äÉÖ~í 
éêÉÅáë îáÇ î~ííÉåÄêóåÉí ÉääÉê á î~ííåÉíK aÉí ®ê ã∏àäáÖí ~íí éä~íëÉå Ü~ê 
ÄÉÄçííë ®îÉå ìåÇÉê à®êå™äÇÉêåK
sáÇ çãê™ÇÉ O çÅÜ çãê™ÇÉ P é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉåíáåÖ ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉK sáÇ çãê™ÇÉ RI jóêÄóI _~ÇÉäìåÇ~ ëåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí äáíÉí 
ëíçäéÜ™ä ãÉÇ Éå Äáí Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ Es®ëíÉê™ë TTRWQFK fåÖÉåíáåÖ ãÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉíI ãÉå ÇÉå çãÖáî~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖëÄáäÇÉå íóÇÉê é™ 
Éå Ç~íÉêáåÖ íáää à®êå™äÇÉêK
cóÅâäáåÖÉ cóåÇW
c∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ çÅÜ óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉåI 
Äê®åÇ äÉê~I Ñäáåí~
a~íÉêáåÖW qêçäáÖÉå Äêçåë™äÇÉê
_çääÄ~ÅâÉå cóåÇW
e~êíë
hÉê~ãáâ
hî~êíë
a~íÉêáåÖW jÉää~ååÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê
jóêÄó cóåÇW
hÉê~ãáâ
a~íÉêáåÖW g®êå™äÇÉê\

páÇ~ PTT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_à∏êâëí~ VPWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

qçêíìå~ NRQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

qçêíìå~ NUPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

qçêíìå~ ORUWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

s®ëíÉê™ë TTRWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PTU çÑ UQV



^fp kê
NOPO

k~ãåLéä~íë
cçäâÉëí~I £ëíÉêÄóI aáåÖíìå~I j®äÄóI eìëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bãÉäáÉ pÅÜãáÇí táâÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äíI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉêI óåÖêÉ à®êå™äÇÉê\I ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EÑ∏êÜáëíçêáëâI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI ã~äëíÉåI ëä~ÖÖI çÄê®åí ÄÉåI íÉÖÉäI 
Äê®åí ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I åáí á âçéé~êäÉÖÉêáåÖ çÅÜ à®êå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇÖê®îåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä Ñê™å rééë~ä~ íáää lëäç 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ñ∏ê ÇÉäëíê®Åâ~å ÖÉåçã aáåÖíìå~ 
ëçÅâÉåK
råÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ëçã Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ ÑÉã 
ÇÉäçãê™ÇÉåI çãê™ÇÉ PJT Eçãê™ÇÉ PW cçäâÉëí~ PWNI çãê™ÇÉ QW £ëíÉêÄó 
NWOI çãê™ÇÉ RW aáåÖíìå~Jj®äÄó OWNI çãê™ÇÉ SW eìëí~ WPI çãê™ÇÉ TW 
£ëíÉêÄó NWOFK sáÇ ÇÉ çäáâ~ çãê™ÇÉå~ ÇêçÖë Éíí ëÅÜ~âí ãÉÇ ëâçéÄêÉÇÇ 
NIQ ãI á â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåë ä®åÖÇêáâíåáåÖK lã áåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìåÇÉ Éíí Üçéé Ö∏ê~ë á ëÅÜ~âíåáåÖÉå áåçã çãê™ÇÉíK m™ 
çãê™ÇÉ PI Q çÅÜ R é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Üáëíçêáëâ ÉääÉê 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK
f ëÅÜ~âíÉí é™ çãê™ÇÉ PI cçäâÉëí~ PWNI Ääçíí~ÇÉë ãáåëí ëÉñ ëíóÅâÉå 
Äê~åÇÖê~î~êI ãÉÇ ÉääÉê ìí~å ëíÉåé~ÅâåáåÖK `~ QM ã î®ëíÉê çã 
â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå Ü~ê Éå ëíÉåë®ííåáåÖ ìåÇÉêë∏âíëI aáåÖíìå~ RRNWNK aÉå 
Ç~íÉê~ÇÉë íáää óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI î~êÑ∏ê ÇÉí ®ê ãóÅâÉí ã∏àäáÖí ~íí ÇÉ á 
ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉ Öê~î~êå~ ®ê Ñê™å ë~ãã~ éÉêáçÇK dê~î~êå~ 
ìåÇÉêë∏âíÉë ÉàI ìí~å â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ®åÇê~ÇÉë á ë~ãê™Ç ãÉää~å 
i®åëëíóêÉäëÉåI i®åëãìëÉÉí çÅÜ Éñéäç~í∏êÉå íáää ~íí Ö™ á Éå Öêìëî®ÖK 

üê
NVVV

páÇ~ PTV çÑ UQV



a®êÉÑíÉê ä~ÇÉë ëÅÜ~âíÉí ãÉÇ Öê~î~êå~ áÖÉå EaáåÖíìå~ SPSWNFK
fåçã çãê™ÇÉ QI £ëíÉêÄó äWOI é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇáÑÑìë~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á 
Ñçêã ~î íî™ ëã™ ëíçäéÜ™ä çÅÜ íìåå~ ëíê™â ~î Éíí âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê Éíí 
Ö~ãã~äí éäçÖä~ÖÉê EaáåÖíìå~ RVQWNFK
lãê™ÇÉ RI aáåÖíìå~Jj®äÄó OWNI ìééîáë~ÇÉ çÅâë™ ä®ãåáåÖ~ê ~î 
Äçéä~íëâ~ê~âí®êI âê~ÑíáÖ~ ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éíí âìäíìêä~ÖÉê EaáåÖíìå~ SPOWNI 
SPPWNFK i®ãåáåÖ~êå~ â~å î~ê~ Ä™ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ çÅÜ Üáëíçêáëâ~ çÅÜ 
â~åëâÉ âåóí~ë íáää ÇÉå ∏îÉêÖáîå~ ÄóíçãíÉå j®äÄó EaáåÖíìå~ NVWNF ÉääÉê 
ÇÉí Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Öê~îÑ®äíÉí aáåÖíìå~ SWNK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ SPNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ RVQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ SPPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ SPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ PUM çÑ UQV



^fp kê
NORM

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí e~ÖÄ~êÇI s®ëíÉê™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó~ ÄÉäóëåáåÖëëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä~ÖêÉå Ü®êê∏ê Ñê™å çäáâ~ ìíÑóääå~ÇÉê ä®åÖë ãÉÇ pî~êí™åI 
ëçã Öàçêíë ìåÇÉê ëÉå~êÉ ÇÉä ~î Üáëíçêáëâ íáÇK cóåÇã~íÉêá~äÉí éÉâ~ê é™ 
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇ çÅÜ á Éå ~î Öêçé~êå~ ∏îÉêî®ÖÉê ÑóåÇã~íÉêá~ä Ñê™å 
NUMMJí~äÉíK båÇ~ëí Éå ~î Öêçé~êå~ Öê®îÇÉë åÉÇ íáää ëíÉêáä åáî™I ë™äÉÇÉë 
â~å ®äÇêÉ ä~ÖÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê äáÖÖ~ âî~ê é™ ëí∏êêÉ ÇàìéK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PUN çÑ UQV



^fp kê
NOQV

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí häÉçé~íê~I ∏îêÉ hìåÖëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçå

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 s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
f ëÅÜ~âíÉí ëçã ä™Ö á âçêëåáåÖÉå d~ãä~ _êóÖÖÉêáÖ~í~å çÅÜ £îêÉ 
hìåÖëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëí®ääîáë ÄÉî~ê~ÇÉ ®äÇêÉ ä~ÖÉêK i~ÖêÉå â~å ÇÉä~ë 
ìéé á íêÉ çäáâ~ íóéÉêK c∏êëí Ñóääå~Çëä~ÖÉê ãÉÇ ëíÉåI âçäI Öêìë çÅÜ 
íê®êÉëíÉêK k®ëí~ íóé ®ê çäáâ~ Ö~íä®ÖÖåáåÖ~êI ÇÉ ∏îêÉ ÄÉëíçÇ ~î 
âìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖ~êI ÇÉ ìåÇêÉ êáëÄ®ÇÇ~ê çÅÜ íê®ëä~åçêK fåÖ~ Ç~íÉêáåÖ~ê 
~î ÇÉ ìåÇêÉ ä~ÖêÉåI ÇÉ íçêÇÉ Ü∏ê~ íáää ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PUO çÑ UQV



^fp kê
NNRM

k~ãåLéä~íë
o™Çã~åëÖ~í~åI píçê~ qçêÖÉíI p∏Çê~ bëéä~åÇÉå ãÑä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
fëä®ÖÖI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI âêáíéáé~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã 
~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ åìî~ê~åÇÉ Ö~íìã~êâK båäáÖí ÇÉí ÄÉî~ê~ÇÉ 
â~êíã~íÉêá~äÉí Ñê™å ëí~ÇÉåë ÖêìåÇä®ÖÖåáåÖ ™ê NSOQ Ü~ê 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ëÉÇ~å ÇÉëë ìíÖàçêíë ~î àìëí Ö~íçêK aÉå 
~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ çÅâë™ ãóÅâÉí êáâíáÖí ~íí ë™ î~êáí 
Ñ~ääÉíK f ÄçííÉå ~î ëÅÜ~âíÉå ™íÉêÑ~ååë ÇÉ ìêëéêìåÖäáÖ~ Ö~íìåáî™Éêå~ á 
Ñçêã ~î ÖäÉë~ íê®ä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ ìíâ~ëí~Ç ëáäîÉêëä~ÖÖK m™ píçê~ qçêÖÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå ÖêìåÇ~ íê®ëâçÇÇ~ ê®ååçê Ñ∏ê óíî~ííÉå çÅÜ ~îäçééK 
o®ååçêå~ Ü~ê íáääÜ∏êí ÇÉ ®äÇêÉ Ñ~ëÉêå~ á ëí~ÇÉåK

f ÇÉä~ê ~î kçêêÄóÖ~í~å Ñ~ååë ®îÉå êÉëíÉê ~î Éíí íàçÅâ~êÉ âçää~ÖÉê ëçã 
íçêÇÉ Ü∏ê~ ë~ãã~å ãÉÇ ÇÉå ëÉå~ëíÉ ëí~ÇëÄê~åÇÉå á p~ä~ ™ê NUUM ÉääÉê 
î~ê~ êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå âçäÇÉé™K f Éíí ~î äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉå Ñ∏ê Éå ëÉêîáë á 
o™Çã~åëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå ÇÉä~ê ~î Éå ëóääëíçÅâ ÇáêÉâí ìåÇÉê ÇÉí 
åìî~ê~åÇÉ ÜìëÉí é™ éä~íëÉåK cóåÇÉí ÄÉäóëÉê ÇÉå ëí~Äáä~ Ö~íìJ çÅÜ 
âî~êíÉêëáåÇÉäåáåÖÉå á p~ä~K

üê
NVVV

páÇ~ PUP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ PUQ çÑ UQV



^fp kê
NNQV

k~ãåLéä~íë
p∏Çê~ bëéä~å~ÇÉåI píçê~ qçêÖÉíI o™Çã~åëÖ~í~å  ãÑä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëFI ëâçëìä~ ~î å®îÉêI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
f å®ëí~å ~ää~ ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëé™ê ~î p~ä~ ëí~Çë ®äÇëí~ Üáëíçêá~I Ñê®ãëí 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î âìäíìêä~ÖÉêI Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î âìääÉêëíÉå çÅÜ 
ëä~ÖÖI íê®ÜìÖÖÑäáë Ñê™å íáÇáÖ~êÉ ÄóÖÖå~íáçåÉêK aÉ ∏îêÉ ä~ÖêÉå MIPJMIR ã 
ÄÉëíçÇ ~î êÉÅÉåí~ Ñóääå~Çëã~ëëçê çÅÜ ÖêìëK a®êìåÇÉê Ñ~ååë âìäíìêä~ÖÉê 
ëçã î~ê MIMRJMIPM ã íàçÅâ~I áååÉÜ™ää~åÇÉ Äê~åÇä~ÖÉêK aÉëë~ âìåÇÉ 
Ü®êê∏ê~ Ñê™å å™Öçå ~î ëí~ÇëÄê®åÇÉêå~ ™ê NTQV ÉääÉê NUUMK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ PUR çÑ UQV



^fp kê
NNQU

k~ãåLéä~íë
hêáëíáå~I páäîÉêÖêìî~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dêìîÜ™ä

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ëçã Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ ∏îÉê êÉÇ~å 
Öê®îÇ~ ëÅÜ~âíI Éå ëíê®Åâ~ é™ Å~ NRM ãK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å ÖêìîÇêáÑíÉå çÅÜ êÉëíÉê ~î Éå ÜìëÖêìåÇ Ñê™å ãáííÉå ~î 
NUMMJí~äÉíK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç ORWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ PUS çÑ UQV



^fp kê
NNQT

k~ãåLéä~íë
os TM

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ãáäëíÉåI çÑÑÉêâ~ëíI Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖI éä~íë ãÉÇ íê~ÇáíáçåI 
î®ÖÜ™ääåáåÖëëíÉåI âçäåáåÖëÖêçéI çãê™ÇÉ ãÉÇ ëâçÖëÄêìâëä®ãåáåÖ~êI 
Ñçëëáä ™âÉêI Ää®ëíéä~íëI å~íìêÑ∏êÉã™äLJÄáäÇåáåÖ ãÉÇ íê~ÇáíáçåI Ç~ããî~ää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÇê~ÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
ëíÉÖ NI ãÉää~å _êçÇÇÄç çÅÜ ä®åëÖê®åëÉå ãçí a~ä~êå~K
m™ SS éä~íëÉê çÄëÉêîÉê~ÇÉë çÅÜ áåéêáÅâ~ÇÉë Éíí ~åí~ä áåÇáâ~íçêÉê é™ ÑçêåJ 
çÅÜ âìäíìêä®ãåáåÖ~êI ÇÉëëìíçã ÖàçêÇÉë ÄÉÇ∏ãåáåÖ~ê ~î î~ê 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê âìåÇÉ Ñáåå~ëK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç QWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç SWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç SWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç TWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

páÇ~ PUT çÑ UQV



s®ëíÉêÑ®êåÉÄç UWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NTMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NVNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NVOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NVPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OMOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OMOWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OMOWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OMPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OMQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OMSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OMTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç ONTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç ONUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OOMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OOQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OOQWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OORWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OORWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OOSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OOTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OOUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OOVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OPMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OPNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç ORNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç OUPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç POPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç POQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç POQWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç POQWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç QTTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

páÇ~ PUU çÑ UQV



p~ä~ ëí~Ç NRSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

háä~ NUNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

páÇ~ PUV çÑ UQV



^fp kê
NOQU

k~ãåLéä~íë
^äîÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉååÉçäáíáâìã

cóåÇ
âî~êë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î ëçãã~êëíìÖ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ~î êÉÇ~å ÖàçêÇ~ ëâ~ÇçêK
fåÖ~ Öê~î~ê î~ê ëâ~Ç~ÇÉK qî™ Äáí~ê âî~êíë é™íê®ÑÑ~ÇÉëI î~ê~î ÇÉå Éå~ î~ê 
Éå êÉíìëÅÜÉê~Ç ëâê~é~K

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíê~ pâÉÇîá NSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíê~ pâÉÇîá

páÇ~ PVM çÑ UQV



^fp kê
NMVS

k~ãåLéä~íë
s®ëíê~ i™åÖÖ~í~åI hî~êíÉêÉí d~ìíáçÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó~ äÉÇåáåÖ~ê Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë çäáâ~ Ñóääå~Çëä~ÖÉê ëçã Ü∏ê íáää ®äÇêÉ 
Ö~íä®ÖÖåáåÖK qî™ ëíÉå~ê á ëÅÜ~âíÉå Ü~ê íçäâ~íë ëçã ëóääëíÉå~êI îáäâ~ 
ëâìääÉ âìåå~ Ü∏ê~ ë~ãã~å ãÉÇ ®äÇêÉ ÄóÖÖå~ÇÉê ëçã êáîáíë å®ê s®ëíê~ 
i™åÖÖ~í~å ÄêÉÇÇ~ÇÉë é™ NVMMJí~äÉíK pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë Éà åÉÇ íáää ëíÉêáä 
ÄçííÉå çÅÜ ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê â~å Ñáåå~ë ÄÉî~ê~ÇÉ é™ Éíí ëí∏êêÉ ÇàìéK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NQUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ PVN çÑ UQV



^fp kê
NQVT

k~ãåLéä~íë
h~åáâI iìåÇÄó

^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
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã

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

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íW píÉåëíê®åÖ~êI â®ää~êÉI Éî Öê~îK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë UUVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë UUVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ PVO çÑ UQV



^fp kê
NRNM

k~ãåLéä~íë
háä~I jìêÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bãÉäáÉ pÅÜãáÇíJtáâÄçêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñ™åÖëíÖêçéI Ñ®êÇî®ÖI Öê®åëã®êâÉI Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ

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

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öêìëí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~ééNK
c~ëíáÖÜÉíÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå é™ _~ÇÉäìåÇ~™ëÉå á háä~ ëå çÅÜ çãÖÉë ~î ë®åâ~ 
ä™Öí äáÖÖ~åÇÉ çãê™ÇÉåK m™ ®Ö~å äáÖÖÉê Éå î~êÖÖêçéI háä~ NTUWNK sáÇ 
áåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êìíçã Ñ™åÖëíÖêçéÉå ä®ãéäáÖ~ ä®ÖÉå Ñ∏ê 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêI Éå ™ëêóÖÖëî®Ö çÅÜ Éå ëíçê Öêçé ãÉÇ ã®êâäáÖí 
ìíëÉÉåÇÉ ëçã ã∏àäáÖÉå â~å íçäâ~ë ëçã Éå íà®êÇ~ä ÉääÉê àçêÇâ®ää~êÉK bíí 
Öê®åëê∏ëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Éå áÇ~Ö â®åÇ ®ÖçÖê®åëK üëêóÖÖëî®ÖÉå Ü~ê ãÉÇ 
~ää ë~ååçäáâÜÉí Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~åçê çÅÜ Ü~ê á ëÉå~êÉ íáÇ Éêë~ííë ãÉÇ 
hçéé~êÄÉêÖëî®ÖÉå îáÇ ™ëÉåë ÑçíI ëçã á ãçÇÉêå íáÇ Éêë~ííë ãÉÇ 
åìî~ê~åÇÉ ~ëÑ~äíÉê~ÇÉ ä~åÇëî®ÖK

üê
NVVV

páÇ~ PVP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

háä~ NTUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ OQMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ OQNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ OPVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

páÇ~ PVQ çÑ UQV



^fp kê
NRMV

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí aáë~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJpçÑáÉ táÖÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI ÄóÖÖå~Ç

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉé~ê~íáçå ~î ÖêìåÇãìê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK

bÑíÉêëçã ìééÇê~ÖëÖáî~êÉå áåíÉ îáëëíÉ Ñ∏êÉ ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíë áÖ™åÖë®íí~åÇÉ 
Üìê Çàìéí ÇÉí ëâìääÉ Öê®î~ë Ñ∏ê ~íí âìåå~ ™íÖ®êÇ~ ëâ~Ççêå~ é™ 
ÖêìåÇãìêÉå Ñ~ååë ÇÉí êáëâ Ñ∏ê ~íí h∏éáåÖë ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉêI 
h∏éáåÖ NQUWNI ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ëK
f âî~êíÉêÉí aáë~ åê VI çãâêáåÖ OM ã åçêÇåçêÇçëí çã ÇÉí ~âíìÉää~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI Ü~ê ÇÉí é™íê®ÑÑ~íë ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ëÉåí NRMMJí~ä 
çÅÜ NSMMJí~äK aÉå ÄóÖÖå~ÇëãáååÉëÑ∏êâä~ê~ÇÉ Ñ~ëíáÖÜÉíÉåI h∏éáåÖ 
NRMWNI î~ê ®îÉå ~î ÄóÖÖå~Çë~åíáâî~êáëâí áåíêÉëëÉ çÅÜ Ç®êÑ∏ê 
ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ÄóÖÖå~Çë~åíáâî~êáëâ ÇçâìãÉåí~íáçå ~î ÇÉå Ñêáä~ÖÇ~ 
ÖêìåÇãìêÉå ~î _~êÄêç gçÜ~åëëçå îáÇ s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìãK
f ëÅÜ~âíÉí ä®åÖë ãÉÇ _~êåÜÉãëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ ãÉÇ~å ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉä~ê ~î âìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖ á ÇÉ 
êÉëíÉê~åÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖëëÅÜ~âíÉåK hìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖÉå ~åä~ÇÉë 
ÜìîìÇë~âäáÖÉå ë~ãíáÇáÖí ëçã ÜìëÉí ìééÑ∏êÇÉë á ëäìíÉí ~î NUUMJí~äÉíI ãÉå 
ÇÉí Ñê~ãÖáÅâ ®îÉå ~íí Ö~íìåáî™å Ü~ÇÉ Ü∏àíë îáÇ Éíí ÑäÉêí~ä íáääÑ®ääÉå Ñ∏ê ~íí 

üê
NVVV

páÇ~ PVR çÑ UQV



ëäìíäáÖÉå âçãã~ ~íí í®Åâ~ ÜìëÉíë ÖêìåÇãìêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NQUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ NRMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ PVS çÑ UQV



^fp kê
NRMU

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí açãÜÉêêÉåI qçêÖÖ~í~åI pîÉ~î®ÖÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
läçÑ mÉííÉêëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
hÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëFI ÄìíÉäàÖä~ëI ÇàìêÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î á~åëéê™âí~Ö~åÇÉ ~î é~êâã~êâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK

qçí~äí Öê®îÇÉë ëàì ëÅÜ~âí ãçíëî~ê~åÇÉ Éå óí~ é™ çãâêáåÖ SM ãO K
fåçã âî~êíÉêÉí açãÜÉêêÉå P çÅÜ é~ê~ääÉääí ãÉÇ qçêÖÖ~í~å åçíÉê~ÇÉë Éå 
äáåà®ê ëíÉåâçåëíêìâíáçå Ek£JpsFK aÉå âìåÇÉ Ñ∏äà~ë é™ Éå NIR ãÉíÉê ä™åÖ 
ëíê®Åâ~ çÅÜ î~ê Ç®ê MISJMIU ãÉíÉê ÄêÉÇ ë~ãí ìééÄóÖÖÇ ~î MIORJMIU 
ãÉíÉê ëíçê~ ëíÉå~ê ëçã ÇÉäîáë ä™Ö áåÄ®ÇÇ~ÇÉ á äÉê~K hçåëíêìâíáçåÉå Ü~ê 
íçäâ~íë ëçã Éå íêçäáÖ ÜìëÖêìåÇK aÉå â~å áåíÉ å®êã~êÉ Ç~íÉê~ëI ãÉå Ä∏ê 
áåíÉ î~ê~ ®äÇêÉ ®å Ñê™å NSMMJ ÉääÉê NTMMJí~äÉíK f ëÅÜ~âíÉí å®êã~ëí 
Ö~íìâçêëåáåÖÉå Ñ∏êÉâçã ëí®ääîáë çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉêI Åáêâ~ MIN ãÉíÉê 
íàçÅâ~I ãÉÇ áåëä~Ö ~î âÉê~ãáâ E_ffWQ~ çÅÜ Ñ~à~åëFI ÄìíÉäàÖä~ë çÅÜ ÇàìêÄÉå 
ë~ãí êÉÅÉåí ã~íÉêá~äK cóåÇã~íÉêá~äÉí Ü~ê Éà ëé~ê~íëK
f ÑäÉê~ ~î ÇÉ ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âíÉå Ñ~ååë çÅâë™ ëé™ê ~î çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉêK 
sáÇ êçåÇÉääÉå âçåíêçääÉê~ÇÉë ä®ÖÉí Ñ∏ê Éå ëéçäéçëíI ãÉå Ü®ê î~ê ÜÉä~ 
çãê™ÇÉí ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ ìíëÅÜ~âí~íK c∏ê ÑäÉêí~äÉí ëÅÜ~âí Ö®ääÉê ~íí ã~êâÉå 
á î~êáÉê~åÇÉ çãÑ~ííåáåÖ íáÇáÖ~êÉ î~êáí Ñ∏êÉã™ä Ñ∏ê çäáâ~ íóéÉê ~î 
äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~êK iáâ~ë™ ®ê áåíÉ å™Öçí ~îëåáíí ìåÇÉêë∏âí åÉÇ íáää çê∏êÇ 

üê
NVVV

páÇ~ PVT çÑ UQV



åáî™K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NQUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ PVU çÑ UQV



^fp kê
NRMT

k~ãåLéä~íë
kçêë~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñçëëáä ™âÉêI Äçéä~íëI ÑóåÇéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
Ñ∏êëä~ÖÖ~Ç äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí h∏éáåÖë âçããìå Ü~ÇÉ éä~åÉê~í ~íí ~åä®ÖÖ~ 
î~ëëÄ®ÇÇ~ê Ñ∏ê î~ííÉåêÉåáåÖ á ~åëäìíåáåÖ íáää êÉåáåÖëîÉêâÉí á kçêë~ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK
f ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë å®êÜÉí Ñ~ååë ÇÉí Éíí Ñ™í~ä êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK mêçàÉâíÉí ÄÉê∏êÇÉ ÉãÉääÉêíáÇ ÇÉä~ê ~î kçêë~ Äóë ®Öçê çÅÜ 
~îëí™åÇÉí íáää kçêë~ Äóíçãí ë~ãí Ä™íJ çÅÜ â~ãã~êÖê~îÑ®äíÉí îáÇ kçêë~ 
î~ê êÉä~íáîí äáíÉíK
sáÇ ÇÉå áåäÉÇ~åÇÉ Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖÉå áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏ê 
î~ëëÄ®ÇÇ~êå~ á~âííçÖë Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê é™ Éíí ~åí~ä éä~íëÉê çÅÜ á 
áåçã çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êëä~ÖÖ~Ç äÉê~K sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÇÉí Ç®êÉãçí î~êâÉå ä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇ çÅÜ ÇÉí Ñ~ëíëí®ääÇÉë ~íí 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏ê î~ëëÄ®ÇÇ~êå~ áåíÉ î~ê ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK
fåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏ê ÇÉå ë~ãã~åÄáåÇ~åÇÉ î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ê∏àÇ~ óíçê çÅÜ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå çÅÜ îáÇ ÇÉå ÉÑíÉêÑ∏äà~åÇÉ 
â~êíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÄêìååI Éå ëíÉåëíê®åÖI Ü®Öå~ÇëëâçåáåÖ çÅÜ 
Ñçëëáä~ ™âê~êK cäÉê~ ~î ÇÉ ê∏àÇ~ óíçêå~ î~ê Ä~äàÑçêã~ÇÉ á éêçÑáä çÅÜ 
íçäâ~ÇÉë Ç®êãÉÇ ëçã Ñçëëáä~ ™âê~êK qçäâåáåÖÉå Ñ∏êëí®êâíÉë ÇÉëëìíçã ~î 
ÇÉ áåíáääáÖÖ~åÇÉ ê∏àåáåÖëê∏ëÉå~K aÉ Ñçëëáä~ ™âê~êå~ çÅÜ ÇÉ ê∏àÇ~ óíçêå~ 

üê
NVVV

páÇ~ PVV çÑ UQV



Ñáååë î~êâÉå ™íÉêÖáîå~ é™ ÇÉí ®äÇëí~ ÉääÉê óåÖëí~ â~êíã~íÉêá~äÉí îáäâÉí 
í~ä~ê Ñ∏ê ~íí ÇÉ ®ê ®äÇêÉ ®å NTTMJí~äK ríêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê Ü™êí 
Éñéäç~íÉê~í ìí~å ~íí íáÇáÖ~êÉ Ü~ Ñ∏êÉÖ™ííë ~î ~åíáâî~êáëâ ìíêÉÇåáåÖI 
î~êÑ∏ê ÇÉí ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ ÄÉíóÇÉäëÉÑìääí ~íí ÇÉ Ñçëëáä~ ™âê~êå~ë ëâóÇÇ~ë 
ÖÉåçã ~íí î~ííÉåäÉÇåáåÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖ ÇÉäîáë Ñäóíí~ÇÉë QM ã î®ëíÉêìí 
áåçã ÇÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ OTRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OVUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OVVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ QMM çÑ UQV



^fp kê
NRMS

k~ãåLéä~íë
d™äÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
ëä~ÖÖI êÉÅÉåí~ ÑóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éå Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK

aÉ ìåÇÉêë∏âí~ ä®ãåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖÉåë ∏ëíJ
î®ëíäáÖ~ ëíê®ÅâåáåÖ çÅÜ ìíÖàçêÇÉë ~î âìäíìêä~ÖÉêI ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~ê çÅÜ Éå 
ÄêìååK i®ãåáåÖ~êå~ î~ê ëçã áåíÉåëáî~ëí é™ î®ëíê~ çÅÜ ∏ëíê~ ëáÇ~å çã 
ÉííI âê~ÑíáÖí ëí∏êíI áãéÉÇáãÉåíK f ∏ëí å®êã~ëí s~äëí~™å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí 
âìäíìêä~ÖÉê áååÉÜ™ää~åÇÉ Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ ëáåíê~Ç Äê®åÇ äÉê~K aÉíí~ 
âìäíìêä~ÖÉê âçã äáâí ÇÉ ∏îêáÖ~I îáÇ áãéÉÇáãÉåíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉ 
âìäíìêä~ÖêÉåI ç~îëáâíäáÖí ~íí Öê®î~ë Äçêí ìí~å Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
^åäÉÇåáåÖÉå î~ê î®ÇÉêäÉâÉå îáäâÉå ãÉÇÑ∏êÇÉ ëå∏í®Åâí~ ëÅÜ~âí çÅÜ Çàìé 
íà®äÉK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí Éå Äçéä~íë íêçäáÖÉå äÉÖ~í é™ áãéÉÇáãÉåíÉí 
çÅÜ åçêÇ∏ëí çã ÇÉíë~ãã~K _çéä~íëÉå Ü~ê î®íí ãçí ÇÉå î~ííÉåäÉÇ ëçã 
åìî~ê~åÇÉ s~äëí~™å ìíÖ∏ê Éå êÉëí ~îK a~íÉêáåÖÉå îáë~ê é™ ë~ãíáÇáÖÜÉí 
ãÉää~å ÇÉåå~ Äçéä~íë çÅÜ ÇÉå îáÇ eçäãëã~äã~ EÇÉäìåÇÉêë∏âí NVVVF 
çÅÜ äáâ~äÉÇÉë ãÉÇ eçäãëã~äã~Ld™äÄóÖê~îÑ®äíÉí EÇÉäìåÇÉêë∏âí NVVVFK

üê
NVVV

páÇ~ QMN çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ OUSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ QMO çÑ UQV



^fp kê
NQVV

k~ãåLéä~íë
h~åáâI iìåÇÄó

^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

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Ñ∏êãçÇ~Ç Ñçëëáä ™âÉêã~êâK j~å âçåëí~íÉê~ÇÉ 
~íí ÇÉå ê∏àÇ~ óí~å áåíÉ ~åî®åíë Ñ∏ê çÇäáåÖI Ç®êÉãçí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ~åí~ä 
Öê~îäáâå~åÇÉ ëíÉåÑçêã~íáçåÉêI îáäâÉí ëÉå~êÉ Ñ∏ê~åäÉÇÇÉ Éå 
âçãéäÉííÉê~åÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QMP çÑ UQV



^fp kê
NPQN

k~ãåLéä~íë
j™ëí~I dê®åÄóI _™äëí~I e~êåÉëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

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

cóåÇ
ÄÉå EçÄê®åÇ~I Äê®åÇ~FI Äê®åÇ äÉê~I ëä~ÖÖI âÉê~ãáâ EÑ∏êÜáëíçêáëâF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK

mêçàÉâíÉí Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î ~íí _~åîÉêâÉíI £ëíê~ oÉÖáçåÉåI ëâìääÉ ~åä®ÖÖ~ 
Éå ÉåëâáäÇ î®Ö ä®åÖë à®êåî®ÖÉå j®ä~êÄ~å~å çÅÜ ÄêÉÇÇ~ Éå ÄÉÑáåíäáÖ î®ÖK 
rs rééë~ä~Ls®ëíÉê™ë Ü~ÇÉ NVVT ìíÑ∏êí Éå ìíêÉÇåáåÖ é™ j™ëí~ çÅÜ 
_à∏êâÉë ®Öçê çÅÜ é™íê®ÑÑ~í âìäíìêä~ÖÉêK aÉíí~ çãê™ÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë 
çÅÜ óííÉêäáÖ~êÉ Éíí çãê™ÇÉ ∏ëíÉêìí ìíêÉÇÇÉë ~î sij á àìäá NVVVK 
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí Å~ NM ã∏ÜI åÉÇ~åÑ∏ê ÄóíçãíÉêå~ 
_à∏êâÉ çÅÜ j™ëí~ ëçã Ü~ê ãÉÇÉäíáÇ~ ~åçêK bîÉåíìÉää~ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ âìåå~ î~ê~ ~î ãÉÇÉäíáÇ~ å~íìê ÉääÉê Ñê™å óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêK
oÉëìäí~íÉå ~î Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉ îáÇ _à∏êâÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ 
âìäíìêä~ÖêÉå áåíÉ ë®âÉêí âìåÇÉ é™îáë~ë î~ê~ âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉK aÉ 
áååÉÜ∏ää î~êÉ ëáÖ âçäI ëçí ÉääÉê Äê®åÇ äÉê~ ìí~å Ü~ÇÉ áëí®ääÉí â~ê~âí®ê ~î 
î~ííÉå~îë~íí~K bîÉåíìÉääí ëâìääÉ ÇÉä~ê ~î ä~ÖêÉí âìåå~ ìíÖ∏ê~ Éíí 
Ö~ãã~äí Ö∏ÇëÉäé™îÉêâ~í éäçÖä~ÖÉê ÉääÉê Éíí âìäíìêä~ÖÉêK Ek®êãëí~ o^ûJ
åê jìåâíçêé RUTWNF
aÉ âìäíìêä~ÖÉê ëçã é™íê®ÑÑ~íë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå á j™ëí~ î~ê ~î å™Öçí 

üê
NVVV

páÇ~ QMQ çÑ UQV



íóÇäáÖ~êÉ â~ê~âí®êK aÉ î~ê ÇçÅâ ÇáÑÑìë~ çÅÜ ìééîáë~ÇÉ áåÖ~ ÑóåÇ ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK bå ãóÅâÉí äáíÉå Äáí Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ãÉå ÇÉëë âçåíÉñí ã™ëíÉ ÄÉíê~âí~ë ëçã çë®âÉêK bå 
~åä®ÖÖåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉëI Éå Ü®êÇ ëçã ÇÉí íçÖë âçäéêçî ìêK pÅÜ~âíåáåÖÉå 
çÅÜ éêçîÖêçéëÖê®îåáåÖÉå îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ 
íáääê®ÅâäáÖ ëçã ~êâÉçäçÖáëâ ™íÖ®êÇ é™ çãê™ÇÉí çÅÜ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ 
~åë™Öë Éà å∏Çî®åÇáÖK Ejìåâíçêé SRMWNF
ríêÉÇåáåÖÉå é™ ∏îêáÖ~ ®Öçê áåäÉÇÇÉë ãÉÇ Éå Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖ á ÇÉäîáë 
åóéä∏àÇ ™âÉêK sáÇ ÇÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí çãê™ÇÉí î~ê ãóÅâÉí ä™Öä®åíI ÇÉí 
ä®Öëí ÄÉä®Öå~ çãê™ÇÉí ãÉää~å íî™ Äó~êI Å~ NM ã∏ÜK pã™ éêçîÖêçé~ê 
Öê®îÇÉë á Ñ∏ê Ü~åÇ ãÉå áåÖÉåíáåÖ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ âìåÇÉ é™îáë~ëK 
lãê™ÇÉí ~îëâêÉîë Ç®êÑ∏ê Ñ∏ê óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jìåâíçêé RUTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

jìåâíçêé SRMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

páÇ~ QMR çÑ UQV



^fp kê
NPST

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí c~í~ÄìêÉêå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bãÉäáÉ pÅÜãáÇíJtáâÄçêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ®äÇêÉÄçÉåÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î ™âÉê ëçã ëÉÇ~å ä®åÖÉ äÉÖ~í á íê®Ç~K 
`~ RM ã ps çã çãê™ÇÉí ®ê íî™ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ÄÉä®Öå~I s®ëíÉê™ë NSSWNJ
OK hî~êíÉêÉí c~í~ÄìêÉå íçäâ~ÇÉë ëçã Éíí ã∏àäáÖí Äçéä~íëçãê™ÇÉK 
p∏âëÅÜ~âí ÇêçÖë é™ íçéçÖê~Ñáëâí ä®ãéäáÖ~ ëí®ääÉåI ãÉå áåÖ~ ëé™ê ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~âíáîáíÉí âìåÇÉ á~âíí~Ö~ë áåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK 
kçêê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ÄÉëí™ ~î Ñóääå~Çëã~ëëçê é™ Ää™äÉê~K 
h~åëâÉ Ü~ê ÇÉ Ñ∏êî®åí~ÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ î~êáí ÄÉä®Öå~ ∏ëíÉê çã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI Ç®ê Ç~ÖÉåë Äçëí~Çëçãê™ÇÉå ®ê ÄÉä®Öå~K

üê
NVVV

páÇ~ QMS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NSSWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QMT çÑ UQV



^fp kê
NMOU

k~ãåLéä~íë
s®ëíÉê™ëI h~êäëêç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äíI Ü™äî®ÖI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íáääÄóÖÖå~Ç ~î Äçëí~ÇëÜìë çÅÜ åó s^JäÉÇåáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ~î ëÅÜ~âíåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~êK aÉ ä®ãåáåÖ~ê 
ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáë~ÇÉ é™ ëÉåíáÇ~ ~âíáîáíÉí âêáåÖ ÜìëÉí çÅÜ ÑóåÇ ~î 
íÉÖÉäI ~îÑ~ääëÖêçé~ê ãÉÇ ÇàìêÄÉå çÅÜ Öä~ëI ë~ãí êÉëíÉê ÉÑíÉê ëÉåíáÇ~ 
íê®ÇÖ™êÇëâçåëíêìâíáçåÉêK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë QNUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë QNVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë QOMWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë QOTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QMU çÑ UQV



^fp kê
NQVU

k~ãåLéä~íë
h~åáâI iìåÇÄó

^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

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íW d™êÇ ãÉÇ Üáëíçêáëâ~ ÄÉä®ÖÖ íáää NSMMJí~äÉíë ãáííK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ™íí~ ëÉé~ê~í~ ÄóÖÖå~ÇÉêI î~ê~î Éå ÉääÉê 
íî™ â~å íçäâ~ë ëçã Äçëí~ÇëÜìëK f ∏îêáÖí ê∏ê ÇÉí ëáÖ çã 
ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉê ~î çäáâ~ ëä~ÖI ë~ååçäáâí Ä~âëíìÖ~I ä~ÇìÖ™êÇI 
ëíçäéÄçÇ çÅÜ ëí~ääK _óÖÖå~ÇÉêå~ â~å éêÉäáãáå®êí Ñ∏ê~ë íáää íî™ ëâÉÇÉåX Éå 
®äÇêÉI  NSMMJí~äëÑ~ë çÅÜ Éå NTMMJí~äëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ëçã ëÉÇ~å Ñìååáíë íáää 
NVMMJí~äÉíë Ä∏êà~åK cóåÇã~íÉêá~äÉí Ü~ê Éå âêçåçäçÖáëâí ëé®ååîáÇÇ Ñê™å 
NSMMJí~äÉíë ~åÇê~ Ü®äÑí íáää NVMMJí~äK

üê
NVVV

páÇ~ QMV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QNM çÑ UQV



^fp kê
NMOM

k~ãåLéä~íë
kçêê~ ëâçÖÉåI p®íÉêÄçI e~ãêÉI sêÉíÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_óíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé N 
çÅÜ OK 
aÉí ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉí ìééîáë~ÇÉ áåíÉ ë™Ç~å~ ä®ãåáåÖ~ê ~íí îáÇ~êÉ 
™íÖ®êÇÉê î~ê å∏Çî®åÇáÖ~K

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå SUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

páÇ~ QNN çÑ UQV



^fp kê
NMNV

k~ãåLéä~íë
kçêê~ pâçÖÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íëI ÑóåÇéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î íê~Ñáâéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖ
fåÖÉí ~î ÇÉ ìåÇÉêë∏âí~ çãê™ÇÉå~ ìééîáë~ÇÉ ë™Ç~å~ ä®ãåáåÖ~ê ~íí îáÇ~êÉ 
™íÖ®êÇÉê î~ê å∏Çî®åÇáÖ~K

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå UNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå QUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ QNO çÑ UQV



^fp kê
NQUN

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí lÇÉåI s~ë~é~êâÉå

^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
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íW _ÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ çÇäáåÖëã~êâ Ñê™å NSMMJí~äÉíë 
Ä∏êà~åK g®êåî®ÖÉå îáÇ pî~êí™å áÇÉåíáÑáÉê~ÇK qçãíÖê®åëÉêK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QNP çÑ UQV



^fp kê
NPTM

k~ãåLéä~íë
dêóí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bãÉäáÉ pÅÜãáÇíJtáâÄçêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK
rééÇê~ÖÉí ìíÑ∏êÇÉë ëçã Éíí âçåëìäíìééÇê~Ö Ñ∏ê s®ëíê~ j®ä~êÇ~äÉå k®í 
^_K píê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê â~ÄÉäå áåîÉåíÉê~ÇÉë çÅÜ ÄÉÑ~ååë Éà Ö™ ∏îÉê á 
çãê™ÇÉå Ç®ê Ñçêåä®ãåáåÖ~ê â~å êáëâÉê~ë ~íí é™íê®ÑÑ~ëK a®êÑ∏ê ÄÉÇ∏ãÇÉë 
~íí áåÖ~ îáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ÄÉÜ∏îÇÉë Ñ∏ê â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QNQ çÑ UQV



^fp kê
NQNO

k~ãåLéä~íë
s®åÇäÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bãÉäáÉ pÅÜãáÇíJtáâÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

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

cóåÇ
âî~êíë~îëä~ÖI Äê®åÇ äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ çÅÜ 
ìíêÉÇåáåÖK

sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ÖàçêÇ ÄÉëáâíåáåÖ ~î éä~íëÉå ~î âçããìå~åíáâî~êáÉ g~å 
jÉä~åÇÉê á~âííçÖë Éå Ü®êÇ á ëÅÜ~âíâ~åíÉå íáää Éå í®âíÖêçéK a®êÑ∏ê 
ÄÉëäìí~ÇÉë ~íí Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Ü®êÇÉå ëâìääÉ Ö∏ê~ë çÅÜ ~íí 
çãê™ÇÉí ë∏ÇÉê Ç®êçã ëâìääÉ ìíêÉÇ~ëK i®åëëíóêÉäëÉå ÄÉâçëí~ÇÉ éêçàÉâíÉí 
ÉÑíÉêëçã íçãíÉå ëâìääÉ ÄÉÄóÖÖ~ë ãÉÇ Éíí ÉåÑ~ãáäàëÜìë ~î Éå 
éêáî~íéÉêëçåK
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Ü®êÇ ë~ãí Éíí 
âî~êíë~îëä~Ö á Éíí êÉÅÉåí é™Ñ∏êí ä~ÖÉêK aÉå ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Ü®êÇÉå 
ëäìíìåÇÉêë∏âíÉëK f ëáå ÜÉäÜÉí î~ê çãê™ÇÉí âê~ÑíáÖí ëâ~Ç~í ~î ëÉåíáÇ~ 
í®âíîÉêâë~ãÜÉíK oÉëìäí~íÉå íóÇÉê é™ ~íí Éå Äçéä~íë Ü~ê äÉÖ~í ÇÉäîáë áåçã 
rlI ãÉå Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ü~Ñí ëáå ëí∏êëí~ ìíëíê®ÅâåáåÖ åçêê çã rlI é™ Éíí 
Ü∏ÖêÉ ÄÉä®ÖÉí çãê™ÇÉK

üê
NVVV

páÇ~ QNR çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêíìå~ OURWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

páÇ~ QNS çÑ UQV



^fp kê
NQTS

k~ãåLéä~íë
e®ää~ íê~Ñáâéä~íë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bãÉäáÉ pÅÜãáÇíJtáâÄçêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ
à®êåÄÉíëÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖâçêëåáåÖI ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
aÉå ÇÉä ~î _~ÇÉäìåÇ~™ëÉå ëçã ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê Ñ∏êä~ÖÇ íáää Ü~ê Ääáîáí áää~ 
™íÖ™åÖÉå ~î ëÉå~êÉ íáÇë Öêìëí®âíÉê çÅÜ Éñéäç~íÉêáåÖ~êK fåÖ~ ëé™ê ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~âíáîáíÉíÉê âìåÇÉ á~âíí~Ö~ë áåçã rlI ãÉå ÇÉí ®ê ã∏àäáÖí 
~íí ÇÉä~ê ~î Öê~îÑ®äíÉí s®ëíÉê™ë TTNWN êÉÇ~å Ñ∏êëí∏êíë îáÇ íáÇáÖ~êÉ 
™îÉêâ~å é™ ™ëÉåK dê~îÑ®äíÉí s®ëíÉê™ë TTNWN ëåáíëä~ÇÉë áå Ñ∏ê ~íí ëâóÇÇ~ë 
îáÇ î®ÖÄóÖÖÉíK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë TTNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QNT çÑ UQV



^fp kê
NQTU

k~ãåLéä~íë
dáääÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bãÉäáÉ pÅÜãáÇíJtáâÄçêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

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

cóåÇ
hÉê~ãáâI ~îëä~Ö á ÄÉêÖ~êí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~ÇÉ äÉêí®âíÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
p∏âëÅÜ~âí ÇêçÖë é™ ë~ãã~åä~Öí Ñóê~ ëí®ääÉåK m™ Éíí çãê™ÇÉI s~êÖÄ~ÅâÉå 
sáííáåÖÉ NPVWNI é™íê®ÑÑ~ÇÉë íóÇäáÖ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™ä 
çÅÜ Ü®êÇ~êK i®ãåáåÖ~êå~ â~å î~ê~ ë~ãíáÇ~ ãÉÇ ÇÉ Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë NVVQ é™ Éå Ü∏àÇ Å~ OMM ã ∏ëíÉê çã 
s~êÖÄ~ÅâÉåK bíí ÑóåÇ ~î Éíí ~îëä~Ö á ÄÉêÖ~êí îáë~ê ÇçÅâ ~íí áåëä~Ö ~î 
ëíÉå™äÇÉê çÅâë™ â~å Ñáåå~ë é™ çãê™ÇÉíK m™ ÇÉ ∏îêáÖ~ çãê™ÇÉå~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉåíáåÖ ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK

üê
NVVV

páÇ~ QNU çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáííáåÖÉ ORNWN rééë~ä~ rééä~åÇ sáííáåÖÉ

páÇ~ QNV çÑ UQV



^fp kê
NQTV

k~ãåLéä~íë
píçê~ qçêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçåI ^ååJpçÑáÉ táÖÖ

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 êÉé~ê~íáçå ~î ÉääÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ëå~ÄÄìíêóÅâåáåÖ íáää Éíí êÉÇ~å Öê®îí ëÅÜ~âíK
pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë Éà åÉÇ Çàìé~êÉ ®å Éñéäç~íÉêáåÖÉå âê®îÇÉK ûäÇêÉ 
âçåëíêìâíáçåÉê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê ÄÉê∏êÇÉë Ç®êÑ∏ê áåíÉK
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ä™Ö ÅÉåíê~äí áåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê s®ëíÉê™ë ëí~Çë 
ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëä~ÖÉêI s®ëíÉê™ë OPOWNK råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éíí 
åìãÉê~ êáîÉí Äçëí~Çëâî~êíÉê ÄÉä®ÖÉí é™ åçêÇJåçêÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î Ç~ÖÉåë 
píçê~ qçêÖÉíK hî~êíÉêÉí Ñáååë ãÉÇ é™ ëí~Çëâ~êíçê Ñê™å ™ê NSNTI NSUU 
çÅÜ ™ê NUTUK
lãâêáåÖ MIS ã ìåÇÉê ÇÉå åìî~ê~åÇÉ Ö~íìåáî™å é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê 
çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉêÉëíÉêK råÇÉê ÇÉí é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉí 
Ñ∏êâçäå~ÇÉ ëíçÅâ~ê î~ê~î Éå îáä~ÇÉ é™ íêÉ ëíóÅâÉå çÄê®åÇ~ ëíçÅâ~êK aÉå 
ÄÉÖê®åë~ÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å çÅÜ Ñê™åî~êçå ~î Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ ÖàçêÇÉ 
ÇÉí ëî™êí ~íí éä~ÅÉê~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ âêçåçäçÖáëâí çÅÜ Ñ∏êëî™ê~ÇÉ 
íçäâåáåÖÉå ~î î~Ç ÇÉí ê∏êÇÉ ëáÖ çã Ñ∏ê âçåëíêìâíáçåK bå ã∏àäáÖ íçäâåáåÖ 
®ê ~íí ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉ êÉëíÉêå~ ~î Éå 
íáããÉêâçåëíêìâíáçå J íáããÉêÜìë J Ç®ê ÇÉ Ñ∏êâçäå~ÇÉ ëíçÅâ~êå~ â~å Ü~ 
î~êáí ÇÉí ìåÇêÉ ëíçÅâî~êîÉí ãÉÇ å®îÉê ãÉää~å ëíÉåÖêìåÇÉå çÅÜ 

üê
NVVV

páÇ~ QOM çÑ UQV



ëíçÅâ~êå~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QON çÑ UQV



^fp kê
NQTT

k~ãåLéä~íë
e~ãêÉÖê~îÑ®äíÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bãÉäáÉ pÅÜãáÇíJtáâÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI Öê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäåÉÇÖê®îåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
h~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉå ëâìääÉ Ö™ á î®ÖÇáâÉí ä®åÖë ãÉÇ e~ãêÉÖ~í~å ëçã 
ä∏éÉê ä®åÖë ãÉÇ e~ãêÉÖê~îÑ®äíÉíK sáÇ Éíí ÄÉë∏â é™ çãê™ÇÉí ~î 
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã ìééí®ÅâíÉë óííÉêäáÖ~êÉ P Éà ìåÇÉêë∏âí~ 
ëíÉåë®ííåáåÖÉå á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉå í®åâí~ â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖÉåK båäáÖí 
ÄÉëäìí ~î i®åëëíóêÉäëÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉ s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã Ç®êÑ∏ê 
Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää á Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âí∏îÉêî~âåáåÖK pÅÜ~âíåáåÖÉå 
âçåëí~íÉê~ÇÉë áåíÉ ÄÉê∏ê~ å™Öê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK

üê
NVVV

páÇ~ QOO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë RTSWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë RTSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QOP çÑ UQV



^fp kê
NPTN

k~ãåLéä~íë
dêóí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bãÉäáÉ pÅÜãáÇíJtáâÄçêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK
rééÇê~ÖÉí ìíÑ∏êÇÉë çã âçåëìäíìééÇê~Ö ™í s®ëíÉê™ë båÉêÖá çÅÜ s~ííÉåK 
^äíÉêå~íáî ^ é~ëëÉê~ÇÉ ãóÅâÉí å®ê~ Öê~îÑ®äíÉí s®ëíÉê™ë TWN çÅÜ 
ÄÉÇ∏ãÇÉë Éà ëçã ä®ãéäáÖK ^äíÉêå~íáî _ Ç®êÉãçí é~ëëÉê~ÇÉ ∏îÉê Éíí 
ä™Öä®åí é~êíá ãÉää~å íî™ ÄÉêÖëÜ®ää~ê çÅÜ ÄÉÇ∏ãÇÉë ëçã ä®ãéäáÖí Ñ∏ê 
äÉÇåáåÖÉåK fåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê ÄÉÜ∏îÇÉëK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë TWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QOQ çÑ UQV



^fp kê
NPSU

k~ãåLéä~íë
dêóí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bãÉäáÉ pÅÜãáÇíJtáâÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉê\

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÄÉåI Çàìêí®åÇÉê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ~î Éå f`^J~ÑÑ®ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK

sáÇ Éå íáÇáÖ~êÉ ìíÑ∏êÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëé™ê ÉÑíÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
~âíáîáíÉíÉê á Ñçêã ~î Éíí ëâ®êîëíÉåëä~ÖÉêI Éå Ü™äî®Ö çÅÜ Éíí ã∏àäáÖí 
ëâ™äÖêçéëÄäçÅâK båÇ~ëí óí~å ãÉÇ ëâ®êîëíÉåëä~ÖêÉí âçã ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK aÉå óí~å ìíÖàçêÇÉë ~î Éå ãçê®åÜ∏àÇ é™ Å~ RMM ãO 
çãÖáîÉå ~î Éíí ÑìâíáÖíI ä™Öä®åí çãê™ÇÉK f ~åëäìíåáåÖ íáää ãçê®åÜ∏àÇÉå ä™Ö 
Éå äáíÉå î™íã~êâK
päìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ãçê®åÜ∏àÇÉåë íçéé çÅÜ åçêÇ∏ëíê~ ëáÇ~ 
í®ÅâíÉë ~î Éíí ëâ®êîëíÉåëä~ÖÉêI ^PTTI ãÉÇ ëçíáÖ ë~åÇK pâ®êîëíÉåëä~ÖêÉí 
ã®ííÉ Å~ UIO ñ TIU ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ î~ê Å~ MINJMIR ã íàçÅâíK f ÇÉíí~ ä~ÖÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êW Éå âçâÖêçéI Éå Ü®êÇ çÅÜ Éå 
Ñ∏êî~êáåÖëÖêçéK aÉ ÉåÇ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ÑóåÇÉå ìíÖàçêÇÉë ~î å™Öê~ Ñê~ÖãÉåí 
Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ óííÉêëí Ç™äáÖí ÄÉî~ê~ÇÉ Çàìêí®åÇÉêK aÉíí~ éÉâ~ê ãçí ~íí 
ÇÉí ëå~ê~êÉ Ñ∏êÉâçããáí ã~íä~ÖåáåÖ ®å íK Éñ ãÉí~ääÑê~ãëí®ääåáåÖ é™ 
éä~íëÉåK fåÖ~ ëé™ê ~î Äçëí®ÇÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ áåÖ~ ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâ 
ÖàçêÇÉëK

üê
NVVV

páÇ~ QOR çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VTMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QOS çÑ UQV



^fp kê
NPSS

k~ãåLéä~íë
dêóí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bãÉäáÉ pÅÜãáÇíJtáâÄçêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ü™äî®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñ∏êÜáëíçêáëâ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÅóâÉäî®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK
ûêÉåÇÉí ìíÑ∏êÇÉë ëçã âçåëìäíìééÇê~Ö ™í s®ëíÉê™ë ëí~ÇK
aÉå éä~åÉê~ÇÉ ëíê®ÅâåáåÖÉå Ñ∏ê ÅóâÉäî®ÖÉå ÄÉÑ~ê~ÇÉë âçêë~ Éå íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âí çÅÜ Äçêíí~ÖÉå Ü™äî®ÖI s®ëíÉê™ë VSVWOK c∏ê ~íí ëé~ê~ ÇÉå ëáëí~ 
ÇÉäÉå ~î Ü™äî®ÖÉå Ñäóíí~ÇÉë ëíê®ÅâåáåÖÉå ~î ÅóâÉäî®ÖÉåK a®êãÉÇ 
ÄÉÜ∏îÇÉë áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉêK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VSVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VSVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QOT çÑ UQV



^fp kê
NQNP

k~ãåLéä~íë
h~êäëäìåÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bãÉäáÉ pÅÜãáÇíJtáâÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäåÉÇÖê®îåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
h~ÄÉäå ëâìääÉ Öê®î~ë åÉÇ ëçã å®êã~ëí NM ã Ñê™å ëíÉåë®ííåáåÖÉå qçêíìå~ 
NSVWNK bå ëíê®Åâ~ ~î QS ã ∏îÉêî~â~ÇÉë ãÉå áåÖ~ á~âíí~ÖÉäëÉê ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ ÖàçêÇÉëK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêíìå~ NSVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

páÇ~ QOU çÑ UQV



^fp kê
NQUM

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí jáã~

^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
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íW _ÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ çÇäáåÖëã~êâ Ñê™å NSMMJí~äÉíë 
Ñ∏êëí~ Ü®äÑíK qçãíÖê®åëÉêK

üê
NVVV

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QOV çÑ UQV



^fp kê
NQTR

k~ãåLéä~íë
e®ää~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
qÜçã~ë bêáâëëçåI ^ååJpçÑáÉ táÖÖ

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 ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK
fåçã ÇÉí Åáêâ~ QTMM ãO ëíçê~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á ëàì ~î íçí~äí NS ë∏âëÅÜ~âíK 
i®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î íêÉ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI íî™ ê®ååçêI ëÉñ ëíçäéÜ™äI 
Éå Ü®êÇI Éå ëçíÑä®Åâ ë~ãí âìäíìêä~ÖÉêK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ä™Ö Ñê~ãÑ∏ê ~ääí á 
ÇÉå ÅÉåíê~ä~ çÅÜ á ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK aÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ Éå Üáëíçêáëâ ä®ãåáåÖI Éå çãâêáåÖ MIOR ñ MINR ã ëíçê 
ê∏àÇ óí~ ëçã ÄÉÖê®åë~ÇÉë ~î Éíí ÇáâÉ ™í åçêê çÅÜ é™ âçêíëáÇçêå~K
lãÖáî~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ää~åÇ ~åå~í ëíÉåëíê®åÖëóëíÉãI 
à®êå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê çÅÜ Öê~îÑ®äí äáâëçã ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á 
å®êçãê™ÇÉí í~ä~ê Ñ∏ê ~íí ÇÉí â~å ê∏ê~ ëáÖ çã Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë ëçã 
á åìä®ÖÉí áåíÉ â~å Ç~íÉê~ë å®êã~êÉ ®å íáää Äêçåë™äÇÉêJà®êå™äÇÉêK
aÉå ê∏àÇ~ çÇäáåÖëóí~å ®ê ~î ÇÉëë ìíëÉÉåÇÉ ~íí Ç∏ã~ ÜáëíçêáëâK

üê
NVVV

páÇ~ QPM çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VTSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QPN çÑ UQV



^fp kê
NOUM

k~ãåLéä~íë
oçÅâäìåÇ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI ëâ™äÖêçé~êI Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ÄáäÇåáåÖI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI Öê~îÑ®äí

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

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
s®ëíã~åä~åÇë i®åë ãìëÉìãë âìäíìêãáäà∏~îÇÉäåáåÖ ìíÑ∏êÇÉ Éå ë®êëâáäÇ 
ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé äI áåÑ∏ê éä~åÉê~í ÄóÖÖ~åÇÉ ~î Éíí ÑçíÄçääëëí~ÇáìãK 
^êÄÉíÉí ìíÑ∏êÇÉë ìåÇÉê çâíçÄÉê çÅÜ åçîÉãÄÉê OMMOK
cçêåä®ãåáåÖ~êå~ á çãê™ÇÉí Ü~ê êÉîáÇÉê~íë îáÇ oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíë 
ÑçêåãáååÉëáåîÉåíÉêáåÖ NVUUK sáÇ ÇÉå ë®êëâáäÇ~ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåÖ~ åó~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK

aÉí âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí å™Öê~ ~î Öê~î~êå~ î~ê ëî™êí ëâ~Ç~ÇÉK s®ëíÉê™ë 
OQWNJQ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î íêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ Éå çë®âÉê ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö 
äáÖÖÉê á Éå Ü®ëíÜ~ÖÉK j~êâÉå ®ê âê~ÑíáÖí ëäáíÉå çÅÜ Öê~î~êå~ ë~âå~ê 
ëâóÇÇ~åÇÉ Öê®ëLíçêîK pâ~Ççêå~ Ü~ÇÉ ìééã®êâë~ãã~íë îáÇ êÉîáÇÉêáåÖÉå 
NVUUK
qî™ ~î ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~êå~ çÅÜ íêÉ ~î ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ î~ê êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
ëçã çë®âê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ çÅâë™ ~íí Éå ~î ÇÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~êå~I s®ëíÉê™ë OTWNI î~ê ìåÇÉêë∏âí NVTR EpáãçåëëçåI 
sij ~êâáîFK
aÉí Ñáååë ìééÖáÑíÉê çã ®äîâî~êå~ê é™ s®ëíÉê™ë OOWNI ORWN çÅÜ OSWNK 
aÉëë~ âìåÇÉ áåíÉ ™íÉêÑáåå~ë î~êâÉå îáÇ NVUU êÉîáÇÉêáåÖ ÉääÉê ÇÉå 

üê
OMM

páÇ~ QPO çÑ UQV



ë®êëâáäÇ~ ìíêÉÇåáåÖÉåK kó~ ®äîâî~êå~ê Ç®êÉãçí Ü~ê êÉÖáëíêÉê~íë ~î 
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã OMMO åçêê çã kçêêäÉÇÉåI s®ëíÉê™ë VUQWNI 
VURWN çÅÜ VUSWNK c∏ê Ä™ÇÉ ^é~äÄó çÅÜ oçÅâäìåÇ~ Ñáååë â~êíã~íÉêá~ä 
Ñê™å NSMMJí~äÉíK dÉåçãÖ™åÖÉå ~î Üáëíçêáëâí â~êíã~íÉêá~ä ÖàçêÇÉë ÉåÇ~ëí 
Ñ∏ê ^é~äÄó ÉÑíÉêëçã â~êíçêå~ Ñ∏ê oçÅâäìåÇ~ áåíÉ Ñ~ååë íáääÖ®åÖäáÖ~ é™ 
i~åíã®íÉêáÉí EãìåíäáÖ ìééÖáÑí h~êáå kçêÇëíê∏ãFK sáÇ ÖÉåçãÖ™åÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë å™Öê~ áåíêÉëë~åí~ ë~âÉê çã íçéçÖê~Ñáëâ~ Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå á 
çãê™ÇÉíK sáÇ ãáííÉå ~î NUMMJí~äÉí Ñáååë Éíí ~åí~ä çÇäáåÖëÜáåÇÉê Ôê∏ëÉå 
? á ^é~äÄóë ÅÉåíê~ä~ ™âÉêã~êâK aÉëë~ Ñáååë é™ â~êíçêå~ Ñê™å NUPTI 
NURMI NVNT çÅÜ NVSMJí~äÉíK ^åí~äÉí áãéÉÇáãÉåí ®ê êÉÇìÅÉê~í é™ NVSMJ
í~äÉíë â~êí~I íêçäáÖíîáë é™ ÖêìåÇ ~î ìééçÇäáåÖ ãÉÇ ãçÇÉêå~ 
àçêÇÄêìâëãÉíçÇÉêK fåíêÉëë~åí ®ê ~íí é™ ë~ãã~ éä~íë ëçã å™Öê~ ~î çî~å 
å®ãåÇ~ áãéÉÇáãÉåí Ñáååë áÇ~Ö êÉÖáëíêÉê~Ç Ñçêåä®ãåáåÖW s®ëíÉê™ë NPUWNJ
O ®ê ëíÉåë®ííåáåÖ çÅÜ ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖK aÉí íçêÇÉ Ç®êÑ∏ê Ñáåå~ë ã∏àäáÖÜÉí 
~íí å™Öê~ ~î ÇÉ ÄçêíçÇä~ÇÉ áãéÉÇáãÉåíÉå â~å Ü~ Üóëí Ñçêåä®ãåáåÖI áÇ~Ö 
Éà ëóåäáÖ~ çî~å ã~êâ EãìåíäáÖ ìééÖáÑí h~êáå kçêÇëíê∏ãFK
póÇî®ëí çã ^é~äÄó íçãí Ñáååë Ñê™å NURM çÅÜ Ñê~ã™í 
?i~ÇìÖ™êÇëíçãíÉå?I ~î îáäâÉå áåÖ~ ÄóÖÖå~ÇÉê ™íÉêëí™ê ëóåäáÖ~ áÇ~ÖK 
mä~íëÉå Ñ∏ê i~ÇìÖ™êÇëíçãíÉå ®ê áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí çÅÜ Ü~ê 
íáääÜ∏êí píçê~ ^é~äÄó ÄóK
jÉÇ Ü®åëóå íáää oçÅâäìåÇ~ Ö™êÇëI ^é~äÄóë çÅÜ Öê~îÑ®äíÉíë Es®ëíÉê™ë 
NPUWNF ä®ÖÉ ìíÖ∏êë çãê™ÇÉ ^ Éíí Äçéä~íëä®ÖÉK m™ çãê™ÇÉí Ñáååë Éå 
ãçíçê∏îåáåÖëÄ~å~K _~å~å ®ê ìíÑ∏êÇ ãÉÇ ÄÉä~ÖÇ~ Ö~íçê á ã~êâÜ∏àÇ çÅÜ 
áåÖ~ ëí∏êêÉ ëÅÜ~âíåáåÖ~ê íçêÇÉ Ü~ Ñ∏êÉâçããáí Esij ~êâáîFK
s~Ç ÄÉíê®ÑÑ~ê çãê™ÇÉ _I â~å ÇÉí Ñáååë âî~ê Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á çãê™ÇÉíë 
î®ëíê~ ÇÉä á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êå~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OPWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OPWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OOWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OOWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OOWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë ORWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OQWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OQWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OQWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QPP çÑ UQV



s®ëíÉê™ë PNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë PMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë PTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë PSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë PSWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë POWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë POWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NPUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NPUWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VUQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë PPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë RMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë RMWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë RMWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VURWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VUSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë PUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë PVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë QMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë QMWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë QMWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë QNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QPQ çÑ UQV



^fp kê
NORT

k~ãåLéä~íë
kçêêÖ®êëÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_óíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EÑ~à~åëLÑäáåíÖçÇëF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
pÅÜ~âíÉíI ëçã î~ê Å~  OTS ãI ëâ~ê ∏îÉê ÇÉå ëóÇäáÖ~ëíÉ ®åÇÉå é™ 
ÄóíçãíÉå çÅÜ îáÇ~êÉ åçêêìí ä®åÖë ãÉÇ çÅÜ ìí~åÑ∏ê ÇÉå ∏ëíê~ â~åíÉåK 
pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë ~ääíë™ ÖÉåçã çÇä~Ç ™âÉê çÅÜ ìåÇÉê MIO 
ã ™âÉêäÉê~ Ñ~ååë Öìä ëáäíK i®åÖëí á ëóÇ∏ëí Ñ~ååë ÇçÅâ é™  ÄóíçãíÉå Éíí 
çãê∏êí çÅÜ ìéé íáää MIQ ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ ë~ååçäáâí Ö~åëâ~ ä™Ö 
™äÇÉêK båÇ~ëí Éíí Ñ∏êÉã™äëÑóåÇ çãÜ®åÇÉêíçÖëI íî™ ëâ®êîçê ~î Éíí Ñ~í ~î 
Ñ~à~åë ÉääÉê ÑäáåíÖçÇëI ë~ååçäáâí áåíÉ ®äÇêÉ ®å NUMMJí~äÉíK

üê
OMMM

páÇ~ QPR çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç QVVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

páÇ~ QPS çÑ UQV



^fp kê
NORO

k~ãåLéä~íë
_êçííÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
sáÇ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™ ÑäÉê~ éä~íëÉê áåçã 
íçãíÉåK i®ãåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î âìäíìêä~ÖÉêI Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK sáÇ 
áåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåãìêI Éå î®ÖI Éå Ü™äî®Ö çÅÜ Éå ê∏àÇ óí~ 
ps çã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NMQVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMQVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QPT çÑ UQV



^fp kê
NORP

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí fåÖêáÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âåçééI ÄìíÉäàI êáåÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
qî™ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë çÅÜ Éå ëÉâíáçå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á î~êÇÉê~ ëÅÜ~âíÉíK
f ëÅÜ~âí N Ñ~ååë çî~åé™ ÇÉå ëíÉêáä~ äÉê~å å™Öê~ ëã™ êÉëíÉê ~î Éíí ã~ÖÉêí 
âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Éå ÇÉä ÄóÖÖå~íáçåëêÉëíÉêI íê® çÅÜ â~äâÄêìâK lî~åé™ 
ÇÉíí~ Ñ~ååë Éíí çãê∏êí ä~ÖÉê ãÉÇ âìäíìêàçêÇëêÉëíÉê ëçã é™Ñ∏êíë ëçã 
ìíà®ãåáåÖK oÉëíÉê~åÇÉ ä~ÖÉê î~ê í®ãäáÖÉå êÉÅÉåí~K f ëÅÜ~âí O Ñ~ååë á 
ÄçííÉåäÉê~å Éå äáíÉå ê®åå~ ëçã î~ê ÑóääÇ ~î Éíí ã~ÖÉêí âìäíìêàçêÇëä~ÖÉê 
ëçã çÅâë™ íìåí í®ÅâíÉ ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâóí~å ìí~åÑ∏ê ê®åå~åK 
lî~åé™ ÇÉíí~ Ñ~ååë äáâëçã á ëÅÜ~âí N Éíí ìíà®ãåáåÖëä~ÖÉê ~î çãê∏êÇ~ 
ã~ëëçê ãÉÇ áåëä~Ö ~î âìäíìêàçêÇ çÅÜ Ç®êÉÑíÉê êÉÅÉåí ÑóääåáåÖK f 
âìäíìêàçêÇÉå á ê®åå~å ™íÉêÑ~ååë Éå ÄìíÉäàëâ®êî~ çÅÜ Éå êáåÖ çÅÜ á ä~ÖêÉí 
çî~åé™ Éå Öä~ëâåçééK
h~êíëíìÇáÉê îáë~ê ~íí çãê™ÇÉí ä™Ö ìí~åÑ∏ê ÇÉå ÄÉÄóÖÖÇ~ ÇÉäÉå ~î ëí~ÇÉå 
ìåÇÉê ëäìíÉí ~î NSMMJí~äÉí çÅÜ îáÇ~êÉ áå á NUMMJí~äÉíK fåíÉ ÜÉääÉê ÑóåÇÉå 
ÉääÉê ÇÉå ~ääã®åå~ â~ê~âí®êÉå é™ ÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~åÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ íóÇÉê 
é™ å™Öçí ~åå~í ®å ~íí çãê™ÇÉí í~Öáíë á ÄÉëáííåáåÖ Ñ∏ê Äçë®ííåáåÖ Ñ∏êëí 
å™Öçå Ö™åÖ ìåÇÉê NUMMJí~äÉíë ~åÇê~ Ü~äî~K

üê
OMMM

páÇ~ QPU çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QPV çÑ UQV



^fp kê
NRNN

k~ãåLéä~íë
d™äÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÄÉåI âÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íáää®ÖÖë~êÄÉíÉå íáää s ORMI åó Çê~ÖåáåÖ ~î î®Ö SMR 
ë~ãí Éå åó ~îÑ~êíëî®Ö Ñê™å ÇÉåI ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
_çéä~íëÉå Ü~ÇÉ ìééí®Åâíë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éå 
Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖK
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK açÅâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
âìäíìêä~ÖÉêI îáäâ~ î~ê ãÉää~å MIMRJMINR ãÉíÉê íàçÅâ~K f âìäíìêä~ÖêÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Äê®åÇ~ ÄÉå Ñ∏êìíçã áåëä~Ö ~î êìåÇ~Ç Äê®åÇ äÉê~K sáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë çÅâë™ Éå ëÉåíáÇ~ âÉê~ãáâëâ®êî~ ÇçÅâ áåíÉ á 
âìäíìêä~ÖêÉíK hìäíìêä~ÖêÉå íçäâ~ë ëçã ã∏àäáÖ çÇäáåÖëã~êâK lÇäáåÖëóí~å 
â~å ã∏àäáÖÉå âåóí~ë íáää Äçéä~íëÉå î~êë ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê å®ãåÇ~ Ç~Öî~ííÉåäÉÇåáåÖK bå Ç~íÉêáåÖ Ñê™å 
Äçéä~íëÉåI íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI îáë~ê ~íí ÇÉå ®ê ë~ãíáÇ~ ãÉÇ Äçéä~íëÉå 
çÅÜ Öê~îÑ®äíÉí îáÇ eçäãëã~äã~Ld™äÄó EÇÉäìåÇÉêë∏âí~ NVVVFK

üê
OMMM

páÇ~ QQM çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ OUSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ QQN çÑ UQV



^fp kê
NORQ

k~ãåLéä~íë
båÖÉäëÄÉêÖë Äêìâ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Üóííçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉëí~ìêÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
qêÉ Öêçé~ê Öê®îÇÉë êìåí êçëíìÖåÉåI á ëóÑíÉ ~íí âçåíêçääÉê~ ãìê~êå~ë 
âçåÇáíáçå çÅÜ ÖêìåÇä®ÖÖåáåÖI ãÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí ãìê~êå~ Ä∏êà~í ÖÉ 
îáâ~K dêçé~êå~ Öê®îÇÉë Ñ∏ê ~íí éä~åÉê~ Ñê~ãíáÇ~ ™íÖ®êÇÉê Ñ∏ê ~íí 
Ñ∏êÜáåÇê~ ãìê~êå~ë Ñ∏êÑ~ääK póÑíÉí ãÉÇ Éå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
î~ê ~íí ìíê∏å~ ÄÉÜçîÉí ~î ~åíáâî~êáëâ~ áåë~íëÉê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ãìê~êå~ë 
âçãã~åÇÉ êÉëí~ìêÉêáåÖK
oçëíìÖåÉå îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ ãóÅâÉí Öêìåí ÖêìåÇä~ÖÇ çÅÜ ã~íÉêá~äÉí ìåÇÉê 
ìÖåÉå ÄÉëíçÇ ~î ãçê®åK f ãçê®åÉå Ü~ÇÉ åÉÇÖê®îåáåÖ Öàçêíë Ñ∏ê 
ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éå ëä~ÖÖëíÉåëãìê ëçã Ä®ê ìéé íê®ÄóÖÖå~ÇÉå êìåí ìÖåÉåK 
kÉÇÖê®îåáåÖÉå î~ê ™íÉêÑóääÇ ãÉÇ ã∏êâÄêìåI ëçíáÖ çÅÜ ë~åÇáÖ àçêÇ ãÉÇ 
äáíÉ ëíÉåI ëä~ÖÖ çÅÜ âçäK
_ÉÜçîÉí ~î ~åíáâî~êáëâ~ áåë~íëÉê ®ê ëî™êí ~íí ~îÖ∏ê~ ìí~å ~íí îÉí~ îáäâ~ 
™íÖ®êÇÉê ãìêêÉëí~ìêÉêáåÖÉå âçããÉê ~íí áååÉÄ®ê~K gçêÇä~ÖêÉí âêáåÖ 
êçëíìÖåÉå áååÉÜ∏ää íáää ëóåÉë áåÖÉí áåíêÉëë~åí ìê ~åíáâî~êáëâ ëóåîáåâÉäI 
ãÉå ÇÉ ëíê~íáÖê~Ñáëâ~ Ñ∏êÜ™ää~åÇÉå~I ëçã â~å ÖÉ ëî~ê é™ ÇÉå êÉä~íáî~ 
Ç~íÉêáåÖÉåI ®ê áåíÉ íáää Ñìääç ìíêÉÇÇ~ çÅÜ â~å Ç®êÑ∏ê ÄÉÜ∏î~ âçãéäÉííÉê~ëK

üê
OMMM

páÇ~ QQO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉêî™ä~ OMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêî™ä~

páÇ~ QQP çÑ UQV



^fp kê
NMUP

k~ãåLéä~íë
j~äã~ éê®ëíÖ™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçå~ë táâÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~íI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
hÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I à®êåÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î åó ÅóâÉäÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ 
çÅÜ Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
cçêåä®ãåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK sáÇ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê íî™ íêÉëâÉééáÖ~ ÜìëI 
ëíçäéÜ™äI éáååÜ™äI Ü®êÇ~ê çÅÜ N âçâÖêçéK i®ãåáåÖ~êå~ áåçã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ìåÇÉêë∏âí~ çÅÜ Äçêíí~Öå~K aÉä~ê ~î Äçéä~íëÉå 
äáÖÖÉê âî~ê k çÅÜ ks çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI Ää ~ êÉëíÉêå~ ~î ÇÉí 
Éå~ ÜìëÉíK bå ~åä®ÖÖåáåÖ Ü~ê `JNQ Ç~íÉê~íë íáää óåÖêÉ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK

üê
OMMM

páÇ~ QQQ çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäëî~ OSNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ QQR çÑ UQV



^fp kê
NORS

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí açãâóêâ~åI oìÇÄÉÅâá~åëâ~ ëâçä~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ
ÄÉå Eã®ååáëâ~F

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~Ç ~î oìÇÄÉÅâá~åëâ~ ëâçä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
pÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë á êÉÇ~å Öê®îÇ ã~êâK bíí é~êíá ãÉää~å Ççãâóêâ~å çÅÜ 
~ååÉñÉí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Ç®ê ëíê~íáÖê~Ñáå ìíÖàçêÇÉë ~î Å~ Éå ãÉíÉê 
çãê∏êí ä~ÖÉêI îáäâÉí ìíÖàçêÇÉë ~î äÉê~ ãÉÇ ãóää~I ë~åÇ çÅÜ Éåëí~â~ 
ëíÉå~êK f ä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉëëìíçã ëâÉäÉííÇÉä~ê Ñê™å ã®ååáëâ~I ÇÉäë 
ä∏ëí á ä~ÖêÉíI ÇÉäë á Éå âçåÅÉåíê~íáçå á ÄçííÉåK pÅÜ~âíÉí äáÖÖÉê Ç®ê 
Ççãâóêâ~åë âóêâçÖ™êÇ íáÇáÖ~êÉ ä™ÖK pâÉäÉííÇÉä~êå~ çãÜ®åÇÉêíçÖë Éà 
ìí~å ™íÉêÇÉéçåÉê~ÇÉë á ÄçííÉå ~î ÇÉí åó~ ëÅÜ~âíÉíK

üê
OMMM

páÇ~ QQS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QQT çÑ UQV



^fp kê
NMSU

k~ãåLéä~íë
e~ÖÉäëÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_óíçãíLÖ™êÇëíçãíI ëâ™äÖêçé~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäáåëí~ää~íáçåÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçÖë Ñóê~ Öêçé~ê çÅÜ Éíí ëã~äí ëÅÜ~âí ìééK fåÖ~ 
ÄóÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ OSWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ QQU çÑ UQV



^fp kê
NORU

k~ãåLéä~íë
_êçííÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

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

cóåÇ
âÉê~ãáâI äÉêâäáåáåÖI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åí ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
oÉëìäí~íÉí ÄäÉî ~íí íî™ åó~ Äçéä~íëÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~ãí ~íí Éå íáÇáÖ~êÉ 
ÇÉäìåÇÉêë∏âí Äçéä~íëI s®ëíÉê™ë SPVW\I âìåÇÉ ÖÉë Éå îáÇ~êÉ ~îÖê®åëåáåÖ 
®å î~Ç íáÇáÖ~êÉ î~êáí ã∏àäáÖíK
qî™ ~î Äçéä~íëÉêå~ î~ê ÄÉä®Öå~ á ™âÉêã~êâ çÅÜ Éå î~ê íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå 
ÄÉä®ÖÉå áåçã Éíí ãçê®åÄìåÇÉí çãê™ÇÉK aÉ íî™ ™âÉêÄçéä~íëÉêå~ 
ìééîáë~ÇÉ çäáâ~ â~ê~âí®êK aÉå íáÇáÖ~êÉ ÇÉäìåÇÉêë∏âí~ s®ëíÉê™ë SPVW\ 
ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí âê~ÑíáÖí âìäíìêä~ÖÉê á îáäâÉí ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ 
çäáâ~ åáî™ÉêK rí∏îÉê âìäíìêä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êK 
i®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉ ÇÉå ë∏Çê~ â~åíÉå ~î Äçéä~íëÉåK i®ãåáåÖ~êå~ 
îáííå~ê çã Éå áåíÉåëáîí åóííà~Ç Äçéä~íëI îáäâÉí î~ê â®åí Ñê™å ÇÉå 
Ñ∏êÉÖ™ÉåÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK aÉå ~åÇê~ Äçéä~íëÉå ®ê íêçäáÖÉå ~î Éå 
ãóÅâÉí ÉñíÉåëáî â~ê~âí®êK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉ Éåëí~â~ ëíçäéÜ™ä ë~ãí Éå Ü®êÇK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ âçã í®ííI îáäâÉí â~å íóÇ~ é™ ~íí éä~íëÉå ÜóëÉê ä®ãåáåÖ~ê 
~î Éå ÄóÖÖå~ÇK
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ Éíí ãçê®åÄìåÇÉí çãê™ÇÉK pÉÇ~å ÇÉå 
íáÇáÖ~êÉ ìíêÉÇåáåÖÉå î~ê ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Üáëíçêáëâ íáÇ â®åÇ~K aÉëë~ 
ÄÉëíçÇ ~î ê∏àÇ~ óíçêI çÇäáåÖëëíÉå çÅÜ ÜìëÖêìåÇÉêI ë~ãí Éå Ñ∏êãçÇ~Ç 

üê
OMMM

páÇ~ QQV çÑ UQV



î®ÖK sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê  á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~ê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê é™ éä~íëÉåK 
c∏êìíçã ÇÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëé™ê ~î íÉêê~ëëÉêáåÖë~êÄÉíÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë SPVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë SPVWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMPVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMPUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QRM çÑ UQV



^fp kê
NORV

k~ãåLéä~íë
s®ëíÉê™ëI pWí dÉêíêìÇë â~éÉääêìáå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âóêâ~Lâ~éÉää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäëÅÜ~âíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OTQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QRN çÑ UQV



^fp kê
NOSN

k~ãåLéä~íë
p∏ê e™êëÄ®Åâ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉê

cóåÇ
âÉê~ãáâ EëíÉå™äÇÉêëíóé

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
qî™ ëÅÜ~âí E^ çÅÜ _F ÇêçÖë áåçã çãê™ÇÉíK pÅÜ~âí ^ ä™Ö á Éå ëî~Ö 
ëóÇ∏ëíäáÖ ëäìííåáåÖK aÉí î~ê OR ã ä™åÖíI MISM ã Çàìéí çÅÜ Å~ NIM ã ÄêÉííK 
råÇÉê ÇÉí Å~ MIO ã Çàìé~ éäçÖä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âìäíìêä~ÖÉê î~êë 
íàçÅâäÉâ î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIOJMIPR ãK a®êìåÇÉê îáÇíçÖ ë~åÇK f ëÅÜ~âíÉí 
Ñ~ååë Ñóê~ éáååÜ™äK bå ãóååáåÖëÄáí ~î Éíí äÉêâ®êä é™íê®ÑÑ~ÇÉëK
pÅÜ~âí _ ä™Ö é™ Éå ~îë~íë á Éå ëî~Ö ëóÇäáÖ ëäìííåáåÖK pÅÜ~âíÉí î~ê Å~ OO ã 
ä™åÖíI MIP ã Çàìéí çÅÜ MIS ã ÄêÉííK f ëÅÜ~âíÉí ëíê~ñ ìåÇÉê íçêîÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î Éå Ü®êÇK f Ü®êÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÄìâÑê~ÖãÉåí ~î 
Éíí â®êäK hêìâëâ®êî~å î~ê ~î Öêçîã~Öê~Ç äÉê~ ìí~å ÇÉâçêK
cçêåä®ãåáåÖëãáäà∏å á çãê™ÇÉí ÇçãáåÉê~ë ~î ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉêK aÉ åì 
é™íê®ÑÑ~ÇÉ ÑóåÇÉå ìíÖ∏ê Éå ÇÉä ~î Éíí ëíçêí Äçéä~íëâçãéäÉñ ëçã äáÖÖÉê é™ 
∏ãëÉ ëáÇçê çã ä®åëÖê®åëÉå ãÉää~å s®ëíã~åä~åÇ çÅÜ rééä~åÇK ^î 
ÑóåÇã~íÉêá~äÉí ~íí Ç∏ã~ â~å Äçë®ííåáåÖÉå Ç~íÉê~ë íáää ëíÉå™äÇÉêK

üê
OMMM

páÇ~ QRO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉêä∏îëí~ TMWN rééë~ä~ rééä~åÇ s®ëíÉêä∏îëí~

páÇ~ QRP çÑ UQV



^fp kê
NOSO

k~ãåLéä~íë
p∏ê e™êëÄ®Åâ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÑóåÇéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
äÉêâäáåáåÖëÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ÉääÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉêä∏îëí~ ORWN rééë~ä~ rééä~åÇ s®ëíÉêä∏îëí~

s®ëíÉêä∏îëí~ NQOWN rééë~ä~ rééä~åÇ s®ëíÉêä∏îëí~

páÇ~ QRQ çÑ UQV



^fp kê
NORR

k~ãåLéä~íë
pí~Çëé~êâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EÑ~à~åëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI âêáíéáé~I Ñ∏åëíÉêÖä~ëI ÄÉåÑ∏êÉã™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
póÑíÉí î~ê Ñê®ãëí ~íí ÇçâìãÉåíÉê~ Ñçêåä®ãåáåÖÉå çÅÜ ~íí ãáåáãÉê~ 
áåÖêÉééÉí çÅÜ ëâ~Ç~åK
aÉ íêÉ ëÅÜ~âíÉå fJfff Öê®îÇÉëI áåíÉ ÜÉäí ÉåäáÖí éä~åÉêå~I ÇÉäë á íÉêê~ëëÉê~ÇÉ 
ê~Ä~ííÉêI ÇÉäë á Éå Öê®ëéä~åK p~ãã~åä~Öí åáç çäáâ~ ä~ÖÉê âìåÇÉ 
ÇçâìãÉåíÉê~ëI áåÖÉí ~î ÇÉã Éíí ~îë~íí âìäíìêä~ÖÉê ìí~å ëå~ê~êÉ 
ìíÑóääå~Çëä~ÖÉê ~î çäáâ~ ëä~ÖK f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ™íí~ ÑóåÇK
cóåÇÉåë Ç~íÉêáåÖ íóÇÉê é™ NSMMJí~ä çÅÜ ëÉå~êÉ  ãÉå ÇÉí ®ê íîáîÉä~âíáÖí 
çã ÑóåÇÉå êÉéêÉëÉåíÉê~ê çãê™ÇÉíë Äçë®ííåáåÖëÜáëíçêá~K h~êíã~íÉêá~äÉí 
Ñê™å NSMMJí~äÉí îáë~ê ~íí çãê™ÇÉí î~ê ÄÉÄóÖÖí ãÉÇ ëí~ÇëÖ™êÇ~êI ãÉå ÇÉå 
Ñ∏êÉäáÖÖ~åÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ê áåíÉ ÄÉê∏êí å™Öê~ êÉëíÉê ~î ÇÉëë~K

üê
OMMM

páÇ~ QRR çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QRS çÑ UQV



^fp kê
NMOO

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí hìåÖëÖ™êÇÉåI h~éÉääÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
e∏ÖãÉÇÉäíáÇI pÉåãÉÇÉäíáÇI kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëFI Öä~ëI Ü®ëíëâç

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë VM ã ëÉâíáçå ÖÉåçã âî~êíÉêÉí 
hìåÖëÖ™êÇÉå çÅÜ h~éÉääÖ~í~å î~êîáÇ NMM çäáâ~ ëíê~íáÖê~Ñáëâ~ ÉåÜÉíÉêI 
ä~ÖÉê çÅÜ âçåëíêìâíáçåÉê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK
qêÉ éêçî Ñê™å å™Öê~ î®ä~îÖê®åë~ÇÉ âçåëíêìâíáçåÉê âìåÇÉ áåíÉ Ç~íÉê~ë 
ãÉÇ ÇÉåÇêçâêçåçäçÖá ãÉå Éíí éêçî Ñê™å Éå êáëÄ®ÇÇ âìåÇÉ `NQJÇ~íÉê~ë 
íáää NORS ENOVRF NQMMK oáëÄ®ÇÇÉå Ü~ê ë™äÉÇÉë ä~Öíë êìåí ™ê NPMM ÉääÉê 
ìåÇÉê NPMMJí~äÉíë äçééK
píê~íáÖê~Ñáå á âî~êíÉêÉí hìåÖëÖ™êÇÉå Ç~íÉê~ë ë~ååçäáâí Ñê™å ëçã ®äÇëí 
åó~êÉ íáÇÉåë Ä∏êà~å íáää ãçÇÉêå íáÇI ãÉÇ~å ä~ÖêÉå á h~éÉääÖ~í~å íóÅâíÉë 
êÉéêÉëÉåíÉê~ ãÉÇÉäíáÇI ÇÉäë ãçÇÉêå íáÇ çÅÜ ã∏àäáÖÉå åó~êÉ íáÇÉåë ëäìíK 
p™äìåÇ~ íóÅâë Éå ÇÉä ~î ëíê~íáÖê~Ñáå ë~âå~ë á h~éÉääÖ~í~åI Çîë Éå ÇÉä 
ä~ÖÉê Ü~ê îáÇ å™Öçí íáääÑ®ääÉ ~îä®Öëå~íëK aÉíí~ â~å ã∏àäáÖÉå ë®íí~ë á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí h~éÉääÖ~í~å îáÇ Éå íáÇéìåâí Ñ™íí Éå å™Öçí ®åÇê~Ç 
çêáÉåíÉêáåÖK 
k™Öçí ëçã ã∏àäáÖÉå â~å î~ê~ Éå íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ â®ää~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
ÇÉå î®ëíê~ â~åíÉå ~î âî~êíÉêÉí hìåÖëÖ™êÇÉåK

üê
OMMM

páÇ~ QRT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ QRU çÑ UQV



^fp kê
NMMT

k~ãåLéä~íë
s®ëíã~åä~åÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇÖê®îåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK `~ SM o^ûJ
åìããÉê áåÖáÅâ á ®êÉåÇÉíK sáäâ~ åìããÉê ëçã ÄÉê∏êÇÉë Ñê~ãÖ™ê Éà ~î 
Ää~åâÉííÉå ÉääÉê â~êí~åK
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë éÖ~ ~íí ÇÉ î~ê î®ä ã~êâÉê~ÇÉ ä®åÖë ãÉÇ 
ÜÉä~ ëíê®Åâ~åI îáäâÉå î~ê Å~ UJNM ãáä ä™åÖK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p®Äó

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ QRV çÑ UQV



s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êëâçÖ

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ d∏íäìåÇ~

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hìåÖë™ê~

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QSM çÑ UQV



^fp kê
NNUN

k~ãåLéä~íë
_êçííÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
f ÇÉí RMM ã ä™åÖ~ â~ÄÉäëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~êâÉå å™Öê~ ëóåäáÖ~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ÑóåÇK pÅÜ~âíÉí ÇêçÖë ä®åÖë ÇÉå Ö~ãä~ î®Ö ëçã 
™íÉêÑáååë é™ â~êíçê Ñê™å ãáííÉå ~î NUMMJí~äÉíK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QSN çÑ UQV



^fp kê
NNRU

k~ãåLéä~íë
cêÉÇëÖ~í~…å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
páäîÉêëä~ÖÖI âÉê~ãáâ EÑ~à~åëI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI âêáíéáé~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
bå âå~ééí OM ã ä™åÖ ëÉâíáçå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á Éíí äáâ~ ä™åÖí ëÅÜ~âíK `~ 
MIS ã íàçÅâ~ ä®ãåáåÖ~ê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ãÉå ëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë áåíÉ é™ 
å™Öçí ëí®ääÉ åÉê íáää ëíÉêáä~ ä~ÖÉêK båÇ~ëí Éíí ÑóåÇI Éíí ëíóÅâÉ ëáäîÉêëä~ÖÖ 
çãÜ®åÇÉêíçÖëK píê~íáÖê~Ñáå ÄÉëíçÇ ~î OQ ä~ÖÉê ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~êK qêÉ 
®äÇêÉ Ö~íìåáî™Éê á Ñçêã ~î âìääÉêëíÉåJ ÉääÉê ëä~ÖÖéä~ííÉä®ÖÖåáåÖ~ê ãÉÇ 
é™Ñ∏äà~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉê~îë®ííåáåÖ á~âííçÖëK lãê™ÇÉí Ü~ê ë™äÇÉë î~êáí 
Ö~íìã~êâ ÜÉä~ ÇÉå íáÇ ëçã ëÉâíáçåÉåë ä~ÖÉêÄáäÇ êÉéêÉëÉåíÉê~êI 
Ç~íÉêáåÖÉå íçêÇÉ î~ê~ NTMMJí~ä çÅÜ Ñê~ã™íK

üê
OMMM

páÇ~ QSO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ QSP çÑ UQV



^fp kê
NNRT

k~ãåLéä~íë
píçê~ qçêÖÉíI o™Çã~åëÖ~í~åI hìåÖëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëFI íÉÖÉäI ëä~ÖÖI ëéáâI çÄê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î Ç~Öî~ííÉåÄêìåå~ê çÅÜ 
ÄÉäóëåáåÖëÑìåÇ~ãÉåí ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ ÖÉåçã ëÉñ ëÅÜ~âí îáÇ hìåÖëÖ~í~åI 
o™Çã~åëÖ~í~å ë~ãí îáÇ píçê~ qçêÖÉíK f ~ää~ ÄêìååëëÅÜ~âíÉå ìíçã Éíí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëé™ê ~î p~ä~ ëí~Çë íáÇáÖ~ëíÉ Üáëíçêá~K cê®ãëí ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î 
âìäíìêä~ÖÉêI Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î âìääÉêëíÉå çÅÜ ëä~ÖÖ ë~ãí Éå ÇÉä 
Ñ∏êÉã™ä ëçã ëéáâI ê∏ÇÖçÇë çÅÜ ëä~ÖÖK pé™ê ~î å™Öçå ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ 
Ñ∏êÉ ëí~ÇÉåë ÖêìåÇ~åÇÉ âìåÇÉ áåíÉ é™îáë~ëK f ëÅÜ~âíÉå Ñ∏ê 
ÄÉäóëåáåÖëÑìåÇ~ãÉåíÉí îáÇ píçê~ qçêÖÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë MIPM ã ìåÇÉê 
Ç~ÖÉåë ê®ååëíÉå ãçí íçêÖÉíI Éå êÉëí ~î Éíí ÇáâÉL ê®ååëíÉåëÑçêã~íáçåK

üê
OMMM

páÇ~ QSQ çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ QSR çÑ UQV



^fp kê
NNRS

k~ãåLéä~íë
p∏Çê~ fåÖÄçêÖÄçI gìÖ~åëÄç ãÑä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_óíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
hî~êåëíÉå~êI âÉê~ãáââ®êäI â~âÉäI ëä~ÖÖI à®êåI âêáíéáé~I âÉê~ãáâI 
Ñ∏åëíÉêÖä~ë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
f çãê™ÇÉí Ñáååë ã™åÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI Ñê~ãíê®Ç~åÇÉ ®ê ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å 
ÖêìîÜ~åíÉêáåÖI Ü®ê Ñáååë ®îÉå Ñçëëáä ™âÉêI ÑóåÇ ~î ëíÉåóñçêI 
Ñ™åÖëíÖêçé~êI Äçéä~íëÉê çÅÜ Éíí â~äâÄêçíí çÅÜ â~äâÄêìâK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÜ®åÇÉêíçÖë NR ÑóåÇ Ñê™å p∏Çê~ fåÄçêÖÄç Äóíçãí 
çÅÜ gìÖ~åëÄç ÄóíçãíK ^î ÇÉëë~ â~å ë®êëâáäí å®ãå~ë ÇÉ Äáí~ê ~î 
âî~êåëíÉå~ê ~î j~äìåÖëëíÉå ëçã Üáíí~ÇÉë é™ Ä™Ç~ éä~íëÉêå~K f ∏îêáÖí 
Üáíí~ÇÉë Éíí âÉê~ãáââ®êä çÅÜ êÉÅÉåí â~âÉä á p∏Çê~ fåÖÄçêÖÄçI ãÉÇ~å 
ÑóåÇÉå Ñê™å gìÖ~åëÄç ÄÉëíçÇ ~î âÉê~ãáâI ëä~ÖÖI à®êåI âêáíéáé~ çÅÜ 
Ñ∏åëíÉêÖä~ëK

üê
OMMM

páÇ~ QSS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëçÅâÉå NRQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëçÅâÉå

p~ä~ ëçÅâÉå NTVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëçÅâÉå

páÇ~ QST çÑ UQV



^fp kê
NNRR

k~ãåLéä~íë
p~ä~ páäîÉêÖêìî~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
f ÇÉå î®ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉK 
råÇÉê Éíí ëä~ÖÖçãê™ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí çãÑ~íí~åÇÉ âçää~ÖÉêI îáäâÉí 
Ç~íÉê~ë íáää íáÇÉå Ñ∏ê ÖêìîÄóåë ÉñáëíÉåëK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç NRWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ QSU çÑ UQV



^fp kê
NNRQ

k~ãåLéä~íë
s®ëíê~ ëàìâÜìëÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäí ìíêÉÇåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI 
Ü®êÇ çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NMNQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QSV çÑ UQV



^fp kê
NNRP

k~ãåLéä~íë
_êçííÄÉêÖ~ e~ÖÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

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

cóåÇ
hÉê~ãáâI äÉêâäáåáåÖI Äê®åÇ äÉê~I Ñäáåí~I ã~äëíÉåI ã~äëíÉåëä∏é~êÉI Äê®åÇ~ 
ÄÉåI çÄê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
lãê™ÇÉí Ä~å~ÇÉë ~î ãÉÇ ã~ëâáå åÉÇ íáää ~åä®ÖÖåáåÖëJ ÉääÉê ëíÉêáä åáî™K 
m™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê éä~åÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ÖÉåçã áåã®íåáåÖ ãÉÇ 
íçí~äëí~íáçåK aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìåÇÉêë∏âíÉë ÖÉåçã ~íí Ü~äî~ 
~åä®ÖÖåáåÖÉå Öê®îÇÉëK aÉëë~ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉ ëÉÇ~å ÖÉåçã 
ëÉâíáçåëêáíåáåÖ çÅÜ ÄÉëâêáîåáåÖK pÉâíáçåÉê ~î ëéÉÅáÉää~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ÑçíçÖê~ÑÉê~ÇÉë ®îÉåK mÖ~ Éíí éêÉëë~í íáÇëëÅÜÉã~ çÅÜ Ää∏í î®ÇÉêäÉâ âçã 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê áåçã îáëë~ óíçêI îáäâ~ ëíçÇ ìåÇÉê î~ííÉåI ~íí áåíÉ 
ìåÇÉêë∏â~ëK sáÇ~êÉ ãÉÇÑ∏êÇÉ êÉÖå~åÇÉí ~íí ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ áåíÉ ÖáÅâ ~íí 
™íÉêÑáåå~ ÉÑíÉê ÇÉí ~íí ÇÉ ìééí®ÅâíëK açâìãÉåí~íáçåÉå ~î ÇÉëë~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ìíÑ∏êë ë™äÉÇÉë ÉåÇ~ëí ~î áåã®íåáåÖ~ê á éä~åK hìäíìêä~ÖÉê 
çÅÜ ëâ®êîëíÉåëÑä~â ìåÇÉêë∏âíÉë ÖÉåçã êìíÖê®îåáåÖ î~êÉÑíÉê ÇÉ Ä~å~ÇÉë 
ÄçêíK

i®ãåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉë ~î íî™ Äçéä~íëä®ÖÉåI Éíí á åçêê çÅÜ Éíí á ë∏ÇÉêK aÉå 
åçêê~ ä®ãåáåÖÉå ìíÖàçêÇÉ Éå Ñçêíë®ííåáåÖ ~î Éå Äçéä~íë ëçã 
ÇÉäìåÇÉêë∏âí ™ê NVVTK aÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå íçêÇÉ ìíáÑê™å íçéçÖê~Ñá çÅÜ 
ìíÄêÉÇåáåÖ áåíÉ ìíÖ∏ê~ Éå ÇÉä ~î ÇÉå åçêê~ Äçéä~íëÉåK fåçã Ä™Ç~ ä®ÖÉå~ 

üê
OMMM

páÇ~ QTM çÑ UQV



é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêI Äêìåå~êI ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~ê çëîK f ÇÉå åçêê~ 
ä®ãåáåÖÉå î~ê âìäíìêä~ÖêÉí âê~ÑíáÖí ÑóåÇÑ∏ê~åÇÉI Ç®ê Üáíí~ÇÉë âÉê~ãáâI 
Ñäáåí~ çÅÜ ÄÉåK i~ÖêÉí ä™Ö á Äçéä~íëÉåë ∏ëíê~ â~åí Å~ PM ã ∏ëíÉê çã ÇÉå 
å®êãëí~ ÄóÖÖå~ÇÉåK jÉää~å ÄóÖÖå~ÇÉêå~ çÅÜ ä~ÖêÉí ™íÉêÑ~ååë Ñóê~ 
Äêìåå~êK _óÖÖå~ÇÉêå~ á ÇÉåå~ ÇÉä ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê NP íáää 
~åí~äÉíI íçäî ~î ÇÉã î~ê íêÉëâÉééáÖ~ çÅÜ Éå î~ê ÑóêëáÇáÖK aÉ íêÉëâÉééáÖ~ 
ÄóÖÖå~ÇÉêå~ ®ê ~î çäáâ~ âçåëíêìâíáçå çÅÜ îáë~ê ë™äÉÇÉë é™ Éå 
ÄóÖÖå~ÇëíÉâåáëâ ìíîÉÅâäáåÖK a~íÉê~í âçä Ñê™å ëíçäéÜ™ä îáë~ê ~íí 
Äçéä~íëÉå ®Öí ÄÉëí™åÇ Ñê™å ëäìíÉí ~î Äêçåë™äÇÉê íáää ™íãáåëíçåÉ êçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉêK j∏àäáÖÉå ìíÖ∏êë ä®ãåáåÖÉå ~î íî™ Ö™êÇëä®ÖÉå Ç®ê 
ÄóÖÖå~ÇÉêå~ ~îä∏ëí î~ê~åÇê~ ë™ ä®åÖÉ Ö™êÇ~êå~ ®Öí ÄÉëí™åÇK f ÇÉí ë∏Çê~ 
ä®ÖÉí ™íÉêÑ~ååë ä®ãåáåÖ~ê ~î íêÉ ÄóÖÖå~ÇÉêI îáäâ~ ∏îÉêä~Öê~í î~ê~åÇê~I 
ë~ãí íî™ Äêìåå~êK bå Ç~íÉêáåÖ Ñ∏êä®ÖÖÉê ä®ãåáåÖÉå íáää Ñ∏êêçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NMPVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë SPVWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QTN çÑ UQV



^fp kê
NMTR

k~ãåLéä~íë
kçêë~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ~åä®ÖÖåáåÖ ~î ™íÉêîáååáåÖë~åä®ÖÖåáåÖ çÅÜ 
ìééä~Ö ~î ã~ëëçê ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
fåçã ÇÉí åçêê~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Öê®îÇÉë PT ëÅÜ~âíK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK
fåçã ÇÉí ë∏Çê~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Öê®îÇÉë V ëÅÜ~âíK f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë äáíÉ ëçí çÅÜ âçä çÅÜ Éåëí~â~ ëâ®êîáÖ~ ëíÉå~êK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâK
f çãê™ÇÉí ãÉÇ áÖÉåîìñå~ íçãíÉê Öê®îÇÉë NM ëÅÜ~âíK fåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMM

páÇ~ QTO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ OVUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ QTP çÑ UQV



^fp kê
NMON

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉå pWí läçÑ C e®êÄ®êÖÉíI pãÉÇàÉÖ~í~å ãÑä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëI ÉîÉåíìÉääí éçêëäáåFI Ñ∏åëíÉêÖä~ë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
f âî~êíÉêÉí pWí läçÑ çÅÜ á pãÉÇàÉÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí êÉÅÉåí~ 
ãóää~ÖÉê êÉëéÉâíáîÉ ë~åÇáÖ~ Ä®êä~ÖÉêK c∏êëí å®ê ëÅÜ~âíÉí ÖáÅâ ÜÉäí áåíáää 
ëíÉåÖêìåÇÉå íáää ÄóÖÖå~ÇÉå ä®åÖë pãÉÇàÉÖ~í~å á e®êÄ®êÖÉí Q âìåÇÉ 
âìäíìêä~ÖÉê ëâóãí~ë á ÄçííÉå ~î ëÅÜ~âíÉíK aÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉíë 
ëíê®ÅâåáåÖI áåçã âî~êíÉêÉí e®êÄ®êÖÉíI Ö~î ®îÉå ÇÉå Éíí é™Ñ~ää~åÇÉ 
ã~ÖÉêí êÉëìäí~íI ãÉå á ÇÉå åçêÇ∏ëíäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉíI e®êÄ®êÖÉí 
SI âìåÇÉ Éå ãÉê áååÉÜ™ääëêáâ ä~ÖÉêÄáäÇ ÇçâìãÉåíÉê~ëK k™Öê~ 
âìäíìêàçêÇëä~ÖÉêI Éíí Äê~åÇä~ÖÉê ë~ãí Éå Ö™êÇëéä~åëóí~ î~ê 
ë~ãã~åÑ~ííåáåÖëîáë î~Ç ëíê~íáÖê~Ñáå êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉK cóê~ Ñ∏êÉã™äëÑóåÇ 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î â®êäÑê~ÖãÉåí ~î óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åë çÅÜ ÉîÉåíìÉääí 
éçêëäáå ë~ãí Ñ∏åëíÉêÖä~ë ™íÉêÑ~ååë á íî™ âìäíìêä~ÖÉê ëçã ÉîÉåíìÉääí íçäâ~ë 
ëçã ë~ãã~ ä~ÖÉêK k™Öçå Éñ~âí ÉääÉê Éåë åçÖÖê~åå Ç~íÉêáåÖ Ü~ê áåíÉ ä™íáí 
ëáÖ Ö∏ê~ëI ãÉå ÇÉ ®äÇëí~ ä~ÖêÉå â~å íêçäáÖÉå ÄÉíê~âí~ë ëçã NTMMMJ
í~äëä~ÖÉê çÅÜ ÇÉ óåÖëí~ ä~ÖêÉå Ü~ê íêçäáÖÉå íáääâçããáí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí 
^êÄçÖ~ ãìëÉìãë åó~ äçâ~äÉê áçêÇåáåÖëëí®ääíI ÉåÇ~ëí Éå âçêí íáÇ Ñ∏êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK

üê
OMMM

páÇ~ QTQ çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ QTR çÑ UQV



^fp kê
NMTS

k~ãåLéä~íë
cê∏ë™âÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
píÉåëíê®åÖI Öê~îI íÉêê~ëëÉêáåÖI ®äÇêÉ î®ÖI ÜìëÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖI 
Éí~éé NK
fåå~å ìíêÉÇåáåÖÉå Ñ~ååë ÑÉã êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖëäçâ~äÉê á 
çãê™ÇÉíK sáÇ áåîÉåíÉêáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë åáç åó~ Ñçêåä®ãåáåÖëäçâ~äÉêK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h®êêÄç NMTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç NMTWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç NMTWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç NMTWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç NMTWR s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç NUVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç NVRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

páÇ~ QTS çÑ UQV



h®êêÄç NVRWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç NVRWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç NVTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç ONMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç OVMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç OUVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

páÇ~ QTT çÑ UQV



^fp kê
NMOQ

k~ãåLéä~íë
j~äã~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
e™äî®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ë®âÉêÜÉíëÄÉÑê®ãà~åÇÉ ™íÖ®êÇÉê îáÇ Ñçäâê~ÅÉÄ~å~ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
bå Ü™äî®Ö ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK fåÖ~ ~åä~ÖÇ~ âçåëíêìâíáçåëÇÉí~äàÉê âìåÇÉ 
ìêëâáäà~ëK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë USOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QTU çÑ UQV



^fp kê
NORN

k~ãåLéä~íë
bêáâëÄÉêÖI hî~êåíçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
e~ãã~êÉL ëãÉÇà~

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëçíJ çÅÜ âçäÜçêáëçåíÉê îáäâ~ íçäâ~ë ëçã 
êÉëíÉê ÉÑíÉê ~âíáîáíÉíÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää Ü~ãã~êÉå çÅÜ ëãÉÇà~åK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíê~ pâÉÇîá PWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíê~ pâÉÇîá

páÇ~ QTV çÑ UQV



^fp kê
NOSP

k~ãåLéä~íë
£êëáåÖÄçI ûâÉêëÄçI dìääî~ää~I pâáåå~êÄç ãÑä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÑóåÇéä~íëI â~äâìÖå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ÜìîìÇî~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áÇÉåíáÑáÉê~ÇÉë ÉÑíÉê ëíê®Åâ~åK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

háä~ NRRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NRTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NRUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NRVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NSMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NURWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

páÇ~ QUM çÑ UQV



^fp kê
NMQN

k~ãåLéä~íë
s®ëíÉê™ëI aáåÖíìå~I läëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íëI éä~íë ãÉÇ íê~ÇáíáçåI ëíÉåëíê®åÖI ëíÉåê∏àÇ~ óíçê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ûäÇêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉí ~î Éå íáääÑ®ääáÖ ÉäJäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
iÉÇåáåÖÉå ëâìääÉ ä∏é~ á åçêÇJëóÇäáÖ êáâíåáåÖK sáÇ ÇÉå ë∏Çê~ ®åÇÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉêI ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êK 
aÉ íçäâ~ë ëçã Éå ÇÉä ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖÉå aáåÖíìå~ RURWNK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ RURWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

s®ëíÉê™ë TPUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë TQPWU s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë TQPWT s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VROWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VROWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë USRWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QUN çÑ UQV



^fp kê
NOOT

k~ãåLéä~íë
_~ÇÉäìåÇ~ qáÄÄäÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bãÉäáÉ pÅÜãáÇí táâÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäëÅÜ~âíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
f å®êÜÉíÉå Ñáååë Ää~ Öê~îÑ®äíÉí s®ëíÉê™ë QQTWNK h~ÄÉäå éä∏àÇÉë åÉÇ á Éíí 
Ö~ãã~äí ÄÉÑáåíäáÖí â~ÄÉäëÅÜ~âíK fåÖ~ á~âíí~ÖÉäëÉê ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ ÖàçêÇÉë ÇçÅâ çÅÜ â~ÄÉäéä∏àåáåÖÉå ä®ãå~åÇÉ ãóÅâÉí ëã™ ëé™ê 
ÉÑíÉê ëáÖK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë QQTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QUO çÑ UQV



^fp kê
NMSQ

k~ãåLéä~íë
hìåÖë™ê~I o™Äó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î ÇêáÑíî®åÇéä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ 
ìíêÉÇåáåÖK
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íë~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
ëâ®êîëíÉåëÑ∏êÉâçãëíI Éå ã∏êâÑ®êÖåáåÖ çÅÜ Éå Ü®êÇK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìåÖë™ê~ OMQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hìåÖë™ê~

páÇ~ QUP çÑ UQV



^fp kê
NNRN

k~ãåLéä~íë
s®ëíê~ pàìâÜìëÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_óíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NNQWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QUQ çÑ UQV



^fp kê
NONP

k~ãåLéä~íë
hçÄÉêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÜìëÖêìåÇ EÜçëéáí~äI Ñ~ííáÖÜìëF

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇë _ffWQFI ÄÉåI à®êåÑ∏êÉã™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î à®êåî®ÖëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë Éå Å~ V ñ R ã ëíçê ÜìëÖêìåÇK aÉå 
Ü~ÇÉ ÇÉäîáë ÄÉî~ê~ÇÉ ëíÉåëóää~ê ë~ãí áåî®åÇáÖ ëíÉåä®ÖÖåáåÖK f ~åëäìíåáåÖ 
íáää ÖêìåÇÉå Ñ~ååë âìäíìêä~ÖÉêK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç QMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ QUR çÑ UQV



^fp kê
NNRO

k~ãåLéä~íë
håÉâíÄ~ÅâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçå~ë táâÄçêÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
f ÄçííÉå ~î ÇÉí Ü~äîãÉíÉêÄêÉÇ~ ëÅÜ~âí ëçã Öê®îÇÉë Ñ∏ê â~ÄÉäå 
Ñê~ãíê®ÇÇÉ Ñóê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI î~ê~î íî™ â~å î~ê~ Ü®êÇ~êL âçâÖêçé~ê 
ÉääÉê Äê~åÇÖê~î~êK aÉ ~åÇê~ íî™ Ü~ê ÄÉÇ∏ãíë ëçã Éíí ëíçäéÜ™ä êÉëéÉâíáîÉ 
Éå ÖêçéK aÉëëìíçã á~âííçÖë Éíí âìäíìêé™îÉêâ~í ä~ÖÉê ~î çâ®åÇ ™äÇÉêK 
lãê™ÇÉí î~ê âê~ÑíáÖí ëí∏êí ~î íáÇáÖ~êÉ â~ÄÉäÇê~ÖåáåÖ~ê ãÉå áåÖ~ 
óííÉêäáÖ~êÉ ëâ~Ççê ìééëíçÇK oÉëìäí~íÉí îáë~ê ~íí ÇÉí íêçíë ëí∏êåáåÖ~ê Ñáååë 
ëé™ê ÉÑíÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~âíáîáíÉíÉê é™ éä~íëÉåK

üê
OMMM

páÇ~ QUS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pîÉÇîá NPPWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

páÇ~ QUT çÑ UQV



^fp kê
NQUT

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí _ä~ÇÄ~ÖÖÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJpçÑáÉ táÖÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI íçêé

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

cóåÇ
ä∏é~êÉI Äê®åÇ äÉê~I  ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î íî™ ìíêÉÇåáåÖ~ê îáäâ~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë 
é™ î™êÉå NVVV á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí Éå åó î®Ö ëâìääÉ ~åä®ÖÖ~ë é™ íçãíÉå 
e®ää~I s®ëíÉê™ë PWRVI ëíê~ñ ∏ëíÉê çã âî~êíÉêÉí _ä~ÇÄ~ÖÖÉåI Ç™ ÇÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉä~ê ~î Éíí âìäíìêä~ÖÉê ë~ãí Éåëí~â~ Äçéä~íë~åä®ÖÖåáåÖ~êI 
çÅÜ ÇÉå ~åÇê~ ìíêÉÇåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë é™ î™êÉå OMMM å®ê ÇÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëéêáÇÇ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê äáâëçã Éå íçêéÖêìåÇ 
Ñê™å ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î NTMMJí~äÉí îáäâÉå Ü~ÇÉ î~êáí á Äêìâ Ñê~ã íáää NVRMJ
í~äÉí ë~ãí íêÉ ÜìëÖêìåÇÉêK
m™ ÖêìåÇ ~î Ñ™í~äÉí ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉ îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™Ä∏êà~ÇÉë 
Éå íçí~ä~îÄ~åáåÖ á ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK a®ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êìíçã Üáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ~îÑ~ääëÖêçé~ê çÅÜ 
çÇäáåÖëê∏ëÉåI Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK
f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë óííêÉ ÇÉä~ê ÇêçÖë ÇÉí ë∏âëÅÜ~âí ãÉå ÉåÄ~êí 
Üáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMM

páÇ~ QUU çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VVSWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VVSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QUV çÑ UQV



^fp kê
NQUO

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí e~åÇÉäëÄçÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJpçÑáÉ táÖÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î âóêâçÄóÖÖ~åÇÉ á ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ∏ê~åäÉÇÇÉë ~î Éå ~åã®ä~å Ñê™å Éå éêáî~íéÉêëçå ëçã 
Ü~ÇÉ ìééí®Åâí íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ Ñçêåä®ãåáåÖ áåíáää Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí 
ë~ãí ~íí ÇÉí ëí®ääîáë Ñ~ååë ëâ®êîáÖ ëíÉå áåçã Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK 
i®åëëíóêÉäëÉå ÄÉëáâíáÖ~ÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí çÅÜ á~âííçÖ 
Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê î~êÑ∏ê ÇÉí ÄÉëäìí~ÇÉë çã Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí ÄÉâçëí~ÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå 
ÉÑíÉêëçã íáääëí™åÇ Ñ∏ê ÄóÖÖå~íáçå ÄÉîáäà~ÇÉë NVVRK
f åçêê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉí ëéêáÇÇ~ ëâ®êîáÖ~ 
ëíÉå~ê á ã~íàçêÇÉå ë~ãí á ÇÉå ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ éçëíÖä~Åá~ä~ äÉê~åK f î®ëíê~ 
ÇÉäÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëíÉåë~íí ÇáâÉ ãÉÇ ëâ®êîáÖ~ çÅÜ êìåÇ~ÇÉ ëíÉå~êK f 
∏ëíê~ ÇÉäÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ Éíí ÇáâÉ äáâëçã á ë∏Çê~ ÇÉäÉå Ç®ê ÇÉí 
®îÉå óíäáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ÉäÇé™îÉêâ~Ç óí~ ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë î~ê~ êÉÅÉåíK

üê
OMMM

páÇ~ QVM çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VTQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QVN çÑ UQV



^fp kê
NNMV

k~ãåLéä~íë
e®äàÉÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI Öê~îI ëâ™äÖêçé~êI ëíÉåê∏àÇ óí~I Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ 
ä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jìåâíçêé NOSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

jìåâíçêé NOSWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

jìåâíçêé NOSWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

jìåâíçêé NOSWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

jìåâíçêé NOSWR s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

jìåâíçêé QPTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

jìåâíçêé QPTWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

páÇ~ QVO çÑ UQV



^fp kê
NQUR

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí oáãÑêçëíÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJpçÑáÉ táÖÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåëíê®åÖ

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

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í çãê™ÇÉ Ñ∏ê ÄìääÉêî~ää ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
aÉå éä~åÉê~ÇÉ ÄìääÉêî~ääÉå ä®åÖë ãÉÇ bäU îáë~ÇÉ ëáÖ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ 
åçêÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î Éíí ëíÉåëíê®åÖëóëíÉãI s®ëíÉê™ë RTVWNK f 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëëÅÜ~âí áåíáää ëíÉåëíê®åÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉí íî™ ëçíÖêçé~ê 
ìåÇÉê Éå é~ÅâåáåÖ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ãçê®å çÅÜ ëâ®êîëíÉåK dêçé~êå~ â~å 
î~ê~ ®äÇêÉ ®å ëíÉåëíê®åÖÉå çÅÜ ÉîÉåíìÉääí í®ÅâíÉë ÇÉ ∏îÉê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ã~êâÄÉêÉÇåáåÖ å®ê ëíÉåëíê®åÖÉå ~åä~ÇÉëK
m™ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å î®ëíÉê çã oáãÑêçëíÉå ä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉí 
Üáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëÉñ ëíçäéÜ™ä ë~ãí Éíí çÇäáåÖëä~ÖÉêK 
píçäéÜ™äÉå Ü®êê∏ê íêçäáÖÉå Ñê™å Éíí ëí~âÉí ÉääÉê äáâå~åÇÉ çÅÜ ÇÉí 
ÜçãçÖÉå~ çÅÜ Üìã∏ë~ çÇäáåÖëä~ÖêÉí í®ÅâíÉ Éíí ~î ÇÉ êÉÅÉåí~ ëíçäéÜ™äÉåK
aÉä~ê ~î âìäíìêä~ÖêÉí ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™ oáãÑêçëíÉå ä 
ìåÇÉêë∏âíÉë äáâëçã Éå Ü®êÇ ãÉå á ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉí áåÖ~ ÑäÉê 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ®å ÇÉ ëçã î~ê â®åÇ~ ëÉÇ~å ìíêÉÇåáåÖÉåK

üê
OMMM

páÇ~ QVP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë RTVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QVQ çÑ UQV



^fp kê
NQVM

k~ãåLéä~íë
píçê~ qçêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJpçÑáÉ táÖÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäã®í~êëâ™é ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ä™Ö ÅÉåíê~äí áåçã çãê™ÇÉí Ñ∏ê s®ëíÉê™ë ëí~Çë 
ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëä~ÖÉêI s®ëíÉê™ë OPOWNK bñéäç~í∏êÉå î~ê áåå~å 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå çë®âÉê é™ Üìê ëíçê óí~ ëçã ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ëI ãÉå ÇÉí 
îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí ÇÉí ÉåÄ~êí ëÅÜ~âí~ÇÉë á ÄÉÑáåíäáÖ ê~Ä~ííK pÅÜ~âíÉí î~ê 
ÉåÇ~ëí MIT ã Çàìéí îáäâÉí ÖàçêÇÉ ~íí ÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ ëí~Çëä~ÖÉí áåíÉ 
ÄÉê∏êÇÉëK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QVR çÑ UQV



^fp kê
NNOO

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí e∏àÉåI hî~êíÉêÉí qáåÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
f båÖÉäÄêÉâíëÖ~í~å ™íÉêÑ~ååë ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê ë~ãí íêçäáÖÉå ëé™ê ~î 
çÇäáåÖK i®åÖë ÜÉä~ båÖÉäÄêÉâíëÖ~í~å Ñ~ååë ®äÇêÉ î®Öä~ÖÉêI Ñê~ãÑ∏ê~ääí 
ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ~ÑíÉêK
f âîK e∏àÉå ™íÉêÑ~ååë Éíí êÉä~íáîí ëÉåíáÇ~ ä~ÖÉêI ãÉëí~ÇÉäë ã~íàçêÇK f âîK 
qáåÖÉí çÅÜ c~ÖÉêëí~î®ÖÉå Ñ~ååë Éå ÇÉä óåÖêÉ âìäíìêä~ÖÉê ãÉå ëÅÜ~âíÉå 
Öê®îÇÉë Éà åÉÇ íáää ëíÉêáä~ ä~ÖÉê î~êÑ∏ê ÉîK ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê áåíÉ âìåÇÉ 
ÇçâìãÉåíÉê~ëK

üê
OMMM

páÇ~ QVS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

kçêÄÉêÖ PUMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ kçêÄÉêÖ

páÇ~ QVT çÑ UQV



^fp kê
NQUU

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí _ä~ÇÄ~ÖÖÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI íçêé

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
qçí~ä~îÄ~åáåÖÉå ëçã é™Ä∏êà~ÇÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ™íÉêìééíçÖë Ñ∏ê 
~íí âìåå~ ~îÖê®åë~ ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~K båÇ~ëí Éíí Ñ™í~ä 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê íáääâçãK aÉä~ê ~î Éíí Üìë é™íê®ÑÑ~ÇÉë äáâëçã ãáåÇêÉ 
Ü®êÇçãê™ÇÉåK
_çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ Ü∏ê Ñ∏êãçÇäáÖÉå áÜçé ãÉÇ ÇÉ Ü®êÇ~ê ëçã 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë å®ê Éíí Öê~îÑ®äí ìåÇÉêë∏âíÉë åçêê çã âî~êíÉêÉí _ä~ÇÄ~ÖÖÉå 
NVSV çÅÜ ÇÉ ®ê íêçäáÖÉå ë~ãíáÇ~ ãÉÇ Äçéä~íëÉå Åáêâ~ NMM ã ∏ëíÉêìí ëçã 
®ê Ç~íÉê~Ç íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê J Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK

üê
OMMM

páÇ~ QVU çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VVSWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VVSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ QVV çÑ UQV



^fp kê
NQUS

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí _ä~ÇÄ~ÖÖÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
bãÉäáÉ pÅÜãáÇíJtáâÄçêÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI íçêé

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

cóåÇ
íÉÖÉäI Öä~ëI âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëíÉåÖçÇëF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ çÅÜ Üáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~êK aÉ 
ëáëíå®ãåÇ~ ìíÖàçêÇÉë ~î Éå íçêéÖêìåÇ ëçã íêçäáÖÉå ~åä~Öíë ìåÇÉê NTMMJ
í~äÉí ãÉÇ íî™ íáääÜ∏ê~åÇÉ ìíÜìëÖêìåÇÉê ë~ãí Éíí î~ííÉåÜ™ä çÅÜ Éå ÄêìååK 
aÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~êå~ î~ê íî™ Ü®êÇ~êI Éå âçâÖêçé çÅÜ Éíí 
ëíçäéÜ™äK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VVSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VVSWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RMM çÑ UQV



^fp kê
NNMQ

k~ãåLéä~íë
pâ®äÄó Ö™êÇI hî~êíÉêÉí _~âÑçêãÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_óíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î ÄÉäóëåáåÖëëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMM

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VRQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RMN çÑ UQV



^fp kê
NQUP

k~ãåLéä~íë
_êçííÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

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

cóåÇ
âÉê~ãáâ EÑ∏êÜáëíçêáëâ\I óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëFI äÉêâäáåáåÖI Äê®åÇ äÉê~I 
íÉÖÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí î~ê URSM ãO ëíçêíK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
î~ê âê~ÑíáÖí ëí∏êíI áåçã ëíçê~ óíçê Ü~ÇÉ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉåI ãÉÇ 
î~êáÉê~åÇÉ ÇàìéI Ñ∏êÉí~ÖáíëK f åçêê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å íçêéÉí e~Öíçêé ãÉÇ ~åçê Ñê™å ãáííÉå ~î 
NTMMJí~äÉíK aÉäîáë ∏îÉêä~Öê~ÇÉ ~î íçêéä®ãåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉêI Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™ä á 
åçêê~ çÅÜ ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK

üê
OMMM

páÇ~ RMO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NMQVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RMP çÑ UQV



^fp kê
NRNO

k~ãåLéä~íë
píçê~ Ö~í~åI eìãäÉÖ®êÇëÖ~í~åI mê®ëíÖ™êÇëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJpçÑáÉ táÖÖ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ Eo∏ÇÖçÇë E_ffWQFFI ÇÉä ~î âåáîÄä~ÇI ÉäÇëä~ÖåáåÖëÑäáåí~I íÉÖÉäI 
ÜçêåI ëä~ÖÖI ã~ëìÖåëëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î êÉåçîÉêáåÖ ~î ÄÉÑáåíäáÖ~ s^JäÉÇåáåÖ~êI êÉé~ê~íáçå ~î 
Ñà®êêî®êãÉëÅÜ~âí ë~ãí ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î ëÉñ íê®ÇÖêçé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ K

c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ä™Ö á ìíâ~åíÉå ~î çãê™ÇÉí Ñ∏ê h∏éáåÖë 
ãÉÇÉäíáÇ~ âìäíìêä~ÖÉêI h∏éáåÖ NQUWNI ∏ëíÉê çã h∏éáåÖë™å îáÇ âî~êíÉêÉå 
jÉåà~ çÅÜ oìå~K
f ÇÉí ∏ëíäáÖ~ëíÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëëÅÜ~âíÉí á eìãäÉÖ™êÇëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
~îë~íí~ âìäíìêä~ÖÉê ë~ãí Éå íêçäáÖ íçãíÖê®åëK qçãíÖê®åëÉå 
ë~ãã~åÑ~ääÉê ãÉê ÉääÉê ãáåÇêÉ ãÉÇ íçãí NMR é™ `~êäëíÉÉåë â~êí~ Ñê™å 
NSURK hÉê~ãáâÉåI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉí ~îë~íí~ ä~ÖêÉí 
Ç~íÉê~ê ä~ÖêÉí íáää ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK f ëÅÜ~âíÉí á ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î píçê~ 
d~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î Éå ÜìëÖêìåÇ ~î Öê™ëíÉåK f ëÅÜ~âíÉí ÄÉä®ÖÉí á 
âçêëåáåÖÉå ãÉää~å píçê~ d~í~å çÅÜ mê®ëíÖ®êÇëÖ~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
êáëÄ®ÇÇ Åáêâ~ MIUM ã ìåÇÉê Ö~í~åK f Ñà®êêî®êãÉëÅÜ~âíÉí á Ü∏êåÉí 
mê®ëíÖ®êÇëÖ~í~å çÅÜ píçê~ Ö~í~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ ÇÉä~ê ~î Éå êáëÄ®ÇÇ 
äáâëçã óåÖêÉ ä®ãåáåÖ~ê ë™ëçã Éå íê®âçåëíêìâíáçå ëíê~ñ ìåÇÉê ~ëÑ~äíÉå 
çÅÜ ìåÇÉê ÇÉåå~ Éå âìääÉêëíÉåëä®ÖÖåáåÖK aÉ ëáëíå®ãåÇ~ ®ê íêçäáÖÉå Ñê™å 

üê
OMMM

páÇ~ RMQ çÑ UQV



NUMMJí~äÉí ãÉÇ~å êáëÄ®ÇÇÉå áåíÉ âìåÇÉ Ç~íÉê~ë ÉÑíÉêëçã ÇÉí áåíÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ç~íÉêÄ~ê~ ÑóåÇ á ~åëäìíåáåÖ íáää ÇÉåK c∏êÉâçãëí ~î êáëÄ®ÇÇ á 
íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ á píçê~ Ö~í~å í~ä~ê Ñ∏ê ~íí ÜÉä~ âçêëåáåÖÉå íêçäáÖÉå 
Ü~ê î~êáí í®Åâí ~î êáëÄ®ÇÇK aÉ ëÉñ OñO ã ëíçê~ íê®ÇÖêçé~êå~ é™ píçê~ 
Ö~í~å ä®åÖë ãÉÇ âî~êíÉêÉí jÉåà~ î~ê MIRM ã Çàìé~ çÅÜ ÑóääåáåÖÉå 
ìíÖàçêÇÉë ~î ÖêìëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NQUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ RMR çÑ UQV



^fp kê
NQUQ

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí oáãÑêçëíÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^ååJpçÑÉ táÖÖ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

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

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK
fåçã ÇÉí Åáêâ~ QTMM ã ëíçê~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á ëàì ~î íçí~äí NS ë∏âëÅÜ~âíK 
i®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î íêÉ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êI íî™ ê®ååçêI ëÉñ ëíçäéÜ™äI 
Éå Ü®êÇI Éå ëçíÑä®Åâ ë~ãí âìäíìêä~ÖÉêK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ä™Ö Ñê~ãÑ∏ê ~ääí á 
ÇÉå ÅÉåíê~ä~ çÅÜ á ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK aÉí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ Éå Üáëíçêáëâ ä®ãåáåÖI Éå çãâêáåÖ MIOR ñ MINR ã ëíçê 
ê∏àÇ óí~ ëçã ÄÉÖê®åë~ÇÉë ~î Éíí ÇáâÉ ™í åçêê çÅÜ é™ âçêíëáÇçêå~K
lãÖáî~åÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ää~åÇ ~åå~í ëíÉåëíê®åÖëóëíÉãI 
à®êå™äÇÉêëÄçéä~íëÉê çÅÜ Öê~îÑ®äí äáâëçã ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê á 
å®êçãê™ÇÉí í~ä~ê Ñ∏ê ~íí ÇÉí â~å ê∏ê~ ëáÖ çã Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë ëçã 
á åìä®ÖÉí áåíÉ â~å Ç~íÉê~ë å®êã~êÉ ®å íáää Äêçåë™äÇÉêJà®êå™äÇÉêK
aÉå ê∏àÇ~ çÇäáåÖëóí~å ®ê ~î ÇÉëë ìíëÉÉåÇÉ ~íí Ç∏ã~ ÜáëíçêáëâK

üê
OMMM

páÇ~ RMS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VTSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RMT çÑ UQV



^fp kê
NQUV

k~ãåLéä~íë
rääîá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉååÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉê

cóåÇ
âÉê~ãáâI äÉêâäáåáåÖ ãÉÇ ~îíêóÅâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éíí çíáää™íÉí áåÖêÉéé á Éå Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ ÑáÅâ 
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã á ìééÇê~Ö ~î i®åëëíóêÉäëÉ ~íí ìíÑ∏ê~ Éå 
ê®ÇÇåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖK s®ëíÉê™ë âçããìå Ü~ÇÉ ìí~å íáää™íÉäëÉ ëÅÜ~âí~í 
çÅÜ ã~êâÄÉêÉíí Éå óí~ áåîáÇ Öê~îÑ®äíÉí fêëí~ TNWN çÅÜ ~åä~Öí 
íê®åáåÖëêÉÇëâ~é áåîáÇ Éíí ÄÉÑáåíäáÖí ãçíáçåëëé™êK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑçêã~ÇÉë ëçã Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ ëóÑíÉ ~íí 
ìåÇÉêë∏â~ Éå ~î íî™ ëâ~Ç~ÇÉ Ñ∏êãçÇ~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê ë~ãí ìíê∏å~ çã 
óííÉêäáÖ~êÉ ëâ~Ççê íáääÑçÖ~íë Ñçêåä®ãåáåÖÉå îáÇ ã~êâáåÖêÉééÉíK 
pÅÜ~âíåáåÖ ä®åÖë ÇÉå ìêëÅÜ~âí~ÇÉ óí~åë â~åíÉê çÅÜ ~îíçêîåáåÖ ~î ÇÉå 
Ñ∏êãçÇ~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖÉåI ëçã ëâìääÉ ìåÇÉêë∏â~ëI Ñ∏êÉíçÖëK bÑíÉê 
~îíçêîåáåÖ çÅÜ ëí®ääîáë êÉåëåáåÖ îáë~ÇÉ ëáÖ ÇÉå Ñ∏êãçÇ~ÇÉ ëíÉåë®ííåáåÖÉå 
î~ê~ Éíí ëâ®êîëíÉåëÑä~â ∏îÉêä~Öê~í ~î Éå íêçäáÖÉå êÉâí~åÖìä®êLâî~Çê~íáëâ 
ëíÉåë®ííåáåÖK pâ®êîëíÉåëÑä~âÉí î~ê ÇÉäîáë ÄçêíëÅÜ~âí~íI ÇÉå ∏îÉêä~Öê~åÇÉ 
ëíÉåë®ííåáåÖÉå î~ê çëâ~ÇÇK fåÖÉå ~î ä®ãåáåÖ~êå~ ìåÇÉêë∏âíÉë îáÇ~êÉK aÉ 
éä~å çÅÜ ëÉâíáçåëÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ÉåÇ~ëíK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
çÅâë™ íî™ ëíçäéÜ™äK sáÇ êÉåëåáåÖ ~î ëÉâíáçåÉêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ 
íêÉ ëíçäéÜ™ä ë~ãí å™Öê~ ëí∏êÜ™ä á ëÉâíáçåK
p™äÉÇÉë îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí Öê~îÑ®äíÉíI ÇÉäîáëI ~åä~Öíë é™ Éå ®äÇêÉ Äçéä~íëK 

üê
OMMM

páÇ~ RMU çÑ UQV



^î Ç~íÉêáåÖ~êå~ ~íí Ç∏ã~ ëâìääÉ ÇÉí ê∏ê~ ëáÖ çã Éå Äçéä~íë Ñê™å 
ëÉååÉçäáíáâìã ÉääÉê ®äÇëí~ Äêçåë™äÇÉêK

a~íÉêáåÖW qî™ äQ`JéêçîÉê Ñê™å ëâ®êîëíÉåëÑä~âÉí Ç~íÉê~ÇÉë íáää ONQM Ä ÅJ
NVQM Ä Å çÅÜ OOVM ÄÅJ
NVOM Ä ÅK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

fêëí~ TNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

páÇ~ RMV çÑ UQV



^fp kê
NNOU

k~ãåLéä~íë
sáâÜìëI iáää~ oóííÉêåÉ âóêâçêìáå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
oçååáÉ `~êäëëçåI hêáëíáå~ gçåëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
cçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
hóêâ~L â~éÉääI ∏ÇÉâóêâçÖ™êÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
sáâáåÖ~íáÇI ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
jóåíI é®êäçêI âÉê~ãáâI Öä~ëI ëéáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
^î ÑçêëâåáåÖëëâ®ä ìíÑ∏êÇÉë íî™ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ™êÉå OMMM çÅÜ OMMO ~î 
iáää~ oóííÉêåÉë âóêâçêìáåK

iáää~ oóííÉêåÉ âóêâ~I ëçã íê~ÇáíáçåÉääí Ç~íÉê~ë íáää NOMMJí~äÉíë ~åÇê~ 
Ü®äÑíI ∏îÉêÖ~îë íáääë~ãã~åë ãÉÇ píçê~ oóííÉêåÉë âóêâ~ ÉÑíÉê ~íí iáää~ çÅÜ 
píçê~ oóííÉêåÉë ëçÅâÉå ëä~Öáíë ë~ãã~å çÅÜ Éå åó âóêâ~ ÄóÖÖíëI îáäâÉå 
áåîáÖÇÉë NUNVK oìáåÉå ÑáÅâ ëÉÇ~å Ñ∏êÑ~ää~ íáää NVPU Ç™ ÇÉå í∏ãÇÉë é™ 
ê~ëã~ëëçêI çÅÜ âçåëÉêîÉê~ÇÉë çÅÜ ÇÉäîáë êÉâçåëíêìÉê~ÇÉëK

c∏ê ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå OMMM ÑçêãìäÉê~ÇÉë íî™ Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~êW 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉ ÇÉäë íáää ~íí âä~êä®ÖÖ~ Ñê™Ö~å çã ÇÉå ÉîÉåíìÉää~ 
Ñ∏êÉâçãëíÉå ~î Éíí ëã~ä~êÉI ®äÇêÉ âçêI ÇÉäë íáää ~íí ë~ãä~ áå 
ìåÇÉêä~ÖëÇ~í~ Ñ∏ê Ñê™Öçê çã ãóåíÅáêâìä~íáçåÉå á s®ëíã~åä~åÇ ìåÇÉê 
ãÉÇÉäíáÇK råÇÉêë∏âåáåÖÉå OMMO ëóÑí~ÇÉ ÇÉäë íáää ~íí ìåÇÉêë∏â~ ÜìêìîáÇ~ 
âóêâ~åë î®ëííçêå ~åä~Öíë ë~ãíáÇáÖí ëçã ä™åÖÜìëÉíI ÇÉäë íáää ~íí  
óííÉêäáÖ~êÉ âçãéäÉííÉê~ ÇÉí êÉÇ~å Ñê~ãâçãå~ ã~íÉêá~äÉí Ö®ää~åÇÉ 
ãóåíÑ∏êÉâçãëíK fåÖ~ êÉëíÉê ~î ÇÉí ®äÇêÉ ëã~ä~êÉ âçê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå OMMMI ÇçÅâ âìåÇÉ ÇÉí îáÇ ÇÉå é™Ñ∏äà~åÇÉ Öê®îåáåÖÉå 

üê
OMMMI OMMO

páÇ~ RNM çÑ UQV



âçåëí~íÉê~ë ~íí âóêâ~åë î®ëííçêå ®ê ëÉâìåÇ®êí ìééÑ∏êíK sáÇ ÇÉ Ä™Ç~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~ãã~åä~Öí NR ãóåíI î~ê~î Éäî~ 
ãÉÇÉäíáÇ~K

aÉå ëíê~íáÖê~Ñáëâ~ ëÉâîÉåëÉå îáë~ê ~íí çãê™ÇÉí Ü~ê ~åî®åíë áåå~å âóêâ~å 
ìééÑ∏êÇÉëK cóåÇ ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ çÅÜ íî™ îáâáåÖ~íáÇ~ é®êäçê 
áåÇáâÉê~ê ~íí ÇÉí â~å Ü~ Ñìååáíë Éíí Öê~îÑ®äí é™ éä~íëÉåK a®êÉÑíÉê 
ìééÑ∏êÇÉë âóêâ~åë ä™åÖÜìëãìêI ë~ååçäáâí ìåÇÉê NOMMJí~äÉíK aÉ 
é™Ñ∏äà~åÇÉ ëâÉÉåÇÉå~ áååÉÑ~íí~ê é™Ñ∏ê~åÇÉí ~î Éíí àçêÇä~ÖÉêI Éå 
~îëäìí~åÇÉ ìíà®ãåáåÖ ~î åáî™å çÅÜ ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î Éíí íê®ÖçäîK sáÇ Éíí 
ëÉå~êÉ ëâÉÇÉ ~åä~ÇÉë ÇÉí ÇÉäîáë ÄÉî~ê~ÇÉ íÉÖÉäÖçäîÉíI îáäâÉí áÇ~Ö ®ê í®Åâí 
~î Öê®ëíçêîK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oóííÉêåÉ TRWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ oóííÉêåÉ

oóííÉêåÉ TRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ oóííÉêåÉ

páÇ~ RNN çÑ UQV



^fp kê
NMPV

k~ãåLéä~íë
bêáâëäìåÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îJ çÅÜ Äçéä~íëçãê™ÇÉ EÖê~îI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI ëíÉåëíê®åÖI Äçéä~íëI 
ê∏àåáåÖëê∏ëÉF

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î åóíí Ç~Öî~ííÉåÇáâÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
fåÖ~ åó~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉíK bå ÇÉä 
~î ëíÉåëíê®åÖÉå äóÑíÉë Äçêí ãÉÇ ä®åëëíóêÉäëÉåë íáääëí™åÇK fåÖ~ çÇäáåÖëJ 
ÉääÉê âìäíìêä~ÖÉê âìåÇÉ áÇÉåíáÑáÉê~ë ìåÇÉê ÇÉåå~K

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ RVPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RNO çÑ UQV



^fp kê
NNSQ

k~ãåLéä~íë
pâÉêáâÉë Äó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
sáâáåÖ~íáÇ

cóåÇ
pé®ååÄìÅâä~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ä™Öëé®ååáåÖëå®í ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á å®êÜÉíÉå íáää íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
s®ëíÉê™ë SOSWNJP EÖê~îÖêìéé çÅÜ ëíÉåëíê®åÖFK aÉå ~âíìÉää~ äÉÇåáåÖÉå 
ëâìääÉ Çê~ë Å~ OM ã î®ëíÉê çã å®êã~ëí ëóåäáÖ~ Öê~îK fåÖ~ ~åíóÇåáåÖ~ê 
íáää óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~ê Ñ~ååë á óí~å î~êÑ∏ê ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå 
é™Ä∏êà~ÇÉëK båÇ~ëí ÉÑíÉê Å~ RJS ã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íáÇáÖ~êÉ Éà â®åÇ Öê~îI 
îáäâÉå ÇÉäîáë ëâ~Ç~ÇÉë ~î Öê®îëâçé~åK cÉí âçäJ çÅÜ ëçíÄÉã®åÖÇ ÑóääåáåÖ 
Ñê™å Öê~îÖ∏ãã~å Ñê~ãíê®ÇÇÉI Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ Éå ëé®ååÄìÅâä~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK eÉä~ Öê~îÖ∏ãã~å ÄäÉî ÇçÅâ áåíÉ ëâ~Ç~ÇK aÉå ~åíáâî~êáëâ~ 
âçåíêçääÉå ~îÄê∏íëK

üê
OMMN

páÇ~ RNP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NNMN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RNQ çÑ UQV



^fp kê
NMQP

k~ãåLéä~íë
oçëÉåÇ~ä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
cóåÇéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
g®êå™äÇÉê\

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë åáç Äçéä~íë~åä®ÖÖåáåÖ~êW ëíçäéÜ™äI 
âìäíìêä~ÖÉêI Ü®êÇ~ê çÅÜ ~îÑ~ääëÖêçé~êK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê ÉåÇ~ëí 
ëóåäáÖ~ á ëÅÜ~âíî®ÖÖÉå íáää Ñ∏äàÇ ~î Öê®îãÉíçÇÉåK _çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ 
â~å íêçäáÖíîáë íáÇëÑ®ëí~ë íáää à®êå™äÇÉêåK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

bå™âÉê NOMWN rééë~ä~ rééä~åÇ bå™âÉê

bå™âÉê NOMWO rééë~ä~ rééä~åÇ bå™âÉê

páÇ~ RNR çÑ UQV



^fp kê
NOSU

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí içíÜ~ê O

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
éÉëíLâçäÉê~âóêâçÖ™êÇI ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëFI Öä~ëI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê áåÖÉí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë PTQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RNS çÑ UQV



^fp kê
NNSR

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí _ÉêîÉêÇáÉå R

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î Äçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
fåÖÉí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~í Ñê~ãÖ™ê ~î Ää~åâÉííÉåI ë~ååçäáâí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ RNT çÑ UQV



^fp kê
NNRV

k~ãåLéä~íë
pìê~ Ö~ãä~ âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
hóêâ~L â~éÉää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
jÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
_êçåëÄÉëä~ÖI à®êåÄÉëä~ÖI íÉñíáäÑê~ÖãÉåíI Çê®âíå™äI ÑáåÖÉêÄçêÖI 
ÑáåÖÉêêáåÖ~êI Üóëâ~I ÄêçåëÜ®åÖÉI âáëíÜ~åÇí~ÖI íê®âå~ééI âå~ééå™ä~êI 
âåáîI âêáíéáéëÑê~ÖãÉåíI âÉê~ãáâ EéçêëäáåFI é™ëóåáåÖëÄäÉÅâI 
êÉã®åÇÉÄÉëä~ÖI Äêçåëíê™ÇI êáåÖë∏äà~I ãóåíI âî~êíë~îëä~Ö

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí pìê~ Ö~ãä~ âóêâ~ Äê~åå åÉÇ ™ê NVVU çÅÜ ÖêìåÇÉå 
ëâìääÉ áçêÇåáåÖëëí®ää~ë ëçã ÑêáäìÑíëâ~éÉääI ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå íçí~äìåÇÉêë∏âíÉë ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâä®ãåáåÖÉå ëçã 
é™íê®ÑÑ~íë é™ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK hóêâ~åë ä™åÖÜìë î~ê Å~ ëàì ã ä™åÖí 
çÅÜ ÇÉí ëã~ä~êÉ âçêÉí Å~ íêÉ ãK _êÉÇÇÉå é™ âóêâ~å î~ê ëî™ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ 
Ç™ ÇÉå ë∏Çê~ Ü~äî~å ë~âå~ÇÉëK PU Öê~î~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë íáääÜ∏ê~åÇÉ 
âóêâ~åë ~ää~ ~åî®åÇåáåÖëÑ~ëÉê EÄ™ÇÉ ÇÉå ãÉÇÉäíáÇ~ çÅÜ NSMMJí~äë 
âóêâ~åFK NM `NQJéêçîÉê çÅÜ SN ãóåí Ü~ê ä®ãå~íë Ñ∏ê Ç~íÉêáåÖK

üê
OMMN

páÇ~ RNU çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pìê~ NQMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pìê~

pìê~ NQMWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pìê~

páÇ~ RNV çÑ UQV



^fp kê
NMRQ

k~ãåLéä~íë
fêëí~I iáëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
hçäÉê~âóêâçÖ™êÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íáääÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
fåÖÉå ëóåäáÖ ~îÖê®åëåáåÖ Ñáååë Ñ∏ê âçäÉê~âóêâçÖ™êÇÉåK fåÖÉí ~î 
~åíáâî~êáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

fêëí~ TUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

páÇ~ ROM çÑ UQV



^fp kê
NMRU

k~ãåLéä~íë
páã~åÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
cóåÇéä~íëÉêI â~äâìÖå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
pä~ÖÖI íÉÖÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ Ñ∏ê ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ÜìîìÇî~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
f NQ ~î NU ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëã™ ã®åÖÇÉê ëä~ÖÖ çÅÜ íÉÖÉäK fåÖ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

háä~ NRRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NRRWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NRTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NRUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NRVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NSMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NURWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

páÇ~ RON çÑ UQV



^fp kê
NNSS

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí _çâ~êÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ê∏ê~êÄÉíÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ëçã Éå ÄÉÖê®åë~Ç ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK 
aÉå âçã ~íí ~îÄêóí~ë á Éíí íáÇáÖí ëâÉÇÉ ÉÑíÉêëçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å áåíÉ 
ÄÉÇ∏ãÇÉë âìåå~ Üóë~ çê∏êÇ~ ä~ÖÉêK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ ROO çÑ UQV



^fp kê
NNMR

k~ãåLéä~íë
h~åáâI iìåÇÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
píÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~îëíóÅâåáåÖ ~î íçãíã~êâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK
fåÖÉå Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ QNQWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ QNRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ ROP çÑ UQV



^fp kê
NNSP

k~ãåLéä~íë
kçêÇ~åÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
pÉååÉçäáíáâìã\ ûäÇêÉ Äêçåë™äÇÉê\ kó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
cäáåí~îëä~ÖI âî~êíë~îëä~Ö

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
bñéäç~íÉêáåÖëóí~å ÇçãáåÉê~ÇÉë ~î Éíí VM ñ NRM ã ëíçêí áãéÉÇáãÉåí á 
ãáííÉåI ãÉÇ Éíí ÑäÉêí~ä ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇÉêI çÅÜ ÄÉëíçÇ á ∏îêáÖí ~î Ñä~ÅâI 
ëî~Öí ëäìíí~åÇÉ ™âÉêã~êâK
qóÇäáÖ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êI á Ñçêã ~î 
âìäíìêä~ÖÉêI ëíçäéJ çÅÜ â®ééÜ™äI Öêçé~ê çÅÜ Ü®êÇ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë î®ëíê~ çÅÜ ∏ëíê~ ÇÉä~êI ãÉÇ~å å™Öê~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë åçêê çã áãéÉÇáãÉåíÉíK m™ ÖêìåÇ ~î ÇÉå 
ÄÉÑáåíäáÖ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå î~ê ÇÉí ÇçÅâ ëî™êí ~íí ~îÖ∏ê~ 
Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉêå~ë çãÑ~ííåáåÖ é™ ÇÉå ëáëíå®ãåÇ~ éä~íëÉåK aÉí 
âçåëí~íÉê~ÇÉë çÅâë™ ~íí áãéÉÇáãÉåíÉíë åçêê~ ÇÉä ÄÉëí™ê ~î í®íé~Åâ~ÇÉ 
Ñóääå~Çëã~ëëçê ëçã ™íãáåëíçåÉ ÇÉäîáë ∏îÉêä~Öê~ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë ÑóääåáåÖI Ü∏àÇÉå ∏îÉê Ü~îÉí ë~ãí ÑóåÇ ~î âî~êíëJ çÅÜ 
Ñäáåí~îëä~Ö ~åíóÇÉê ~íí ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ü®êê∏ê Ñê™å óåÖêÉ 
ëíÉå™äÇÉê ÉääÉê Äêçåë™äÇÉêK
fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Üáíí~ÇÉë ®îÉå Éíí ÑäÉêí~ä ÜìëÖêìåÇÉê Ñê™å 
Üáëíçêáëâ íáÇ ãÉÇ Éå ë~ååçäáâ âçééäáåÖ íáää ÇÉí å®êÄÉä®Öå~ ä~åíÉêáÉí Ñê™å 

üê
OMMN

páÇ~ ROQ çÑ UQV



NUMMJí~äÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VUTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ ROR çÑ UQV



^fp kê
NNSO

k~ãåLéä~íë
_êçííÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
cçäâî~åÇêáåÖëíáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâI äÉêâäáåáåÖI Äê®åÇ äÉê~I Ñäáåí~I âî~êíëI Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíë å®êÜÉí Ü~ê Äçéä~íëÉê Ñê™å Äêçåë™äÇÉêJ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉê ë~ãí Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ ìåÇÉêë∏âíëK
p~ãã~åä~Öí ~îÄ~å~ÇÉë NNNS ãO ãÉÇ ã~ëâáåK fåçã óí~å Ñ~ååë 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î âìäíìêä~ÖÉêI Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä 
çÅÜ Éå ÄêìååK aÉí Ñ~ååë ®îÉå ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å Üáëíçêáëâ íáÇ á Ñçêã ~î íî™ 
ëíóÅâÉå íçêéÖêìåÇÉê Ñê™å NTMMJí~äÉíK
fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~å Ñ~ååë íî™ Ü®êÇçãê™ÇÉåK aÉí Ñ~ååë ®îÉå Éíí 
ÑäÉêí~ä ëíçäéÜ™ä ãÉå áåÖ~ ÇáêÉâí~ ÜìëâçåëíêìâíáçåÉê âìåÇÉ ëâ∏åà~ëK sáÇ 
~îÄ~åáåÖ ~î ÇÉí MIOMJMIPM ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Äêìåå 
ãÉÇ î®äÄÉî~ê~Ç êáëÑä®íåáåÖëâçåëíêìâíáçåK

üê
OMMN

páÇ~ ROS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NMQVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMQVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ ROT çÑ UQV



^fp kê
NNSN

k~ãåLéä~íë
_êçííÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ OK
fåÖÉå Ñçêåä®ãåáåÖ ÄÉê∏êÇÉë ~î ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë STTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ ROU çÑ UQV



^fp kê
NNSM

k~ãåLéä~íë
pìê~ Ö~ãä~ âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìãI rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
hóêâ~L â~éÉää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
jÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
jóåíI Ä®êåëíÉåëé®êä~I ÖìäÇÑçäáÉé®êä~I âå~ééå™ä~êI ÑáåÖÉêÄçêÖI Üóëâ~I 
åóÅâÉäI âêáíéáéëÑê~ÖãÉåíI âåáîI éë~äãÄçâëé®êãI âå~éé~êI ÄêçåëÄÉëä~Ö

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí pìê~ Ö~ãä~ âóêâ~ Äê~åå åÉÇ ™ê NVVU çÅÜ ÖêìåÇÉå 
ëâìääÉ áçêÇåáåÖëëí®ää~ë ëçã ÑêáäìÑíëâ~éÉääI ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
^åäÉÇåáåÖÉå íáää Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí ëÉ çã NSMMJí~äëâóêâ~å Ü~ÇÉ 
Éå Ñ∏êÉÖ™åÖ~êÉK råÇÉê NSMMJí~äë âóêâ~åë Öçäî é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê 
ÉÑíÉê Éå ®äÇêÉ âóêâçÄóÖÖå~ÇI ëçã ãÉÇ ãóåíÑóåÇ Ç~íÉê~ë íáää ãÉÇÉäíáÇK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pìê~ NQMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pìê~

pìê~ NQMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pìê~

páÇ~ ROV çÑ UQV



^fp kê
NMSV

k~ãåLéä~íë
dê®ääëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
c®êÇî®Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíîáÇÖåáåÖ ~î Öêìëí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé NK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

háä~ OMUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

páÇ~ RPM çÑ UQV



^fp kê
NQVN

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí päçííëíê®ÇÖ™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
fåÖ~ âìäíìêä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ âçåíêçääÉåK
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí ÇáêÉâí ë∏ÇÉê çã s®ëíÉê™ë OPOWNK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RPN çÑ UQV



^fp kê
NMUV

k~ãåLéä~íë
hçäëî~I üëÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉåI ^åå~ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äíI Äçéä~íëI ëâ™äÖêçé~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~íI îÉåÇÉäíáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉåI â~ãÑê~ÖãÉåíI é®êäçêI åáí~êI éáäëéÉíëI î®îíóåÖÇÉê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÇê~ÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå áåÖ™ê á Éíí ëí∏êêÉ éêçàÉâíI ?j~äã~éêçàÉâíÉí?I Éíí 
ë~ã~êÄÉíÉ ãÉää~å oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rs _ÉêÖëä~ÖÉåI s®ëíã~åä~åÇë 
ä®åë ãìëÉìã çÅÜ pçÅáÉí~ë ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ réë~äáÉåëáëK
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää h∏éáåÖë™ëÉåK 
dê~îÑ®äíÉí ®ê éä~ÅÉê~í é™ Éå ãáåÇêÉ Ü∏àÇêóÖÖ ëçã ä∏éÉê ìåÖÉÑ®ê á ∏ëíJ
î®ëíäáÖ êáâíåáåÖK s®Ö~êÄÉíëçãê™ÇÉí ëâ~ê ∏îÉê ÇÉå óííêÉI ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
Öê~îÑ®äíÉí hçäëî~ NNNWNK qêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê çÅÜ êÉëíÉêå~ ~î óííÉêäáÖ~êÉ Éå 
ëâ~Ç~Ç Öê~î âçã ~íí ìåÇÉêë∏â~ëK aÉä~ê ~î ÑóåÇã~íÉêá~äÉí â~å âåóí~ë íáää 
îÉåÇÉäíáÇK p∏ÇÉê çÅÜ î®ëíÉê çãI ë~ãí ìåÇÉê Öê~îÑ®äíÉí Ü~ê Äçéä~íëêÉëíÉê á 
Ñçêã ~î ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~ê ìåÇÉêë∏âíëK fåÖ~ ë®âê~ âçåëíêìâíáçåÉê á 
Ñçêã ~î Üìë Ü~ê âìåå~í Ñ~ëíëí®ää~ëI ÇÉíí~ íáää ëíçê ÇÉä ÄÉêçÉåÇÉ é™ ~íí 
ÄêÉÇÇÉå é™ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí áåíÉ î~ê ãÉê ®å íáç ãÉíÉêK kçêê çã 
Öê~îÑ®äíÉí ìåÇÉêë∏âíÉë Éå Å~ NM ãO ëíçê âÉê~ãáââçåÅÉåíê~íáçåK aÉåå~ 
î~ê ÄÉä®ÖÉå á â~åíÉå ~î Éå ®äÇêÉ î™íã~êâK s™íã~êâëçÑÑÉê\

üê
OMMN

páÇ~ RPO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäëî~ NNNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NNNWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NNNWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ RPP çÑ UQV



^fp kê
NMVM

k~ãåLéä~íë
hçäëî~I qçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~íI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ ÄÉåI ÉäÇëä~ÖåáåÖëëíÉåI 
âî~êåëíÉåëÑ∏êÉâçãëíI î®îíóåÖÇëÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÇê~ÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå áåÖ™ê á Éíí ëí∏êêÉ éêçàÉâíI ?j~äã~éêçàÉâíÉí?I Éíí 
ë~ã~êÄÉíÉ ãÉää~å oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rs _ÉêÖëä~ÖÉåI s®ëíã~åä~åÇë 
ä®åë ãìëÉìã çÅÜ pçÅáÉí~ë ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ réë~äáÉåëáëK
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí é™ âê∏åÉí ~î Éå ëî~Ö ëäìííåáåÖ ãçí 
eÉÇëíê∏ããÉå á ëóÇî®ëíI ãÉÇ Éå ãçê®åÄìåÇÉå ëâçÖ á ∏ëíÉêK pí∏êëí~ 
ÇÉäÉå ~î rl ®ê ÄÉä®ÖÉí áåçã ÄÉÄóÖÖÇ~ Ñ~ëíáÖÜÉíëíçãíÉêK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI 
Ü®êÇ~êI Ñ∏êî~êáåÖëÖêçé~ê ããK qêçíë Äçéä~íëÉåë ä®ÖÉ é™ ÄÉÄóÖÖÇ~ 
Ñ~ëíáÖÜÉíëíçãíÉê î~ê ä®ãåáåÖ~êå~ Ñ∏êî™å~åëî®êí î®äÄÉî~ê~ÇÉK qçí~äí 
ìåÇÉêë∏âíÉë NOO ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ~î îáäâ~ ÇÉ ÑäÉëí~ â~å âåóí~ë íáää ÇÉå 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉåK aÉä~ê ~î íî™ ä™åÖÜìë ìåÇÉêë∏âíÉëK aÉëë~ î~ê 
éä~ÅÉê~ÇÉ á ∏ëíJî®ëíäáÖ êáâíåáåÖ çÅÜ Ñçêíë®ííÉê ìí~åÑ∏ê 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK f ÇÉí Éå~ ÜìëÉíI Üìë fI ìåÇÉêë∏âíÉë Ñóê~ 
ëíçäéÜ™äëé~ê ë~ãí Éå ÉäÇëí~ÇK cäÉê~ ~î ëíçäéÜ™äÉå áååÉÜ™ää êáâäáÖí ãÉÇ 
âÉê~ãáâK f Éíí ~î ÇÉã ™íÉêÑ~ååë ®îÉå î®îíóåÖÇëÑê~ÖãÉåíK eìëÉí ä∏éíÉ 
∏îÉê ÜÉä~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åë ÄêÉÇÇI Å~ NS ãK aÉí ~åÇê~ ÜìëÉíI Üìë ffI 

üê
OMMN

páÇ~ RPQ çÑ UQV



î~ê éä~ÅÉê~í ÇêóÖí ÑÉã ãÉíÉê åçêÇçëí çã Üìë fK ^î ÇÉíí~ ìåÇÉêë∏âíÉë 
ÉåÇ~ëí íî™ ëíçäéÜ™äëé~êK f ëíçäéÜ™äÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âî~êåëíÉåëÑê~ÖãÉåí 
ë~ãí ÉäÇëä~ÖåáåÖëëíÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäëî~ OSOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ RPR çÑ UQV



^fp kê
NMVN

k~ãåLéä~íë
rääîá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖI ëâ™äÖêçé~êI ÑóåÇéä~íëI ëíÉåëíê®åÖI 
âìäíìêä~ÖÉêI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
jóåí EÜáëíçêáëâ íáÇFI âÉê~ãáâI ã~äëíÉåëä∏é~êÉ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖÉå çãÑ~íí~åÇÉ ÇÉäë áåîÉåíÉêáåÖI ÇÉäë ìééí~Ö~åÇÉ ~î ë∏âëÅÜ~âíK 
kó~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã ëíçê~ ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉíK f ÇÉ 
ëâçÖëÄÉîìñå~ ãçê®åé~êíáÉêå~ Üáíí~ÇÉë Ää~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êI ëíÉåëíê®åÖ~ê 
çÅÜ ê∏àÇ~ óíçêK f ™âÉêã~êâÉå á ãçê®åé~êíáÉêå~ë å®êÜÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêK 
_çéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅâë™ á Éíí ~î ãçê®åé~êíáÉêå~K bå 
ã~äëíÉåëä∏é~êÉ Üáíí~ÇÉë á ™âÉêã~êâÉåK

üê
OMMN

páÇ~ RPS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ UNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ UNWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ UOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ ORTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OTTWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OTUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OTTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OUMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OURWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OTVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OTVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OUOWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OUOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OUNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OUQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OUPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OVSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

h∏éáåÖ OVTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ RPT çÑ UQV



^fp kê
NMNT

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí p®ãëâã~â~êÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäëÅÜ~âí Ñ∏ê äÉÇåáåÖëÖê®îåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI â~ÄÉäëÅÜ~âíÉí ÖáÅâ Ñê®ãëí ÖÉåçã ëí∏êÇ~ 
ä~ÖÉêK bå êÉÅÉåí ëíÉåä®ÖÖåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉä~ê ~î â~ÄÉäëÅÜ~âíÉí é™ Éå 
åáî™ ~î Å~ MIO ã Ñê™å ã~êâåáî™åK píÉå~êå~ î~ê êìåÇ~I Å~ MINJMIO ã á 
Çá~ãÉíÉê çÅÜ ÖäÉëí ä~ÖÇ~K fåÖ~ ∏îêáÖ~ á~âíí~ÖÉäëÉê ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉ ÖàçêÇÉëK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ RPU çÑ UQV



^fp kê
NMNR

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí häáåÖëãÉÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
e∏ÖãÉÇÉäíáÇI kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
hìäíìêä~ÖÉê MIRMJMISM ã íàçÅâ~ EÉà åÉÇ íáää ëíÉêáä åáî™FI ÜìîìÇë~âäáÖÉå 
Öê™ ÑÉí äÉê~ ë~ãí ÖìäÖê™ ë~åÇK qî™ ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë 
î~ê~î Éå ã∏àäáÖÉå íçäâ~ë ëçã Öê®åÇI îáäâÉí áåíÉ ëâìääÉ ëí®ãã~ ãÉÇ ÇÉå 
îÉÇÉêí~Öå~ ÄáäÇÉå ~î ^êÄçÖ~ ëí~Çëéä~åK

Ehî~êíÉêÉí häáåÖëãÉÇÉå Z î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î âî~êíÉêÉí e~êåÉëâã~â~êÉåF

üê
OMMN

páÇ~ RPV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ RQM çÑ UQV



^fp kê
NMPN

k~ãåLéä~íë
s™åÖëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ OQQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ OQTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ RQN çÑ UQV



^fp kê
NOTN

k~ãåLéä~íë
e®ëëä∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ãáëëí®åâí çä~Ö~ áåíê™åÖ á ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ 
ä®ãåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå âçãéäÉííÉê~åÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
_~âÖêìåÇÉå î~ê ~íí i®åëëíóêÉäëÉå ãáëëí®åâíÉ çä~Ö~ áåíê™åÖ á 
Ñçêåä®ãåáåÖ å®ê Éíí ãçÄáäíÉäÉÑçåáÑ∏êÉí~Ö ~îîáâáí ÖÉçÖê~Ñáëâí Ñê™å ÇÉå 
éä~íë ÇÉ ~î ä®åëëíóêÉäëÉå Ääáîáí ~åîáë~ÇÉ Ñ∏ê ã~ëí~åä®ÖÖåáåÖK
råÇÉê ÇÉÅÉãÄÉê OMMN ìíÑ∏êÇÉ s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã  Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ Ç®ê ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖI 
î~êë ∏ëíê~  íêÉÇàÉÇÉä î~ê ëâ~Ç~Ç EûÜäëíê∏ã OMMNFK póÑíÉí ãÉÇ Éå 
âçãéäÉííÉê~åÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí Ñ~ëíëí®ää~ çã ÇÉå ëâ~Ç~ÇÉ 
ä®ãåáåÖÉå Ñê™å Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê Éå Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ ÉääÉê ÉàK lã 
ä®ãåáåÖÉå îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ Éå Ñçêåä®ãåáåÖ ëâìääÉ ÇÉå âçãéäÉííÉê~åÇÉ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ~ëíëí®ää~ çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ ÇÉ ÉîÉåíìÉää~ ëâ~Ççê ëçã 
ìééâçããáí é™ ÖêìåÇ ~î ãçÄáäíÉäÉÑçåã~ëíÉåë ~åä®ÖÖ~åÇÉK
sáÇ ÇÉå âçãéäÉííÉê~åÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ ÇçÅâ áåÖÉå âä~ê 
ÄÉÖê®åëåáåÖ ~î ÇÉå ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖÉå ìêëâáäà~ëK aÉí 
Ñ~ååë áåíÉ ÜÉääÉê å™Öê~ âçåëíêìâíáçåëÇÉí~äàÉêI Äê®åÇ~ ÄÉå ÉääÉê 
Äê~åÇä~ÖÉê ëçã áåÇáâÉê~ÇÉ ~íí ~åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê Éå Öê~îK oÉëìäí~íÉå ~î 
ÇÉå âçãéäÉííÉê~åÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ê Ç®êÑ∏ê ~íí ÇÉå 

üê
OMMN

páÇ~ RQO çÑ UQV



ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖÉå áåíÉ î~ê Éå Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ ìí~å Éå 
~åë~ãäáåÖ ~î å~íìêäáÖí ™ëã~íÉêá~äK aÉí â~å áåíÉ ÄÉä®ÖÖ~ë ~íí ~åä®ÖÖ~åÇÉí 
~î ãçÄáäíÉäÉÑçåã~ëíÉå Ü~ê ëâ~Ç~í å™Öçå ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ Ñ~ëí 
Ñçêåä®ãåáåÖ áåçã Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏ê s®ëíÉê™ë RSPWNI OI P çÅÜ 
s®ëíÉê™ë RSQWPK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë RSPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë RSPWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë RSPWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë RSQWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RQP çÑ UQV



^fp kê
NMNN

k~ãåLéä~íë
kóÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK 
aÉäÉå ~î kóÖ~í~å ìééÖê®îÇ êÉÇ~å NVSPI Ç™ ÇÉå ÑçíçÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK 
fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê áÇÉåíáÑáÉê~ÇÉë îáÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå OMMNK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ RQQ çÑ UQV



^fp kê
NMSS

k~ãåLéä~íë
_~êâëí~I üëÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉåI p^r

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

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

cóåÇ
hÉê~ãáâ EÑ∏êÜáëíçêáëâI ê∏ÇÖçÇëFI äÉêâäáåáåÖI Äê®åÇ äÉê~I ëä~ÖÉå âî~êíë 
çÅÜ Ñäáåí~I éáäëéÉíë ~î Ñäáåí~I à®êåÑ∏êÉã™äI âêáíéáéçêI Ñ∏êÉã™ä ãÉÇ 
âçéé~êäÉÖÉêáåÖI ãóåíI Öä~ëÄáí~êI íÉÖÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãä®ÖÖåáåÖÉå ~î oáâëî®Ö ORM ãÉää~å h∏éáåÖ çÅÜ 
hçäëî~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK råÇÉêë∏âåáåÖ~êå~ ìíÑ∏êÇÉë 
ëçã Éíí ë~ã~êÄÉíëéêçàÉâí ãÉää~å oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉíI rs _ÉêÖëä~ÖÉå 
EÜìîìÇã~åF çÅÜ pçÅáÉí~ë ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ réë~äáÉåëáëI p^rK mêçàÉâíÉí 
ìíÖ∏ê Éå ÇÉä ~î Éí~éé ff á ÇÉí ∏îÉêÖêáé~åÇÉ ?j~äã~éêçàÉâíÉí? ä®åÖë 
oáâëî®Ö ORMK rééÇê~ÖëÖáî~êÉ î~ê s®ÖîÉêâÉíI oÉÖáçå j®ä~êÇ~äÉå çÅÜ 
~åä®ÖÖåáåÖë~êÄÉíÉí Ñ∏ê î®ÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ ë™î®ä Éå ÄêÉÇÇåáåÖ ~î êáâëî®ÖÉå 
ëçã Éå åó Çê~ÖåáåÖ ~î Éå Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäî®ÖI Éå ÄêìâåáåÖëî®Ö ë~ãí åó 
î~ííÉåJ çÅÜ ~îäçééëäÉÇåáåÖK f ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ 
ìíêÉÇåáåÖÉå ÇÉä~ÇÉë Ñçêåä®ãåáåÖÉå Ehçäëî~ ORSWNF ìéé á íî™ äçâ~äÉêI Q 
çÅÜ RK oÉåí ~êâÉçäçÖáëâí Ä∏ê ÇçÅâ äçâ~äÉêå~ ëÉë ëçã ÇÉä~ê ~î Éíí çÅÜ 
ë~ãã~ Äçéä~íëâçãéäÉñK
p∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Eäçâ~ä QF ä™Ö á ™âÉêã~êâ é™ 
ëóÇî®ëíëáÇ~å ~î h∏éáåÖë™ëÉåë ÑçíI î®ëíÉê çã çÅÜ ~ääÇÉäÉë áåíáää Ö™åÖJ çÅÜ 
ÅóâÉäî®ÖÉåK m™ óí~å Ñ~ååë Éíí ÑäÉêëâáâí~í âìäíìêä~ÖÉê ëçã ÄäÉî Öê~Çîáë 
íàçÅâ~êÉ Eìéé íáää MIQ ãÉíÉêF çÅÜ êÉä~íáîí ëÉíí áåíÉåëáî~êÉI î~Ç Ö®ääÉê 
ëâ®êîëíÉåëáåÄä~åÇåáåÖI âçäëí®åâI ëçí çÅÜ ÑóåÇI ãçí çãê™ÇÉíë ÅÉåíê~ä~ 
ÇÉä Ç®ê ÇÉí Ñ~ååë Éå ã~êâ~åí Ñ∏êÜ∏àåáåÖ îáåâÉäê®íí ìí Ñê™å ™ëÉåK aÉí 

üê
OMMN

páÇ~ RQR çÑ UQV



Ñ~ååë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™ çäáâ~ åáî™Éê á âìäíìêä~ÖêÉíI Ää~åÇ ~åå~í Ü®êÇ~êI 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ Öêçé~êK aÉ ∏îêÉ ÇÉä~êå~ ~î ä~ÖêÉí áååÉÜ∏ää å™Öçí ãÉê 
ëâ®êîëíÉå çÅÜ ÑóåÇ ®å ÇÉ ìåÇêÉ ÇÉä~êå~K i~ÖêÉí áååÉÜ∏ää Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
âÉê~ãáâI äÉêâäáåáåÖI Äê®åÇ äÉê~I Äáí~ê ~î ëä~ÖÉå âî~êíë çÅÜ Ñäáåí~ ë~ãí Éå 
Ñ∏êãçÇ~Ç éáäëéÉíë ~î Ñäáåí~K fåÖ~ ÑóåÇ ~î êÉÅÉåí â~ê~âí®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
ä~ÖêÉíK
cäÉê~ ~î ëíçäéÜ™äÉå ÖáÅâ ~íí íçäâ~ ëçã âä~ê~ ÉääÉê ã∏àäáÖ~ ÇÉä~ê ~î 
âçåëíêìâíáçåÉêK f ÇÉí ∏ëíê~ é~êíáÉí ~î çãê™ÇÉí Ñ~ååë Éíí Åáêâ~ åáç ãÉíÉê 
ä™åÖí íêÉëâÉééáÖí ÜìëK f ÜìëÉíë åçêê~ çÅÜ ä®åÖëí~ ëé~åå ä™Ö Éå ãóÅâÉí 
î®äÄóÖÖÇ ÉäÇé~ää ÉääÉê ìÖåëâçåëíêìâíáçåK i®åÖêÉ î®ëíÉêìí Üáíí~ÇÉë Éå 
âçåÅÉåíê~íáçå ~î ëí∏êÜ™ä çÅÜ Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ ëçã ä™Ö ë™ íáää ~íí ÇÉ 
ë~ååçäáâí ëâ~ ëÉë ëçã êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éíí ê∏àåáåÖëê∏ëÉ ìééëä®åÖí âêáåÖ Éå 
Ü®Öå~ÇK aÉí Ñ~ååë ëé™ê ~î óííÉêäáÖ~êÉ ãáåëí íî™ íêÉëâÉééáÖ~ Üìë á ÇÉå 
ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI ÅÉåíê~äí é™ óí~å êÉëéÉâíáîÉ 
î®ëíÉêìíK a~íÉêáåÖ~êå~ á ÇÉåå~ ÇÉä ~î hçäëî~ ORSWN Ü~ãå~ê á Äêçåë™äÇÉê 
çÅÜ ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK
_çéä~íëÉåë åçêê~ ÇÉä Eäçâ~ä RF í~ê îáÇ ìééÉ é™ h∏éáåÖë™ëÉåë âê∏å 
çãÉÇÉäÄ~êí ∏ëíÉê çã î®ÖÉåK råÇÉêë∏âåáåÖëóíçêå~ ëíê®ÅâÉê ëáÖ ÖÉåçã 
íçãíã~êâ á ë∏ÇÉêI îáÇ~êÉ ÖÉåçã Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ÇÉäîáë áÖÉåî®ñí 
™âÉêã~êâ çÅÜ ®äÇêÉ íçãíã~êâ ë~ãí ä®åÖëí á åçêê ëâçÖëã~êâK lãê™ÇÉí 
ìíÖàçêÇÉë ~î Éå êÉä~íáîí éä~å óí~ á ÇÉå ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉåI ëçã ëÉÇ~å 
ëìÅÅÉëëáîí ∏îÉêÖáÅâ á Éå ëî~Ö ëäìííåáåÖ ãçí åçêÇî®ëíK i®åÖëí á ë∏ÇÉê 
ëäìíí~ÇÉ óí~å Äê~åí ãçí ëóÇî®ëíK aÉí Ñ~ååë Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë êáâäáÖí ãÉÇ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ∏îÉê ÜÉä~ ÇÉå ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉåI îáäâÉå Ñê~ãëí™ê ëçã Éå 
ÜìîìÇë~âäáÖ ~âíáîáíÉíëóí~K fåçã ÇÉíí~ Ü∏ÖêÉ é~êíá ™íÉêÑ~ååë 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Ä™ÇÉ Ñê™å Ñ∏êÜáëíçêáëâ çÅÜ Üáëíçêáëâ íáÇK aÉ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î Éíí ∏îÉê NU ãÉíÉê ä™åÖí 
íêÉëâÉééáÖí ÜìëI Éíí ÖêçéÜìëI ëé™ê ÉÑíÉê óííÉêäáÖ~êÉ ãáåëí íî™ ÜìëI 
ëéçê~Çáëâí ÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉêI Éíí ÑäÉêí~ä êÉâí~åÖìä®ê~ Ü®êÇ~ê ë~ãí 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ Öêçé~êK aÉå Üáëíçêáëâ~ íáÇÉå êÉéêÉëÉåíÉê~ÇÉë ~î Éå ÇÉäîáë 
ÄÉî~ê~Ç ëóääëíÉåëÖêìåÇI Éíí âìäíìêä~ÖÉêI Éå â®ää~êÖêçé ë~ãí ëíçê~ Öêçé~ê 
çÅÜ ê®ååçêK qî™ Ü™äî®Ö~ê ãÉÇ çâä~êí ìêëéêìåÖ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ ê~âí ÖÉåçã 
çãê™ÇÉ á êáâíåáåÖ ãçí ™åK cóåÇã~íÉêá~äÉí ìíÖàçêÇÉë Ñê®ãëí ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I à®êå Ñ∏êÉã™äI Äáí~ê ~î ëä~ÖÉå Ñäáåí~ çÅÜ 
âî~êíëI íÉÖÉäI óåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëI âêáíéáéçêI Ñ∏êÉã™ä ãÉÇ âçéé~êäÉÖÉêáåÖI 
ãóåí çÅÜ Äáí~ê ~î Öä~ëK
a~íÉêáåÖ~êå~ á ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î hçäëî~ ORSWN Ü~ê Éå ëéêáÇåáåÖ Ñê™å 
Äêçåë™äÇÉê çÅÜ îáÇ~êÉ áå á ®äÇêÉ à®êå™äÇÉê çÅÜ ∏îÉêÖ™åÖÉå ãçí óåÖêÉ 
à®êå™äÇÉêK a®êÉÑíÉê Ääáê ÇÉí Éíí Üçéé Ñê~ã íáää ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇ çÅÜ 
íáÇÉå Ç®êÉÑíÉêK

páÇ~ RQS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäëî~ ORSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ RQT çÑ UQV



^fp kê
NPNQ

k~ãåLéä~íë
ûåÖë∏ ëäçíí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëäçííL ÜÉêêÉë®íÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î íáääÄóÖÖå~Ç ~î íê~éé~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
fåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

ûåÖë∏ QWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ûåÖë∏

páÇ~ RQU çÑ UQV



^fp kê
NNOP

k~ãåLéä~íë
läëÄÉååáåÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìãI cê~ãíáÇëÜóíí~å

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
eóííJ çÅÜ Ü~ãã~êçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âí Ñ∏ê ÉääÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
lãê™ÇÉå ãÉÇ é™Ñ∏êÇ ëä~ÖÖëíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉ ëî~Ö~ ëäìííåáåÖ~êå~ 
ë∏ÇÉê çã ëà®äî~ ÄóåK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h~êÄÉååáåÖ OTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h~êÄÉååáåÖ

páÇ~ RQV çÑ UQV



^fp kê
NOTP

k~ãåLéä~íë
eçêêëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã 
~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉêä∏îëí~ NMSWN rééë~ä~ rééä~åÇ s®ëíÉêä∏îëí~

s®ëíÉêä∏îëí~ PPSWN rééë~ä~ rééä~åÇ s®ëíÉêä∏îëí~

páÇ~ RRM çÑ UQV



^fp kê
NNST

k~ãåLéä~íë
páäîÉêÖêìî~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dêìîçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éä çÅÜ î~ííÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
båÇ~ëí ëâêçíëíÉåëìééÑóääå~Ç Ñ~ååë á ëÅÜ~âíÉåK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç ONQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ RRN çÑ UQV



^fp kê
NOSM

k~ãåLéä~íë
s~ë~é~êâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê âçåëÉêíÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê áåÖÉí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íI ë~ååçäáâí áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RRO çÑ UQV



^fp kê
NNNO

k~ãåLéä~íë
jçêÖÉåÇ~äI p∏êëí~ÑçêëI bêáâëÄÉêÖI s®ëíà®Çê~ ãÑä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
e®êÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®Ö~êÄÉíÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ëçã ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ îáÇ Éíí ~åí~ä 
íê~Ñáâéä~íëÉê EjçêÖÉåÇ~äI p∏êëí~ÑçêëI bêáâëÄÉêÖI s®ëíà®Çê~F çÅÜ îáÇ íî™ 
ê~ëíéä~íëÉê EpîÉÇîáI o™ÄóFK j~êâ~êÄÉíÉå~ îáÇ îáëë~ é~êíáÉê ∏îÉêî~â~ÇÉë 
~åíáåÖÉå îáÇ çêÇáå~êáÉ ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉ ÉääÉê áåå~å ÇÉíë~ãã~K qî™ ~î 
äçâ~äÉêå~I p∏êëí~Ñçêë çÅÜ pîÉÇîáI âìåÇÉ ~îÑ∏ê~ë ëçã ∏îÉêî~âåáåÖëçÄàÉâí 
ÉÑíÉêëçã áåÖÉå çê∏êÇ ã~êâ ÄÉê∏êÇÉëK sáÇ Ñóê~ ~î äçâ~äÉêå~ EbêáâëÄÉêÖI 
pîÉÇîáI s®ëíà®Çê~I o™ÄóF é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK 
båÇ~ëí îáÇ jçêÖÉåÇ~ä ÄÉê∏êÇÉë Éå Ñçêåä®ãåáåÖ Ejìåâíçêé URSWNF á 
Ñçêã ~î Éå Ü®êÇK

üê
OMMN

páÇ~ RRP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

jìåâíçêé URSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

páÇ~ RRQ çÑ UQV



^fp kê
NOTM

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí iáîá~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêâóä~ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÉå íáÇ é™Ñ∏êÇ~ Öêìëä~ÖÉê Ñê™å 
ÄóÖÖå~íáçåK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RRR çÑ UQV



^fp kê
NOSV

k~ãåLéä~íë
£ëíê~ e~ãåÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
aÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí äáÖÖÉê ìí~åÑ∏ê s®ëíÉê™ë OPOWN EÇÉí ãÉÇÉäíáÇ~ 
s®ëíÉê™ëFI ãÉå Ç™ ã~å ÖÉåçã ëíìÇáÉê ~î Üáëíçêáëâ~ â~êíçê âìåå~í 
é™îáë~ ~íí ÇÉí Ü~ê Ñìååáíë Éå éáê ë~ãí ëà∏ÄçÇ~ê é™ éä~íëÉå ìåÇÉê NTMMJ
í~äÉí ~åë™Öë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää å∏Çî®åÇáÖK
cóê~ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë ãÉÇ ã~ëâáå åÉÇ íáää j®ä~êÉåë î~ííÉåóí~K fåÖ~ 
âçåëíêìâíáçåÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á å™Öçí ~î ëÅÜ~âíÉåK p~ãíäáÖ~ áååÉÜ∏ää 
Ñóääå~Çëã~ëëçê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ëéê®åÖëíÉåI ëã™ëíÉåI íÉÖÉäâêçëë çÅÜ ÖêìëK f 
ëÅÜ~âí P é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ N ã Çàìé Éíí íê®Ñäáëä~ÖÉê ëçã â~å ìíÖ∏ê~ êÉëíÉê 
Éå íáÇáÖ~êÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉÑ~ëK j∏àäáÖÜÉíÉå Ñáååë ~íí NTMMJí~äÉíë ã~êâåáî™ é™ 
ÖêìåÇ ~î ã~êâë®ííåáåÖ~ê áÇ~Ö ÄÉÑáååÉê ëáÖ ìåÇÉê Ç~ÖÉåë î~ííÉååáî™K

üê
OMMN

páÇ~ RRS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë PSUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RRT çÑ UQV



^fp kê
NOSQ

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí oáãÑêçëíÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
aÉ ìåÇÉêë∏âí~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î Ñóê~ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éíí ëíçäéÜ™äK 
^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ëåáíí~ÇÉë çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK e®êÇ~êå~ î~ê ãÉää~å 
MIUJNIP ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ áåíáää MIPR ã Çàìé~K f ÑäÉê~ ~î Ü®êÇ~êå~ Ñ~ååë 
ëâ®êîáÖ ëíÉåK píçäéÜ™äÉí î~ê MIT ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ Å~ MIN ã ÇàìéíK fåÖÉå 
~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ áååÉÜ∏ää å™Öê~ ÑóåÇK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë â~ê~âí®ê çÅÜ 
ÇÉëë Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ íáää ÇÉå â®åÇ~ Äçéä~íëÉå s®ëíÉê™ë VTSWN EÇ~íÉê~Ç íáää 
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê çÅÜ îÉåÇÉäíáÇF Ö∏ê ~íí ÇÉëë~ íçäâ~ë ëçã ~íí Ü~ 
áåÖ™íí á ë~ãã~ Äçéä~íëçãê™ÇÉK s®ëíÉê™ë VTSWN íóÅâë ~ääíë™ Ü~ ëíê®Åâí ëáÖ 
óííÉêäáÖ~êÉ ORJPM ã ∏ëíÉêìí ®å î~Ç ëçã íáÇáÖ~êÉ î~ê â®åíK

üê
OMMN

páÇ~ RRU çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VTSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RRV çÑ UQV



^fp kê
NOSR

k~ãåLéä~íë
e®ëëä∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉ ~î ∏îåáåÖëÄ~å~ ë~ãí â∏êëäáåÖ~ ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK
fåçã çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉå çî~å ã~êâ ëóåäáÖ Ñçêåä®ãåáåÖK f î®ëí 
çÅÜ åçêÇ∏ëí ìíéÉâ~ÇÉë å™Öê~ çãê™ÇÉå Ç®ê ä®åëãìëÉÉí êÉâçããÉåÇÉê~ê 
óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉêK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RSM çÑ UQV



^fp kê
NOSS

k~ãåLéä~íë
£êëáåÖÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åëäìíåáåÖ ~î î~ííÉåÑ∏êë∏êàåáåÖ íáää âçããìåÉåë 
ÜìîìÇî~ííÉåäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
fåçã ÇÉå Öáîå~ ëíê®Åâ~å Ñ∏ê î~ííÉåäÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉë áåíÉ å™Öçå ~î 
Äçéä~íëÉêå~K _çéä~íëÉêå~ë ëóÇäáÖ~ Öê®åë ®ê ë~ååçäáâí ÄÉä®ÖÉå åçêê çã 
äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉíë ëíê®ÅâåáåÖK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NQMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç NQQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

páÇ~ RSN çÑ UQV



^fp kê
NOST

k~ãåLéä~íë
kçêÇ~åÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå Ü®êÇ á ëÅÜ~âíÉíë 
åçêÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäK aÉíí~ íçäâ~ÇÉ ëçã Éå î®ëíäáÖ ÇÉä ~î Äçéä~íëÉå s®ëíÉê™ë 
VUTWNI ëçã Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉë ~î rs _ÉêÖëä~ÖÉå ìåÇÉê OMMNK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VUTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RSO çÑ UQV



^fp kê
NOTO

k~ãåLéä~íë
dáääÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ
Äê®åí ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉêí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ OK
f ÇÉå ëóÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí EÅ~ RM ã ∏ëíÉê çã 
ëóÇ∏ëíê~ Ü∏êåÉí ~î dáääÄÉêÖ~ NWPVF é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ âçäI ëçíI 
Éåëí~â~ Äê®åÇ~ ÄÉåK hìäíìêä~ÖêÉí áåÇáâÉê~ê ~íí Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë 
Ü~ê Ñìååáíë é™ éä~íëÉåI ãÉå ~îë~âå~ÇÉå ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~ê íóÇÉê é™ ~íí ÇÉí 
®ê Éíí ìíâ~åíëçãê™ÇÉK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáííáåÖÉ OVRWN rééë~ä~ rééä~åÇ sáííáåÖÉ

páÇ~ RSP çÑ UQV



^fp kê
NMUT

k~ãåLéä~íë
hçäëî~I qçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gÉååó eçäã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
oçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
hÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉåI Ñäáåí~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~îÄ~å~ÇÉë Å~ PRMM âî~Çê~íãÉíÉêK fåçã óí~å 
™íÉêÑ~ååë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äI Ü®êÇ~êI ëí∏êÜ™ä çÅÜ 
åÉÇÖê®îåáåÖ~ê áåçã Éíí êÉä~íáîí ÄÉÖê®åë~í çãê™ÇÉK NUO ëí ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ìåÇÉêë∏âíÉëI î~ê~î QP ìíÖáÅâK _çéä~íëçãê™ÇÉí ÄÉÖê®åë~ÇÉë á åçêê ~î Éå 
Ü®Öå~Ç ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Éíí íàìÖçí~ä ëíçäéÜ™äI á î®ëíÉê çÅÜ ë∏ÇÉê ~îíçÖ 
~åä®ÖÖåáåÖëí®íÜÉíÉåK båÇ~ëí á ∏ëíÉê Ñçêíë~ííÉ Äçéä~íëÉå á ìåÇÉê î®Ö ORMK 
fåçã Äçéä~íëçãê™ÇÉí Ñ~ååë ãáåëí íî™ Üìë Eá Ñçêã ~î ëíçäéÜ™äFK råÇÉê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ç~íÉê~ÇÉë Éå ~î Ü®êÇ~êå~ íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI 
îáäâÉí ®îÉå ëí®ããÉê ∏îÉêêÉåë ãÉÇ ÇÉí ∏îêáÖ~ ÑóåÇã~íÉêá~äÉíK f î®åí~å é™ 
óííÉêäáÖ~êÉ Ç~íÉêáåÖ~ê ëÉê ã~íÉêá~äÉí êÉä~íáîí ÜçãçÖÉåí ìíI áåÖ~ ëâáÑí~åÇÉ 
íáÇëéÉêáçÇÉê âìåÇÉ ëâ∏åà~ëK 
hÉê~ãáâÉå ®ê ~î Éå î~êÇ~ÖäáÖ íóé ìí~å çêåÉêáåÖ~êK

üê
OMMN

páÇ~ RSQ çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäëî~ ORTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ RSR çÑ UQV



^fp kê
NMPT

k~ãåLéä~íë
aáåÖíìå~I s®åÇäÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíîáÇÖåáåÖ ~î ÄÉêÖí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé NK
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëóåäáÖ~ çî~å ã~êâ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ SMTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ SMRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p®Äó

páÇ~ RSS çÑ UQV



^fp kê
NMTM

k~ãåLéä~íë
qìääëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
eóííä®ãåáåÖI Äêìåå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ é™ ëä~ÖÖ ∏îÉê Éå ëí∏êêÉ óí~ çÅÜ Éå âåìííáãê~Ç 
Äêìåå é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

háä~ VPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ OPTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

páÇ~ RST çÑ UQV



^fp kê
NMTN

k~ãåLéä~íë
kçêë~Öê~îÑ®äíÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äíI ëâ™äÖêçé~ê\

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î é~êâÉêáåÖëéä~íëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK
^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê áåÖÉí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íI ë~ååçäáâí áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NPNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ RSU çÑ UQV



^fp kê
NNSU

k~ãåLéä~íë
dêìîÖ~í~åI píçê~ qçêÖÉíI o™ÇÜìëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™Ñ∏êÇ~ ä~ÖÉê ~î ë~åÇI ~ÑíÉêI çÅÜ ëä~ÖÖ 
é™ Éå âçêí ëíê®Åâ~I ~åå~êë çãê∏êÇ~ ä~ÖÉê ÉÑíÉê äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ~êK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ RSV çÑ UQV



^fp kê
NNSV

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí o™Çã~ååÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
^î Ää~åâÉííÉå Ñê~ãÖ™ê áåÖÉí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ RTM çÑ UQV



^fp kê
NNMU

k~ãåLéä~íë
_~êâ~ê∏I dçí∏I h~åáâI iìåÇÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖI ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êä®ÖÖåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 
çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
h~ÄÉäå ÇêçÖë ÖÉåçã Éíí Ñçêåä®ãåáåÖëêáâí çãê™ÇÉI ãÉÇ ä®ãåáåÖ~ê 
Ñê®ãëí Ñê™å ÄêçåëJ çÅÜ ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêK 
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á â~ÄÉäëíê®ÅâåáåÖÉåK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ëJ_~êâ~ê∏ UWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ëJ_~êâ~ê∏

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ëJ_~êâ~ê∏

páÇ~ RTN çÑ UQV



^fp kê
NNNM

k~ãåLéä~íë
dê∏ãëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
cóåÇë~ãäáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ~î ë®ÇÉëíçêâ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK
f å®êçãê™ÇÉí Ñáååë Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñê™å óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉêI Äêçåë™äÇÉê çÅÜ 
à®êå™äÇÉêK eçë ã~êâ®Ö~êÉå Ñáååë Éå ëíçê ë~ãäáåÖ ÑóåÇ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Ää~ 
âå~ÅâëíÉå~êI ÉÖÖÇÉä ~î Éå ëíêáÇëóñ~I Éå ëâ~ÑíÜ™äëóñ~I ~îëä~Ö ~î Ñäáåí~ 
ë~ãí Äáí~ê ~î äÉêâ®êäK
fåÖÉå Ñ~ëí Ñçêåä®ãåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

páÇ~ RTO çÑ UQV



^fp kê
NMUQ

k~ãåLéä~íë
hçäëî~I üëÄóI jóê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
cçäâî~åÇêáåÖëíáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
hÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉåI ~Öê~ÑÑâå~éé~êI ÑáÄìä~I Çê®âíå™äI 
Ü~êíëí®íåáåÖëêáåÖ~êI ëäáéëíÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÇê~ÖåáåÖ ~î î®Ö ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå áåÖ™ê á Éíí ëí∏êêÉ éêçàÉâíI ?j~äã~éêçàÉâíÉí?I Éíí 
ë~ã~êÄÉíÉ ãÉää~å oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí rs _ÉêÖëä~ÖÉåI s®ëíã~åä~åÇë 
ä®åë ãìëÉìã çÅÜ pçÅáÉí~ë ^êÅÜ~ÉçäçÖáÅ~ réë~äáÉåëáëK
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí ÇÉäë é™ åçêÇ∏ëíëáÇ~å çÅÜ ÇÉä âê∏åÉí 
~î Éíí ÄÉî~ê~í é~êíá ~î h∏éáåÖë™ëÉåK råÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ íî™ 
ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI hçäëî~ NMRWN C NQOWNK
aÉ ëíÉåé~ÅâåáåÖ~ê ëçã ìåÇÉêë∏âíÉë áåçã hçäëî~ NMRWN îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ 
å~íìêÄáäÇåáåÖ~êK fåÖ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê ìåÇÉêë∏âíÉëK
fåçã hçäëî~ NQOWN ìåÇÉêë∏âíÉë ™íí~ Öê~î~êX íî™ Ü∏Ö~êI Éå ëíÉåë®ííåáåÖ 
ë~ãí ÑÉã çã~êâÉê~ÇÉ Öê~î~êK cóê~ ~î ÇÉ ÑÉã çã~êâÉê~ÇÉ Öê~î~êå~ 
ìíÖàçêÇÉë ~î ìêåÉÖê~î~ê ÉääÉê ìêåÉÄÉåÖêçé~ê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î Éå ~î Ü∏Ö~êå~K lã ÇÉ î~ê ëÉâìåÇ®êÖê~î~ê ëçã 
Öê®îíë åÉÇ á Ü∏ÖÉå ÉääÉê çã ÇÉ í®ÅâíÉë ~î Öê~îÜ∏ÖÉå ÖáÅâ áåíÉ ~íí ìíä®ë~ 
ëíê~íáÖê~ÑáëâíK qêÉ ~î Öê~î~êå~ Ü~ê ÑóåÇÇ~íÉê~íë íáää Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇK f 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë óííÉêäáÖ~êÉ íî™ Öê~î~êK aÉëë~ î~ê 
éä~ÅÉê~ÇÉ ãÉää~å î®Ö~êÄÉíëçãê™ÇÉí çÅÜ Éå Öêìëí®âíK a™ Éíí ÄÉî~ê~åÇÉ 

üê
OMMN

páÇ~ RTP çÑ UQV



~î ÇÉëë~ Öê~î~ê ~åë™Öë çä®ãéäáÖí ìåÇÉêë∏âíÉë ®îÉå ÇÉëë~ é™ ìééÇê~Ö ~î 
ä®åëëíóêÉäëÉåK
dê~îÑ®äíÉí ìí∏â~í ãçí sI îáäâÉí Ö∏ê ~íí hçäëî~ NQOWN EíáÇáÖ~êÉ ÄÉÇ∏ãÇ 
ëçã ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖF Ü~ê ìíÖ™íí çÅÜ åì áåÖ™ê á Öê~îÑ®äíÉí 
hçäëî~ NMRWN ëçã Éå ~î íêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê á Éå Öê~îÖêìééK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäëî~ NMRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

hçäëî~ NQOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ RTQ çÑ UQV



^fp kê
NMNP

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí e~ííã~â~êÉåI i~ÖÖ~êÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâI Öä~ëI ÄêóåÉI áëä®ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
pí®ääîáë çê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉêK

üê
OMMN

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ RTR çÑ UQV



^fp kê
NMUN

k~ãåLéä~íë
s®ëíã~åä~åÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
pâ~ÇÉáåîÉåíÉêáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
qçêéI ÜìëÖêìåÇI ëâ™äÖêçé~êI Öê~îI Öê~îÑ®äíI ÑóåÇéä~íëI ÄóíçãíL 
Ö™êÇëíçãíI Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖI ãáäëíçäéÉI ëíÉåëíê®åÖI 
~îê®ííåáåÖëéä~íëI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI ÑçêåÄçêÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öê®îåáåÖ Ñ∏ê çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ëâ~ÇÉáåîÉåíÉêáåÖK
råÇÉê NVVV çÅÜ OMMM Öê®îÇÉë ëÅÜ~âí Ñ∏ê åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä 
ÖÉåçã s®ëíã~åä~åÇë ä®åI Ñê™å ä®åëÖê®åëÉå á î®ëí E£êÉÄêç ä®åF íáää 
ä®åëÖê®åëÉå á ∏ëí Erééë~ä~ ä®åFK pí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ëíê®Åâ~å Öê®îÇÉë áåå~å 
ë~ãê™Ç ëâÉíí ãÉÇ ä®åëëíóêÉäëÉåK bÑíÉê ÄÉëäìí ~î ä®åëëíóêÉäëÉå ÖàçêÇÉë 
Ç®êÑ∏ê Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î ëâ~ÇÉáåîÉåíÉêáåÖ á Ñ®äíI Ñ∏ê ~íí ëÉ 
çã Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âçããáí íáää ëâ~Ç~ îáÇ â~ÄÉäåÉÇÖê®îåáåÖÉåK OT 
çãê™ÇÉå ãÉÇ ë~ãã~åä~Öí RO Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåîÉåíÉê~ÇÉëK
sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ëâ~Ç~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êI Ñ∏êìíçã ÇÉ 
ëçã êÉÇ~å ëâ~Ç~íë îáÇ íáÇáÖ~êÉ î®ÖÄóÖÖÉå çÅÜ ÇáâåáåÖ Ep®Äó OOWNF

_à∏êëâçÖ NNWN EëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖF ®ê ë~ååçäáâí Éíí 
çÇäáåÖëê∏ëÉK
iáääÜ®ê~Ç OWN EÖê~îFK f çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå ëíÉåëíê®åÖ~êK

üê
OMMN

páÇ~ RTS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå QPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

s®ëíÉê™ë QNQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë QOUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë QPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë QQOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë RRRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë RRSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë RRUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë RRVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë RTOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë RUSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë UPSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

_à∏êëâçÖ NNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êëâçÖ

aáåÖíìå~ VSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ NMUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ NMVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ NNMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ NOMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ NONWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ NOOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ NPNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ NSSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ PVRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ QSMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ RPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ RRPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ RRSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

fêëí~ TWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ UWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ NQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ NRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

páÇ~ RTT çÑ UQV



fêëí~ NSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ PSRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ PSVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ PTUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

hçäÄ®Åâ NNUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ NRPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

iáääÜ®ê~Ç OWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ iáääÜ®ê~Ç

iáääÜ®ê~Ç PPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ iáääÜ®ê~Ç

jìåâíçêé SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

jìåâíçêé PPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

jìåâíçêé PTMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

s®ëíÉê™ë SMUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë SQNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

p®Äó NOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p®Äó

p®Äó OOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p®Äó

p®Äó PMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p®Äó

p®Äó PNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p®Äó

p®Äó UNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

p®Äó NNPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p®Äó

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå QMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

páÇ~ RTU çÑ UQV



^fp kê
NNNN

k~ãåLéä~íë
j∏âäáåí~ mê®ëíÖ™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ bÖÉÄ®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
pâ~ÇÉáåîÉåíÉêáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
jÉëçäáíáâìã

cóåÇ
^îëä~Ö EéçêÑóêFI âå~ÅâëíÉå Eë~åÇëíÉåF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Éå â~ÄÉä Öê®îíë åÉÇ ìí~å ~íí ä®åëëíóêÉäëÉå 
ãÉÇÇÉä~íë ìíÑ∏êÇÉë Éå ëâ~ÇÉáåîÉåíÉêáåÖK
fåîÉåíÉêáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ÖÉåçã êÉåëåáåÖ ~î ã~ëëçê é™ ëáÇ~å çã 
â~ÄÉäëÅÜ~âíÉí çÅÜ ÖÉåçã Ü~åÇÖê®îÇ~ éêçîÖêçé~ê ìíãÉÇ ÇÉå Çê~Öå~ 
â~ÄÉäåë ëíê®ÅâåáåÖK
m™ Éå éä~íë é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ~îëä~Ö ~î éçêÑóê çÅÜ Éå âå~ÅâëíÉå á ë~åÇëíÉå 
á ã~ëëçê Ñê™å â~ÄÉäëÅÜ~âíÉíK aÉí ÄÉâê®Ñí~ê ~íí éä~íëÉå ®ê Éå 
ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëK

üê
OMMN

páÇ~ RTV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

j∏âäáåí~ NSUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ j∏âäáåí~

páÇ~ RUM çÑ UQV



^fp kê
NMQM

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí aê~Öäáå~åI iáåíêìãã~åI s®ëíÉê™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI ê∏àåáåÖëê∏ëÉI ëâ®êîëíÉåëÑ∏êÉâçãëíI ÑóåÇéä~íëI Öê~îI 
ëíÉåëíê®åÖI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
cäáåí~îëä~ÖI ã~äëíÉåëä∏é~êÉ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á íî™ ëíÉÖI Ç®ê ãçãÉåíÉå â~êíJ çÅÜ ~êâáîëíìÇáÉI 
Ñ®äíáåîÉåíÉêáåÖ çÅÜ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖ áåÖáÅâK sáÇ áåîÉåíÉêáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ÑäÉê~ ä®ãåáåÖ~ê á ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë Ü∏Öä®åí~ ÇÉä~êK i®ãåáåÖ~êå~ 
ìíÖàçêÇÉë ~î ëâ®êîëíÉåëÜ∏Ö~ê çÅÜ ëíÉåëíê®åÖ~êK sáÇ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á ™âÉêã~êâÉå á çãê™ÇÉíë ëóÇî®ëíê~ Ü∏êåK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå íáääî~ê~íçÖë ®îÉå íî™ ä∏ëÑóåÇ EÑäáåí~îëä~Ö çÅÜ 
ã~äëíÉåëä∏é~êÉFK

üê
OMMN\

páÇ~ RUN çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ SOSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ SOTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMVT s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ SOVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ SOUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ NVMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMVU s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ SPMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ QUOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ QUOWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ QUNWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ QUNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMVV s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NNMM s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NOOM s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RUO çÑ UQV



^fp kê
NNTM

k~ãåLéä~íë
qê~åÄ®êÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
g®êå™äÇÉê\

cóåÇ
hÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I äÉêâäáåáåÖI Ñäáåí~I ÖàìíÑçêãëÑê~ÖãÉåí\ Äê®åÇ ÄÉåI 
çÄê®åí ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã 
~î çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Éåëí~â~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á íçãíÉåë ∏ëíê~ ÇÉäK 
sáÇ Öê®î~åÇÉ ~î éêçîêìíçê á âìäíìêä~ÖêÉå ÖàçêÇÉë ÑóåÇ ~î âÉê~ãáâI 
Äê®åÇ äÉê~LäÉêâäáåáåÖI Ñäáåí~ çÅÜ ã∏àäáÖí ÖàìíÑçêãëÑê~ÖãÉåíK pí®ääîáë 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ™êÇÉêëé™ê ìåÇÉê âìäíìêä~ÖêÉåK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ î~ê 
∏îÉêä~Öê~ÇÉ ~î âìäíìêä~ÖêÉåK i~ÖêÉå íçäâ~ë ëçã Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
çÇäáåÖëä~ÖÉêK ^î ÑóåÇã®åÖÇÉå ~íí Ç∏ã~I ëçã ®ê Ü∏Ö Ñ∏ê ~íí Ñ∏êÉâçãã~ 
á Éíí çÇäáåÖëä~ÖÉêI â~å ã∏àäáÖÉå çÇäáåÖÉå êÉÇ~å ìåÇÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ íáÇ Ü~ 
ëí∏êí Éíí ~âíáîáíÉíëçãê™ÇÉ é™ éä~íëÉåK

üê
OMMO

páÇ~ RUP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë ONWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RUQ çÑ UQV



^fp kê
NMNO

k~ãåLéä~íë
kóíçêÖÉí ÇÉä ~î kóÖ~í~åI ^Üä∏ÑëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê äÉÇåáåÖëÄóíÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
m™ NIN ã Çàìé âìåÇÉ Éå íê®Äêçä®ÖÖåáåÖ ÇçâìãÉåíÉê~ëK i®åÖÇ Å~ P ãI 
ÄêÉÇÇ Å~ NIU ãK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ RUR çÑ UQV



^fp kê
NMMR

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí p®ãëâã~â~êÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâI â~âÉäI ë~åÇëíÉåëÄêóåÉ E\FI âçéé~êÑ∏êÉã™äI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î Äçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
_ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇ Üáíí~ÇÉëK h~âäÉí Ç~íÉê~ë 
íáää NSMMJí~äK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ RUS çÑ UQV



^fp kê
NMMS

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí dáâíêáåÖÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK f ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Üáíí~ÇÉë çãê∏êÇ~ é™Ñ∏êÇ~ 
~îÑ~ääëä~ÖÉê íáääë~ãã~åë ãÉÇ ã~íàçêÇK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ RUT çÑ UQV



^fp kê
NNTN

k~ãåLéä~íë
pâÉêáâÉëÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
sáâáåÖ~íáÇ

cóåÇ
_ê®åÇ~ ÄÉåI âÉê~ãáâI ãÉí~ääÑóåÇ EÇÉä~ê ~î íî™\ ëé®ååÄìÅâäçêF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÉÑíÉêìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î Éå ëâ~Ç~Ç Öê~î Eé™íê®ÑÑ~Ç îáÇ 
Éå íáÇáÖ~êÉ ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääF ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
dê~îÉå î~ê êìåÇ çÅÜ Å~ PIO ñ PIM ã ëíçêK aÉå ÄÉëíçÇ ~î Éå Éåëâáâí~Ç 
ëíÉåé~ÅâåáåÖ ~î ëíÉå~ê á î~êáÉê~åÇÉ ëíçêäÉâI Ñê®ãëí MIPJMIS ã ëíçê~K 
dê~îÖ∏ãã~ ãÉÇ Äê®åÇ~ ÄÉåI âÉê~ãáâ çÅÜ ãÉí~ääÑóåÇ á Ñçêã ~î ÇÉä~ê 
~î íî™\ ëé®ååÄìÅâäçêK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NNMN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ RUU çÑ UQV



^fp kê
NMQV

k~ãåLéä~íë
eìÄÄçI g®Çê~I j~äã~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
qçêéI Ü™äî®ÖI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ~î Ö™åÖJ çÅÜ ÅóâÉäÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î ~íí Ñçêåä®ãåáåÖëÄáäÇÉå á ÇÉåå~ ÇÉä ~î 
s®ëíÉê™ë îáë~ê é™ Éíí áåíÉåëáîí ä~åÇëâ~éëìíåóííà~åÇÉ Ñê™å ëíÉå™äÇÉê íáää 
Üáëíçêáëâ íáÇK ríêÉÇåáåÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë áåçã Éíí Å~ OM MMM ãO ëíçêí 
çãê™ÇÉK bå ÇÉä ~î ÇÉå ëíê®Åâ~ ëçã ëâìääÉ ìíêÉÇ~ë Ü~ÇÉ ÇçÅâ ëÅÜ~âí~íë 
Äçêí ~î ãáëëí~Ö íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉê Ü∏ëíÉåK 

fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK

üê
OMMO

páÇ~ RUV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë UMVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë UNMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

eìÄÄç NSOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ eìÄÄç

páÇ~ RVM çÑ UQV



^fp kê
NNOT

k~ãåLéä~íë
píçê~ bâÉÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êä®ÖÖåáåÖ ~î àçêÇâ~ÄÉä çÅÜ ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î 
íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oóííÉêåÉ ONWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ oóííÉêåÉ

páÇ~ RVN çÑ UQV



^fp kê
NNOR

k~ãåLéä~íë
lÇÉåëîá éê®ëíÖ™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK

^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê áåíÉ å™Öçí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ lÇÉåëîá

páÇ~ RVO çÑ UQV



^fp kê
NNNR

k~ãåLéä~íë
píçê~ oçÅâäìåÇ~I lÇÉåëîáI e~ÖÄóI dêáåÇ~ ãÑä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`Üêáëíáå~ pîÉåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
e®êÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäåÉÇä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK

^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê áåíÉ å™Öçí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íK båäáÖí ã~êâÉêáåÖ 
é™ ÄáÑçÖ~Ç â~êí~ é™íê®ÑÑ~ÇÉëí Éå Ü®êÇ K

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ OTQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ RVP çÑ UQV



^fp kê
NNNQ

k~ãåLéä~íë
pìåÇëÄ~Åâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
_ê®åÇ äÉê~I íÉÖÉäÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄêçÄóÖÖÉ çÅÜ îáÇÜ®åÖ~åÇÉ âçêêáÖÉêáåÖ ~î î®Ö 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
fåçã ÇÉå Ü∏Öëí ÄÉä®Öå~ E∏îÉê SM ã∏ÜFI î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âìäíìêä~ÖÉêK hìäíìêä~ÖêÉí î~ê 
ÄÉä®ÖÉí ÇáêÉâí ìåÇÉê ÇÉí MINJMIO ã íàçÅâ~ ã~íàçêÇëä~ÖêÉíK i~ÖêÉí ÄÉëíçÇ 
~î Öê™JÄêìå ë~åÇÄä~åÇ~Ç ëáäí çÅÜ áååÉÜ∏ää êÉä~íáîí ãóÅâÉí âçäK c∏êìíçã 
ëã™ êìåÇéä∏àÇ~ Äáí~ê ~î Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ ëã™ íÉÖÉäÑê~ÖãÉåí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåÖ~ ÑóåÇK m™ âê∏åÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éå âçâÖêçéëäáâå~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖK 
^åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê Å~ NIR ñ NIR ã ëíçê çÅÜ MIO ã Çàìé çÅÜ î~ê ÑóääÇ ~î 
ë∏åÇÉêëéê®åÖÇ ëíÉåI âçä çÅÜ ëçíK aÉí ëíçê~ áåëä~ÖÉí ~î ãóää~ á ÑóääåáåÖÉå 
ë~ãí Éå à®êåëéáâ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ~åä®ÖÖåáåÖÉåë ÄçííÉå íóÇÉê é™ ~íí 
~åä®ÖÖåáåÖÉå áåíÉ ®ê Ñ∏êÜáëíçêáëâK ^åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê éä~ÅÉê~Ç é™ 
âìäíìêä~ÖêÉí çÅÜ ®ê ë™äÉÇÉë óåÖêÉ ®å ÇÉíí~K

üê
OMMO

páÇ~ RVQ çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

j∏âäáåí~ OMVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ j∏âäáåí~

páÇ~ RVR çÑ UQV



^fp kê
NNNP

k~ãåLéä~íë
q∏êìåÇ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ë~ãí Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë á çãÉÇÉäÄ~ê å®êÜÉí íáää ëíÉåë®ííåáåÖ~êå~ 
jìåâíçêé TOWN C OI ãÉå ÇÉëë~ é™îÉêâ~ÇÉë Éà ~î ÄóÖÖå~íáçåÉåK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

jìåâíçêé TOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

jìåâíçêé TOWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

páÇ~ RVS çÑ UQV



^fp kê
NMUM

k~ãåLéä~íë
píê∏ãëÜçäãë ëäçíí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
cçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
päçííL ÜÉêêÉë®íÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâI Öä~ëI âêáíéáéëÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éå éä~åÉê~Ç ìíëí®ääåáåÖ çÅÜ Éå ÉîÉåíìÉää 
êÉâçåëíêìâíáçå ~î íê®ÇÖ™êÇë~åä®ÖÖåáåÖÉå îáÇ píê∏ãëÜçäãë ëäçíí ìíÑ∏êÇÉë 
Éå íê®ÇÖ™êÇë~êâÉçäçÖáëâ ìåÇÉêë∏âåáåÖI áåçã ÇÉí çãê™ÇÉ Ç®ê 
â∏âëíê®ÇÖ™êÇÉå äÉÖ~í ëÉÇ~å NRMMJí~äÉí Ñê~ã íáää ãáííÉå ~î NVMMJí~äÉíK
qê®ÇÖ™êÇë~åä®ÖÖåáåÖÉå Ñáååë ÇçâìãÉåíÉê~Ç á ëâêáÑíäáÖ~ â®ääçê çÅÜ 
â~êíçê Ñê™å çäáâ~ íáÇÉêK póÑíÉí ãÉÇ ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê 
~íí ÄÉâê®Ñí~ â∏âëíê®ÇÖ™êÇÉåë Ñçêã Ñê™å Ä~êçÅâÉåI ìíáÑê™å ÄÉÑáåíäáÖ~ 
êáíåáåÖ~ê çÅÜ â~êíçêK fåçã ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëâìääÉ ã~å ®îÉå ë∏â~ 
ÉîÉåíìÉää~ ëé™ê ~î ®äÇêÉ íê®ÇÖ™êÇ~êK eìîìÇÑê™ÖÉëí®ääåáåÖÉå î~ê á îáäâÉå 
ìíëíê®ÅâåáåÖ qÉëëáå ÇÉå ®äÇêÉë ÖÉåÉê~äéä~å Ñê™å NSMMJí~äÉí ÖÉåçãÑ∏êÇÉëI 
ë~ãí Üìê ÇÉå ®äÇêÉ s~ë~íê®ÇÖ™êÇÉå î~ê ìíÑçêã~ÇK ^åÇê~ 
Ñê™ÖÉëí®ääåáåÖ~ê î~ê Üìê íê®ÇÖ™êÇëÖ™åÖ~êå~ î~ê ìééÄóÖÖÇ~I Üìê 
Ç~ããÉåë âçåëíêìâíáçå ë™Ö ìí çÅÜ î~ê ÇÉå Ü~ÇÉ ëáíí íáääJ çÅÜ Ñê™åÑä∏ÇÉK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ãáåëí íî™ ÖÉåÉê~íáçåÉê 
íê®ÇÖ™êÇ~êK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ÄÉëíçÇ ~î íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î ë∏åÇÉêéä∏àÇ~ 
íê®ÇÖ™êÇëÖ™åÖ~êI éä~åíÉêáåÖëÖêçé~ê Ñ∏ê íê®ÇI ëíÉåÑóääÇ~ Çê®åÉêáåÖëÇáâÉå 
ë~ãí Éå ÉîÉåíìÉää Ç~ãã~åä®ÖÖåáåÖK eìîìÇÇÉäÉå ~î ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ëé™êÉå 
ëí®ããÉê î®ä ∏îÉêêÉåë ãÉÇ Ä~êçÅâíê®ÇÖ™êÇÉå ëçã Ñáååë é™ â~êíçê Ñê™å 

üê
OMMO

páÇ~ RVT çÑ UQV



ãáííÉå ~î NTMMJí~äÉí çÅÜ Ñê~ã™íK sáëë~ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ü∏ê ÇçÅâ íáää 
Éå ®äÇêÉ Ñ~ëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ OPMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ RVU çÑ UQV



^fp kê
NMTV

k~ãåLéä~íë
píê∏ãëÜçäã

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`Üêáëíáå~ pîÉåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ™íÉêëí®ääåáåÖ ~î ëâ~Ç~Ç Ñçêåä®ãåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
cçêåä®ãåáåÖÉå Ü~ÇÉ áåíÉ í~Öáí ëâ~Ç~ ~î ÇÉí çíáää™íå~ áåÖêÉééÉíK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ OOTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ RVV çÑ UQV



^fp kê
NMTU

k~ãåLéä~íë
cê∏ë™âÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
píÉåëíê®åÖI Öê~îI íÉêê~ëëÉêáåÖI ®äÇêÉ î®ÖI ÜìëÖêìåÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h®êêÄç NMTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç NMTWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç NMTWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç NMTWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç NMTWR s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç NUVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç ONMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

h®êêÄç OVMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

páÇ~ SMM çÑ UQV



^fp kê
NMTT

k~ãåLéä~íë
dìííëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
g®êå™äÇÉê\

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäåÉÇä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ á Ñçêã ~î OR ëí PJR ã ä™åÖ~ ëÅÜ~âí Ñ∏ê ~íí 
âçåëí~íÉê~ çã Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëâìääÉ ÄÉê∏ê~ëK aÉí ÉåÇ~ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
î~ê Éíí îáëëí âìäíìêé™îÉêâ~í ã~íÉêá~ä áååÉÜ™ää~åÇÉ âçä çÅÜ Äê®åÇ äÉê~ 
ìåÇÉê éäçÖä~ÖêÉíI ãÉå áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ SMN çÑ UQV



^fp kê
NMTQ

k~ãåLéä~íë
páäîÉêÖêìî~åI háä~I gìåÖÑêìÄçI p∏êÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_ÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI ÑóåÇéä~íëI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~íI kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
cóåÇã~íÉêá~ä ~î ÜìëÜ™ääëâ~ê~âí®êI

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î ÑÉã äçâ~äÉê 
ìíãÉÇ î®Öëíê®ÅâåáåÖÉåK
aÉëë ìíÖàçêÇÉë ~î íî™ Äçéä~íëÉê Eã∏àäáÖÉå Ñê™å ëíÉå™äÇÉêFI Éå Äçéä~íë çÅÜ 
Éå ã∏àäáÖ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖI Éå ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëí çÅÜ ëäìíäáÖÉå Éå 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖK råÇÉêë∏âåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí Éå ~î 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~  â~êíÉê~ÇÉë çÅÜ ~íí ÇÉå ~åÇê~ âìåÇÉ ÄÉä®ÖÖ~ë 
ÖÉåçã Éå Ñê~ÖãÉåí~êáëâ ÖêìåÇ çÅÜ ÖÉåçã ÑóåÇã~íÉêá~ä ~î 
ÜìëÜ™ääëâ~ê~âí®êK _™Ç~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~êå~ âìåÇÉ Öêçîí Ç~íÉê~ë íáää 
NUMMJNVMMJí~äÉåK ^î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ çÅÜ ëä~ÖÖÑ∏êÉâçãëíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ëé™êK

üê
OMMO

páÇ~ SMO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

háä~ VRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NVRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NVSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ NVTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

háä~ OMNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

páÇ~ SMP çÑ UQV



^fp kê
NMTP

k~ãåLéä~íë
_çêÖîáâI hìåÖëÖ™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
päçííL ÜÉêêÉë®íÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
_ÉåI âÉê~ãáâ ENSMMJí~ä çÅÜ ëÉå~êÉF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î îáää~ÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
aÉí ÄÉê∏êÇ~ çãê™ÇÉí Ü~ê ~î ä®åëëíóêÉäëÉå Ñ∏êÉëä~Öáíë ~íí áåÖ™ á 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí íáääÜ∏ê~åÇÉ hìåÖëÖ™êÇÉå EhìåÖëJ_~êâ~ê∏ NWNFI 
çÅÜ é™ éä~íëÉå Ñáååë ëóåäáÖ~ ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Éå ÜìëíÉêê~ëë Ç®ê ÇÉí 
hìåÖäáÖ~ _ÉêáÇ~êÜìëÉí ëçã áåÖáÅâ á pí~ääÖ™êÇÉå Ñê™å NSMMJí~äÉí Ü~ê äÉÖ~íK

råÇÉêë∏âåáåÖÉå éä~åÉê~ÇÉë á íî™ ëíÉÖI ÇÉåå~ ~åã®ä~å Ö®ääÉê ÉåÇ~ëí ëíÉÖ 
NK píÉÖ N ëóÑí~ÇÉ íáää ~íí äçâ~äáëÉê~ ÉîÉåíìÉää~ ä®ãåáåÖ~ê ìí∏îÉê ÇÉ êÉÇ~å 
â®åÇ~ ë~ãí ~íí ÄÉÇ∏ã~ ÄÉî~ê~åÇÉÖê~ÇÉå çÅÜ ìíÄêÉÇåáåÖÉå ~î ÇÉ 
ÄÉÑáåíäáÖ~K sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë NQ ëÅÜ~âíK i®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí é™ ÜìëíÉêê~ëëÉåK i®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î ÇÉä~ê ~î 
ÖêìåÇÉå íáää ÇÉå åçêê~ î®ÖÖÉå ~î _ÉêáÇ~êÜìëÉíK f íî™ ~î ëÅÜ~âíÉå ëçã 
Öê®îÇÉë é™ íÉêê~ëëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå ëçíáÖ~ ~îÑ~ääëä~ÖÉê ãÉÇ ÄÉå çÅÜ 
âÉê~ãáâK

üê
OMMO

páÇ~ SMQ çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìåÖëJ_~êâ~ê∏ OWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hìåÖëJ_~êâ~ê∏

páÇ~ SMR çÑ UQV



^fp kê
NMPR

k~ãåLéä~íë
aáåÖíìå~I o™Äó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`Üêáëíáå~ pîÉåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
píÉåëíê®åÖI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êä®åÖåáåÖ çÅÜ ÄêÉÇÇåáåÖ ~î é™Ñ~êí íáää bNU ìíÑ∏êÇÉë 
Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK 
bå íáÇáÖ~êÉ Éà êÉÖáëíêÉê~Ç ëíÉåë®ííåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåÖÉí ∏îêáÖí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ RRUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ SSMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ SMS çÑ UQV



^fp kê
NNMS

k~ãåLéä~íë
gçÜ~ååáëÄÉêÖë ÑäóÖéä~íë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
qçêéI ÑóåÇéä~íëI Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK

^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê áåíÉ å™Öçí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VMNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VMNWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë PQOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SMT çÑ UQV



^fp kê
NMNQ

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí üäÇÉêã~ååÉåI _çâíêóÅâ~êÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉìíÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~ ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK

fåí~âí~ âìäíìêä~ÖÉê é™ Å~ P ã é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ SMU çÑ UQV



^fp kê
NMQO

k~ãåLéä~íë
e®ëëä∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âí~êÄÉíÉå Ñ∏ê àçêÇâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääI á å®êÜÉíÉå ~î s®ëíÉê™ë RSPWNI OI PK
h~ÄÉäëÅÜ~âíÉí ä™Ö á ™ëÉåë î®ëíëäìííåáåÖ ìéé ãçí ÇÉëë âê∏å íáää éä~íëÉå Ñ∏ê 
Éå ãçÄáäíÉäÉÑçåã~ëíK fåÖÉí ~î ~åíáâî~êáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë RSPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë RSPWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë RSPWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SMV çÑ UQV



^fp kê
NMPS

k~ãåLéä~íë
£ëíà®Çê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äíI ÑóåÇéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
sáâáåÖ~íáÇ

cóåÇ
páäîÉêÜ®åÖÉI ÄêçåëÄÉëä~ÖI ÄêçåëâÉÇà~I êÉã®åÇÉÄÉëä~Ö á ÄêçåëI 
Äêçåëâå~éé~êI Öä~ëé®êäçêI ÄÉåé®êäçêI åáí~êI å™ä~êI ÄÉä~Ö á à®êåI âÉê~ãáâI 
Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î â~Ää~ê çÅÜ ìééÑ∏ê~åÇÉ ~î åó 
íê~åëÑçêã~íçê ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
aÉí ~êâÉçäçÖáëâ~ ~êÄÉíÉí Ü~ê ìíÑ∏êíë á íêÉ çãÖ™åÖ~ê ÉÑíÉê íî™ ëÉé~ê~í~ 
ÄÉëäìí Ñê™å i®åëëíóêÉäëÉåK aÉí áåäÉÇ~åÇÉ ~êÄÉíÉí Eiëí Çåê QPNJVUQPJMOF 
ê∏êÇÉ ã~êâáåÖêÉéé áåçã ÇÉí áåëí®åÖëä~ÇÉ ëí~íáçåëçãê™ÇÉí Ç®ê ÇÉäë ÇÉí 
åó~ íê~åëÑçêã~íçêÜìëÉí ëâìääÉ ìééÑ∏ê~ëI ÇÉäë ëâìääÉ Éíí â~ÄÉäëÅÜ~âí Çê~ë 
Ñê™å ÇÉåå~ íáää Éíí êÉÇ~å ÄÉÑáåíäáÖí â~ÄÉäëÅÜ~âí Å~ U ãÉíÉê åçêÇî®ëí 
Ç®êçãK aÉí ~åÇê~ ®êÉåÇÉí ÄÉê∏êÇÉ ã~êâáåÖêÉéé ìí~åÑ∏ê 
íê~åëÑçêã~íçêçãê™ÇÉí Eiëí ÄÉëäìí ÇåêWQPNJNNVVNJMOF ãÉÇ 
åÉÇä®ÖÖåáåÖ~ê ~î åó~ â~Ää~êI Ñê~ãÑ∏ê~ääí á êÉÇ~å ÄÉÑáåíäáÖ~ â~ÄÉäëÅÜ~âíK 
k®ê ÇÉí ~êâÉçäçÖáëâ~ ~êÄÉíÉí áåäÉÇÇÉë Ü~ÇÉ êÉÇ~å Éíí çãê™ÇÉ áååÉ é™ 
ëí~íáçåëçãê™ÇÉí ëÅÜ~âí~íë ~îK sáÇ ëÅÜ~âí~êÄÉíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáâäáÖí ãÉÇ 
ëä~ÖÖ çÅÜ âçäÑä®Åâ~ê î~êé™ ~êâÉçäçÖÉê íáääâ~ää~ÇÉëK sáÇ Ñê~ãêÉåëåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ âÉê~ãáâ Ñê™å Éå ëâ~Ç~Ç Äê~åÇÖê~îK 
£ééå~åÇÉí ~î ÇÉí ~åÇê~ ëÅÜ~âíÉí âçåíêçääÉê~ÇÉë ~î Éå ~êâÉçäçÖK aÉå 
Äê~åÇÖê~î ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉå åçêÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí 
ìåÇÉêë∏âíÉëI íêçíë ~íí ÇÉå áåíÉ í~Öáíë Ñê~ã á ëáå ÜÉäÜÉíK aÉíí~ ~åë™Öë 
ãçíáîÉê~í ãÉÇ í~åâÉ é™ ~íí ÇÉå Ñê~ãí~Öå~ ÇÉäÉå ~î Äê~åÇä~ÖêÉí ëâìääÉ 

üê
OMMO

páÇ~ SNM çÑ UQV



âçãã~ ~íí ëâ~Ç~ë îáÇ ÇÉí Ñçêíë~íí~ â~ÄÉä~êÄÉíÉíK
f î®ëíÉêI Ñê~ãÑ∏ê ëí~íáçåëçãê™ÇÉí ∏ééå~ÇÉë çãâêáåÖ QM ãO ëíçêí 
çãê™ÇÉK f ëíçêí ëÉíí ÜÉä~ óí~å âçêë~ÇÉë ~î åÉÇÖê®îÇ~ â~Ää~êK båÇ~ëí 
ãáåÇêÉ Ñä®Åâ~ê ~î çê∏êÇ ã~êâ ™íÉêëíçÇK aÉ ÇÉä~ê ~î â~ÄÉäëÅÜ~âíÉí Ñê™å 
OMMN E^äëíê∏ã ã~åìëF ëçã Ñóääíë áÖÉå ™íÉê∏ééå~ÇÉë Ñ∏ê ~íí ä®ÖÖ~ åÉê 
óííÉêäáÖÖ~êÉ â~Ää~êK a™ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã îáÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ 
âçåíêçääÉå Ñê™å OMMN îáë~ÇÉ ëáÖ î~ê~ êÉëíÉê ~î Öê~î~êI áëí®ääÉí Ñ∏ê ëçã 
ã~å Ç™ íçäâ~ÇÉ ÇÉã Ü®êÇ~êI î~äÇÉ îá ~íí ìééê®íí~ çÅÜ ÇçâìãÉåíÉê~ Éå 
ä™åÖéêçÑáä á ÇÉí ™íÉê∏ééå~ÇÉ ëÅÜ~âíÉíK
bå óí~ åçêê çã ëí~íáçåÉå ∏ééå~ÇÉë Ñ∏ê ~íí ë~ãã~åÑçÖ~ åó~ çÅÜ Ö~ãä~ 
â~Ää~êK j™äë®ííåáåÖÉå î~ê ~íí Ü®ê Ñ∏êë∏â~ Ö™ êìåí ÉîÉåíìÉää~ Öê~î~ê 
îáäâÉí áåíÉ äóÅâ~ÇÉë Ç™ ÇÉä~ê ~î íî™ ëí∏êêÉ ëíÉåë®ííåáåÖ~ê E^VI ^NMF 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉå Ñ∏êëí~ î~ê ÇÉäîáë ë∏åÇÉêÖê®îÇ ~î Éå ®äÇêÉ â~ÄÉä çÅÜ 
Ñçêíë~ííÉ ÇÉëëìíçã áåå~åÑ∏ê ëí~íáçåëçãê™ÇÉíK bÑíÉê ë~ãê™Ç ãÉÇ 
i®åëëíóêÉäëÉå çÅÜ éä~íëäÉÇ~êÉå é™ j®ä~êÉåÉêÖá ÄÉëäìí~ÇÉë ÇÉí ~íí Éå 
ÄÉêÖâ~ÄÉä ëâìääÉ ä®ÖÖ~ë ∏îÉê ÇÉ Ñê~ãí~Öå~ ëíÉåë~ãäáåÖ~êå~K fåå~å 
∏îÉêí®ÅâåáåÖÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ÇÉ Ñê~ãí~Öå~ ÇÉä~êå~ ~î Öê~î~êå~ 
ÖÉåçã éä~åêáíåáåÖ á ëâ~ä~ NWOM ë~ãí ÑçíçÖê~ÑÉêáåÖK eÉä~ óí~å í®ÅâíÉë 
ãÉÇ ÑáÄÉêÇìâ çÅÜ ë~åÇ î~êé™ â~ÄÉäíêìãã~å ä~ÇÉë ∏îÉê ÇÉíí~K päìíäáÖÉå 
™íÉêÑóääÇÉë çãê™ÇÉí ãÉÇ ÇÉ Äçêíí~Öå~ Ñóääã~ëëçêå~K

oÉëìäí~í
cê™å ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ü~ê NR ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ NMU ÑóåÇéçëíÉê 
êÉÖáëíêÉê~íëK NN ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖ∏êë ~î Öê~î~ê ÉääÉê ÇÉä~ê ~î Öê~î~ê 
çÅÜ êÉëíÉê~åÇÉ ~î Äçéä~íë~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™äK 
qáää Ñ∏äà~åÇÉ êÉÇçîáëåáåÖ ~î êÉëìäí~íÉå Ü~ê ÉåÇ~ëí Éå ëå~ÄÄ 
Ä~ëêÉÖáëíêÉêáåÖ ~î ÑóåÇã~íÉêá~äÉí Öàçêíë ë™ îáëë~ Ñ∏ê®åÇêáåÖ~ê çÅÜ 
çãíçäâåáåÖ~ê âçããÉê íêçäáÖíîáë ~íí ëâÉK c∏êìíçã ~íí ÇçâìãÉåíÉê~ çÅÜ 
ìåÇÉêë∏â~ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á ã∏àäáÖ~ëíÉ ã™å 
ÖàçêÇ~ ã~êâáåÖêÉéé á çãê™ÇÉíK
NN ~î ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖ∏êë ~î Öê~î~ê ÉääÉê ÇÉä~ê ~î 
Öê~î~êK p~ãíäáÖ~ ®ê ãÉê ÉääÉê ãáåÇêÉ ëâ~Ç~ÇÉ ~î ëÉåíáÇ~ ã~êâáåÖêÉééI 
Ñê~ãÑ∏ê~ääí á Ñçêã ~î åÉÇÖê®îÇ~ â~Ää~êK cäÉê~ ~î Öê~î~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ç™ 
®äÇêÉ â~ÄÉäëÅÜ~âí í∏ãÇÉë çÅÜ éêçÑáäî®ÖÖ~ê êÉåë~ÇÉë ìééK cóê~ ~î ÇÉã 
Ü~ê ìåÇÉêë∏âíë ÜÉäí E^äI ^Q çÅÜ ^RF ÉääÉê ÇÉäîáë E^OFK qêÉ ~î Öê~î~êå~ 
Ü~ê ÇÉäîáë í~Öáíë Ñê~ã á éä~åI ÇçâìãÉåíÉê~íë çÅÜ ëÉÇ~å í®Åâíë ãÉÇ 
ÑáÄÉêÇìâ çÅÜ ë~åÇ E^PI ^V çÅÜ ^NMFK cóê~ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ü~ê ÉåÇ~ëí 
ÇçâìãÉåíÉê~íë á ®äÇêÉ â~ÄÉäëÅÜ~âí E^SI ^TI ^U çÅÜ ^ääFK
aÉ óííêÉ âçåëíêìâíáçåÉêå~ îÉêâ~ê íáää ëíçê ÇÉä ìíÖ∏ê~ë ~î ëíÉåë®ííåáåÖ~ê á 
î~êáÉê~åÇÉ ëíçêäÉâ~êK båÇ~ëí á Éíí ~î Ñ~ääÉå â~å ã~å ë®âÉêí ë®Ö~ å™Öçí 
çã ÑçêãÉå é™ ëíÉåë®ííåáåÖÉåW ^V ëçã ®ê êìåÇK aÉå áåíáääáÖÖ~åÇÉ ^NM 
â~å ã∏àäáÖÉå î~ê~ êÉâí~åÖìä®ê ÉääÉê âî~Çê~íáëâ îáäâÉí ëâìääÉ âìåå~ 
áåÇáâÉê~ ~íí Öê~îÑ®äíÉí ìíåóííà~íë áå á ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î îáâáåÖ~íáÇK 
dê~îëâáÅâÉí ìíÖ∏êë ìíÉëäìí~åÇÉ ~î Äê~åÇä~ÖÉêK råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ê 
íóÇäáÖí ~íí Öê~î~êå~ äáÖÖÉê ãóÅâÉí í®íí éä~ÅÉê~ÇÉ çÅÜ á å™Öçí Ñ~ää ®ê ÇÉí 
ã∏àäáÖí ~íí Éå Öê~î ∏îÉêä~Öê~ê Éå ~åå~åK dê~î~êå~ ìí~åÑ∏ê 
ëí~íáçåëçãê™ÇÉí Ñ∏êÉÑ~ääÉê Ä®ííêÉ ÄÉî~ê~ÇÉ ®å ÇÉ áåå~åÑ∏êK aÉíí~ â~å 
ÉîÉåíìÉääí Ñ∏êâä~ê~ë ãÉÇ ~íí óí~å ìí~åÑ∏ê áåíÉ à®ãå~íë íáää é™ ë~ãã~ ë®íí 
ëçã óí~å áåå~åÑ∏êK
hçåÅÉåíêÉê~í íáää Éíí ãáåÇêÉ çãê™ÇÉ á ÇÉå î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î 

páÇ~ SNN çÑ UQV



ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ Ü®êÇ~ê çÅÜ Éíí ëíçäéÜ™äK qî™ ~î 
Ü®êÇ~êå~ î~ê âäìîå~ ~î Éíí ®äÇêÉ â~ÄÉäëÅÜ~âí ëçã ä∏éÉê á ìåÖÉÑ®ê 
∏ëíî®ëíäáÖ êáâíåáåÖ Ñê™å íê®åë Ñ∏ êã~íçêëí~íáçåÉå çÅÜ îáÇ~êÉ ìí ∏îÉê 
î®ÖÉåK
bå ∏îÉêëáâíäáÖ Ä~ëêÉÖáëíêÉêáåÖ Ü~ê Öàçêíë ~î ÑóåÇã~íÉêá~äÉí Ç®ê NMU 
ÑóåÇéçëíÉê Ü~ê êÉÖáëíêÉê~íëK aÉå ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î ÑóåÇã~íÉêá~äÉí âçããÉê 
Ñê™å ÇÉ íî™ Öê~î~êå~ ^ä çÅÜ ^OK båëí~â~ ÑóåÇI Ñê®ãëí á Ñçêã ~î Äê®åÇ~ 
ÄÉå çÅÜ âÉê~ãáâI Ü~ê ®îÉå í~Öáíë íáääî~ê~ Ñê™å ÑäÉê~ ~î ÇÉ ~åÇê~ Öê~î~êå~K

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ SVN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ PRNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ SNO çÑ UQV



^fp kê
NMPP

k~ãåLéä~íë
cìääÉê∏I qçêíìå~ p∏êÄóI häçÅâîêÉí~êå~ ãÑä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_óíçãíLÖ™êÇëíçãíI ëâ™äÖêçé~êI Öê~îI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI ÑóåÇéä~íëI Öê~îÑ®äíI 
∏ÇÉâóêâçÖ™êÇI âìäíìêä~ÖÉêI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
_ê®åí ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ìééÇÉä~Ç á ëàì çäáâ~ çÄàÉâíI ãÉÇ ìåÇÉêçÄàÉâíK 
fåçã çÄàÉâí O_ Ñ~ååë á ÇÉä~ê ~î ëÅÜ~âíÉí çê∏êÇ~ ä~ÖÉê çÅÜ á ÇÉëë~ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Éåëí~â~ Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ Éå âçäJ çÅÜ 
ëçíâçåÅÉåíê~íáçåK
fåçã çÄàÉâí S^ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î íî™ ëíóÅâÉå Ü®êÇ~êI 
îáäâ~ Ñ~ååë é™ Éíí áåÄ∏êÇÉë ~îëí™åÇ ~î Å~ NM ãK e®êÇ~êå~ î~ê Å~ N ã 
ÄêÉÇ~ çÅÜ áåíáää MIR ã Çàìé~K cóääåáåÖÉå î~ê âê~ÑíáÖí âçäJ çÅÜ 
ëçíÄÉã®åÖÇ çÅÜ ÇÉí Ñ~ååë êáâäáÖí ãÉÇ ëâ®êîáÖ ëíÉåK fåÖ~ ∏îêáÖ~ 
ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉíK
fåçã çÄàÉâí T_ Üáíí~ÇÉë Éå Ü®êÇK e®êÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ Éíí Çàìé ~î MIP 
ãK _êÉÇÇÉå î~ê MIR ã çÅÜ ÇàìéÉí î~ê MIP ãK ^åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê 
ëâ™äÑçêã~ÇK cóääåáåÖÉå î~ê âçäJ çÅÜ ëçíÄÉã®åÖÇ çÅÜ á ÑóääåáåÖÉå Ñ~ååë 
Éåëí~â~ ëâ®êîáÖ~ ëíÉå~êK fåÖ~ ∏îêáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Üáíí~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉíK

üê
OMMO

páÇ~ SNP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ëJ_~êâ~ê∏ RNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ëJ_~êâ~ê∏

qçêíìå~ PUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

qçêíìå~ USWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

qçêíìå~ NUQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

aáåÖíìå~ NMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

e~ê~âÉê TOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ e~ê~âÉê

oóííÉêåÉ NWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ oóííÉêåÉ

_à∏êâëí~ QQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

_à∏êâëí~ NPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

_à∏êâëí~ QUNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

_à∏êâëí~ QUQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

_à∏êâëí~ QURWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

_à∏êâëí~ OMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

qçêíìå~ PMSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

qçêíìå~ PMRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

qçêíìå~ PMRWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

_à∏êâëí~ RNVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

oçãÑ~êíìå~ NPRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ oçãÑ~êíìå~

páÇ~ SNQ çÑ UQV



^fp kê
NMPO

k~ãåLéä~íë
aáåÖíìå~I s~ääÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI ëíÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê Éäå®í ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë ~î ~êÄÉíëÑ∏êÉí~ÖÉíK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ NMPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ PVNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ SNR çÑ UQV



^fp kê
NMOV

k~ãåLéä~íë
bêáâëäìåÇë áåÇìëíêáçãê™ÇÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ûäÇêÉ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
_ê®åÇ~ ÄÉå Eíî™ Ñê~ÖãÉåíFI hÉê~ãáâ EíêÉ Ñê~ÖãÉåí ~î ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêëíóéF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë áåçã íêÉ âî~êíÉêK
fåçã âî~êíÉêÉí hê~åÑ∏ê~êÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ~åÇê~ 
ëíêìâíìêÉêK
fåçã âî~êíÉêÉí hìÖÖÜàìäÉí O çÅÜ P é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ~åä®ÖÖåáåÖ á Éíí ~î 
ëÅÜ~âíÉåK ^åä®ÖÖåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î Éå êìåÇ ã∏êâÑ®êÖåáåÖI Å~ MIOM ã á 
Çá~ãÉíÉêK f ~åä®ÖÖåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë íî™ Ñê~ÖãÉåí Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ íêÉ 
Ñê~ÖãÉåí ã~Öê~Ç Äê®åÇ äÉê~ ëçã íêçäáÖíîáë ®ê êÉëíÉê ~î âÉê~ãáâ ~î ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêëíóéK ^åä®ÖÖåáåÖÉå â~å ìíÖ∏ê~ êÉëíÉêå~ ~î Éå Öê~îK f ÇÉ ∏îêáÖ~ 
ëÅÜ~âíÉå Üáíí~ÇÉë áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ëíêìâíìêÉêK
fåçã âî~êíÉêÉí hìÖÖëí™åÖÉå QI S çÅÜ V é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ÉääÉê ~åÇê~ ëíêìâíìêÉêK

üê
OMMO

páÇ~ SNS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ SORWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SNT çÑ UQV



^fp kê
NMVT

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí eìäÇI h∏éáåÖë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î âçåíêçää ~î h∏éáåÖë ãìëÉìãë ÖêìåÇ éÖ~ ~î 
ë®ííåáåÖ~êI ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
qî™ éêçîÖêçé~ê Öê®îÇÉë áåíáää ãìëÉáÄóÖÖå~ÇÉåë î®ÖÖK _óÖÖå~ÇÉå ®ê 
ìééÑ∏êÇ é™ NTSMJí~äÉíI ÉîÉåíìÉääí é™ ÖêìåÇÉå íáää Éå NSMMJí~äëÄóÖÖå~Ç á 
íÉÖÉä ëçã ëâ~ Ü~ äÉÖ~í é™ éä~íëÉåK f ÇÉí åçêê~ ëÅÜ~âíÉí Ñ~ååë áåÖÉå 
êìëíÄ®ÇÇ ìåÇÉê ëíÉåÖêìåÇÉå íáää ÜìëÉíK píÉåÖêìåÇÉå ä™Ö ÇáêÉâí é™ ëíÉêáä 
äÉê~ é™ NIQ ã ÇàìéK aÉí Ü~ê íáÇáÖ~êÉ Ñìååáíë ìíÄóÖÖå~ÇÉê é™ ÜìëÉí áåçã 
ÇÉíí~ çãê™ÇÉI îáäâ~ êÉîë é™ NVSMJ ÉääÉê NVTMJí~äÉíK båÇ~ëí Ñóääå~ÇëJ çÅÜ 
êáîåáåÖëã~ëëçê Ñê™å ÇÉíí~ áåÖêÉéé é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉíK
f ÇÉí ë∏Çê~ ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ ®äÇêÉ ã~êâåáî™Éê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î íî™ 
åáî™Éê ëíÉåä®ÖÖåáåÖ~ê EêìåÇ~Ç å~íìêëíÉå MINJMIO ã ëíçê~F é™ Å~ MIP ã 
êÉëéÉâíáîÉ MIR ã ÇàìéK m™ NIR ã Çàìé é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Äê~åÇä~ÖÉê ãÉÇ 
áåëä~Ö ~î Äê®åí íÉÖÉäK aÉíí~ â~å ê∏ê~ ëçã çã ã~êâåáî™å Ñ∏ê ÇÉå 
íÉÖÉäÄóÖÖå~Ç ëçã ëâ~ Ü~ äÉÖ~í é™ éä~íëÉå Ñ∏êÉ Ç~ÖÉåë ÄóÖÖå~ÇK råÇÉê 
ãìëÉáÄóÖÖå~ÇÉåë ëíÉåÖêìåÇ é™ NIV ã Çàìé Ñ~ååë Éå êìëíÄ®ÇÇ ÄÉë™ÉåÇÉ 
~î Éíí ä~ÖÉê Éâéä~åâçê îáä~åÇÉ ÇáêÉâí é™ ÇÉå ëíÉêáä~ äÉê~åK

üê
OMMO

páÇ~ SNU çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NQUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ SNV çÑ UQV



^fp kê
NMOT

k~ãåLéä~íë
_à∏êâëí~I fÖÉäëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ bÖÉÄ®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

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

cóåÇ
hÉê~ãáâ Eâêìë ~î ëíÉåÖçÇëFI äÉêâäáåáåÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖÉå ëâÉÇÇÉ ÖÉåçã ÇÉäë â~êíëíìÇáÉêI ÇÉäë ë∏âëÅÜ~âíK
h~êíëíìÇáÉêå~ îáë~ÇÉ ~íí ÇÉä~ê ~î ÇÉå ®äÇêÉ ÄóíçãíÉå ä™Ö áåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíI ∏îêáÖ ã~êâ Ü~ÇÉ åóííà~íë ëçã ™âÉê çÅÜ Ü~ÖÉK sáÇ 
ë∏âëÅÜ~âíÉå áåîáÇ áãéÉÇáãÉåíÉå Ñ~ååë ÇÉí êÉëíÉê ÉÑíÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
~âíáîáíÉí ãÉÇ ÑóåÇ ~î Éå ~åä®ÖÖåáåÖI âÉê~ãáâI äÉêâäáåáåÖI Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ 
âçäK bíí íìåí ëâáâí  ãÉÇ âçä çÅÜ Äê®åÇ äÉê~ Ñ~ååë ìåÇÉê ã~íàçêÇÉåK rééÉ 
é™ áãéÉÇáãÉåíÉí Ñ~ååë ëé™ê ~î ÇÉå Üáëíçêáëâ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉå ãÉÇ Ää~ Éå 
ëãÉÇà~ éä~ÅÉê~Ç ãáíí é™ áãéÉÇáãÉåíÉíK

üê
OMMO

páÇ~ SOM çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_à∏êâëí~ RNNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

_à∏êâëí~ RNOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

páÇ~ SON çÑ UQV



^fp kê
NMOS

k~ãåLéä~íë
vííÉêÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pâ™äÖêçé~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäåÉÇä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáâ âçåíêçääK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí  áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

_à∏êâëí~ PRVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

_à∏êâëí~ PRVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ _à∏êâëí~

páÇ~ SOO çÑ UQV



^fp kê
NMOR

k~ãåLéä~íë
s®ëíÉê™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK
^î Ää~åâÉííÉå Ñê~ãÖ™ê áåÖÉí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SOP çÑ UQV



^fp kê
NMNU

k~ãåLéä~íë
píê∏ãëå®ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçÜ~å ^åìåÇI hêáëíáå~ gçåëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
cçêëâåáåÖëìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
hóêâ~L â~éÉää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
jÉÇÉäíáÇI lÇ~íÉê~í

cóåÇ
péáâI ãìêÄêìâI ÄÉå Eã®ååáëâ~F

_ÉëâêáîåáåÖ
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã ìíÑ∏êÇÉ íáääë~ãã~åë ãÉÇ 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí Éå ÑçêëâåáåÖëÖê®îåáåÖ ìåÇÉê íêÉ Ç~Ö~ê ~î Éå 
ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâä®ãåáåÖI ÇÉí ëâ eÉäÖÉ pîÉåë â~éÉää ë∏ÇÉê çã ^êÄçÖ~K 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå áåÖ™ê á Éíí ëí∏êêÉ éêçàÉâí âêáåÖ ^êÄçÖ~ë ®äÇëí~ 
âóêâçíçéçÖê~Ñá çÅÜ ìêÄ~åáëÉêáåÖ

sáÇ íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ ~î éä~íëÉå E™ê NUVOF Üáíí~ÇÉë Öê~î~ê áåå~åÑ∏ê 
î®ÖÖ~êå~K aÉå åì ÖÉåçãÑ∏êÇ~ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ëóÑí~ÇÉ íáää ~íí Ñ™ Éå 
å®êã~êÉ Ç~íÉêáåÖ ~î éä~íëÉåI ë~ãí ~íí ëÉ çã ÇÉí Ñ~ååë Öê~î~ê ®îÉå 
ìí~åÑ∏ê âóêâ~åI îáäâÉí ëâìääÉ âìåå~ ÄáÇê~ íáää Éå å®êã~êÉ 
ÑìåâíáçåëÄÉëí®ããåáåÖ ~î éä~ëíÉåK ^íí ÄóÖÖå~ÇÉå áåíÉ å®ãåë á 
ãÉÇÉäíáÇ~ ÇçâìãÉåí â~å íóÇ~ é™ ~íí ÇÉå ®ê íáÇáÖI çÅÜ ~íí ÇÉå ÉîÉåíìÉääí 
Ü~ê ÑìåÖÉê~í ëçã éêáî~íâóêâ~ íáääÜ∏ê~åÇÉ å™Öçå ~î ÇÉ ëíçê~ Ö™êÇ~êå~ 
ë∏ÇÉê çã ëí~ÇÉå EmçêëÖ™êÇÉå ÉääÉê d®ÇÇÖ™êÇÉå ëçã Öê®åë~ê íáää 
mçêëÖ™êÇÉåë ®ÖçêFK

cóê~ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉëI íî™ é™ áåëáÇ~å çÅÜ íî™ é™ ìíëáÇ~å ~î î®ÖÖ~êå~K f 
ëÅÜ~âíÉå é™ ìíëáÇ~å Üáíí~ÇÉë áåÖ~ Öê~î~ê ÉääÉê ~åÇê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 

üê
OMMO

páÇ~ SOQ çÑ UQV



pÅÜ~âíÉå é™ áåëáÇ~å îáë~ÇÉ ~íí ÜÉä~ E\F ä®ãåáåÖÉå Öê®îí ìê îáÇ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå NUVOK qî™ ÄÉåë~ãäáåÖ~ê Eã®ååáëâçÄÉåF é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ìåÖÉÑ®ê é™ éä~íëÉå Ñ∏ê ÇÉ íáÇáÖ~êÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ Öê~î~êå~I îáäâ~ ë~ååçäáâí 
êÉéêÉëÉåíÉê~ê  ™íÉêÄÉÖê~îåáåÖ~ê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉå íáÇáÖ~êÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK j~íÉêá~ä Ñ∏ê `JNQ Ç~íÉêáåÖ áåë~ãä~ÇÉë Ñê™å ÇÉëë~K

a~íÉêáåÖ çÅÜ ÇÉå ëäìíÖáäíáÖ~ íçäâåáåÖÉå ~î éä~íëÉå ®ê ®ååì áåíÉ âä~ê~K 
oÉëìäí~íÉå êÉÇçîáë~ë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí éêçàÉâíÉí á ëáå ÜÉäÜÉí ~îëäìí~ëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç RWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ SOR çÑ UQV



^fp kê
NMNS

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí dçÇíÉãéä~êÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ Eê∏ÇÖçÇëI Ñ~à~åëF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î Äçëí~ÇëÜìë ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~ ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK 
hìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK o∏ÇÖçÇë çÅÜ Ñ~à~åë Ç~íÉê~ÇÉë íáää NTMMJí~äÉíK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ SOS çÑ UQV



^fp kê
NNMT

k~ãåLéä~íë
h~åáâI iìåÇÄóI £êí~Ö™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íëI ëíÉåëíê®åÖI â®ää~êÖêçéI Öê~îI Ü®êÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
_ê®åÇ äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÇÉí~äàéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä 
çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éå ëíÉåëíê®åÖI Éå 
ëíÉåë®ííåáåÖI Éå Öêçé çÅÜ Éå â®ää~êÖêçéK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NMQOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMQPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMRPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMRQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMRRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMRSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SOT çÑ UQV



^fp kê
NOUP

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí mêçÄ~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ã~êâìåÇÉêë∏âåáåÖ ãÉÇ Äçêê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
_çêêâ®êåçêå~ îáë~ÇÉ é™ Å~ O ã íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉêK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SOU çÑ UQV



^fp kê
NOTQ

k~ãåLéä~íë
s®ëíÉê™ëI e~Åâëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI Äçéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ
âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK
f çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íáÇáÖ~êÉ Éà â®åÇ Ñçêåä®ãåáåÖI Éå áÅâÉ 
~îÖê®åë~Ç Äçéä~íëä®ãåáåÖ Es®ëíÉê™ë NMQUWNFI âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâK f ÇÉ Ü∏ÖêÉ äáÖÖ~åÇÉ é~êíáÉêå~ î®ëíÉê çÅÜ åçêÇî®ëí  
çã s®ëíÉê™ë OVUWN Ñ~ååë ëíÉåë~ãäáåÖ~ê çÅÜ ™äÇÉêÇçãäáÖ~ ™âÉêóíçêI á Éíí 
ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë âçä çÅÜ ëçíK f ÇÉí Ü∏Öí äáÖÖ~åÇÉ çãê™ÇÉí åçêê çã 
s®ëíÉê™ë PPVWN Ñáååë ëíçê~ ëíÉå~ê çÅÜ ÇÉíí~ ®ê Éå ÇÉä ~î e~Åâëí~ Ö~ãä~ 
íçãíë å®êã~ëíÉ áå®Öçã~êâK sáÇ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ ™íÖ®êÇÉê 
êÉâçããÉåÇÉê~ë Ñ∏ê ÇÉëë~ çãê™ÇÉå áåå~å ã~êâÉå â~å í~ë á ~åëéê™âK

üê
OMMO

páÇ~ SOV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OVUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë PPVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMQUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SPM çÑ UQV



^fp kê
NOTR

k~ãåLéä~íë
e®ëëä∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã óí~åK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SPN çÑ UQV



^fp kê
NOTS

k~ãåLéä~íë
jçêÖçåÖ™î~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
à®êåÄêìâ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ OK
fåÖ~ ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåçã óí~åK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáííáåÖÉ NQTWN rééë~ä~ rééä~åÇ sáííáåÖÉ

páÇ~ SPO çÑ UQV



^fp kê
NOTT

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí _àìêÜçîÇ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`Üêáëíáå~ pîÉåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë QRVWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SPP çÑ UQV



^fp kê
NOTU

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí häÉçé~íê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå âçãéäÉííÉê~åÇÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK
^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê áåÖÉí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íI ë~ååçäáâí áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SPQ çÑ UQV



^fp kê
NOQR

k~ãåLéä~íë
qçêíìå~I p∏êÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó áÇêçííëéä~å ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé N çÅÜ OK
k®êçãê™ÇÉí ®ê êáâí é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ëçã íÉñ ëâ™äÖêçé~êI Öê~î~ê çÅÜ 
ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖK `~ NMM ã k£ çã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê qçêíìå~ âóêâÄó 
ÄÉä®ÖÉåK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á ëàì ~î ëÅÜ~âíÉåI á 
Ñçêã ~î âê~ÑíáÖ~ âìäíìêä~ÖÉêI Ü®êÇ~ê çÅÜ ëâ®êîëíÉåK hìäíìêä~ÖêÉå î~ê íáää 
Ñ®êÖÉå Öê™Äêìå~ ãÉÇ áåëä~Ö ~î âçäI ëçíI Äê®åÇ äÉê~ ë~ãí äÉêâäáåáåÖK 
i~ÖêÉå î~ê áåíáää MIO ã Çàìé~K e®êÇ~êå~ î~ê á ëíçêäÉâÉå Å~ MIQJMIR ã á 
Çá~ãÉíÉê çÅÜ áååÉÜ∏ää ãóÅâÉí âçäI ëçí çÅÜ ëâ®êîëíÉåK _çéä~íëÉå ®ê áåíÉ 
~îÖê®åë~ÇK _çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ ®ê ëéêáÇÇ~ ∏îÉê ÜÉä~ ìíêÉÇåáåÖëóí~åK 
aÉå ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉå ~î óí~å íóÅâë ÇçÅâ äáÖÖ~ é™ ÇÉå Ü∏àÇéä~í™LíÉêê~ëë 
ëçã ®ê ÄÉä®ÖÉå á åçêêK

üê
OMMO

páÇ~ SPR çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêíìå~ PMQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

páÇ~ SPS çÑ UQV



^fp kê
NOUO

k~ãåLéä~íë
píçê~ d~í~åI hî~êíÉêÉí iÉåå~êí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê î~ííÉåäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
m™ íî™ éä~íëÉê âìåÇÉ ä~ÖÉêÑ∏äàÉå á píçê~ d~í~å ÇçâìãÉåíÉê~ë ÖÉåçã 
ëÉâíáçåëêáíåáåÖ~êK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SPT çÑ UQV



^fp kê
NOUR

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí lÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ÑìåÇ~ãÉåí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê ~åî®åí ëçã Ñóääå~Çëä~ÖÉêK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SPU çÑ UQV



^fp kê
NOUQ

k~ãåLéä~íë
kçêê~ h®ääÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê áåÖÉí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íI ë~ååçäáâí áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SPV çÑ UQV



^fp kê
NPNR

k~ãåLéä~íë
ûåÖë∏ ëäçíí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëäçííL ÜÉêêÉë®íÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ éÖ~ Çê®åÉêáåÖëéêçÄäÉã ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
fåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

ûåÖë∏ QWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ûåÖë∏

páÇ~ SQM çÑ UQV



^fp kê
NOUS

k~ãåLéä~íë
s®åÇäÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖI ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíîáÇÖåáåÖ ~î ÄÉêÖí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé O 
çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ å~íìêÑçêã~íáçåÉê 
çÅÜ Öê®îÇ~ Ñ∏êÇàìéåáåÖ~êK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ SQN çÑ UQV



^fp kê
NNTV

k~ãåLéä~íë
pâÉêáâÉI qáÄÄäÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ~î ÖçäÑÄ~å~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé N çÅÜ OK
lãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí á pî~êí™åë Ç~äÖ™åÖI îáäâÉå ®ê ãóÅâÉí êáâ é™ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êI Ää~ á Ñçêã ~î Öê~î~ê çÅÜ ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉêK
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìíêÉÇåáåÖÉåK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SQO çÑ UQV



^fp kê
NOUN

k~ãåLéä~íë
cìääÉê∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_óÖÖå~Ç

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê áåÖÉí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íI ë~ååçäáâí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ëJ_~êâ~ê∏ NWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ëJ_~êâ~ê∏

páÇ~ SQP çÑ UQV



^fp kê
NVNP

k~ãåLéä~íë
páäîÉêÖêìî~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÖêìîÜ™ä

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê ÖêìîÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ãìêîÉêâëÇçâìãÉåí~íáçåK
jìê~êå~ íáääÜ∏êÇÉ ÖêìåÇÉêå~ Ñ∏ê ÇÉå ä~îÉ ëçã ëíçÇ çî~å ÖêìîÜ™äÉí íáää 
ãáííÉå ~î NVSMJí~äÉí Ç™ ÄóÖÖå~ÇÉå Ñ∏ää áÜçé ~î ™äÇÉê çÅÜ ìíÉÄäáîÉí 
ìåÇÉêÜ™ääK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç OOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ SQQ çÑ UQV



^fp kê
NOTV

k~ãåLéä~íë
s®ëíÉê™ë ëäçííI hî~êíÉêÉí läóãéá~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉêI ëäçíí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ∏îÉê ÄçêÖÖ™êÇÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí Ñóääå~Çëã~ëëçê çÅÜ Éå ÉîÉåíìÉää 
®äÇêÉ ã~êâåáî™K

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SQR çÑ UQV



^fp kê
NNVQ

k~ãåLéä~íë
p∏Çê~ k~ÅâÄóI dáääÄÉêÖ~I iáëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
`Üêáëíáå~ pîÉåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äíI ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI Öê~îI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê Epâìäíìå~ OPVWN C OFK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pâìäíìå~ RMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pâìäíìå~

pâìäíìå~ RTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pâìäíìå~

pâìäíìå~ TPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pâìäíìå~

pâìäíìå~ OUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pâìäíìå~

pâìäíìå~ OPVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pâìäíìå~

pâìäíìå~ OPVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pâìäíìå~

s®ëíÉê™ë VSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SQS çÑ UQV



^fp kê
NNUQ

k~ãåLéä~íë
cêÉÇëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóíÉ ~î äÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê ~íí Éå ~åä®ÖÖåáåÖ ìåÇÉêë∏âíëK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ SQT çÑ UQV



^fp kê
NNUR

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí e~åíîÉêâ~êÉåL kçêêÄóÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ãáäà∏~êÄÉíÉ á Ñçêã ~î íê®Çéä~åíÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íê®ëíçÅâ~ê ë~ãí ëíÉåê~ÇÉê çÅÜ å™Öçå 
Ñçêã ~î ÄÉÖê®åëåáåÖë~åä®ÖÖåáåÖK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ SQU çÑ UQV



^fp kê
NOUT

k~ãåLéä~íë
sÉííÉêëäìåÇI s®ëíÉê™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé NK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SQV çÑ UQV



^fp kê
NNUS

k~ãåLéä~íë
kçêêÄóÖ~í~åI hî~êíÉêÉí pãÉÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
f ëÅÜ~âíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë âçä çÅÜ íê®êÉëíÉê ~î Éå íêçäáÖ âçåëíêìâíáçåK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ SRM çÑ UQV



^fp kê
NNUT

k~ãåLéä~íë
_êçÇÇÄçI háä~I gìåÖÑêìÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìã\

cóåÇ
âî~êíë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå âçãéäÉííÉê~åÇÉ ìíêÉÇåáåÖI Ñ∏ê 
åóíáääâçãå~ ~åëäìíåáåÖëî®Ö~ê çÅÜ Ñ∏ê®åÇê~ÇÉ î®Öëíê®ÅâåáåÖ~ê é™ os TM 
îáÇ _êçÇÇÄçJbîÉäìåÇK
ríêÉÇåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ äçâ~äÉê áåçã ÇÉäëíê®Åâ~åë åçêê~ ÇÉä îáÇ _êçÇÇÄç 
çÅÜ háä~JgìåÖÑêìÄçK f ë~ãíäáÖ~ Ñ~ää î~ê ÇÉí äçâ~äÉêå~ë íçéçÖê~Ñáëâ~ ä®ÖÉåI 
îáäâ~ ~åë™Öë âìåå~ Üóë~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI ëçã ãçíáîÉê~ÇÉ 
ìíêÉÇåáåÖÉåK c®äíÇÉäÉå çãÑ~íí~ÇÉ áåîÉåíÉêáåÖI Öê®î~åÇÉ ~î ë∏âëÅÜ~âí 
çÅÜ éêçîÖêçé~êK c∏ê ÇÉ çãê™ÇÉå ëçã ä™Ö îáÇ _êçÇÇÄç ÖÉåçãÑ∏êÇÉë 
çÅâë™ Éå ∏îÉêëáâíäáÖ â~êíëíìÇáÉK

sáÇ _êçÇÇÄç é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íë Ep~ä~ ëçÅâÉå OMQWNF á 
Ñçêã ~î ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíëI îáäâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ Öê®îåáåÖ ~î 
éêçîêìíçê áåçã Éå éä~å çÅÜ ëíÉåÑêá óí~K ríáÑê™å Äçéä~íëÉåë íçéçÖê~Ñáëâ~ 
ä®ÖÉ ãÉÇÖÉë Éå Ç~íÉêáåÖ Ñêçã ãÉëçäáíáâìãK
sáÇ háä~JgìåÖÑêìÄç é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âìäíìêä~ÖÉêI ëçã íáää ëóåÉë î~ê 
∏îÉêë~åÇ~íI á îáäâÉí Éíí ëíçäéÜ™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉë Eháä~ OPQWNFK mä~íëÉå ®ê 
ÄÉä®ÖÉå é™ Éíí Ü∏àÇé~êíá çÅÜ â~å ìíáÑê™å ä~ÖêÉíI ~åä®ÖÖåáåÖÉå çÅÜ 
íçéçÖê~Ñáå íçäâ~ë ëçã Éå Äçéä~íë ãÉÇ ã∏àäáÖ Ç~íÉêáåÖ Ñêçã ãÉëçäáíáâìãK

üê
OMMO

páÇ~ SRN çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëçÅâÉå OMQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëçÅâÉå

háä~ OPQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ háä~

páÇ~ SRO çÑ UQV



^fp kê
NNUU

k~ãåLéä~íë
pí~Çëé~êâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉêI Ç~ããî~ääI â~å~äI ÄóÖÖå~Ç

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê çéíçâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

p~ä~ ëí~Ç NSUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

p~ä~ ëí~Ç ONNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

p~ä~ ëí~Ç NMVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

p~ä~ ëí~Ç NMVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ SRP çÑ UQV



^fp kê
NNUV

k~ãåLéä~íë
e~åÇÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
 Äê®åí ÄÉå EÑê~ÖãÉåí ~î ëâ~ääí~â Ñê™å ã®ååáëâ~F

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí Ñê~ÖãÉåí ~î ã®ååáëâçÄÉå Å~ OM ã k 
çã ÄÉÖê®åëåáåÖÉå ~î pâìäíìå~ UTWNK pÉåíáÇ~ ä~ÖÉê á çãê™ÇÉí áååÉÜ∏ää Éå 
ÜÉä ÇÉä ëíÉå~ê çÅÜ ë~ãã~åí~ÖÉí áåÇáâÉê~ê ÇÉíí~ ë~ååçäáâí Ñ∏êëí∏êÇ~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~êK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pâìäíìå~ UTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pâìäíìå~

páÇ~ SRQ çÑ UQV



^fp kê
NNVM

k~ãåLéä~íë
hêáëíáå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ÉääÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ 
á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ SRR çÑ UQV



^fp kê
NNVN

k~ãåLéä~íë
pâÉêáâÉëÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå Ñ∏ê Éäå®í ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK
fåçã çãê™ÇÉí Ü~ÇÉ Éå ëíÉåë®ííåáåÖ íáÇáÖ~êÉ é™íê®ÑÑ~íë îáÇ Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçää OMMN Es®ëíÉê™ë NNMNFK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉë áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë SOSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë SOSWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NNMN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SRS çÑ UQV



^fp kê
NNVO

k~ãåLéä~íë
páäîÉêÖêìî~åI qìääëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
hçäåáåÖë~åä®ÖÖåáåÖI Öê®åã®êâÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ÇçâìãÉåí~íáçåK
aÉí ê∏êÇÉ ëáÖ çã ÇçâìãÉåí~íáçå ~î Ñóê~ çÄàÉâí ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î 
âçäÄçííå~êI Öê®åëã~êâÉêáåÖ~ê çÅÜ ëíÉåãìê~êK f Éíí Ñ~ää âçãéäÉííÉê~ÇÉë 
ÇçâìãÉåí~íáçåÉå ãÉÇ óííÉêäáÖ~êÉ çÄàÉâíK
^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê Ä~ê~ î~ê íî™ ~î çÄàÉâíÉå ®ê ÄÉä®Öå~K

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç NPMWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

p~ä~ ëí~Ç OPMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ SRT çÑ UQV



^fp kê
NNVP

k~ãåLéä~íë
s®ëëíìå~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äíI ëâ™äÖêçé~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ
íÉÖÉäI âî~êíëI Äê®åí ÄÉåI âÉê~ãáâ EÑ∏êÜëíçêáëâF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÉí~ÄäÉêáåÖ ~î Ü~åÇÉä áåçã ÅÉåíêìãçãê™ÇÉí 
ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
f ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíI ÄÉä®ÖÉí ëíê~ñ åÉÇ~åÑ∏ê 
ãçê®åÜ∏àÇÉåI Ñ~ååë çê∏êÇ~ ä~ÖÉêK f ëÅÜ~âíÉí âìåÇÉ Éíí Å~ MIN ã íàçÅâí 
çÇäáåÖëä~ÖÉê áÇÉåíáÑáÉê~ëK f ÑäÉê~ ëÅÜ~âí ìééÉ é™ ëà®äî~ ãçê®åÜ∏àÇÉå 
Ñ~ååë ëíÉå~êI ëíçê~ ã®åÖÇÉê íÉÖÉä çÅÜ çãê∏êÇ~ ä~ÖÉêK aÉëë~ çãê∏êÇ~ 
ä~ÖÉê íçäâ~ë ëçã Éíí êÉëìäí~í ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ çÅÜ ~åÇê~ ~âíáîáíÉíÉê îáäâ~ 
Ü~ê Ñ∏ê®åÇê~í éä~íëÉêå~K f Éíí ëÅÜ~âí é™ ÇÉå ë∏Çê~ ëáÇ~å ~î 
ãçê®åëäìííåáåÖÉåI Ñ~ååë Éíí ãóääáÖí ä~ÖÉê ãÉÇ ëíçêí áåëä~Ö ~î íÉÖÉäK 
i~ÖêÉí íçäâ~ÇÉë ëçã Éå êÉëí ~î íê®ÇÖ™êÇëçÇäáåÖ ÉääÉê äáâå~åÇÉI íêçäáÖíîáë 
ë~ãíáÇ~ ãÉÇ ÜìëÖêìåÇÉå é™ ãçê®åÄ~ÅâÉåK f ä~ÖêÉí Ñ~ååë ëí®ääîáë ëíÉå~êK 
sáÇ êÉåëåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÄÉ~êÄÉí~Ç âî~êíëK f î®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉí 
Ñ~ååë Éå åÉÇÖê®îåáåÖ á ìåÇÉêäáÖÖ~åÇÉ ëíÉêáä~ ä~ÖÉêI á î~êë óí~ Éíí 
Ñê~ÖãÉåí Äê®åí ÄÉå çÅÜ íî™ Äáí~ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK fåÖ~ 
∏îêáÖ~ á~âíí~ÖÉäëÉê ÖàçêÇÉëI î~êÑ∏ê îá âìåÇÉ ëäìí~ çëë íáää ~íí pîÉÇîá NPNWN 
áåíÉ ëíê®ÅâíÉ ëáÖ áå á ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK

üê
OMMO

páÇ~ SRU çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pîÉÇîá NPNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

pîÉÇîá NPNWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

páÇ~ SRV çÑ UQV



^fp kê
NNUP

k~ãåLéä~íë
pâ~ääÄÉêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pâ®êîëíÉåëÜ∏Ö

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã 
~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
f ÇÉåå~ ÇÉä ~î s®ëíÉê™ë çÅÜ á å®êÜÉíÉå ~î ÇÉå éä~íë Ç®ê äÉÇåáåÖÉå ëâìääÉ 
Öê®î~ë îáë~ê Ñçêåä®ãåáåÖëÄáäÇÉå é™ Éíí áåíÉåëáîí ä~åÇëâ~éëìíåóííà~åÇÉ 
ìåÇÉê Ñê~ãÑ∏ê~ääí Äêçåë™äÇÉêåK
pÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ä®åÖë ãÉÇ Éå Å~ QM ã ä™åÖ ëíê®Åâ~K 
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OMRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SSM çÑ UQV



^fp kê
NNUO

k~ãåLéä~íë
h®îëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ã~ëâáåÜ~ää ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñóääå~Çëä~ÖÉê á Ñçêã ~î ÇáîÉêëÉ ëçéçê 
çÅÜ ëíÉå çÅÜ àçêÇK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë SNSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë SNSWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SSN çÑ UQV



^fp kê
NNUM

k~ãåLéä~íë
_êçííÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ bÖÉÄ®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê\

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
m™ ÇÉå TRMM ãO ëíçê~ ìíêÉÇåáåÖëóí~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå Éíí 
MIP ã íàçÅâí âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Éíí MINM ã Çàìéí ëíçäéÜ™äK f ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå 
~î ìíêÉÇåáåÖëóí~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ çâ®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK

üê
OMMO

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NMPTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SSO çÑ UQV



^fp kê
NOVU

k~ãåLéä~íë
^åÇê~ páÇ~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíL Ö™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
póÑíÉí î~ê ~íí âçåëí~íÉê~ çã âìäíìêä~ÖÉê Ñ~ååë á çãê™ÇÉíK p™ î~ê áåíÉ 
Ñ~ääÉíK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~ÖÉêëí~ NONWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ c~ÖÉêëí~

páÇ~ SSP çÑ UQV



^fp kê
NOVO

k~ãåLéä~íë
dáääÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Ü®êÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉêí®âí ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
f ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë åçêÇî®ëíê~ Ü∏êå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

sáííáåÖÉ OVSWN rééë~ä~ rééä~åÇ sáííáåÖÉ

sáííáåÖÉ OVSWO rééë~ä~ rééä~åÇ sáííáåÖÉ

sáííáåÖÉ OVRWN rééë~ä~ rééä~åÇ sáííáåÖÉ

páÇ~ SSQ çÑ UQV



^fp kê
NNVS

k~ãåLéä~íë
p∏ê háîëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ãI iáë~ pâ~åëÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë áåçã íî™ çãê™ÇÉå ëçã ÄÉÇ∏ãÇÉë âìåå~ Üóë~ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëçÅâÉå

páÇ~ SSR çÑ UQV



^fp kê
NMSM

k~ãåLéä~íë
qçêé

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

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

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå âçãéäÉííÉê~åÇÉ ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK
aÉå âçãéäÉííÉê~åÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë áåçã íî™ çãê™ÇÉåI ÇÉäë 
ìåÇÉê ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ î®Ö ORMI ÇÉäë ìåÇÉê ìééÑ~êíëî®ÖÉå íáää Ñ~ëíáÖÜÉíÉå 
qçêéK £ëíÉê çã ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ î®Ö ORM Ñ~ååë Äçéä~íëÉå hçäëî~ OSOWNI 
îáäâÉå ìåÇÉêë∏âíÉë çÅÜ íçÖë Äçêí ™ê OMMNK 
sáÇ ÇÉå âçãéäÉííÉê~åÇÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ™íÉêÑ~ååë áåÖÉí ~î ÇÉå 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉåK båÇ~ëí ëÉåíáÇ~ ä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
éä~åíÉêáåÖëÖêçé~ê ÉíÅK ™íÉêÑ~ååëK

üê
OMMP

páÇ~ SSS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäëî~ OSOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ SST çÑ UQV



^fp kê
NMRS

k~ãåLéä~íë
^ë~êå~ë î®ÖI rääîá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iáë~ pâ~åëÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~î\

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé NK
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå äçâ~äáëÉê~ÇÉë íêÉ ÉîÉåíìÉää~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

fêëí~ QOPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

páÇ~ SSU çÑ UQV



^fp kê
NOVQ

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí iáîá~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäéä~ÅÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
bå éêçÑáä êáí~ÇÉë íêçíë ~íí çãÑ~íí~åÇÉ ãçÇÉêå~ áåÖêÉéé ëâÉíí é™ éä~íëÉåK 
lãê™ÇÉí Ü~ê íêçäáÖíîáë Ü~Ñí âê~ÑíáÖ~ âìäíìêä~ÖÉêK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SSV çÑ UQV



^fp kê
NMRR

k~ãåLéä~íë
rääîá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iáë~ pâ~åëÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâí ìíêÉÇåáåÖ 
Éí~éé OK
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íáÇáÖ~êÉ çâ®åÇ Öê~î á Ñçêã ~î Éå 
ëíÉåë®ííåáåÖK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

fêëí~ QOPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

páÇ~ STM çÑ UQV



^fp kê
NOVS

k~ãåLéä~íë
_~êâ~ê∏Äó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î  åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåëíê®åÖI Å~ NPM ã ä™åÖK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ëJ_~êâ~ê∏ VQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ëJ_~êâ~ê∏

páÇ~ STN çÑ UQV



^fp kê
NNMP

k~ãåLéä~íë
e~Åâëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_óíçãíI ãáäëíçäéÉI Äçéä~íëI ÑóåÇéä~íëI Öê~îÑ®äíI Öê~îI 
Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ÄáäÇåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
_ê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ~î áåÇìëíêáJ çÅÜ îÉêâë~ãÜÉíëçãê™ÇÉ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖI Éí~éé OK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñóê~ çãê™ÇÉå ãÉÇ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê E^J
aF
fåçã çãê™ÇÉ ^ Es®ëíÉê™ë NMSOWNF é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ëíçäéÜ™ä ë~ãí Éå Ü®êÇK
fåçã çãê™ÇÉ _ Es®ëíÉê™ë NMSNWNF é™íê®ÑÑ~ÇÉë ™íí~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êX Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå ã∏êâÑ®êÖåáåÖ ãÉÇ Äê®åÇ~ 
ÄÉå êìåí Éå ëíÉåK
fåçã çãê™ÇÉ ` Es®ëíÉê™ë NMSMWNF é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã 
âìåÇÉ ÄÉëí®ãã~ë ~åíáåÖÉå ëçã ëíçäéÜ™ä ÉääÉê Ü®êÇ~êK
fåçã çãê™ÇÉ a Es®ëíÉê™ë NMSPWNF é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëÉñ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê îáäâ~ 
íçäâ~ÇÉë ëçã ëíçäéÜ™äK

p~ãíäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê íçäâ~ë Ü~ áåÖ™íí á Ñ∏êãçÇäáÖÉå ëí∏êêÉI áÇ~Ö Éà 
~îÖê®åë~ÇÉI Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëçãê™ÇÉåK

üê
OMMP

páÇ~ STO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë PQUWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë TPTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë USUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OUTWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OUTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OUUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OUUWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OUVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OUVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMSPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMSOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMSMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMSNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ STP çÑ UQV



^fp kê
NNMO

k~ãåLéä~íë
h~åáâI iìåÇÄóI £êí~Ö™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iáë~ pâ~åëÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
h®ää~êÖêçéI Äçéä~íëI ëíÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
f ÉåäáÖÜÉí ãÉÇ ä®åëëíóêÉäëÉåë ÄÉëäìí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éå ëíÉåëíê®åÖ çÅÜ 
Éå â®ää~êÖêçé ÖÉåçã ÇáÖáí~ä áåã®íåáåÖK råÇÉêë∏âåáåÖÉå çãÑ~íí~ÇÉ ®îÉå 
Éå áåã®íåáåÖ ~î Éíí Äçéä~íëçãê™ÇÉ ëçã ìåÇ~åíçÖë Ñ∏ê åóÄóÖÖå~íáçåK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NMRPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMQOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMQPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ STQ çÑ UQV



^fp kê
NMOP

k~ãåLéä~íë
s®ëíÉê™ëI _~ÇÉäìåÇ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
píÉåëíê®åÖI Ñçëëáä ™âÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê åó íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçå çÅÜ 
Ñê~ãÇê~ÖåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí î®êÇÉ é™îÉêâ~ÇÉë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VNPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VNPWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ STR çÑ UQV



^fp kê
NMSP

k~ãåLéä~íë
píê∏ãëÜçäã

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iáë~ pâ~åëÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
våÖêÉ Äêçåë™äÇÉê

cóåÇ
e®ëíëâçë∏ãã~ê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î àçêÇâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Ü®êÇ~êK e®êÇ~êå~ î~ê Å~ NIM ñ MIR 
ã á Çá~ãÉíÉê çÅÜ MINRJMIOR ã Çàìé~K ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ íçäâ~ë ëçã 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê çÅÜ ÇÉ îáë~ê ~íí Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçë®ííåáåÖ Ñìååáíë á 
å®êçãê™ÇÉíK `JNQ Ç~íÉêáåÖ ETTM _`JROM _` O ëáÖã~F Ñê™å Éå ~î 
Ü®êÇ~êå~ áåÇáâÉê~ê ~íí Äçéä~íëÉå Ü®êê∏ê Ñê™å óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ PTT s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ STS çÑ UQV



^fp kê
NMSR

k~ãåLéä~íë
s®åëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íëI Ü®êÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~îëíóÅâåáåÖ ~î Ñ~ëíáÖÜÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ 
ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé OK 
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇ çÅÜ íî™ ëçíÑä®Åâ~ê EÑ∏êãçÇäáÖÉå 
ëíçäéÜ™äFI é™ Éíí Ü∏àÇé~êíá á ™âÉêã~êâÉåK aÉëë~ íçäâ~ë ëçã Éå ÇÉä ~î Éå 
Éà ~îÖê®åë~Ç Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íëK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ PTR s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ PTU s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ STT çÑ UQV



^fp kê
NMPM

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí hìÖÖÜàìäÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iáë~ pâ~åëÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
g®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK 
bå âìäíìêä~ÖÉêêÉëí ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë çÅÜ íçäâåáåÖÉå ®ê ~íí 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉí íêçäáÖÉå äáÖÖÉê á ìíâ~åíÉå ~î Éíí Äçéä~íëçãê™ÇÉK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ SORWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ STU çÑ UQV



^fp kê
NMST

k~ãåLéä~íë
h~êÄÉååáåÖÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
eóííçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~íI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
pä~ÖÖI âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉåI ë∏ãI íÉÖÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ~îäçééëäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë ÇÉäë Éå 
éêçîìåÇÉêë∏âåáåÖI ÇÉäë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
f ~éêáä OMMP Öê®îÇÉë Éå éêçîÖêìéé áåíáää ÇÉí Ñ∏êÉäáÖÖ~åÇÉ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ∏ê ~íí ìåÇÉêä®íí~ îáÇ~êÉ Ü~åÇä®ÖÖåáåÖ ~î 
®êÉåÇÉíK båäáÖí ã~êâ®Ö~êÉå ëâìääÉ ã~å îáÇ íáÇáÖ~êÉ Öê®îåáåÖ Ñ∏ê ÇÉå 
ÄÉÑáåíäáÖ~ ~îäçééëäÉÇåáåÖÉå Ü~ é™íê®ÑÑ~í Éíí íàçÅâí ëä~ÖÖä~ÖÉêI çÅÜ ëóÑíÉí 
ãÉÇ éêçîÖêçéëÖê®îåáåÖÉå î~ê ~íí ëÉ çã ÇÉí Ñ~ååë âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ìåÇÉêK bå N ñ O ã ëíçê Öêçé Öê®îÇÉëI íáää NIN ã ÇàìéK båäáÖí 
ã~êâ®Ö~êÉåë ìééÑ~ííåáåÖ ëâìääÉ ëä~ÖÖä~ÖêÉí âìåå~ î~ê~ ÑäÉê~ ãÉíÉê 
ÇàìéíI ãÉå îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå âìåÇÉ ÇÉí ÇçÅâ âçåëí~íÉê~ë ~íí ÇÉí ÉåÇ~ëí 
î~ê Å~ MIO ã íàçÅâíK i~ÖÉêÑ∏äàÇÉå ë™Ö ìí ÉåäáÖí Ñ∏äà~åÇÉW MIO ã íçêîI MIO 
ã é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçê áååÉÜ™ää~åÇÉ ã~ëìÖåëëä~ÖÖI íÉÖÉäI âÉê~ãáâ EÇ~íÉê~ë 
íáää NSMMJí~äÉíF ããI MIMOJMIMR ã Äêìåëî~êí âìäíìêé™îÉêâ~Ç àçêÇ 
áååÉÜ™ää~åÇÉ Äê®åí ÄÉå çÅÜ Éå ë∏ãI Ñ∏äàí ~î å~íìêäáÖ äÉê~K

f àìäá OMMP ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~â~ÇÉë Öê®îåáåÖÉå ~î ~îäçééëëÅÜ~âíÉíK f 
™â~åíÉå Ñ~ååë ëí∏êêÉ ëíÉåÄäçÅâ ?ÜìääÉê çã ÄìääÉê?I îáäâ~ î~ê êÉëíÉêå~ 

üê
OMMP

páÇ~ STV çÑ UQV



ÉÑíÉê Éå íáÇáÖ~êÉ ë∏åÇÉêÖê®îÇ ëíÉåëâçåáåÖ ä®åÖë ™åK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êI ÉåÇ~ëí Éíí é™Ñ∏êí ä~ÖÉê ãÉÇ ëâ®êîáÖ ëíÉåI ëä~ÖÖ çÅÜ 
íÉÖÉä ëçã ÄäÉî íàçÅâ~êÉ åÉÇ ãçí ™åK pÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë íáää O ã Çàìé 
EÖêìåÇ~êÉ ãçí ™å ÉÑíÉêëçã ã~êâÉå ëäìíí~êI ëíÉêáä åáî™ å™ÇÇÉë ÉàFK fåÖ~ 
ä~ÖÉê âìåÇÉ ëÉë Ñ∏êìíçã ~íí ÇÉí íàçÅâ~ ëä~ÖÖLëíÉåä~ÖêÉí Ñ~ååë á íî™ ëâáâí 
ãÉÇ Éå ë~åÇäáåë ãÉää~å êÉä~íáîí Ü∏Öí ìééK fåÖ~ Ç~íÉêÄ~ê~ ÑóåÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h~êÄÉååáåÖ PVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h~êÄÉååáåÖ

páÇ~ SUM çÑ UQV



^fp kê
NMQR

k~ãåLéä~íë
e~ëëãóê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_óíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ EíêÉ ëâ®êîçê Ñê™å NUJNVMM í~äÉåF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~îëíóÅâåáåÖ ~î íçãí ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK 
f ëÅÜ~âíÉå å®êã~ëí ÄóíçãíÉå cä®ÅâÉÄç RMWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíÉå~ê çÅÜ Éíí 
Öêìëä~ÖÉê ëçã íçäâ~ë ëçã Öê®åëã~êâÉáêåÖ~êåL ê∏àåáåÖëëíÉå çÅÜ êÉëíÉê ~î 
Éå ®äÇêÉ î®ÖK qçäâåáåÖÉå Ä~ëÉê~ë é™ ëíìÇÉê ~î i~Ö~ ëâáÑíÉëâ~êí~å Ñê™å 
NURUJRVK f íî™ ëÅÜ~âí Üáíí~ÇÉë ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ëçã íçäâ~ë ëçã 
åÉÇÖê®îåáåÖ~ê Ñ∏ê Çê®åÉêáåÖëê∏êK f ëÅÜ~âíÉå å®êã~ëí Ç~ÖÉåë 
Ö™êÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ Ñ~ååë êÉëíÉê ÉÑíÉê ÄóÖÖå~ÇÉê ëçã êáîáíë åóäáÖÉåK 

sáÇ ìíêÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ä~ÖÉê ëçã â~å ë®íí~ë 
á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ®äÇêÉ îÉêâë~ãÜÉíÉê é™ éä~íëÉå ®å ÇÉ ëçã â~å á~âí~ë é™ 
NUMMJí~äë â~êí~åK ví~å Ü~ê ë~ååçäáâí ÉåÇ~ëí ìíåóííà~ë Ñ∏ê çÇäáåÖ ëÉÇ~å 
ÇÉå íçÖë á ÄêìâK

üê
OMMP

páÇ~ SUN çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

cä®ÅâÉÄç RMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ cä®ÅâÉÄç

páÇ~ SUO çÑ UQV



^fp kê
NOVV

k~ãåLéä~íë
pÉãä~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åíáää~

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Üóííçãê™ÇÉ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
póÑíÉí ãÉÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ~íí âçåëí~íÉê~ çã Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã 
~î ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñ~ååë áåçã çãê™ÇÉíK fåÖ~ ®äÇêÉ 
âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

c~ÖÉêëí~ NMMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ c~ÖÉêëí~

páÇ~ SUP çÑ UQV



^fp kê
NMRO

k~ãåLéä~íë
räîá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iáë~ pâ~åëÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~Ç

cóåÇ
j~äëíÉåI Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ~êâÉçäçÖáëâ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖK
píÉåë®ííåáåÖÉå áååÉÜ∏ää áåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ çÅÜ ÉåÇ~ëí å™Öê~ ãóÅâÉí 
ëã™ Ñê~ÖãÉåí ~î Äê®åÇ~ ÄÉåK dê~îÉå Ü~ê íêçäáÖÉå ~åä~Öíë ìåÇÉê óåÖêÉ 
Äêçåë™äÇÉê ÉääÉê ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI ãÉå êÉëìäí~íÉå Ñ™ê ~åëÉë ëçã ãóÅâÉí 
ÜóéçíÉíáëâ~ ÉÑíÉêëçã âçäéêçîÉêå~ ëçã ë®åÇÉë áî®Ö Ñ∏ê `JNQ ~å~äóë Ö~î 
ãáëëîáë~åÇÉ Ç~íÉêáåÖ~êK aÉí ®ê áëí®ääÉí ÇÉå óííêÉ âçåëíêìâíáçåÉå çÅÜ ÇÉí 
áåêÉ Öê~îëâáÅâÉí ëçã Ñ™ê ìíÖ∏ê~ Ç~íÉêáåÖëâêáíÉêáÉêK

üê
OMMP

páÇ~ SUQ çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

fêëí~ QOPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

páÇ~ SUR çÑ UQV



^fp kê
PMNS

k~ãåLéä~íë
d∏íäìåÇ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâ áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

páÇ~ SUS çÑ UQV



^fp kê
NMTO

k~ãåLéä~íë
q∏êåÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
píÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖëëÅÜ~âíåáåÖ á çãê™ÇÉí ãçíáîÉê~ÇÉë ~î å®êÜÉíÉå íáää â®åÇ~ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êK fåÖ~ åó~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë îáÇ 
ëÅÜ~âíåáåÖÉåK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h®êêÄç VQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

páÇ~ SUT çÑ UQV



^fp kê
NMRM

k~ãåLéä~íë
s®åëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
å ÖàçêÇÉë é™ Éíí ™âÉêáãéÉÇáãÉåíI Ç®ê Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î 
ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå Ü®êÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK _çéä~íëä®ãåáåÖ~êå~ äáÖÖÉê âî~ê 
ÉÑíÉêëçã ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÉåäáÖí ä®åëëíóêÉäëÉåë áåíÉåíáçåÉê î~ê ~íí 
ë®âÉêëí®ää~ ~íí Ñçêåä®ãåáåÖÉå áåíÉ ÄÉê∏êÇÉë ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉíK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ PTS s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ SUU çÑ UQV



^fp kê
NOVN

k~ãåLéä~íë
s®ëíÉêÄóâáäI c®êåÉÄçI _à∏êëÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iáë~ pâ~åëÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î àçêÇâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ ëÅÜ~âíâçåíêçääK
qêÉ ëÅÜ~âí ÇêçÖëI ë~ãã~åí~ÖÉí Å~ QMM ä∏éãÉíÉêK f ëÅÜ~âí Éíí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éå çêÉÖÉäÄìåÇÉå ëçíÑä®Åâ áååÉÜ™ää~åÇÉ ëä~ÖÖ çÅÜ Éåëí~â~ ëíÉå~êK aÉí 
ëçíáÖ~ ëâáâíÉí î~ê Å~ P ñ NIOM ã á óí~å EãÉå Ñçêíë~ííÉ áå á ÇÉå åçêê~ 
ëÅÜ~âíî®ÖÖÉåF çÅÜ á ÖÉåçãëåáíí íêÉ ÅÉåíáãÉíÉê íàçÅâíK f ë~ãã~ ëÅÜ~âíI 
î®ëíÉê çã ëçíÑä®ÅâÉåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ é~ê~ääÉää~I åÉÇÖê®îÇ~ ëíÉåê~ÇÉêK 
aÉëë~ íóÅâíÉë ä∏é~ á åçêÇëóÇäáÖ êáâíåáåÖ ∏îÉê Éå ëî~Ö Ü∏àÇéä~í™K cäÉêí~äÉí 
~î ëíÉå~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î ëéê®åÖëíÉå çÅÜ ÇÉ î~ê í®ãäáÖÉå ä∏ëí äáÖÖ~åÇÉ 
ãÉÇ Ü™äêìã ÉãÉää~åK f ÇÉå Éå~ ~î ëíÉåê~ÇÉêå~ Ñ~ååë êÉëíÉê ÉÑíÉê Éå ëí∏êK
aÉ íî™ é~ê~ääÉää~ ëíÉåê~ÇÉêå~ â~å ìíÖ∏ê~ êÉëíÉêå~ ÉÑíÉê Éå ëíÉåÖêìåÇ íáää 
Éå ãáåÇêÉ ÄóÖÖå~ÇK aÉí Ñ™ê ÇçÅâ ëÉë ëçã Éíí ~åí~Ö~åÇÉ Ç™ ëÅÜ~âíÉíë 
ÄêÉÇÇ ÉåÇ~ëí î~ê NIRM ãK ^î ë~ãã~ ~åäÉÇåáåÖ Ñ∏êëî™ê~ë íçäâåáåÖÉå ~î 
ÇÉå ëçíÑä®Åâ ãÉÇ ëÉåíáÇ~ ëä~ÖÖêÉëíÉê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ∏ëíÉê çã 
ëíÉåê~ÇÉêå~K fåÖ~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ~âíáîáíÉíÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á 
ëÅÜ~âíÉåK

üê
OMMP

páÇ~ SUV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç PUMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

páÇ~ SVM çÑ UQV



^fp kê
PMMS

k~ãåLéä~íë
aáåÖíìå~I iìåÇÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äíI Äçéä~íë

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

cóåÇ
âÉê~ãáâI íêÉâ~åíëÑáÄìä~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ ãÉää~å s®ëíÉê™ë 
çÅÜ e~ääëí~Ü~ãã~ê ìíÑ∏êÇÉë ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êJ çÅÜ ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖ~êK
^êÄÉíÉí âçã ~íí ìíÑ∏ê~ë ëçã Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ é™ åáç ìíî~äÇ~ ÇÉäëíê®ÅâçêK póÑíÉí ãÉÇ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ÇÉäë ~íí çã ã∏àäáÖí ëâóÇÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñê™å 
~íí ëâ~Ç~ëI ÇÉäë ~íí ÇçâìãÉåíÉê~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä~ÖÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK 
lã ëí∏êêÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ãÉê ~åä®ÖÖåáåÖëí®í~ éä~íëÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ëâìääÉ ä®åëëíóêÉäëÉå âçåí~âí~ëK aÉíí~ ~âíì~äáëÉê~ÇÉë îáÇ íî™ éä~íëÉêK aÉäë 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ Öê~î~ê çÅÜ ÉîÉåíìÉää~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê îáÇ pîÉÇîá QNWNI 
ÇÉäë é™íê®ÑÑ~ÇÉë çãÑ~íí~åÇÉ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê E\F çÅÜ íî™ ã∏àäáÖ~ Öê~î~ê 
é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå cêçÄó OWS á aáåÖíìå~ ëçÅâÉåK f ÇÉëë~ íî™ Ñ~ää íçÖë Éíí 
âçãéäÉííÉê~åÇÉ ÄÉëäìí ~î ä®åëëíóêÉäëÉå çã óííÉêäáÖÖ~êÉ âçëíå~ÇÉêK 
£îêáÖ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~ê ìåÇÉêë∏âíÉë áåçã ê~ãÉå Ñ∏ê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK aÉå íçí~ä~ ä®åÖÇÉå é™ Ñà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖ ìééÖ™ê íáää 
Å~ NT âáäçãÉíÉêK ^î ÇÉëë~ Ü~ê çãâêáåÖ å®êã~êÉ S âáäçãÉíÉê ÄÉê∏êíë ~î 
ÇÉå ~êâÉçäçÖáëâ~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK qçí~äí Ü~ê NOU 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Å~ P UMM ãÉíÉê 
í~Öáíë ìééK p®âê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ NO éä~íëÉêK aÉ 

üê
OMMP

páÇ~ SVN çÑ UQV



ìåÇÉêë∏âí~ ä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë î~åäáÖÉå ~î Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã 
~î Ü®êÇ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêK a®êìí∏îÉê ìåÇÉêë∏âíÉë Éå Äêìåå 
ëçã éêÉäáãáå®êí Ü~ê âìåå~í Ç~íÉê~ë íáää óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉêI íî™ ëâ~Ç~ÇÉ 
Öê~î~ê ë~ãí ÇÉä~ê ~î Éå ~âíáîáíÉíëóí~Läçâ~ä Ç®ê ã®åÖÇÉê ~î ëâ®êîëíÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á Öêçé~êI Ñä~â çÅÜ é~ÅâåáåÖ~êK f ~åëäìíåáåÖ íáää ëâ®êîëíÉåÉå 
Ñ~ååë ëíçê~ ã®åÖÇÉê âÉê~ãáâK dÉåçã ÑóåÇÉí ~î Éå íêÉâ~åíëÑáÄìä~ â~å 
ä®ãåáåÖ~êå~ Ç®ê ™íãáåëíçåÉ ÇÉäîáë Ç~íÉê~ë íáää óåÖêÉ Ñ∏êêçãÉêëâ 
à®êå™äÇÉêK sáäâ~ ~âíáîáíÉíÉê ëçã ®Öí êìã é™ éä~íëÉå ®ê ÑçêíÑ~ê~åÇÉ å™Öçí 
çë®âÉêí ãÉå Ñ∏êÜçééåáåÖëîáë âçããÉê îáÇ~êÉ ÄÉ~êÄÉíåáåÖ çÅÜ ~å~äóëÉê 
~íí ∏â~ Ñ∏êëí™ÉäëÉå ~î éä~íëÉåK rí∏îÉê ÇÉëë~ ë®âê~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ ÑäÉê~ éä~íëÉê î~Ö~ áåÇáâ~íáçåÉê á Ñçêã ~î Éåëí~â~ 
âçäÑä®Åâ~êI ëéêáÇÇ íê®âçä çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K m™ ÇÉëë~ éä~íëÉê Ü~ê ÇçÅâ 
Ñçêåä®ãåáåÖ áåíÉ ë®âÉêí âìåå~ é™îáë~ëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

pîÉÇîá QNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ SVO çÑ UQV



^fp kê
NOVP

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí läóãéá~I s®ëíÉê™ë ëäçíí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëäçíí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Üáëë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
båÇ~ëí ãçÇÉêå ÑóääåáåÖ é™îÉêâ~ÇÉë ~î ëÅÜ~âíåáåÖÉåK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OOQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ SVP çÑ UQV



^fp kê
NMPQ

k~ãåLéä~íë
s®ëíà®Çê~I £ëíà®Çê~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íëI Öê~îI ëíÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
bå ìíêÉÇåáåÖ á Ñçêã ~î ë∏âëÅÜ~âíåáåÖ ãçíáîÉê~ÇÉë ~î å®êÜÉíÉå íáää ÑäÉê~ 
â®åÇ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Üáíí~ÇÉë íáÇáÖ~êÉ Éà êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖ~êX Éå ëíÉåë®ííåáåÖI Éå ëíÉåëíê®åÖ ë~ãí Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Éíí âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ íî™ ëíçäéÜ™äK båÇ~ëí Éíí 
~î ëíçäéÜ™äÉå ìåÇÉêë∏âíÉëK fåÖ~ ÑóåÇ íáääî~ê~íçÖëK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ SSRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ SPRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ SPSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ SVQ çÑ UQV



^fp kê
NMPU

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí _çâíêóÅâ~êÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
f âî~êíÉêÉí _çâíêóÅâ~êÉå ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éíí ëÉâíáçåë~îëåáíí é™ Q ãK aÉ 
Ñ™í~ä ä~ÖÉê ëçã ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë ÄÉëíçÇ ~î ë~åÇ çÅÜ ã∏êâ~ àçêÇä~ÖÉêK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ SVR çÑ UQV



^fp kê
PMMR

k~ãåLéä~íë
aáåÖíìå~I läëí~ ãã

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äíI Äçéä~íë

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

cóåÇ
Äê®åÇ äÉê~I âÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
aÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ëéêáÇÇ~ áåçã á ëíçêí ëÉíí 
ÜÉä~ ÇÉå TMM ãÉíÉê ä™åÖ~ ëíê®Åâ~å îáäâÉí ÑáÅâ ëçã Ñ∏äàÇ ~íí á ÇÉí 
å®êã~ëíÉ ÜÉä~ ëíê®Åâ~åë ä®åÖÇ ∏îÉêî~â~ÇÉë ãÉÇ ÉåÇ~ëí å™Öê~ âçêí~êÉ 
~îÄêçííK a®êÉãçí î~ê ÉäJ çÅÜ íÉäÉâ~Ää~ê åÉÇÖê®îÇ~ á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ 
íáää äÉÇåáåÖÉå ìíÉÑíÉê á ëíçêí ëÉíí ÜÉä~ ëíê®Åâ~å îáäâÉí áååÉÄ~ê ~íí ÉåÇ~ëí 
Ü~äî~ äÉÇåáåÖÉå ÄêÉÇÇ Eä ëâçéÄêÉÇÇF ∏ééå~ÇÉëK
hìäíìêä~ÖÉê á ~åëäìíåáåÖ íáää aáåÖíìå~ PSMWN ElÄàÉâí UFK
f ~åëäìíåáåÖ íáää Öê~îÑ®äíÉí EëÅÜ~âí ONRI OQQ çÅÜ OQVF é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí 
Öê™ëî~êíI âçäÄÉã®åÖí âìäíìêä~ÖÉêK f ä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë âÉê~ãáâI Äê®åÇ 
äÉê~ çÅÜ Éåëí~â~ Äê®åÇ~ ÄÉåK i~ÖêÉí Ñ~ååë Ä™ÇÉ ∏ëíÉê çÅÜ î®ëíÉê çã 
Öê~îÑ®äíÉíK fåçã Éíí âçêí~êÉ ~îëåáíí ~î ëíê®ÅâåáåÖÉå Ç®ê ÅóâÉäÄ~å~å 
ä∏éÉê ÇáêÉâí áåíáää Öê~îÑ®äíÉíI î~ê ã~êâóí~å çãÖê®îÇ çÅÜ áåÖÉí ™íÉêëíçÇ 
Ü®ê ~î Éå ÉîÉåíìÉää Ñçêíë®ííåáåÖ é™ âìäíìêä~ÖêÉíK f ëÅÜ~âí OQ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
Éíí ëíçäéÜ™äK
péêáÇÇ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê EçÄàÉâí VF
ríÉÑíÉê á ëíçêí ëÉíí ÜÉä~ ëíê®Åâ~å ãÉää~å eìäí~Ö™êÇ çÅÜ aáåÖíìå~ PSMWN 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëéêáÇÇ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~êI Éå âçâÖêçéI 

üê
OMMP

páÇ~ SVS çÑ UQV



ëíçäéÜ™ä çÅÜ âìäíìêä~ÖÉêK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ PSMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ SVT çÑ UQV



^fp kê
NMQT

k~ãåLéä~íë
k~ååÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~îëíóÅâåáåÖ ~î Ñ~ëíáÖÜÉí ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ 
ìíêÉÇåáåÖK 
ríêÉÇåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë ëíê~ñ î®ëíÉê çã ëíÉå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå d∏íäìåÇ~ 
NOUWNK f ÑçêåãáååÉëêÉÖáëíêÉí Ñáååë ®îÉå ~åíÉÅâåáåÖ~ê çã Äçêíí~Öå~ 
Öê~î~êK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë ~íí áåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
ÄÉê∏êÇÉëK bå ëÉåíáÇ~ ÜìëÖêìåÇ ãÉÇ ëéáëãìêëê∏ëÉ çÅÜ Éå ëÉåíáÇ~ ëíÉåãìê 
Ñ~ååë é™ éä~íëÉåK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

d∏íäìåÇ~ NOUWN s®ëíã~åä~åÇ k®êâÉ d∏íäìåÇ~

páÇ~ SVU çÑ UQV



^fp kê
NMQS

k~ãåLéä~íë
dáääÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
eÉäãìí _ÉêÖçäÇ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë ëàì ëÅÜ~âí ãÉÇ Öê®îã~ëâáåK f íî™ ~î 
ëÅÜ~âíÉå Üáíí~ÇÉë ë~ãã~åä~Öí Éäî~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK p~ãíäáÖ~ ìåÇÉêë∏âíÉëI 
íî™ Ü~ê íçäâ~íë ëçã êÉëíÉê ÉÑíÉê Ü®êÇ~êI ã∏àäáÖÉå Ñ∏êÜáëíçêáëâ~I ãÉÇ~å 
∏îêáÖ~ ®ê ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê Éå ëÉåíáÇ~ ê∏àåáåÖëÑ~ë çÅÜ ìíÖ∏êë ~î ëé™ê ÉÑíÉê 
~îÄê®åÇ î®ñíäáÖÜÉí çÅÜ åÉÇÖê®îÇ ëéê®åÖëíÉåK qêçäáÖí ®ê ~íí ÇÉå ëÉåíáÇ~ 
ê∏àåáåÖëÑ~ëÉå áåíÉ Ä~ê~ Ü~ê é™îÉêâ~í Ü®êÇ~êå~ á åÉÖ~íáî êáâíåáåÖ ìí~å 
®îÉå Ü~ê ìíéä™å~í ∏îêáÖ~ ëé™ê ~î ®äÇêÉ ä®ãåáåÖ~êK

üê
OMMP

páÇ~ SVV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

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

páÇ~ TMM çÑ UQV



^fp kê
NOVT

k~ãåLéä~íë
_~êâ~ê∏Äó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
píÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~Ç

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
bå Éåë~ãäáÖÖ~åÇÉ ëíÉåëíê®åÖI Å~ NPM ã ä™åÖI Éåëâáâí~Ç çÅÜ ÉåâÉäê~ÇáÖI 
ìåÇÉêë∏âíÉëI ìíãÉÇ Éå ãçê®åëäìííåáåÖ á ëâçÖëã~êâK fåÖÉí âçä 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëíê®åÖÉåI î~êÑ∏ê áåÖ~ `JNQ ~å~äóëÉê âìåÇÉ Ö∏ê~ëI 
ëíÉåëíê®åÖÉå ®ê çÇ~íÉê~Ç ãÉå ®ê ÄÉä®ÖÉå á Éíí çãê™ÇÉí ãÉÇ ÄêçåëJ çÅÜ 
à®êå™äÇÉêëä®ãåáåÖ~ê î~êÑ∏ê ÇÉí ®ê íêçäáÖí ~íí ëíê®åÖÉå Ç~íÉê~ë áåçã 
ÇÉåå~ íáÇëéÉêáçÇK cìåâíáçåÉå é™ ëíÉåëíê®åÖÉå âìåÇÉ á å®êã~êÉ 
ÄÉëí®ãã~ëK

üê
OMMP

páÇ~ TMN çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ëJ_~êâ~ê∏ VQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ëJ_~êâ~ê∏

páÇ~ TMO çÑ UQV



^fp kê
NOPV

k~ãåLéä~íë
qìåÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
píÉÑ~å bäÖÜ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå ÇêçÖ PT ë∏âëÅÜ~âíK f å™Öê~ ëÅÜ~âí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ 
ëâ®êëíÉåI ëçí çÅÜ âçäëí®åâK f ∏îêáÖí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉK
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã ~åëÉê ~íí áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ ~êâÉçäçÖáëâ~ 
™íÖ®êÇÉê ®ê ÄÉÑçÖ~ÇÉ áåçã ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VTMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TMP çÑ UQV



^fp kê
NOQS

k~ãåLéä~íë
s®ëí üÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
f ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíë åçêÇî®ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ã∏àäáÖ~ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Éíí ëíçäéÜ™ä çÅÜ íî™ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK f ∏îêáÖí 
î~ê ÜÉä~ çãê™ÇÉí ìí~å áåÇáâ~íáçå é™ Ñçêåä®ãåáåÖ~êK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêíìå~ PMTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ qçêíìå~

páÇ~ TMQ çÑ UQV



^fp kê
NNVR

k~ãåLéä~íë
mê™ã™å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
h~å~ä

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éêçîí~ÖåáåÖ Ñ∏ê ãáäà∏éêçîÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
NU éêçîÖêçé~ê Öê®îÇÉë ä®åÖë mê™ã™åI çÅÜ NO ÄçêêéêçîÉê íçÖë áåçã 
Ñ~ëíáÖÜÉíÉå páäîÉêÖêìî~å NWQPK fåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK i®åÖë mê™ã™å âìåÇÉ Éå ®äÇêÉ ã~êâåáî™ âçåëí~íÉê~ë á îáëë~ 
~î Öêçé~êå~I ÇÉí Ü~åÇä~ê íêçäáÖíîáë çã ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâåáî™å Ñê™å 
íáÇÉå Ñ∏ê â~å~äÉåë ~åä®ÖÖ~åÇÉK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç ONNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ TMR çÑ UQV



^fp kê
NOVM

k~ãåLéä~íë
_êçííÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã 
~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
píçäéÜ™äI íî™ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ë~ãí Éíí çãê™ÇÉ ãÉÇ ™êÇÉêëé™ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NMPTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TMS çÑ UQV



^fp kê
V

k~ãåLéä~íë
s®ëíê~ pâ®äÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iáë~ pâ~åëÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ Éí~éé O

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Ñçëëáä ™âÉêI ëíÉåëíê®åÖI ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ~êI êÉëí~ 
ëíÉå~êI Öê~î

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

cóåÇ
Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâI ëÉåíáÇ~ âÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉåI âå~ééI âêáíéáé~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖ~åÇÉí ~î åó íê~Ñáâéä~íë é™ bNUI îáÇ î®ëíê~ 
pâ®äÄóI çÅÜ Éå åó î®Ö ?s®ëíÉêäÉÇÉå? ãÉää~å íê~Ñáâéä~íëÉå çÅÜ 
h∏éáåÖëî®ÖÉå ÖÉåçãÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖ é™ íî™ äçâ~äÉêK 
ríêÉÇåáåÖ~êå~ Ü~ê é™îáë~í ~íí Ñ~ëí~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êë ~î 
éä~åÑ∏êëä~ÖÉåK qçí~äí ëÉíí Öê®îÇÉë UM éêçîÖêçé~ê çÅÜ NNO ë∏âëÅÜ~âíK 
c∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êI Éíí ëíÉåëíê®åÖëóëíÉãI ®äÇêÉ çÇäáåÖëã~êâ 
çÅÜ Éå ëíÉåâçåëíêìâíáçå é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ê~® NMNU K ^î ÇÉ NR 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñê~ãâçã ÜìîìÇÇÉäÉå á ~åëäìíåáåÖ íáää 
Ü∏àÇâìêî~å OMJOR ãÉíÉê ∏îÉê Ü~îÉíI á ÇÉå ÅÉåíê~ä~ ÇÉäÉå ~î s®ëíÉêäÉÇÉåë 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉK

üê
OMMP

páÇ~ TMT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NMVS s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMVR s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMVQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMUV s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMVM s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMVP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMVO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMVN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ SVM s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

s®ëíÉê™ë NMNUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMUU s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë ORQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë ORPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TMU çÑ UQV



^fp kê
NOQM

k~ãåLéä~íë
j™êíÉåë Ü~ÖÉI dáÇÉçåëÄÉêÖ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
oáëíåáåÖI Ü®ääêáëíåáåÖI ëâ™äÖêçé~êI Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ö~ëäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
sáÇ âçåíêçääÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëÉåíáÇ~ ä~ÖÉêI Ñ∏êãçÇäáÖÉå Ñê™å bã~ìë Ö™êÇ 
ëçã äÉÖ~í á å®êÜÉíÉåK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NOOQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë OOMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë ONVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TMV çÑ UQV



^fp kê
NOVR

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí dÉêÜ~êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÑ∏êÄ®ííêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
hìäíìêä~ÖêÉå î~ê çãê∏êÇ~ ÉÑíÉê ÖêìåÇÖê®îåáåÖÉå é™ NVSMJí~äÉíK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TNM çÑ UQV



^fp kê
NMNM

k~ãåLéä~íë
läçÑ ^Üä∏Ñëé~êâÉåI aê~Öã~åëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ\

cóåÇ
dä~ëI à®êåÑ∏êÉã™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë ÇÉäë Éå 
Ñçêã ~î ÉÑíÉêâçåíêçää ~î êÉÇ~å Öê®îÇ~ ëÅÜ~âíI ÇÉäë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçää ìåÇÉê ëÅÜ~âíåáåÖK aÉä~ê ~î ëíê®Åâ~å ëçã ÉåäáÖí ÇÉå 
ìêëéêìåÖäáÖ~ éä~åÉå ëâìääÉ âçåíêçääÉê~ë ∏îÉêî~â~ÇÉë ÉàI Ç™ ÇÉí îáë~ÇÉ ëáÖ 
~íí ã~å ëâìääÉ Öê®î~ ìéé ÄÉÑáåíäáÖ~ äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí çÅÜ ä®ÖÖ~ åó~ 
äÉÇåáåÖ~ê çî~åé™ ÇÉ Ö~ãä~K

f ëÅÜ~âíÉí Ç®ê ÉÑíÉêâçåíêçää ëâÉÇÇÉ Üáíí~ÇÉë Éå ëíÉåê~Ç é™ Å~ MIQ ã ÇàìéK 
aÉåå~ íçäâ~ÇÉë ëçã Éå ÜìëÖêìåÇK dêìåÇÉå ä∏éíÉ á ëÅÜ~âíÉíë êáâíåáåÖ 
ä®åÖë ë~ãã~ äáåàÉ ëçã ÇÉí áåíáääáÖÖ~åÇÉ eÉäÖ~ hçêë â~éÉää Eëí™ÉåÇÉ 
ãÉÇÉäíáÇ~ ÄóÖÖå~ÇFK aÉëë ™äÇÉê âìåÇÉ Éà ~îÖ∏ê~ë Ç™ áåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK dêìåÇÉå ®ê ÇçÅâ ëå~ê~êÉ ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâI ãÉÇ í~åâÉ é™ 
ÇÉí êáåÖ~ ÇàìéÉí çÅÜ Éå êÉä~íáîí êáâäáÖ íÉÖÉäÑ∏êÉâçãëíK

üê
OMMP

páÇ~ TNN çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ TNO çÑ UQV



^fp kê
NOQN

k~ãåLéä~íë
qê~åÄ®êÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
®äÇêÉ à®êå™äÇÉê\

cóåÇ
Ñäáåí~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí çÇäáåÖëä~ÖÉêI ÇÉäë Ñóê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
î~ê~î íêÉ ìíÖàçêÇÉë ~î Ü®êÇ~êI ÇÉå Ñà®êÇÉ î~ê Éå Öêçé Ñê™å ëÉå íáÇK ví~å 
Ü~ê äÉÖ~í á ìíâ~åíÉå ~î Éíí ëí∏êêÉ Äçéä~íëçãê™ÇÉ ëçã îá~ íáÇáÖ~êÉ 
Ç~íÉêáåÖ~ê Ü~ê Ç~íÉê~íë íáää Äêçåë™äÇÉêJóåÖêÉ à®êå™äÇÉêK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë ONWQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TNP çÑ UQV



^fp kê
NNON

k~ãåLéä~íë
£äëí~I pâçêâÉÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
cóåÇéä~íëI å~íìêÑ∏êÉã™äLJÄáäÇåáåÖ ãÉÇ íê~Çáíáçå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí î®êÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëÅÜ~âíÉåK fåÖÉå Ñçêåä®ãåáåÖ 
âçã íáää ëâ~Ç~K

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

kçêêÄó RWN s®ëíã~åä~åÇ rééä~åÇ kçêêÄó

kçêêÄó PWN s®ëíã~åä~åÇ rééä~åÇ kçêêÄó

páÇ~ TNQ çÑ UQV



^fp kê
NNVV

k~ãåLéä~íë
cà®ääëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iáë~ pâ~åëÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î â~ÄÉäåÉÇÖê®îåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

páÇ~ TNR çÑ UQV



^fp kê
NNVU

k~ãåLéä~íë
_êìååëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
eÉä~ ëíê®Åâ~å î~ê çãÖê®îÇ çÅÜ ãçÇÉêå ÑóääåáåÖ á Ñçêã ~î Öêìë Ü~ê 
Éêë~íí Äçêíí~Öå~ âìäíìêä~ÖÉêK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ TNS çÑ UQV



^fp kê
NNVT

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí pÅÜ~âíÉí P

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
bå ëóääëíÉåëÖêìåÇ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK aÉëëìíçã ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë Éå 
ëÉâíáçå ~î Éíí çëí∏êí âìäíìêä~ÖÉêK hìäíìêä~ÖêÉí áååÉÜ∏ää Éíí íàçÅâí 
ë~åÇL~ÑíÉêä~ÖÉê äáâå~åÇÉ ÇÉí ëçã Ñáååë ìåÇÉê íçêÖÉíë âìääÉêëíÉå~êK aÉíí~ 
ä~ÖÉê î~ê î®ä áåÇê~ÖÉí á âî~êíÉêëãáäà∏ î~êÑ∏ê Ñê™Ö~å ìééëíçÇ ÜìêìîáÇ~ 
íçêÖÉí Éå Ö™åÖ î~êáí ëí∏êêÉ çÅÜ ëíê®Åâí ëáÖ ä®åÖêÉ åçêêìíK cäÉê 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê ã™ëíÉ ÇçÅâ íáää Ñ∏ê ~íí ÄÉâê®Ñí~ Éå ë™Ç~å ÜóéçíÉëK

üê
OMMP

páÇ~ TNT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ TNU çÑ UQV



^fp kê
NMMV

k~ãåLéä~íë
k®ëíâî~êå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
gçÜ~å ^åìåÇI hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
péáâI âÉê~ãáâI ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã ìíÑ∏êÇÉ íáääë~ãã~åë ãÉÇ 
oáâë~åíáâî~êáÉ®ãÄÉíÉí Éå ÑçêëâåáåÖëÖê®îåáåÖ é™ ÇÉå Ñ∏êãçÇ~ÇÉ éä~íëÉå 
Ñ∏ê Éå ãÉÇÉäíáÇ~ âóêâä®ãåáåÖI pWí läçÑë â~éÉääK råÇÉêë∏âåáåÖÉå áåÖ™ê á 
Éíí ëí∏êêÉ éêçàÉâí âêáåÖ ^êÄçÖ~ë ®äÇëí~ âóêâçíçéçÖê~Ñá çÅÜ ìêÄ~åáëÉêáåÖ

pWí läçÑ Ñáååë çãå®ãåÇ á ëâêáÑíäáÖ~ â®ääçê Ñê™å ëäìíÉí ~î NOMMJí~äÉí çÅÜ 
íçêÇÉ Ü~ î~êáí ^êÄçÖ~ë ®äÇëí~ ëí~Çëâóêâ~K aÉí ®ê áÇ~Ö çâ®åí î~ê ÇÉå ä™ÖI 
ãÉå NTMMJí~äëâ®ääçê îáää éä~ÅÉê~ ÇÉå é™ ìÇÇÉå îáÇ ™âê∏âÉå å™Öçí î®ëíÉê 
çã Ç~ÖÉåë ëí~Çëâ®êå~ Ç®ê Ç~ÖÉåë âóêâçÖ™êÇ äáÖÖÉêK dÉçÑóëáëâ~ 
ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê  ÖÉåçãÑ∏êÇÉë é™ éä~íëÉå ™ê OMMO EÖÉçê~Ç~ê çÅÜ 
ëäáåÖê~ãFI çÅÜ ã~å âìåÇÉ Ç™ ëÉ ~åíóÇåáåÖ~ê çã Éå âî~Çê~íáëâ 
âçåëíêìâíáçå ìåÇÉê ã~êâÉåK oÉâíáÑáÉêáåÖ ~î Üáëíçêáëâ~ â~êíçê ÄáÇêçÖ 
®îÉå íáää ÜóéçíÉëÉå ~íí âóêâ~å ëâìääÉ Ü~ äÉÖ~í é™ ÇÉåå~ éä~íëK

sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Öê®îÇÉë Ñóê~ ëÅÜ~âíK bÑíÉêëçã éä~íëÉå áÇ~Ö ~åî®åÇë 
ëçã ãáååÉëäìåÇ Ñ~ååë ëíçê~ êÉëíêáâíáçåÉê î~Ç Ö®ääÇÉ ëÅÜ~âíÉåë éä~ÅÉêáåÖI 
î~êîáÇ ÇÉ á ÜìîìÇë~â ä~ÇÉë á ÖêìëÖ™åÖ~êK fåÖ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê 
Üáíí~ÇÉëK

üê
OMMP

páÇ~ TNV çÑ UQV



k®êãëí~ o^ûJåìããÉê ~åÖáîÉí Ñ∏ê ä®ÖÉëÄÉëí®ããåáåÖK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç NMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ TOM çÑ UQV



^fp kê
NNNS

k~ãåLéä~íë
cìêìÄÉêÖ~I kçêêî™äÉI pí®Üçäã

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê ÄÉê∏êÇÉë ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~K

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

páÇ~ TON çÑ UQV



^fp kê
NMMU

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí p®ãëâã~â~êÉå

^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
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
jÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
jóåíI âÉê~ãáâ EëíÉåÖçÇëI ê∏ÇÖçÇëFI Öä~ëI âêáíéáéçêI ëãáÇÉëëä~ÖÖI ÄÉåI 
à®êåI íê®I ä®ÇÉêI íî™  êáåÖ~êI Éå ÄÉåâ~ãI Éíí ÉîK ÖìäÇÄäÉÅâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå âçãéäÉííÉê~åÇÉ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
s®äÄÉî~ê~ÇÉ âìäíìêä~ÖÉê EMIOJNIU ã íàçÅâ~F ∏îÉê ÜÉä~ íçãíÉåë óí~K 
_óÖÖå~Çëä®ãåáåÖ~êI ëíÉåJ çÅÜ íê®ëóää~êI íê®ÖçäîI íê®ÑäáëJ çÅÜ Ö∏ÇëÉää~ÖÉêI 
Äê~åÇä~ÖÉêK píÉåä®ÖÖåáåÖ~ê EÖ™êÇëéä~åLÖê®åÇF ë~ãí ÑäÉê~ åáî™Éê ~î 
Ö~íìÄÉä®ÖÖåáåÖK båI Éî íî™ ëíÉåâ®ää~êÉK båëí~â~ êÉÅÉåí~ ëí∏êåáåÖ~ê

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ TOO çÑ UQV



^fp kê
NOUU

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí d~ÖåÉ çÅÜ d~ÄêáÉä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^JäÉÇåáåÖ~ê çÅÜ Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí êÉÅÉåí~ Ñóääå~Çëã~ëëçê ë~ãí 
~åä®ÖÖåáåÖëä~ÖÉê Ñ∏ê ÄÉÑáåíäáÖí ÜìëK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TOP çÑ UQV



^fp kê
NOUV

k~ãåLéä~íë
hóêâÄ~ÅâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI éçêëäáåI Ñ∏åëíÉêÖä~ëI ÄìíÉäàÖä~ë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åó~ ÄÉäóëåáåÖëëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
üíí~ Öêçé~ê Öê®îÇÉëI á ëíçêäÉâÉå MRJ ñ MITJN ãI ãÉÇ Éíí Çàìé é™ ãÉää~å 
MISRJMIV ãK f íî™ ~î Öêçé~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÜìëÖêìåÇÉê ~î íêçäáÖíîáë 
ëÉåíáÇ~ Ç~íìã EÄ~ëÉê~í é™ Çàìé çÅÜ Ñ∏êÉâçãëí ~î éçêëäáåI âÉê~ãáâI 
Ñ∏åëíÉêJ çÅÜ ÄìíÉäàÖä~ëFK f Éå Öêçé Ñ~ååë âìäíìêä~ÖÉêI ë~ååçäáâí çÅâë™ 
ëÉåíáÇ~ EáåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇFK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TOQ çÑ UQV



^fp kê
NMMP

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí iìëíÜìëÉíI píìêÉëí~ÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê â~ÄÉä çÅÜ Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK f ëíê®ÅâåáåÖÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñóääå~Çëä~ÖÉêK

üê
OMMP

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ TOR çÑ UQV



^fp kê
PMPP

k~ãåLéä~íë
pâ®ääÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ÄáäÇåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
cà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖÉå ä∏éÉê Ü®ê á ™âÉêã~êâ ë∏ÇÉê çã î®ÖÉåK f äÉÇåáåÖÉåë 
ÇáêÉâí~ å®êçãê™ÇÉ Ñáååë íî™ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êX Éå ëíÉåë®ííåáåÖ 
EpîÉÇîá NNTWNF ë~ãí Éå ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ EpîÉÇîá NOTWNFK 
aÉå ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖÉå î~ê á Ñ∏êëí~Ö™åÖëáåîÉåíÉêáåÖÉå 
êÉÖáëíêÉê~Ç ëçã Éå ëíÉåë®ííåáåÖ ÉääÉê Ü∏ÖK iÉÇåáåÖÉå ÇêçÖë ãÉää~å ÇÉëë~ 
Ä™Ç~K i®åÖÇÉå é™ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìééÖáÅâ íáää Å~ QMM ãÉíÉêK
oÉëìäí~í
fåçã ÇÉí Ñ∏êÉëä~Öå~ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ÇêçÖë NN Eåê ORJPRF 
ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ é™ Å~ NNM ãÉíÉêK píê®Åâ~å î®ëíÉê çã 
î®ÖÉå íáää î~ê ÜÉäí ìí~å áåÇáâ~íáçåÉê é™ ã®åëâäáÖ~ ~âíáîáíÉíK j~êâÉå î~ê 
ãóÅâÉí Ü™êí éä∏àÇ EMIR ãÉíÉêF çÅÜ å®êã~ëí î®ÖÉå åÉê ãçí üäÄó 
™íÉêÑ~ååë åÉÇÖê®îÇ ëéê®åÖëíÉå çÅÜ ëáåÖÉäK f ëÅÜ~âíÉå ∏ëíÉê çã î®ÖÉå 
Ñ~ååë ëî~Ö~ áåÇáâ~íáçåÉê é™ âìäíìêé™îÉêâ~å á Ñçêã ~î ëéêáÇÇ~ âçäëí®åâí 
çÅÜ ëã™ Ñê~ÖãÉåí Äê®åÇ äÉê~K f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå Eåê PQF é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ëéêáÇÇ~ âçäÑä®Åâ~êK fåíáää Éå ~î ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáâäáÖí ãÉÇ êÉÅÉåí 
ã~íÉêá~ä á Ñçêã ~î íÉÖÉä çÅÜ à®êåëâêçí îáäâÉí â~å íóÇ~ é™ ~íí ®îÉå 
âçäÑä®Åâ~ã~ ëâ~ ëÉë ëçã êÉÅÉåí~K cçêåä®ãåáåÖ âìåÇÉ áåíÉ âçåëí~íÉê~ë á 

üê
OMMP\

páÇ~ TOS çÑ UQV



å™Öçí ~î ëÅÜ~âíÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pîÉÇîá NOTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

páÇ~ TOT çÑ UQV



^fp kê
PMNN

k~ãåLéä~íë
vííÉêÜ®ää~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI íÉêê~ëëI çÇäáåÖëä®ãåáåÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ
Äê®åÇ äÉê~I Äê®åí ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
i®åÖÇÉå é™ ÇÉäëíê®Åâ~å ìééÖ™ê íáää Åáêâ~ RMM ãÉíÉêK NT ëÅÜ~âí íáää Éå 
ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î OTM ä∏éãÉíÉê ìåÇÉêë∏âíÉëK
_çéä~íëä®ãåáåÖ~ê J ®äÇêÉ çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê J lÄàÉâí T
aÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê çÅÜ ä~ÖÉê ëçã ™íÉêÑ~ååë ìíÉÑíÉê ÇÉäëíê®Åâ~å 
âçåÅÉåíêÉê~ÇÉë íáää ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ëäìííåáåÖÉå ~î ëâçÖëçãê™ÇÉí çÅÜ Ü~ÖJ 
çÅÜ ™âÉêã~êâÉå å®êã~ëí ∏ëíÉê çã ëäìííåáåÖÉåK m™ âê∏åÉí ~î Ü∏àÇÉå 
™íÉêÑ~ååë ëéê®åÖëíÉå çÅÜ Ñóääå~Çëã~ëëçê ëçã íêçäáÖíîáë ëä®åÖí ìéé á 
ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ î®ÖÄóÖÖÉíK
aÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î Éå Ü®êÇI Éíí âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Éå 
íÉêê~ëëK qÉêê~ëëÉå ëâ~ ã∏àäáÖÉå ëÉë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ÇÉ ®äÇêÉ çÇäáåÖëóíçê 
ëçã Ñáååë êÉÖáëíêÉê~ÇÉ åçêê Ü®êçã Es®ëíÉê™ë NMOOWNFK råÇÉê íÉêê~ëëÉå 
™íÉêÑ~ååë Éå Ü®êÇK hìäíìêä~ÖêÉí î~ê ÄÉä®ÖÉí ÇáêÉâí ∏ëíÉê çã ëä®åíÉåK f 
ä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ ëâ®êîëíÉåK fåÖÉí â~å ãÉÇ 
ë®âÉêÜÉí ë®Ö~ë î~ê~ Ñ∏êÜáëíçêáëâíK j∏àäáÖÉå ëâ~ ä®ãåáåÖ~êå~ âåóí~ë íáää 
ÇÉí ÇÉ çÇäáåÖëä®ãåáåÖ~ê ëçã Ñáååë êÉÖáëíêÉê~ÇÉK

üê
OMMP\

páÇ~ TOU çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TOV çÑ UQV



^fp kê
PMPO

k~ãåLéä~íë
pâ®ääÄóI üÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëíÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
e®ê ä∏éÉê Ñà®êêî®êãÉëÅÜ~âíÉí ë∏ÇÉê çã î®ÖÉåI Äáíîáë á ÇáâÉëâ~åíÉå Ñ∏ê 
~íí ÄÉî~ê~ Éå ëí∏êêÉ Öê~åÜ®Åâ ëçã Ñáååë é™ íçãíÉåK iÉÇåáåÖÉå ä∏éÉê 
Ä™ÇÉ ÖÉåçã ™âÉêã~êâI Ü~Öã~êâ çÅÜ ëâçÖëã~êâK f å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää 
äÉÇåáåÖÉå ™íÉêÑáååë pîÉÇîá OPUWNJPI ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Éå ëíÉåëíê®åÖ çÅÜ íî™ 
êìåÇ~ ëíÉåë®ííåáåÖ~êK fåå~å ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê ÇÉí çîáëëí çã ÜìêìîáÇ~ 
ÇÉå åçêÇäáÖ~ëíÉ ÇÉäÉå ~î ëíÉåëíê®åÖÉå ëâìääÉ âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î 
~êÄÉíÉí ÉääÉê ÉàK aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí ëíÉåëíê®åÖÉå î~ê ÄÉä®ÖÉå àìëí ìí~åÑ∏ê 
Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíK
oÉëìäí~í
m™ ÇÉå çãâêáåÖ SMM ãÉíÉê ä™åÖ~ ëíê®Åâ~å Öê®îÇÉë ë~ãã~åä~Öí ëàì 
ëÅÜ~âí Eåê PSJQOF ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î çãâêáåÖ VM ãÉíÉêK 
c∏êìíçã Éåëí~â~ âçäëí®åâ á ëÅÜ~âí åê QO å®êã~ëí ëíÉåëíê®åÖÉå çÅÜ á 
ëÅÜ~âí PU á Ü~ÖÉå å®êã~ëí ∏ëíÉê çã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå ™íÉêÑ~ååë áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK

üê
OMMP\

páÇ~ TPM çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pîÉÇîá OPUWP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

páÇ~ TPN çÑ UQV



^fp kê
PMNP

k~ãåLéä~íë
vííÉêÜ®ää~I s®ëíÉê™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäíìêä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ
âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
kçêê çã bäU Öê®îÇÉë ™íí~ ëÅÜ~âí ETVJUSF ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î 
UM ãÉíÉêK e®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉ ä®ÖêÉ äáÖÖ~åÇÉ ÇÉä~êå~ ~î ™âÉêå EëÅÜ~âí 
UNF Éåëí~â~ âÉê~ãáâÑê~ÖãÉåí EcPNTF çÅÜ Äê®åÇ äÉê~ EcPNUF á éäçÖä~ÖêÉíK 
råÇÉê éäçÖä~ÖêÉí ™íÉêÑ~ååë áåÖ~ ÄÉî~ê~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê ä~ÖÉêK 
j∏àäáÖÉå â~å ÉîÉåíìÉää~ ë™Ç~å~ î~ê~ Äçêíéä∏àÇ~K qêçíë ä∏ëÑóåÇÉå á 
âìäíìêä~ÖêÉí âìåÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ áåíÉ ë®âÉêí âìåå~ âçåëí~íÉê~ë á å™Öçí ~î 
ÇÉëë~ ëÅÜ~âíK
hìäíìêä~ÖÉê á ™âÉêå ë∏ÇÉê çã bäU J lÄàÉâí S EPF
f ™âÉêã~êâÉå ë∏ÇÉê çã bäU é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âê~ÑíáÖí âìäíìêä~ÖÉê á ëÅÜ~âí 
VMK aÉí Öê™Jëî~êí~ âìäíìêä~ÖêÉí áååÉÜ∏ää âÉê~ãáâ EcPNVFI Äê®åÇ~ ÄÉå 
EÑ∏êâçãå~F çÅÜ Äê®åÇ äÉê~ EcPOMFK pí®ääîáë áååÉÜ∏ää ä~ÖêÉí êáâäáÖí ãÉÇ 
ëâ®êîëíÉåK hìäíìêä~ÖêÉí ™íÉêÑ~ååë áåçã Éå ëíê®Åâ~ ~î Åáêâ~ UM ãÉíÉêI 
éä~ÅÉê~í ìåÖÉÑ®ê ãáíí é™ Ç~ÖÉåë ™âÉêK i~ÖêÉíë íàçÅâäÉâ ìééÖáÅâ ëçã ãÉëí 
íáää MIPRJMIQM ãÉíÉêK fåÖ~ ~åÇê~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê ™íÉêÑ~ååë á ~åëäìíåáåÖ 
íáää ÉääÉê ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î âìäíìêä~ÖêÉíK

üê
OMMP\

páÇ~ TPO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ TPP çÑ UQV



^fp kê
PMPQ

k~ãåLéä~íë
cà®ääëí~I pâ®ääÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ ÄÉåI çÄê®åÇ~ ÄÉåI ëä~ÖÖI íìíìäìëå™ä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK

cà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖÉå ä∏éÉê Ü®ê î®ëíÉê êÉëéÉâíáîÉ ë∏ÇÉê çã î®ÖÉå çÅÜ 
ëâ®ê ÖÉåçã ™âÉêã~êâI Ü~Öã~êâ çÅÜ ëâçÖëã~êâK f å®êçãê™ÇÉí Ñáååë 
ÑäÉê~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñê™å ÄêçåëJ çÅÜ à®êå™äÇÉêK aÉëëìíçã 
Ü~ê ÑäÉê~ îáâáåÖ~íáÇ~ ä∏ëÑóåÇ é™íê®ÑÑ~íë îáÇ çÇäáåÖ á çãê™ÇÉí Esij 
NPNOI pej NMPQTFK f ÇÉå ëóÇ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉäëíê®Åâ~å é~ëëÉê~ê 
äÉÇåáåÖ á ìíâ~åíÉå ~î Éíí êÉÖáëíêÉê~í Öê~îÑ®äí EpîÉÇîá QNWNFK
oÉëìäí~í
aÉäëíê®Åâ~å ®ê íçí~äí NIQ âáäçãÉíÉê ä™åÖK f çãê™ÇÉí ÇêçÖë íçí~äí ON 
ëÅÜ~âí ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î Å~ NMMM ãÉíÉêK fåçã çãê™ÇÉí 
ìíâêáëí~ääáëÉê~ÇÉë íî™ íóÇäáÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉåI ÇÉäë á Ñçêã ~î 
óííÉêäáÖÖ~êÉ Öê~î~ê çÅÜ ã∏àäáÖ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™ ÇÉí êÉÖáëíêÉê~ÇÉ 
Öê~îÑ®äíÉí pîÉÇîá QNWN ÇÉäë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê é™ ™âÉêå åçêê çã î®ÖÉå íáää 
pîÉÇîá âóêâ~K aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ ëéêáÇÇ~ ëíçäéÜ™ä çÅÜ 
âìäíìêé™îÉêâ~ÇÉ ä~ÖÉê ëçã áåíÉ âìåå~í íáÇÑ®ëí~ëK f ÑäÉê~ ëÅÜ~âí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉëëìíçã ÇÉä~ê ~î ëÉåíáÇ~ ÄóÖÖå~ÇÉê çÅÜ Éå ÄêìååK
J lÄàÉâí NW kóìééí®Åâí~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê åçêê çã î®ÖÉå íáää pîÉÇîá 

üê
OMMP\

páÇ~ TPQ çÑ UQV



âóêâ~ EëÅÜ~âí NNF fåçã Éå Å~ PRM ãÉíÉê ä™åÖ ëíê®Åâ~ á ™âÉêã~êâ ÄÉä®ÖÉå 
ãÉää~å î®ÖÉå íáää pîÉÇîá âóêâ~ çÅÜ Éíí ëí∏êêÉ ÇáâÉ á åçêê é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
ëéêáÇÇ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK a™ Ñçêåä®ãåáåÖ ™íÉêÑ~ååë áåçã á ëíçêí ëÉíí 
ÜÉä~ ™âÉêå á Ñçêã ~î Éå ÄêìååI ëéêáÇÇ~ ëíçäéÜ™äI Éåëí~â~ ëí∏êÜ™äI 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê ÇêçÖë Ü®ê Éíí ä™åÖí ëÅÜ~âí Éå ëâçéÄêÉÇÇ 
ÄêÉíí ìíÉÑíÉê ÜÉä~ äÉÇåáåÖÉåë ä®åÖÇK pí®ääîáë ∏ééå~ÇÉë ÜÉä~ ÄêÉÇÇÉåK 
hìäíìêä~ÖêÉå î~ê ∏îÉêä~Ö Ö~åëâ~ î~Ö~ çÅÜ ~îíÉÅâå~ÇÉ ëáÖ Ñê®ãëí ÖÉåçã 
ëéêáÇÇ~ Ñ∏êÉâçãëíÉê ~î Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ âçäëí®åâK qàçÅâäÉâÉå é™ ä~ÖêÉå 
ìééÖáÅâ ëçã ãÉëí íáää çãâêáåÖ MIO ãÉíÉêK
råÖÉÑ®ê ãáíí é™ ™âÉêå é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå Éíí ëî~êíI âçä çÅÜ 
ëâ®êîëíÉåëÄÉã®åÖí ä~ÖÉê ëçã î~ê Ñ∏êÜ™ää~åÇÉîáë î®ä ~îÖê®åë~í á 
ëÅÜ~âíÉíë ä®åÖêáâíåáåÖK bÑíÉê ë~ãí~ä ãÉÇ i®åëëíóêÉäëÉå ÄÉëäìí~ÇÉë ÇÉí ~íí 
∏ééå~ ìéé Éíí ëí∏êêÉ çãê™ÇÉI ÇÉäîáë ìí~åÑ∏ê Éñéäç~íÉêáåÖëçãê™ÇÉíI Ñ∏ê 
~íí Ñ™ Ñê~ã ÜÉä~ ä~ÖêÉíëL~åä®ÖÖåáåÖÉåë ÄÉÖê®åëåáåÖ á éä~åK
sáÇ ~îÄ~åáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå S ñ R ãÉíÉê ëíçêI êÉâí~åÖìä®ê 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ ãÉÇ å™Öçí êìåÇ~ÇÉ Ü∏êåK f ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î 
~åä®ÖÖåáåÖÉå ™íÉêÑ~ååë ãáåëí Éå Ü®êÇ çÅÜ ÑäÉê~ âÉê~ãáââçåÅÉåíê~íáçåÉêK 
ríÉÑíÉê ~åä®ÖÖåáåÖÉåë â~åíÉê âìåÇÉ ã~å ~å~ Éíí ÑäÉêí~ä ëíçäéÜ™äK 
cóääåáåÖÉå ÄÉëíçÇ ~î ëî~êí J Öê™ëî~êí äÉêÄä~åÇ~Ç ëáäí ëçã áååÉÜ∏ää êáâäáÖí 
ãÉÇ âçä çÅÜ ëí®ääîáë ãóÅâÉí ëâ®êîëíÉåK ^åä®ÖÖåáåÖÉå ëåáíí~ÇÉë á âî~êí~ê 
ãÉÇ Üà®äé ~î Öê®îã~ëâáå Ç™ ÇÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí ÇÉí î~ê Éå ÄêìååK f 
ÄêìååëëÅÜ~âíÉí ™íÉêÑ~ååë ÇÉä~ê ~î êáëÑä®íåáåÖÉå ÄÉî~ê~ÇK
oìåí ÇÉä~ê ~î ÄêìååëëÅÜ~âíÉí ™íÉêÑ~ååë ÑäÉê~ ëíçäéJ çÅÜ ëí∏êÜ™ä î~ê~î 
ÑäÉê~ ãÉÇ ãóÅâÉí ÄÉî~ê~í íê®K píçäéÜ™äÉå ∏îÉêä~Öê~ÇÉë ~î ÇÉå 
êÉâí~åÖìä®ê~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ ëçã ÄÉÖê®åë~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖÉåë ∏îêÉ ÇÉä~êK
f ÇÉ ∏îêÉ ÇÉä~êå~ ~î ~åä®ÖÖåáåÖÉå íçÖë çãâêáåÖ MIR âÖ âÉê~ãáâ íáääî~ê~K 
aÉåå~ ™íÉêÑ~ååë íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå á ãáåÇêÉ âçåÅÉåíê~íáçåÉê á ~åëäìíåáåÖ 
íáää ÇÉå Ü®êÇ ëçã î~ê éä~ÅÉê~Ç ∏îÉê â~åíÉå ~î ÄêìååÉåK f ∏îêáÖí 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Äê®åÇ äÉê~I Äê®åÇ~ çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉå ããK f ÄêìååÉå Eé™ 
Å~ MIR ã ÇàìéF é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉëëìíçã Éå íìíìäìëå™ä á Äêçåë îáäâÉå â~å 
Ç~íÉê~ë íáää óåÖêÉ Äêçåë™äÇÉê Eã∏àäáÖÉå ®äÇëí~ ÇÉäÉå ~î Ñ∏êêçã à®™FK
JlÄàÉâí OK péêáÇÇ~ Äçéä~íëáåÇáâ~íáçåÉê á Ü~ÖÉåK f íî™ ~î ëÅÜ~âíÉå 
EëÅÜ~âí NT çÅÜ NUF éä~ÅÉê~ÇÉ é™ î~ê ëáÇ~ çã Éå ~êÄÉíëî®Ö ëçã Ö™ê 
ë∏ÇÉêìí á çãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë çÅÜ ìåÇÉêë∏âíÉë íî™ ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éíí 
âìäíìêé™îÉêâ~í ä~ÖÉêK i~ÖêÉí ëçã ëí®ääîáë î~ê ë∏åÇÉêÖê®îí ~î ëÉåíáÇ~ 
åÉÇÖê®îåáåÖ~ê ÑóääÇ~ ãÉÇ êÉÅÉåí ëâê®é î~ê êÉä~íáîí íìåí EçãâêáåÖ MINR 
ãÉíÉêF çÅÜ Ä~ê~ ëî~Öí Öê™ëî~êíK f ä~ÖêÉí ™íÉêÑ~ååë ëéêáÇÇ~ âçäëí®åâ çÅÜ 
ëã™ Äáí~ê êìåÇéä∏àÇ Äê®åÇ äÉê~K fåÖÉåíáåÖ ëçã ë®âÉêí â~å ë®Ö~ î~ê~ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâí é™íê®ÑÑ~ÇÉëK
JlÄàÉâí PK dê~î~ê çÅÜ ã∏àäáÖ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê îáÇ pîÉÇîá QNWNK
aÉí êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Öê~îÑ®äíÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí é™ ÇÉä~ê ~î Éå ä™åÖëíê®Åâí Ü∏àÇêóÖÖ 
ëçã ä∏éÉê á åçêÇëóÇäáÖ êáâíåáåÖK lãê™ÇÉí ®ê ÄÉä~ãê~í ãÉÇ ëíçê~ 
ëíÉåÄäçÅâI Ñê~ãÑ∏ê ~ääí ìíÉÑíÉê î®Öâ~åíÉåK qêçäáÖíîáë ®ê ëíçê~ ÇÉä~ê ~î 
ÄäçÅâÉå ìééëä®åÖÇ~ Ü®ê á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ~íí î®ÖÉå ÄóÖÖÇÉë çã é™ NVRMJ
í~äÉíK qÉêê®åÖÉå ÖàçêÇÉ ÇÉí ëî™êí ~íí âçãã~ íáää ãÉÇ Öê®îã~ëâáå á 
çãê™ÇÉí á ëíçê~ ÇÉä~ê ~î çãê™ÇÉíK aÉå î®ëíê~ ëäìííåáåÖÉå ÖáÅâ ÇçÅâ ~íí 
Ä~å~ ~î çÅÜ Ü®ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉä~ê ~î Éå ëíÉåë®ííåáåÖ ë~ãí Éíí âçää~ÖÉê 
ëçã ã∏àäáÖÉå ìíÖ∏ê êÉëíÉêå~ ~î Éå ëâ~Ç~Ç Öê~îK
båÇ~ëí Ü®äÑíÉå ~î ëíÉåë®ííåáåÖÉå ™íÉêëíçÇ ~íí ìåÇÉêë∏â~K oÉëíÉå Ü~ÇÉ 
í~Öáíë Äçêí ìí~å ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää Ç™ î®ÖÉå ~åä~ÇÉë é™ RMJí~äÉíK sáÇ 

páÇ~ TPR çÑ UQV



ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ™íÉêÑ~ååë Ä~ê~ Éåëí~â~I ãóÅâÉí Ñê~ÖãÉåíÉê~ÇÉ Äê®åÇ~ 
ÄÉåK
aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí Öê~î~êå~ ∏îÉêä~Öê~ÇÉ Éíí ®äÇêÉ âìäíìêä~ÖÉê Ñê™å îáäâÉí 
âÉê~ãáâ çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉå íçÖë íáääî~ê~K sáÇ ÇÉå ÉÑíÉêÑ∏äà~åÇÉ ~åíáâî~êáëâ~ 
âçåíêçääÉå á ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëâçÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ óííÉêäáÖÖ~êÉ 
ä®ãåáåÖ~êK
pé™ê ~î ëÉåíáÇ~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ
fåçã íî™ çãê™ÇÉå ~î ÇÉäëíê®Åâ~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ä®ãåáåÖ~ê ãÉÇ ëÉåíáÇ~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉK fåçã Éå å®êã~êÉ OMM ãÉíÉê ä™åÖ ëíê®Åâ~ ÇáêÉâí ∏ëíÉê çã 
î®ÖÉå åÉê ãçí pîÉÇîá âóêâ~ ™íÉêÑ~ååë ÖêìåÇÉêå~ ~î Éå ä~Ç~ EãÉÇ 
ÅÉãÉåíÉê~í ÖçäîFK lãê™ÇÉí êìåí ëà®äî~ ä~Ç~å î~ê çãÖê®îí çÅÜ ëí®ääîáë 
í®ÅâíÉë ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâóí~å ~î ãÉíÉêíàçÅâ~ Ñóääå~Çëä~ÖÉêK f ÇÉå 
∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉí ™íÉêÑ~ååë Éíí íàçÅâí ä~ÖÉê ãÉÇ ÑáåI ÜçãçÖÉå 
ã~íàçêÇ EÜ®ê î®ñíÉ êáâäáÖí ãÉÇ Äê®åå®ëëäçêFK j∏àäáÖÉå Ü~ê Éå ÇóåÖÜ∏Ö 
î~êáí éä~ÅÉê~Ç é™ éä~íëÉåK
aÉí ~åÇê~ çãê™ÇÉ ëçã áååÉÜ∏ää ëé™ê ~î óåÖêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ î~ê ÄÉä®ÖÉí 
∏ëíÉê çã Öê~îÑ®äíÉí é™ Ñ~ëíáÖÜÉíÉå pâ®ääÄó QWOK e®ê ™íÉêÑ~ååë ÇÉäë Éå 
ëíÉåë~íí Äêìåå ëçã î~ê áÖÉåÑóää ãÉÇ ëéê®åÖëíÉåK ^åä®ÖÖåáåÖÉå 
î~ííÉåÑóääÇÉë êÉÇ~å é™ MI ä ãÉíÉêë Çàìé ë™ Éå åçÖÖê~åå~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ 
ÄçêíéêáçêáíÉê~ÇÉëK s®ëíÉê çã ÄêìååÉå ™íÉêÑ~ååë Éå ÇÉäîáë ÅÉãÉåíÉê~Ç 
ÜìëÖêìåÇ î~êé™ êáâäáÖí ãÉÇ íÉÖÉä ™íÉêÑ~ååëK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pîÉÇîá QNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

páÇ~ TPS çÑ UQV



^fp kê
PMPR

k~ãåLéä~íë
o~ääëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ
íÉÖÉäI ëä~ÖÖ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
cà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖÉå ä∏éÉê Ü®ê î®ëíÉê çã ÄÉÑáåíäáÖ î®Ö çÅÜ ëâ®ê ÖÉåçã 
Ä™ÇÉ ™âÉêJ çÅÜ áãéÉÇáãÉåíëã~êâK m™ áãéÉÇáãÉåíÉíë Ü∏Öëí~ éìåâí äáÖÖÉê 
pîÉÇîá OVWNI Éå ëâ~Ç~Ç ëíÉåë®ííåáåÖK båäáÖí ìééÖáÑí ëâ~ îáÇ Éå ê®íåáåÖ ~î 
î®ÖÉå é™ NVPMJí~äÉí ëíÉåë®ííåáåÖ~ê Ü~ é™íê®ÑÑ~íë çÅÜ ìåÇÉêë∏âíë Eçë®âÉêí 
~åí~äF é™ éä~íëÉåK sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ç™ Ñ∏êÉã™ä á Ñçêã ~î 
Ää ~ Éå ÄêçåëâÉÇà~I Äêçåë çÅÜ Öä~ëé®êäçêI Éå ÄêçåëÑáÄìä~ ããK
oÉëìäí~í
fåçã ÇÉí Ñ∏êÉëä~Öå~ ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ÇêçÖë íêÉ ëÅÜ~âí EëÅÜ~âí NJPF 
é™ íçí~äí UR ä∏éãÉíÉêK qî™ ~î ëÅÜ~âíÉå ÇêçÖë é™ áãéÉÇáãÉåíÉí á 
~åëäìíåáåÖ íáää Öê~îÉå EpîÉÇîá OVWNF ë~ãí Éíí á ™âÉêã~êâÉå ëóÇçëí çã 
áãéÉÇáãÉåíÉíK f ÇÉ íî™ ëÅÜ~âíÉå é™ áãéÉÇáãÉåíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK aÉí îáë~ÇÉ ëáÖ ~íí ÇÉä~ê ~î Ü∏àÇÉå î~ê ìééÄóÖÖÇ ~î 
é™Ñ∏êÇ~ ã~ëëçê çÅÜ ìåÇÉê ÇÉëë~ î~ê ã~êâÉå ÇÉäîáë î~ííÉåëàìâK f ™âÉêå 
å®êã~ëí áãéÉÇáãÉåíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éåëí~â~ ãáåÇêÉI ÇáÑÑìë~ 
ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê ëçã áååÉÜ∏ää íÉÖÉä çÅÜ Éå ëä~ÖÖâäìãéK cçêåä®ãåáåÖ 
âìåÇÉ áåíÉ âçåëí~íÉê~ë á å™Öçí ~î ëÅÜ~âíÉåK

üê
OMMP\

páÇ~ TPT çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pîÉÇîá OVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

páÇ~ TPU çÑ UQV



^fp kê
PMNQ

k~ãåLéä~íë
bâäìåÇ~I cêçÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âìäíìêä~ÖÉêI Äçéä~íëI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
Äê®åÇ äÉê~I âÉê~ãáâI çÄê®åÇ~ ÄÉåI íÉÖÉäI éçêëäáåI Äê®åÇ~ ÄÉåI 
íêÉâ~åíëÑáÄìä~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ çÅÜ 
Éå ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK

aÉäëíê®Åâ~ cêçÄó
bâäìåÇ~ NWNWOI cêçÄó OWSI aáåÖíìå~ ëçÅâÉåI s®ëíÉê™ë âçããìå
aÉäëíê®Åâ~ cêçÄó ®ê Éå ~î ÇÉ ä®åÖëí~ ÇÉäëíê®Åâçêå~ ä®åÖë ãÉÇ äÉÇåáåÖÉåK 
qçí~äí ÄÉê∏êë ä PMM ãÉíÉê ~î Ä™ÇÉ Ü~Öã~êâ çÅÜ ™âÉêã~êâK iÉÇåáåÖ Ö™ê 
Ü®ê åçêê çã î®ÖÉåK f çãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉä ä∏éÉê äÉÇåáåÖÉå ∏îÉê Éíí ëí∏êêÉ 
ëâçÖÄÉâä®íí áãéÉÇáãÉåí ãÉÇ ÑäÉê~ êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~êX _à®êëÄç 
Ö~ãä~ íçãí EaáåÖíìå~ RMUWNFI ëâ™äÖêçéëÑ∏êÉâçãëíÉê EaáåÖíìå~ RTSWN 
çÅÜ RTTWNF íî™ Öê~îÖêìééÉê EaáåÖíìå~ NRTWN çÅÜ RMVWNF ë~ãí Éå 
î®ÖÜ™ääåáåÖëëíÉå EaáåÖíìå~ PVOWNFK fãéÉÇáãÉåíÉí ìíÖ∏êë áÇ~Ö ~î Éíí 
å~íìêëâóÇÇëçãê™ÇÉK £ëíÉê çã å~íìêëâóÇÇëçãê™ÇÉí îáÇí~ê ™âÉêã~êâ 
ëçã ëäìíí~ê ëî~Öí åÉê ãçí ∏ëíÉê Ñ∏ê ~íí ëÉÇ~å ™íÉê ëíáÖ~ ìéé ãçí å®ëí~ 
áãéÉÇáãÉåí ë∏ÇÉê çã cäçê~ë âìääÉK m™ cäçê~ë âìääÉ Ñáååë Éå âî~Çê~íáëâ 
ëíÉåë®ííåáåÖ ë~ãí Éíí Öê~îÑ®äí EaáåÖíìå~ NRUWN çÅÜ RTPWNFK 
cà®êêî®êãÉäÉÇåáåÖÉå ëâ~ ä®ÖÖ~ë Å~ NMM ãÉíÉê ë∏ÇÉê çã ÇÉëë~ é™ Éå Ü∏àÇ 
î~êé™ Éå êÉÖáëíêÉê~Ç ÜìëÖêìåÇ Ñáååë á å®ê~ ~åëäìíåáåÖ íáää äÉÇåáåÖÉåK

üê
OMMP\

páÇ~ TPV çÑ UQV



oÉëìäí~í
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå îáë~ÇÉ ëáÖ íî™ íóÇäáÖ~I êÉä~íáîí óíí®Åâ~åÇÉ 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉå ëçã Ü®ê âçããáí ~íí ÖÉë ÑäÉê~ çÄàÉâíåìããÉêK aÉí 
ëí∏êëí~ çÅÜ ãÉëí çãÑ~íí~åÇÉ âçåÅÉåíêÉê~ÇÉ ëáÖ íáää s™åÖëí~Ç~äÉåë î®ëíê~ 
ëäìííåáåÖ çÅÜ Ü∏àÇé~êíáÉí áåíáää cäçê~ë âìääÉK cçêåä®ãåáåÖÉå Ü~ÇÉ Éå 
Ñçêíë~íí ìíÄêÉÇåáåÖ ∏ëíÉêìíI çã ®å ãáåÇêÉ çãÑ~íí~åÇÉK aÉí ~åÇê~ 
Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí ëçã Ñê~ãâçã á äÉÇåáåÖëëíê®Åâ~å î~ê ÄÉä®ÖÉí é™ 
çÅÜ á ~åëäìíåáåÖ íáää å~íìêëâóÇÇëçãê™ÇÉí ë∏ÇÉê çã _à®êëÄç Ö~ãä~ íçãíK
JlÄàÉâí QWNK J lãê™ÇÉ ë∏ÇÉê çã aáåÖíìå~ RMVWN Eî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âí 
SQF
f Ü~Öã~êâÉå ë∏ÇÉê çã Öê~îÖêìééÉå aáåÖíìå~ RMVWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí 
ÇáÑÑìëíI å™Öçí Öê™Ñä~ããáÖí âìäíìêä~ÖÉê á îáäâÉí Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ âÉê~ãáâ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK pí®ääîáë áååÉÜ∏ää ä~ÖêÉí âçäëí®åâ çÅÜ Éå ãáåÇêÉ ã®åÖÇ 
ëâ®êîëíÉåK a™ ä~ÖêÉí î~ê Ö~åëâ~ ÇáÑÑìëí î~ê ÇÉí ëî™êí ~íí ~îÖê®åë~ á éä~å 
ãÉå ìééëâ~ííåáåÖëîáë í®ÅâíÉ ÇÉí Éå óí~ é™ Å~ PM ãÉíÉê á ëÅÜ~âíÉíK 
iÉÇåáåÖÉå âçããÉê á çãê™ÇÉí ~íí Öê®î~ë åÉê áåíáää ÄÉÑáåíäáÖ~ ÉäLíÉäÉâ~Ää~ê 
îáäâÉí áååÉÄ~ê ~íí ÉåÇ~ëí Éå ÇêóÖ ãÉíÉê ãÉÇ çê∏êÇ ã~êâ ™íÉêëíçÇ ~íí 
ìåÇÉêë∏â~K
JlÄàÉâí QWOK J £ëíê~ ÇÉäÉå ~î å~íìêëâóÇÇëçãê™ÇÉí E∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âí 
SQF
ûîÉå á ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î áãéÉÇáãÉåíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí âìäíìêä~ÖÉê ëçã 
áååÉÜ∏ää âÉê~ãáâ çÅÜ Äê®åÇ äÉê~K e®ê Ü~ÇÉ íóî®êê Ö~åëâ~ çãÑ~íí~åÇÉ 
ã~êâáåÖêÉéé Öàçêíë íáÇáÖ~êÉI ÇÉäë á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ åÉÇä®ÖÖ~åÇÉ ~î 
ÉäLíÉäÉâ~Ää~ê ãÉå ®îÉå îáÇ ~åÇê~ íáääÑ®ääÉåK pí®ääîáë~ Ñ∏êÉâçãëíÉê ~î 
ëéê®åÖëíÉå çÅÜ ~ëÑ~äí íóÇÉê é™ ~íí áåÖêÉééÉå ëâÉíí á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
çãä®ÖÖåáåÖÉå ~î î®ÖÉåK båäáÖí ãìåíäáÖ~ ìééÖáÑíÉê Ñê™å Éå ã~êâ®Ö~êÉ 
ëâ~ ëíçê~ ã®åÖÇÉê ãÉÇ Ö~ãä~ î®Öã~ëëçê î~ê~ Çìãé~ÇÉ áåçã 
å~íìêëâóÇÇëçãê™ÇÉíK
lãê™ÇÉí ãÉää~å çÄàÉâí QW ä çÅÜ QWO î~ê ëí∏êí çÅÜ ÇÉí ÖáÅâ áåíÉ áåçã 
ê~ãÉå Ñ∏ê ÇÉíí~ éêçàÉâí ~íí ~îÖ∏ê~ ÜìêìîáÇ~ ÇÉí ê∏ê ëáÖ çã Éå çÅÜ 
ë~ãã~ Ñçêåä®ãåáåÖK
f ™âÉêã~êâÉå ÇáêÉâí ∏ëíÉê çã áãéÉÇáãÉåíÉí EëÅÜ~âí SRF é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåçã Éíí Å~ OM ãÉíÉê ä™åÖí çãê™ÇÉ Éíí âìäíìêé™îÉêâ~í ä~ÖÉê ìåÇÉê îáäâÉí 
ÑÉã ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Ü®êÇ~ê çÅÜ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f 
~åëäìíåáåÖ íáää ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íÉÖÉä çÅÜ à®êåëâêçí ë™ ÇÉí â~å 
áåíÉ ìíÉëäìí~ë ~íí ÇÉ ®ê ~î ëÉå~êÉ Ç~íìãK
JlÄàÉâí RWN _çéä~íëä®ãåáåÖ~ê î®ëíÉê çã cäçê~ë âìääÉ EëÅÜ~âí TQ çÅÜ 
NONQF
f ™âÉêã~êâÉå å®êã~ëí áãéÉÇáãÉåíÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íóÇäáÖíI ëî~êí âçä 
çÅÜ ëâ®êîëíÉåëÑ∏ê~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉêK f ä~ÖêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ää ~ Äê®åÇ äÉê~I 
çÄê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ Éåëí~â~ âÉê~ãáâÑê~ÖãÉåíK e®ê ∏ééå~ÇÉë ëí®ääîáë ÜÉä~ 
äÉÇåáåÖÉåë ÄêÉÇÇ Ñ∏ê ~íí ëÉ ÜìêìîáÇ~ ÇÉí Ñ~ååë Äçéä~íë~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
ìåÇÉê âìäíìêä~ÖêÉíK p™ î~ê Éà Ñ~ääÉíK hìäíìêä~ÖêÉí Ñ∏êÉÑ~ääÉê ~íí âìåå~ 
âåóí~ë íáää ÇÉ íêÉ Ü®êÇ~ê ëçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ ÇÉå å®êã~ëí äáÖÖ~åÇÉI î®ëíê~ 
ÇÉäÉå ~î áãéÉÇáãÉåíÉí EëÅÜ~âí NONQFK m™ ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉå î®ëíê~ 
Ü∏àÇÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå Éíí âìäíìêä~ÖÉê î~êá Ä™ÇÉ Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâ 
çÅÜ óåÖêÉ íÉÖÉä çÅÜ éçêëäáå ™íÉêÑ~ååëK
JlÄàÉâí RWO cäçê~ë âìääÉ
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âìåÇÉ áåçã Éíí ãáåÇêÉ çãê™ÇÉ é™ Ü∏àÇÉå áåíáää 
ÜìëÖêìåÇÉå Éå Ñçêåä®ãåáåÖ ~î çãÑ~íí~åÇÉ â~ê~âí®ê âçåëí~íÉê~ëK 

páÇ~ TQM çÑ UQV



eìëÖêìåÇÉå âçã ~äÇêáÖ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î Éñéäç~íÉêáåÖÉåK fåçã Éå Å~ PM 
ãÉíÉê ä™åÖ ëíê®Åâ~ ~î äÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí íàìÖçí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê á 
Ñçêã ~î î®ää~ÖÇ~ ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖ~êI ëíçäéÜ™ä çÅÜ Ü®êÇ~êK f 
~åëäìíåáåÖ íáää ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë êáâäáÖí ãÉÇ âÉê~ãáâ çÅÜ 
Äê®åÇ äÉê~ îáÇ êÉåëåáåÖÉåK bÑíÉê ÇáëâìëëáçåÉê ãÉÇ ä®åëëíóêÉäëÉ çÅÜ 
Éñéäç~í∏êÉå ÄÉëäìí~ÇÉë ~íí ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ëâìääÉ ÄêÉÇÇ~ë ìí íáää 
ÇÉå ÄÉÑáåíäáÖ~ î®ÖêÉåÉå Ç™ ÇÉíí~ çãê™ÇÉ ä®íí ëâìääÉ âçãã~ ~íí ëâ~Ç~ë 
îáÇ ÇÉå Ñçêíë~íí~ Éñéäç~íÉêáåÖÉåK bÑíÉê ~íí ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí 
ÄêÉÇÇ~íë ìééÖáÅâ ÇÉëë ëíçêäÉâ íáää ÇêóÖí OMM ãO EëÅÜ~âí NMNFK m™ óí~å 
ìåÇÉêë∏âíÉë Éíí PMJí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~êK j~àçêáíÉíÉå ~î ÇÉëë~ ìíÖàçêÇÉë ~î 
î®ä ~îÖê®åë~ÇÉ ëâ®êîëíÉåëé~ÅâåáåÖ~ê çÅÜ ëâ®êîëíÉåëÑóääÇ~ Öêçé~ê
á î~êáÉê~åÇÉ ëíçêäÉâK f çÅÜ êìåí ÇÉëë~ ™íÉêÑ~ååë ÑäÉê~ 
âÉê~ãáââçåÅÉåíê~íáçåÉê çÑí~ éä~ÅÉê~ÇÉ é™ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~K båÇ~ëí Éå 
ãáåÇêÉ ÇÉä ~î âÉê~ãáâÉå ™íÉêÑ~ååë á åÉÇÖê®îåáåÖ~êå~K
f íî™ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íáääë~ãã~åë ãÉÇ ÇÉä~ê ~î 
âÉê~ãáââ®êä âçåÅÉåíê~íáçåÉê ~î Äê®åÇ~ ÄÉåK aÉëë~ â~å ã∏àäáÖÉå ìíÖ∏ê~ë 
~î Öê~î~ê îáäâÉí Éå çëíÉçäçÖáëâ ~å~äóë Ñ∏êÜçééåáåÖëîáë â~å ìíîáë~K sáÇ 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå íêÉâ~åíëÑáÄìä~ á Äêçåë á Ñçêã ~î Éíí 
ä∏ëÑóåÇK cáÄìä~å â~å Ç~íÉê~ë íáää óåÖêÉ Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Éå Ç~íÉêáåÖ 
ëçã î®ä ∏îÉêêÉåëëí®ããÉê ãÉÇ Ç~íÉêáåÖÉå ~î ÇÉí âÉê~ãáëâ~ ã~íÉêá~äÉíK
J lÄàÉâí RWP _çéä~íëä®ãåáåÖ~ê ∏ëíÉê çã cäçê~ë âìääÉ
cê™å cäçê~ë âìääÉ ëäìíí~ê ™âÉêã~êâÉå åÉê á s™åÖëí~Ç~äÉå Ñ∏ê ~íí ëÉÇ~å 
™íÉêáÖÉå ëíáÖ~ ìéé ãçí ëâçÖÉå îáÇ bNUK f ™âÉêå å®êã~ëí cäçê~ë âìääÉI é™ 
Éå å~íìêäáÖ éä~í™I ™íÉêÑ~ååë Éå âçåÅÉåíê~íáçå ~î ëíçäéÜ™ä ëçã íêçíë ~íí 
çãê™ÇÉí ìíîáÇÖ~ÇÉë áåíÉ ÖáÅâ ~íí Ñ™ áÜçé íáää Éå ÜìëâçåëíêìâíáçåK f 
~åëäìíåáåÖ íáää ëíçäéÜ™äëâçåÅÉåíê~íáçåÉå Ñ~ååë Éíí íìåå~êÉ âìäíìêä~ÖÉêK 
hìäíìêä~ÖêÉí Eå™Öçí çë®âÉêí çã ÇÉí ®ê Éíí çÅÜ ë~ãã~ ä~ÖÉê Ç™ ÇÉí î~ê 
ëí®ääîáë î~ê ë∏åÇÉêÖê®îíF Ü~ÇÉ ëÉÇ~å Éå Ñçêíë~íí ìíÄêÉÇåáåÖ ãçí ∏ëíÉê çÅÜ 
ëíê®ÅâíÉ ëáÖ å®êã~êÉ OMM ãÉíÉê åÉê ãçí Ç~äÖ™åÖÉåK i~ÖêÉí î~ê ëçã 
âê~ÑíáÖ~ëí ãáíí Ñ∏ê áåÑ~êíëî®ÖÉå íáää aáåÖíìå~ Ç®ê ÇÉí î~ê å®êã~êÉ MIR 
ãÉíÉê íàçÅâK e®ê î~ê ÇÉí ®îÉå ëçã âê~ÑíáÖ~ëí çÅÜ ëî~êí~ëí á ëáå 
ë~ãã~åë®ííåáåÖ ãÉÇ ãóÅâÉí ëâ∏êÄê®åÇ ëíÉåI íê®âçäI Äê®åÇ äÉê~ çÅÜ ëã™ 
âÉê~ãáâÑê~ÖãÉåíK cóåÇã~íÉêá~äÉí î~ê êìåÇéä∏àíK hìäíìêä~ÖêÉí î~ê ëí®ääîáë 
ëí∏êí ~î êÉÅÉåí~ åÉÇÖê®îåáåÖ~ê ÑóääÇ~ ãÉÇ à®êåëâêçíI íÉÖÉä ããK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ TQN çÑ UQV



^fp kê
PMNO

k~ãåLéä~íë
_óëáåÖëÄÉêÖI bâäìåÇ~I bääÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
íÉÖÉäI à®êåëâêçíI éçêëäáå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
cà®êêî®êãÉëÅÜ~âíÉí ä∏éÉê Ü®ê ÖÉåçã ™âÉêã~êâI Ü~Öã~êâ çÅÜ âä∏îÉêî~ää 
åçêê çã î®ÖÉåK f Éíí çãê™ÇÉ ë∏ÇÉê çã î®ÖÉå ™íÉêÑáååë Éíí 
ëíÉåëíê®åÖëëóëíÉã EaáåÖíìå~ PVTWNI PVVWNF íáääë~ãã~åë ãÉÇ ÑäÉê~ 
ëíÉåë®ííåáåÖ~ê EaáåÖíìå~ UQWNI VSWNI VTWNI VUWN çÅÜ QMMWNFK 
cçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí Ñçêíë®ííÉê åçêê çã î®ÖÉå ãÉÇ óííÉêäáÖÖ~êÉ Éå 
ëíÉåëíê®åÖ çÅÜ Éå ëíÉåë®ííåáåÖ EaáåÖíìå~ NRPWNFK lãê™ÇÉí âêáåÖ 
bâäìåÇ~ áåÖáÅâ á ÇÉå ëíçê~ Ñ~ëÑ~íâ~êíÉêáåÖ ëçã ÖàçêÇÉë ~î o^û á ëäìíÉí 
~î NVSMJí~äÉíK oÉëìäí~íÉí îáë~ê é™ Ñ∏êÜ∏àÇ~ ÑçëÑ~íî®êÇÉå á ™âÉêã~êâÉå á 
~åëäìíåáåÖ íáää ~îÑ~êíÉå åÉê ãçí aáåÖíìå~K lãê™ÇÉí ®ê Éíí ~î ÇÉ íçäî 
çãê™ÇÉå á aáåÖíìå~ ëçã á ê~ééçêíÉå âä~ëë~íë ëçã íêçäáÖ~ Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
Äçéä~íëçãê™ÇÉåK
oÉëìäí~í
qçí~äí Öê®îÇÉë NR ëÅÜ~âí Eåê QPJRTF ãÉÇ Éå ë~ãã~åä~ÖÇ ä®åÖÇ ~î NSM 
ãÉíÉêK káç ~î ëÅÜ~âíÉå íçÖë ìéé á âä∏îÉêî~ääÉå á çãê™ÇÉíë î®ëíê~ ÇÉäK f 
ë~ãíäáÖ~ ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íÉÖÉäI à®êåëâêçíI éçêëäáå çëîK lãê™ÇÉí î~ê 
áåíÉ ëéÉÅáÉääí Ü™êí éä∏àíI ãÉÇ Éíí éäçÖÇàìé é™ çãâêáåÖ MIO ãÉíÉêK f Ü~ÖÉå 
∏ëíÉê çã âä∏îÉêî~ääÉå ëâìääÉ Ñà®êêî®êãÉå ä®ÖÖ~ë åÉÇ íáääë~ãã~åë ãÉÇ Éå 

üê
OMMP\

páÇ~ TQO çÑ UQV



ÉäLíÉäÉâ~ÄÉä á ÇáêÉâí ~åëäìíåáåÖ íáää î®Öëä®åíÉåK aÉíí~ áååÉÄ~ê ~íí ÇÉí 
âå~ééí Ñ~ååë å™Öçå çê∏êÇ ã~êâ âî~ê ~íí ìåÇÉêë∏â~K qêÉ ãáåÇêÉ ëÅÜ~âí 
∏ééå~ÇÉë ãÉå ìí~å ~íí âìåå~ Üáíí~ ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ ã~êâóí~åK f ™âÉêå 
∏ëíÉê çã î®ÖÉå ìéé ãçí píçÅââìãä~ Öê®îÇÉë óííÉêäáÖÖ~êÉ íêÉ ëÅÜ~âíK 
e®ê Üáíí~ÇÉë êÉëíÉê ÇÉå Ö~ãä~ î®ÖÉå á Ñçêã ~î ëéêáÇÇ~ ~ëÑ~äíëâäìãé~êI 
Öêìë ããK cçêåä®ãåáåÖ âìåÇÉ áåíÉ âçåëí~íÉê~ë á å™Öçí ~î ëÅÜ~âíÉåK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ TQP çÑ UQV



^fp kê
PMQV

k~ãåLéä~íë
bêáâëäìåÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ bÖÉÄ®Åâ

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áåÇìëíêáJ çÅÜ ~ÑÑ®êëíçãíÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëäìíìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á Éíí Ü®êÇçãê™ÇÉ ãÉÇ ëÉñ Ü®êÇ~ê Ñê™å ®äÇêÉ 
à®êå™äÇÉêK bíí ÖêçéÜìë Ñê™å NQMMJNSMMJí~äK aÉëëìíçã Éå Äê®åÇ 
íê®âçåëíêìâíáçå ëçã íêçäáÖÉå î~ê Éå ëâçÖëâçà~I ë~ãí Éå ëíÉåëíê®åÖ ãÉå  
áåÖ~ ~åÇê~ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NOOM s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TQQ çÑ UQV



^fp kê
NMRP

k~ãåLéä~íë
rääîá

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äíI ëâ™äÖêçé~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÑ∏êä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK

^î Ää~åâÉííÉå Ñê~ãÖ™ê áåÖÉí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäíÉíI ë~ååçäáâí áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

fêëí~ TNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ TOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ PQSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

páÇ~ TQR çÑ UQV



^fp kê
OU

k~ãåLéä~íë
iìåÇÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ìíÖ∏êë ~î Éå åìãÉê~ ∏îÉêÖáîÉå Ö™êÇëíçãí Eê~® 
PQUWOF ãÉÇ Éå ìíëíê®ÅâåáåÖ ~î Å~ UM ñ PMJRM ãÉíÉêI Ç®ê pä®ííÉÄÉêÖ~ 
Ö™êÇ íáÇáÖ~êÉ ÑìååáíëK aÉí ®ê éä~íë Ñ∏ê ã~åÄóÖÖå~Ç á k£ çÅÜ ìíÜìë á psK 
d™êÇÉå pä®íííÉÄÉêÖ~ Ñáååë ãÉÇ é™ NVSN ™êë Éâçåçãáëâ~ â~êí~ ãÉå Éà é™ 
Ü®ê~ÇëÉâçåçãáëâ~ â~êí~å Ñê™å NVMTK råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ÇÉí 
ÉåÇ~ëí áåçã ÇÉå ëóÇî®ëíê~ ÇÉäÉå ~î Ñçêåä®ãåáåÖëçãê™ÇÉí Ñ~ååë çëí∏êÇ~ 
óíçê Ç®ê Ñ∏êìíë®ííåáåÖ~ê Ñ∏ê ®äÇêÉ ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ÉääÉê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ 
~âíáîáíÉíÉê âìåÇÉ Ñáåå~ëK fåÖ~ ë™Ç~å~ ®äÇêÉ ~âíáîáíÉíÉê Ñê~ãâçã ÇçÅâ á 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖëëÅÜ~âíÉåK f ∏îêáÖí î~ê óí~å ãóÅâÉí Ñ∏êëí∏êÇ ~î ëÉåíáÇ~ 
~âíáîáíÉíÉêW ëíçê~ ÇÉä~ê ~î óí~å áååÉÜ∏ää ëÅÜ~âíã~ëëçê çÅÜ Äê™íÉK 
råÇÉêë∏âåáåÖÉå î~ê Ñ∏ê~åäÉÇÇ ~î åóÄóÖÖå~íáçå çÅÜ Ñäóíí ~î 
âê~ÑíäÉÇåáåÖ~êK

üê
OMMQ

páÇ~ TQS çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë PQUWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TQT çÑ UQV



^fp kê
PMON

k~ãåLéä~íë
píçê~ ûÖÖÉÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~îëíóÅâåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ TQU çÑ UQV



^fp kê
NMMN

k~ãåLéä~íë
píê∏ãëå®ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
ìíêÉÇåáåÖK
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê Ñáååë êÉÖáëíêÉê~ÇÉ áåçã çãê™ÇÉíK f NTMMJí~äëâ®ääçê 
çÅÜ Jâ~êíçê Ñáååë ÇçÅâ ìééÖáÑíÉê çã ~íí ∏ÇÉíçãíÉê Ç™ ëâ~ää Ü~ î~êáí 
ëóåäáÖ~ áåçã çãê™ÇÉíK
f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âÉê~ãáâëâ®êîçê éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ÇÉ íáää 
NSMMJ NTMMJí~ä á Éíí çãê∏êí Ñóääå~Çëä~ÖÉêK f ∏îêáÖí Ñ~ååë êÉÅÉåí~ 
ÄÉÄóÖÖÉäëÉä®ãåáåÖ~ê E\F á Ñçêã ~î Éå ÖàìíÉå ÄÉíçåÖéä~íí~I ë~ãí Éå 
ëíÉåÑóääÇ åÉÇÖê®îåáåÖ EÇê®åÉêáåÖ\FK

üê
OMMQ

páÇ~ TQV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç QN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ TRM çÑ UQV



^fp kê
NMMO

k~ãåLéä~íë
aê~Öã~åëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê â~ÄÉäåÉÇä®ÖÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
a™ Öê®îåáåÖÉå âçã ~íí Ö∏ê~ë á Éíí êÉÇ~å Öê®îí äÉÇåáåÖëëÅÜ~âí ÄÉê∏êÇÉë 
áåÖ~ ä®ãåáåÖ~êK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ TRN çÑ UQV



^fp kê
NMRT

k~ãåLéä~íë
píê∏ãëÜçäã

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ bÖÉÄ®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íëI ÖàìíÉêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
g®êå™äÇÉê

cóåÇ
pä~ÖÖI âÉê~ãáâI Äê®åÇ äÉê~I ëáåíê~Ç äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ é™ Éíí 
áãéÉÇáãÉåíK aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉêI ëíçäéÜ™äI Éå åÉÇÖê®îåáåÖ 
ë~ãí êÉëíÉê ~î à®êåÄÉ~êÄÉíåáåÖ á Ñçêã ~î ëä~ÖÖ á ™âÉêã~êâÉåK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ PUM s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ PUN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ TRO çÑ UQV



^fp kê
NMMQ

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí oáâëÑ∏êÉëí™åÇ~êÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ÄóíÉ ~î ëâ~Ç~Ç äÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK fåÖ~ áåí~âí~ 
âìäíìêä~ÖÉê Ñ~ååë á ëÅÜ~âíÉíK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ TRP çÑ UQV



^fp kê
PMOV

k~ãåLéä~íë
sáêëÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄêÉÇÄ~åÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
fåÖ~ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ÄóíçãíÉå ÄÉê∏êÇÉë ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~K

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

o~ãå®ë NPQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ o~ãå®ë

páÇ~ TRQ çÑ UQV



^fp kê
PMPT

k~ãåLéä~íë
kçêê~ bëéä~å~ÇÉåI cáëâ~êíçêÖÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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 Ç~Öî~ííÉåÄêìåå~ê çÅÜ äÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
lãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñä®ÅâîáëK ^åå~êë Ñ~ååë ãçÇÉêå ÑóääåáåÖ 
á Ñçêã ~î Öêìë çÅÜ ë~åÇK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ TRR çÑ UQV



^fp kê
PMPU

k~ãåLéä~íë
pâìäíìå~ âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âóêâ~Lâ~éÉääI ÄÉÖê~îåáåÖëéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ã®ååáëâçÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
oÉëíÉê ~î ã®ååáëâçÄÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f ëÅÜ~âíÉíë ÄçííÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ 
çëí∏êÇ~ Öê~î~ê î~êë ìíëÉÉåÇÉ âìåÇÉ íóÇ~ é™ ®äÇêÉ ãÉÇÉäíáÇK `JNQ Ö~î 
ÇçÅâ êÉëìäí~íÉí ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK fåÖ~ ~åÇê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê 
é™îÉêâ~ÇÉë ~î Öê®îåáåÖ~êå~K

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pâìäíìå~ OQN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pâìäíìå~

páÇ~ TRS çÑ UQV



^fp kê
PMPV

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí i®êçîÉêâÉí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®êãÉäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
pÅÜ~âíÉí ÄÉê∏êÇÉ ÉåÇ~ëí é™Ñ∏êÇ~ çÇ~íÉêÄ~ê~ ãÉå íêçäáÖÉå ëÉåíáÇ~ ä~ÖÉêK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ TRT çÑ UQV



^fp kê
PMQM

k~ãåLéä~íë
e®Åâä∏é~êÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
îáâáåÖ~íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ìíÄóÖÖå~Ç ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
m™Ñ∏êÇ~ çÅÜ íêçäáÖÉå ëÉåíáÇ~ ä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK m™ ÇÉå ìêëéêìåÖäáÖ~ 
ã~êâóí~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëçíÑä®Åâ ëçã Ä∏ê íáääÜ∏ê~ ÇÉå óåÖëí~ 
à®êå™äÇÉêåë Äçéä~íëK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VMTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë TOWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TRU çÑ UQV



^fp kê
PMPS

k~ãåLéä~íë
oìëíÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI Äçéä~íëI ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI óåÖêÉ à®êå™äÇÉêI íáÇáÖãÉÇÉäíáÇ

cóåÇ
Äê®åí ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I ÄÉêÖ~êíë~îëä~ÖI çêåÉê~Ç Äêçåëé®êä~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK

råÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~í ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖW bíí Ä~ä~åëÉê~í íêÉëâÉééáÖ 
Üìë ãÉÇ ê~â~ ëíçäéê~ÇÉê ãÉÇ NQ`JÇ~íÉêáåÖ~ê íáää UVMJNNSM ÉK hêK Eâ~ä O 
ëáÖã~F çÅÜ NMOM ^a JNOQM ÉK hêK Eâ~ä O ëáÖã~F é™íê®ÑÑ~ÇÉëK qçäâ~í ëçã 
ÉâçåçãáÄóÖÖå~ÇK bå çã~êâÉê~Ç Äê~åÇÖêçé ãÉÇ Äê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ 
äÉê~I Éíí ÄÉêÖ~êíë~îëä~Ö çÅÜ Éå çêåÉê~Ç Äêçåëé®êä~ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK bå êÉä~íáî 
Ç~íÉêáåÖ ~î Öê~îÉåI ãÉÇ Üà®äé ~î Äêçåëé®êä~åI ®ê íáää Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇ 
íçã ëÉå~êÉ ÇÉäÉå ~î îÉåÇÉäíáÇK

üê
OMMQ

páÇ~ TRV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë TNMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TSM çÑ UQV



^fp kê
PMQP

k~ãåLéä~íë
iáää~ üÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãíI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê äÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK
i®ãåáåÖ~ê á Ñçêã ~î Éå íêçäáÖíîáë Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçéä~íë é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
i®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê ÄóíçãíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

qçêé~ OMNWN s®ëíã~åä~åÇ p∏ÇÉêã~åä~åÇ qçêé~

páÇ~ TSN çÑ UQV



^fp kê
PMOM

k~ãåLéä~íë
h®êêÄç âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âóêâ~Lâ~éÉää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
ã®ååáëâçÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê âäáã~íÑ∏êÄ®ííê~åÇÉ ™íÖ®êÇÉê 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
bå âáëí~ ãÉÇ ëâÉäÉíí é™íê®ÑÑ~ÇÉëK pâÉäÉííÉí Ç~íÉê~ë ãÉÇ Üà®äé ~î `JNQ íáää 
ÉÑíÉêêÉÑçêã~íçêáëâ íáÇK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

páÇ~ TSO çÑ UQV



^fp kê
PMPN

k~ãåLéä~íë
oìëíÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
råÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íW f Ñóê~ ëÅÜ~âíI åê NJP çÅÜ SI é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ â~ê~âí®êK f ëÅÜ~âí S é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
çã~êâÉê~Ç Äê~åÇÖêçé ëçã î~ê êìåÇ çÅÜ Å~ MIU ãÉíÉê á Çá~ãÉíÉêK f ÇÉëë 
Öê™ëî~êí~ ÑóääåáåÖ Ñ~ååë íê®âçäI ëçí çÅÜ Äê®åÇ~ ÄÉåK f ëÅÜ~âí ä 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇ ëçã î~ê Å~ MIS ãÉíÉê ëíçêK f ë~ãã~ ëÅÜ~âí Ñ~ååë 
®îÉå Éíí âê~ÑíáÖí Ñ®êÖ~í âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ âçäI ëçí çÅÜ çÄê®åÇ~ ÄÉåK f 
ëÅÜ~âí O çÅÜ P é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~ãã~åä~Öí Ñóê~ ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~ê î~êë ëíçêäÉâ 
î~êáÉê~ÇÉ ãÉää~å MIORJMIQ ãÉíÉê á Çá~ãÉíÉêK f Éíí ~î ëíçäéÜ™äÉå Ñ~ååë Éå 
MIOR ãÉíÉê ëíçê ëíÉåK aÉëë~ íçäâ~ÇÉë ëçã ëíçäéÜ™äK cçêåä®ãåáåÖ Ñ~ååë 
áåçã Éå óí~ ~î NNMñU ãÉíÉê ElklJspsFK

üê
OMMQ

páÇ~ TSP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë TNMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TSQ çÑ UQV



^fp kê
NMQU

k~ãåLéä~íë
pãÉÇëÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î\I Äçéä~íë\I à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖëéä~íë\

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëíÉå™äÇÉêI Äêçåë™äÇÉêI à®êå™äÇÉêI çÇ~íÉê~Ç

cóåÇ
pä~ÖÖI à®êåÑ∏êÉã™äI âÉê~ãáâ EÑ∏êÜáëíçêáëâFI Äê®åÇ äÉê~I íÉÖÉä

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~Ç åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå Öê®îÇÉë PT ë∏âëÅÜ~âí é™ Éíí Å~ QNMMM ãO ëíçêí çãê™ÇÉK 
f OP ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÇáâ~íáçå é™ Ñçêåä®ãåáåÖK píçê~ ã®åÖÇÉê 
ëä~ÖÖ çÅÜ âçäÄÉã®åÖÇ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê íóÇÉê é™ Éå çãÑ~íí~åÇÉ 
ëãáÇÉëîÉêâë~ãÜÉí Eã∏àäáÖÉå ®îÉå à®êåÑê~ãëí®ääåáåÖF á çãê™ÇÉíK 
aÉëëìíçã é™íê®ÑÑ~ÇÉë ëíçäéÜ™ä çÅÜ âìäíìêä~ÖÉê îáäâ~ áååÉÜ∏ää Ñê~ÖãÉåí 
~î Ñ∏êÜáëíçêáëâ âÉê~ãáâI îáäâÉí íóÇÉê é™ Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ Äçë®ííåáåÖ áåçã 
ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉíK s~êÉ ëáÖ Äçéä~íëÉå ÉääÉê éä~íëÉå Ñ∏ê à®êåÜ~åíÉêáåÖÉå 
Ü~ê óíã®ëëáÖí âìåå~í  ~îÖê®åë~ëK

üê
OMMQ

páÇ~ TSR çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

e~êÄç RUWN rééë~ä~ rééä~åÇ e~êÄç

páÇ~ TSS çÑ UQV



^fp kê
PMQR

k~ãåLéä~íë
aáåÖíìå~I läëí~I q∏åëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

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

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áåÇìëíêáã~êâ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë SU ~åä®ÖÖåáåÖ~êK aÉëë~ ìíÖàçêÇÉë ~î 
OM ëíçäéÜ™äI ä éáååÜ™äI P åÉÇÖê®îåáåÖ~êI NN Ü®êÇ~êI Q ëçíÑä®Åâ~êI O 
âìäíìêä~ÖÉêI N ~åë~ãäáåÖ ~î ëíÉå çÅÜ OS ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NMSOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TST çÑ UQV



^fp kê
PMOO

k~ãåLéä~íë
hçäÄ®ÅâI s~ääÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
fåçã Ñ~ëíáÖÜÉíÉå Ñ~ååë ìééÖáÑíÉê çã Äçêíí~Öå~ Öê~î~êK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ VNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ VMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

hçäÄ®Åâ VNWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ TSU çÑ UQV



^fp kê
PMQS

k~ãåLéä~íë
q∏åëí~I s®ëíÉê™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

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

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áåÇìëíêáã~êâ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
fåçã s®ëíÉê™ë NMSMWN é™íê®ÑÑ~ÇÉë UO ~åä®ÖÖåáåÖ~êK aÉëë~ ìíÖàçêÇÉë ~î 
OM Ü®êÇ~êI NU ëíçäéÜ™äI S éáååÜ™äI Q âìäíìêä~ÖÉêI P åÉÇÖê®îåáåÖ~êI N 
Äêìåå çÅÜ PM ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NMSMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TSV çÑ UQV



^fp kê
PMQT

k~ãåLéä~íë
s®ëíÉê™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

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

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áåÇìëíêáã~êâ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë SU ~åä®ÖÖåáåÖ~êK aÉëë~ ìíÖàçêÇÉë ~î NU 
ëíçäéÜ™äI N éáååÜ™äI T Ü®êÇ~êI N ëçíÑä®ÅâI P ê®ååçêI U åÉÇÖê®îåáåÖ~ê çÅÜ 
PM ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NMSNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TTM çÑ UQV



^fp kê
PMNV

k~ãåLéä~íë
dêáëëäÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê ã~êâÄ®ÇÇ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK
fåÖ~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

páÇ~ TTN çÑ UQV



^fp kê
PMNU

k~ãåLéä~íë
píê∏ãé~êâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öê®îåáåÖ~ê Ñ∏ê ëçäíê~éé~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
pÅÜ~âíåáåÖ~êå~ ÄÉê∏êÇÉ áåÖ~ âìäíìêä~ÖÉê ÉääÉê ®äÇêÉ âçåëíêìâíáçåÉêK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NQUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ TTO çÑ UQV



^fp kê
PMQU

k~ãåLéä~íë
aáåÖíìå~I läëí~I s®ëíÉê™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î áåÇìëíêáã~êâ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
f ÇÉå Ñä~Åâ~ ™âÉêã~êâÉå ëíê~ñ ë∏ÇÉê çã Éíí áãéÉÇáãÉåí é™íê®ÑÑ~ÇÉë OQ 
~åä®ÖÖåáåÖ~êK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î Q ëíçäéÜ™äI O Ü®êÇ~êI N 
ëçíÑä®ÅâI O âìäíìêä~ÖÉêI N ~åë~ãäáåÖ ~î ëíÉåI N åÉÇÖê®îåáåÖ çÅÜ NP 
ëíóÅâÉå ã∏êâÑ®êÖåáåÖ~êK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NMSPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TTP çÑ UQV



^fp kê
PMQQ

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí hê~â~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêâóä~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TTQ çÑ UQV



^fp kê
NNPT

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí dçíä~åÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ bÖÉÄ®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íëI Öê~îI Ü®êÇ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
g®êå™äÇÉê\

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK 
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå êÉëí ëíÉå Es®ëíÉê™ë NNVQF çÅÜ Éå 
ëíÉåë®ííåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖ Es®ëíÉê™ë NNVTF ìåÇÉê áåîÉåíÉêáåÖÉåK m™ 
ÇÉå ∏ééå~ ®åÖëã~êâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå Ü®êÇêÉëí Es®ëíÉê™ë NNVSF çÅÜ Éíí 
ëíÉåëâçíí ëíçäéÜ™ä Es®ëíÉê™ë NNVRFK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ ä™Ö ëéêáÇÇ~ Ñê™å 
î~ê~åÇê~ é™ î~ê ëáå ëáÇ~ ~î çãê™ÇÉíK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NNVR s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NNVT s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NNVQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NNVS s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TTR çÑ UQV



^fp kê
NMRV

k~ãåLéä~íë
s®ÖÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëìÉã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iáë~ pâ~åëÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Öê®îåáåÖ Ñ∏ê ÄêÉÇÄ~åÇëâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
ëÅÜ~âíâçåíêçääK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë áåíáää Öê~îÑ®äíÉí hçäëî~ ORWNK bå ëíÉåé~ÅâåáåÖ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëI îáäâÉí ìíÖ∏ê ∏îÉêÄóÖÖå~ÇÉå íáää Éå Öê~îK h~ÄÉäå âìåÇÉ 
Ñ∏êä®ÖÖ~ë óíäáÖí çÅÜ Ç®êãÉÇ ÄÉê∏êë áåíÉ Ñçêåä®ãåáåÖÉåK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäëî~ ORWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ TTS çÑ UQV



^fp kê
NPMT

k~ãåLéä~íë
oìëíÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îI ëâ™äÖêçé~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
f ÇÉå éä~åÉê~ÇÉ â~ÄÉäåë ëíê®ÅâåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí 
áåíêÉëëÉK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë TNRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë TNSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë TNSWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TTT çÑ UQV



^fp kê
NPMS

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí kçêå~I s®ëíÖ∏íÉÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
a™ ëí∏êêÉ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíåáåÖÉå ëâìääÉ Ö∏ê~ë á êÉÇ~å ëí∏êÇ ã~êâ Ü~ÇÉ 
ÇÉí áåäÉÇåáåÖëîáë ÄÉëäìí~íë ~íí ∏îÉêî~âåáåÖ ìåÇÉê Öê®îåáåÖÉåë Ö™åÖ Ä~ê~ 
ëâìääÉ Ö∏ê~ë å®ê ã~å Öê®îÇÉ áåíáää ÇÉ ÄÉÑáåíäáÖ~ Üìëâêçéé~êå~ ë~ãí îáÇ 
âçêë~åÇÉí ~î s®ëíÖ∏íÉÖ~í~åK m™ ÖêìåÇ ~î Éå áåÑçêã~íáçåëãáëë Öê®îÇÉë 
ÇçÅâ ëÅÜ~âíÉí áååÉ é™ Ö™êÇÉå á âî~êíÉêÉí kçêå~ ë~ãí Éå ÇÉä ~î ëÅÜ~âíÉí á 
s®ëíÖ∏íÉÖ~í~å ìí~å ∏îÉêî~âåáåÖK f ë~ãê™Ç ãÉÇ i®åëëíóêÉäëÉåI å®ê ÇÉ 
Öê®îÇ~ ëÅÜ~âíÉå Ü~ÇÉ ÄÉëáâíáÖ~íëI ÄÉëä∏íë ÇÉí ~íí ®îÉå ÇÉå êÉëíÉê~åÇÉ 
ëíê®Åâ~å ÉåÇ~ëí ëâìääÉ âçåíêçääÉê~ë ÖÉåçã ÉÑíÉêÄÉëáâíåáåÖK
p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë TM ä∏éãÉíÉê ëÅÜ~âíK aàìéÉí î~êáÉê~ÇÉ Ñê™å NIOJOIN 
ãK f ë~ãíäáÖ~ ëÅÜ~âí Ñ~ååë ÉåÇ~ëí êÉÅÉåí~ Ñóääã~ëëçê ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ë~åÇ 
çÅÜ Öêìë EÅ~ MIPJMIQ ãF ë~ãí ìåÇÉê ÇÉëë~ ë~åÇ ãÉÇ áåëä~Ö ~î ëíÉå çÅÜ 
íÉÖÉäÄêçÅâçêK m™ Å~ NIO ã Çàìé ä™Ö ÇÉå ëíÉêáä~ äÉê~åK aÉ óíçê ëçã 
ÄÉê∏êÇÉ ®äÇêÉ íçãíã~êâ ëÅÜ~âí~ÇÉë ë~ååçäáâí ìí å®ê ÇÉ åì ëí™ÉåÇÉ 
ÄóÖÖå~ÇÉêå~ ìééÑ∏êÇÉëK ûîÉå ìåÇÉê s®ëíÖ∏íÉÖ~í~å Ü~ê ëÉåíáÇ~ 
ëÅÜ~âíåáåÖë~êÄÉíÉå á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ ê∏êåÉÇä®ÖÖåáåÖ~ê Ñ∏êëí∏êí ~ää~ ëé™ê 
~î ®äÇêÉ íáÇÉêë îÉêâë~ãÜÉíK

üê
OMMQ

páÇ~ TTU çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TTV çÑ UQV



^fp kê
NMVU

k~ãåLéä~íë
pâ®äÄó Ö™êÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_óíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâ EóåÖêÉ ê∏ÇÖçÇëF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã 
~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
fåäÉÇåáåÖëîáë Öê®îÇÉë íêÉ éêçîëÅÜ~âí ìåÇÉê ∏îÉêî~âåáåÖ á ëóÑíÉ ~íí ëÉê 
ÜìêìîáÇ~ âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê Ñ~ååë é™ éä~íëÉåK _~ëÉê~í é™ 
êÉëìäí~íÉí ~î ÇÉåå~ éêçîÖê®îåáåÖ Ñ~íí~ÇÉëI á ë~ãê™Ç ãÉÇ ä®åëëíóêÉäëÉåI 
ÄÉëäìíÉí ~íí Éå ÉÑíÉêÄÉëáâíåáåÖ ~î êÉÇ~å Öê®îÇ~ ëÅÜ~âí î~ê íáääê®ÅâäáÖí Ñ∏ê 
ÇÉ êÉëíÉê~åÇÉ ÇÉä~êå~ ~î Éñéäç~íÉêáåÖëóí~åK
iÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉí Öê®îÇÉë åÉÇ íáää Å~ NIR ã ÇàìéI íáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå á 
ÖêìëÖ™åÖ~ê é™ íçãíÉå ãÉå á îáëë~ ÇÉä~ê á Öê®ëóíçêK råÇÉê ãóää~å çÅÜ ÇÉí 
é™Ñ∏êÇ~ ÖêìëÉí Ñ~ååë Éíí Å~ MIOJMIP ã íàçÅâí Äêìåëî~êí ëáäíä~ÖÉê á îáäâÉí 
âÉê~ãáâÑóåÇÉå ÖàçêÇÉëK råÇÉê ÇÉíí~ âçã êáâäáÖí ãÉÇ ëíÉå á çäáâ~ ëíçêäÉâ 
äáÖÖ~åÇÉ á Éíí Äêìåí ëáäíä~ÖÉêK píÉåé~ÅâåáåÖ~êå~ Ñ∏êÉÑ∏ää áåíÉ ìíÖ∏ê~ 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ìí~å î~ê ë~ååçäáâí å~íìêäáÖ ãçê®åã~êâK f çãê™ÇÉíë 
ëóÇ∏ëíê~ ÇÉä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇçÅâ Éå ëí∏êêÉ ëíÉå~åë~ãäáåÖ ëçã ã∏àäáÖÉå â~å 
î~ê~ êÉëíÉê ~î Éå ÜìëÖêìåÇI ÇçÅâ ä™Ö ëíÉå~êå~ áåíÉ á ä®ÖÉK

üê
OMMQ

páÇ~ TUM çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VRQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TUN çÑ UQV



^fp kê
NMVV

k~ãåLéä~íë
s®ëíÉê™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îÑ®äíI Öê~îI Ñçêåä®ãåáåÖëäáâå~åÇÉ ä®ãåáåÖI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
hÉê~ãáâI Äê®åí ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î éä~åÉê~í ÜìëÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äçéä~íëä®ãåáåÖ~ê á íçãíÉåë 
åçêÇåçêÇ∏ëíê~ ÇÉäK k®êã~ëí ÇÉå åçêê~ Öê®åëÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âìäíìêä~ÖÉê 
áååÉÜ™ää~åÇÉ âçäI âÉê~ãáâ çÅÜ Äê®åí ÄÉåK m™ Éíí âê∏åä®ÖÉ ë∏ÇÉê Ç®êçã 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ ëíçäéÜ™ä\I î~ê~î á Éíí Üáíí~ÇÉë âÉê~ãáâK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë RNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NTOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NTOWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NOPQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TUO çÑ UQV



^fp kê
NNMM

k~ãåLéä~íë
h~åáâI iìåÇÄóI £êí~Ö™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
píÉåëíê®åÖI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ
_ê®åÇ~ ÄÉå

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
qáää ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ÄÉëíçÇ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí ~î ìíã~êâ ÄÉä®ÖÉå ãÉää~å 
Äó~êå~ h~åáâJiìåÇÄó çÅÜ dçí∏K lãê™ÇÉí ìíÖàçêÇÉë ~î ëâçÖëã~êâ ãÉÇ 
ëíçê~ ë~åâ~ çãê™ÇÉåK sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåëíê®åÖ ~î 
ã∏àäáÖÉå ëÉåíáÇ~ ìêëéêìåÖ EÖê®åëã~êâÉêáåÖ\F ë~ãí Éå Ñ∏êÜáëíçêáëâ 
Äçéä~íëä®ãåáåÖK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NNMP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NNMQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TUP çÑ UQV



^fp kê
NNMN

k~ãåLéä~íë
s®ëíÉê™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
aÉå ÉåÇ~ é™íê®ÑÑ~ÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖÉå î~ê Éå ëíÉåê~Ç Å~ ™íí~ ã î®ëíÉê çã 
h~éÉääÄ®ÅâÉåK píÉåê~ÇÉå Ü~ê íçäâ~íë ëçã Éå Ü®Öå~ÇëêÉëí ÉääÉê Éå ~åå~å 
Ñçêã ~î ã~êâëä~ÖëÖê®åë EëÉåíáÇ~FK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TUQ çÑ UQV



^fp kê
NNNT

k~ãåLéä~íë
eàìäëí~I e®äàÉëí~I páääëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñ∏êä®ÖÖ~åÇÉ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK
fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK 
bíí êÉÅÉåí ä~ÖÉêI Å~ O ñ N ã ëíçêí çÅÜ MIN ã ÇàìéíI áååÉÜ™ää~åÇÉë ëçí çÅÜ 
Éå Äáí éçêëäáåI é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ÇÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î páääëí~äÉÇåáåÖÉåK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ jìåâíçêé

páÇ~ TUR çÑ UQV



^fp kê
NNNU

k~ãåLéä~íë
cçêåÉÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iáë~ pâ~åëÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kÉçäáíáâìã\I à®êå™äÇÉê\

cóåÇ
hî~êíë Eëä~ÖÉåFI âÉê~ãáâ EÇÉâçêÉê~ÇI çÇÉâçêÉê~ÇFI ëä~ÖÖI ëÉåíáÇ~ ÑóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄêÉÇÄ~åÇëâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää ãÉÇ 
é™Ñ∏äà~åÇÉ âçãéäÉííÉê~åÇÉ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK 
^êÄÉíÉí êÉëìäíÉê~ÇÉ á ~íí Éíí íáÇáÖ~êÉ Éà â®åí Äçéä~íëçãê™ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK 
_çéä~íëÉå Ü®êê∏ê ë~ååçäáâí Ñê™å óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉêåK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

j∏âäáåí~ PPV s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ j∏âäáåí~

páÇ~ TUS çÑ UQV



^fp kê
NNNV

k~ãåLéä~íë
kçêêÄó hóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
hóêâ~L â~éÉää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
jÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê Ç~Öî~ííÉå ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK
pÅÜ~âíÉí ÄÉê∏êÇÉ Éå Öê~îâ~ãã~êÉ ÄóÖÖÇ á íÉÖÉäK h~ãã~êÉå î~ê ëâ~Ç~Ç 
~î íáÇáÖ~êÉ Öê®îîÉêâë~ãÜÉíK £ëíÉê çã âóêâ~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÇÉå Ö~ãä~ 
ÄçÖ™êÇëãìêÉå é™ Éå ëíê®Åâ~ ~î Å~ NM ãI îáäâÉå î~ê ãìê~Ç ãÉÇ 
â~äâÄêìâK bÑíÉêÑ∏äà~åÇÉ ãìê~ê î~êL ®ê â~ääãìê~ÇÉK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

kçêêÄó NOSWN s®ëíã~åä~åÇ rééä~åÇ kçêêÄó

páÇ~ TUT çÑ UQV



^fp kê
NNOM

k~ãåLéä~íë
kçêêÄó âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
hóêâ~L â~éÉää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~í

cóåÇ
_Éå Eã®ååáëâ~FI íÉÖÉäÑê~ÖãÉåíI Äêìâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~íí Öêçé~ê Ñ∏ê ~íí ìåÇÉêë∏â~ Çê®åÉêáåÖëÑ∏êÜ™ää~åÇÉå 
ëâìääÉ Öê®î~ë ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
qêÉ ãáåÇêÉ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë EÉÑíÉê ÇÉí óííêÉ ãìêäáîÉí é™ âóêâ~å\FK båëí~â~ 
ã®ååáëâçÄÉå ë~ãí çãê∏êí ÄóÖÖä~ÖÉê ãÉÇ íÉÖÉäÑê~ÖãÉåí çÅÜ Äêìâ 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK i~ÖêÉíë Ç~íÉêáåÖ ®ê Éà â®åíK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

kçêêÄó NOSWN s®ëíã~åä~åÇ rééä~åÇ kçêêÄó

páÇ~ TUU çÑ UQV



^fp kê
NPMV

k~ãåLéä~íë
_çí~åáëâ~ íê®ÇÖ™êÇÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇ\

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
cóê~ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë áåçã ÇÉí çãê™ÇÉí ëçã î~êáí íê®ÇÖ™êÇë ëÉÇ~å NSMMJ
í~äÉíK f ëÅÜ~âí N ê~âí ∏ëíÉê çã Ççãâóêâ~åë âçê é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®äÇêÉ 
î®ÖÄÉä®ÖÖåáåÖ~êI ã∏àäáÖÉå Ñê™å ÇÉå óííêÉ íê®ÇÖ™êÇëÖ™åÖÉå á NTMMJ çÅÜ 
NUMMJí~äÉåë Äçí~åáëâ~ íê®ÇÖ™êÇK f Éå ÄÉÖê®åë~Ç ÇÉä ~î ëÅÜ~âíÉí âìåÇÉ 
Éíí âìäíìêä~ÖÉê ÇçâìãÉåíÉê~ëK i~ÖêÉí ÄÉëíçÇ ~î Öê™ëî~êí äÉêáÖ ëáäí ãÉÇ 
Ö∏ÇëÉäáåëä~Ö çÅÜ íê®Äáí~êK fåÖ~ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëI ãÉå ä~ÖêÉí â~å ìíáÑê™å 
ëÅÜ~âíÇàìéÉí çÅÜ ÇÉëë ÄÉëí™åÇëÇÉä~ê ã∏àäáÖÉå î~ê~ ëÉåãÉÇÉäíáÇ~K
aÉ ∏îêáÖ~ ëÅÜ~âíÉå Öê®îÇÉë ä®åÖêÉ åçêêìí é™ çãê™ÇÉíK f ëÅÜ~âí O Ñ~ååë 
ÉåÇ~ëí é™Ñ∏êÇ~ Ñóääã~ëëçêK f ëÅÜ~âí P é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåÑóääÇ 
åÉÇÖê®îåáåÖI ëçã ã~å îáÇ Éå à®ãÑ∏êÉäëÉ ãÉÇ â~êí~å Ñê™å NURQ â~å ëÉ 
ë~ãã~åÑ~ääÉê ãÉÇ ÇÉå ∏ëíê~ â~åíÉå ~î Éå ìíîáÇÖåáåÖ ™í åçêê ëçã Ç™ 
Ñ~ååë á íê®ÇÖ™êÇÉåK aÉëë Éñ~âí~ Ñìåâíáçå ®ê ëî™ê ~íí ~îÖ∏ê~I ÇÉå â~å 
î~ê~ Éå Çê®åÉêáåÖ ÉääÉê ~îÖê®åëåáåÖK f ëÅÜ~âí Q é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
åÉÇÖê®îåáåÖ á ÇÉå ëíÉêáä~ äÉê~åI î~êë Ñìåâíáçå Éà âìåÇÉ Ñ~ëíëí®ää~ëK

üê
OMMQ

páÇ~ TUV çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TVM çÑ UQV



^fp kê
NNPS

k~ãåLéä~íë
eóííÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ìééê®íí~ÇÉë íêÉ éêçÑáäÉêI ëçã îáë~ÇÉ ~íí Ö~í~å î~êáí 
ìééÄóÖÖÇ ~î äÉê~I ëä~ÖÖ çÅÜ ìåÖí~ää~êK råÖí~ää~êå~ ä™Ö á Ö~í~åë 
ä®åÖÇêáâíåáåÖK eóííÖ~í~å î~ê ãóÅâÉí Ñ∏êëí∏êÇ ~î ®äÇêÉ çÅÜ óåÖêÉ 
ëÅÜ~âíåáåÖ~êK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ TVN çÑ UQV



^fp kê
NPMU

k~ãåLéä~íë
pã~äÄ®ÅâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÜìëÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê áåÖÉí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íI ë~ååçäáâí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TVO çÑ UQV



^fp kê
NNPU

k~ãåLéä~íë
qê™åÖÑçêë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_óÖÖå~Ç

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄçêêåáåÖ Ñ∏ê ãáäà∏éêçîÉê ëâìääÉ Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á 
Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖ ìíÑ∏ê~ëI á ë~ãÄ~åÇ ãÉÇ 
ãáäà∏ëâóÇÇë~êÄÉíÉå áåçã qê™åÖÑçêë ëãÉÇà~ë ~Äëçäìí~ å®êçãê™ÇÉK 
k™Öçå âçåí~âí ìééê®íí~ÇÉë ~äÇêáÖ Ñê™å ìíÑ∏ê~êÉå ~î ÄçêêåáåÖ~êå~ ãÉÇ 
ä®åëãìëÉÉíë âìäíìêãáäà∏~îÇÉäåáåÖ î~êÑ∏ê ~êÄÉíÉå~ ÖÉåçãÑ∏êÇÉë ìí~å 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

pîÉÇîá OSNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

pîÉÇîá OSNWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ pîÉÇîá

páÇ~ TVP çÑ UQV



^fp kê
NNPV

k~ãåLéä~íë
p®Äó âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
hóêâ~L â~éÉää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
e∏ÖãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ™ëâäÉÇ~êÉ çÅÜ Çê®åÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå âçåëí~íÉê~ÇÉë ~íí Ñ®êÖåáåÖ~ê á àçêÇÉå á 
ÇêçééêìããÉí îáë~ÇÉ é™ ~íí í~âÉí Ü~ê íà®ê~íë ãÉÇ íà®ê~ áååÉÜ™ää~åÇÉë 
ê∏ÇÑ®êÖëéáÖãÉåíK råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ çÅâë™ ~íí ìåÇÉêÖêìåÇÉå áåíÉ 
î~ê íáääê®ÅâäáÖí î®ä ÖàçêÇK hóêâ~å Ü~ê Ü~Ñí éêçÄäÉã ãÉÇ ë®ííåáåÖ~ê ®åÇ~ 
ëÉÇ~å NSMMJí~äÉíK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p®Äó

páÇ~ TVQ çÑ UQV



^fp kê
NNQM

k~ãåLéä~íë
e∏êåëà∏Ñçêë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
qÉÖÉäáåÇìëíêáI íê®áåÇìëíêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ç~ããêÉé~ê~íáçå ãÉÇ íáääÜ∏ê~åÇÉ ãáåÇêÉ ëÅÜ~âíåáåÖ 
ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ÉääÉê âìäíìêä~ÖÉê é™îÉêâ~ÇÉë ~î ~êÄÉíÉíK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç QQVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

s®ëíÉêÑ®êåÉÄç QQVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉêÑ®êåÉÄç

páÇ~ TVR çÑ UQV



^fp kê
NNQN

k~ãåLéä~íë
iáëëÄÉêÖ~I oìëíÄÉêÖ~I h®îëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
dê~îI Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
g®êå™äÇÉê\

cóåÇ
hÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉåI çÄê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñçêåä®ãåáåÖ~ê áåçã íêÉ çãê™ÇÉåK

lãê™ÇÉ ^
p∏ÇÉê çã iáëëÄÉêÖ~ Ö~ãä~ íçãí Es®ëíÉê™ë TNMWNF é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå 
Äê~åÇÖê~î Eå™Öê~ ãÉíÉê åçêê çã ÇÉå åóÑìåå~ Öê~îÉå ëçã s®ëíã~åä~åÇë 
ä®åë ãìëÉìã ìåÇÉêë∏âí íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉê ™êÉíI îáäâÉå éêÉäáãáå®êí Ç~íÉê~ë 
íáää îÉåÇÉäíáÇFK aÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉ Öê~îÉå ìåÇÉêë∏âíÉë Éà Ç™ äÉÇåáåÖÉå ÇêçÖë 
ë∏ÇÉê çã Öê~îÉåK f ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå ä∏ëÑóåÇ ~î âÉê~ãáâ çÅÜ 
Äê®åÇ äÉê~K
lãê™ÇÉ _
fåíáää s®ëíÉê™ë SNSWNK f Éíí ëÅÜ~âí î®ëíÉê çã áåÑ~êíÉå íáää pâÉêáâÉ ÖçäÑÄ~å~ 
™íÉêÑ~ååë íî™ çã~êâÉê~ÇÉ Äê~åÇÖê~î~ê á ™âÉêã~êâK bå ~î ÇÉëë~ 
ìåÇÉêë∏âíÉëK fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ Ñ∏êÉã™ä é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë™ á åìä®ÖÉí ®ê 
Ç~íÉêáåÖÉå çë®âÉêK aÉå ~åÇê~ Öê~îÉå ÄÉê∏êÇÉë Éà ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖÉåK
lãê™ÇÉ `
fåíáää s®ëíÉê™ë SNRWNK f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå ìåÇÉêë∏âíÉë íî™ ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå 

üê
OMMQ

páÇ~ TVS çÑ UQV



âçâÖêçéëäáâå~åÇÉ ~åä®ÖÖåáåÖK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë SNRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë SNSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë TNMWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TVT çÑ UQV



^fp kê
NNQO

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí hóÅâäáåÖÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
pÉååÉçäáíáâìãI îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ
_êóåÉI ~îëä~Ö\

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ~î ÇÉå ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î ÇÉå î®ëíê~ óí~å Üáíí~ÇÉë Éíí 
~åí~ä ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î ìåÖëäáâå~åÇÉ âçåëíêìâíáçåK aÉëë~ 
íçí~äìåÇÉêë∏âíÉëK f Éå ~î âçåëíêìâíáçåÉêå~ Üáíí~ÇÉë Éíí ÄêóåÉ ~î 
à®êå™äÇÉêëíóé EîÉåÇÉäJ ÉääÉê îáâáåÖ~íáÇFI îáäâÉí íóÇäáÖí áåÇáâÉê~ê 
~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ë Ç~íÉêáåÖK ^åä®ÖÖåáåÖ~êå~ Ü~ÇÉ ~ää~ Éå ë~åÇáÖ 
ëáäíÑóääåáåÖI ëçã î~ê å™Öçí ëçíáÖK m™ ÑäÉê~ ~î Öêçé~êå~ë ÄçííÉå Üáíí~ÇÉë 
êÉëíÉê ~î Éå âçåëíêìâíáçå ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ìééÄóÖÖÇ äÉê~ çÅÜ ëíÉåI ë~ãí ~íí 
ÄçííÉå é™ ÇÉëë~ î~ê ìééÄóÖÖÇ ãÉÇ äÉê~ Ñ∏ê ~íí Ñ™ Éå ê®ÑÑä~Ç óí~K
bíí ÑäÉêí~ä ëíçäéÜ™ä âìåÇÉ âçåëí~íÉê~ë é™ óí~å çÅÜ Éíí ã∏àäáÖí íî™ëâÉééáÖí 
ëíçäéÜìë áÇÉåíáÑáÉê~ÇÉëK bíí âìäíìêä~ÖÉê ëçã â~å ë~ãã~åÑ∏ê~ë ãÉÇ ÇÉí 
ëÉååÉçäáíáëâ~ ä~ÖêÉí ëçã åçíÉê~ÇÉë é™ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™ çãê™ÇÉ N 
âìåÇÉ ®îÉå çÄëÉêîÉê~ë á ÇÉ åçêê~ ÇÉä~êå~ ~î çãê™ÇÉíK bíí ~åí~ä êìíçê á 
Éíí ~åå~í ä~ÖÉê ∏ëíÉê çã ÇÉí çî~å å®ãåÇ~ Öê®îÇÉëI ãÉå áåÖÉí ëéÉÅáÉääí 
Ñ∏êìíçã Éíí ÉîÉåíìÉääí ëíÉå~îëä~Ö âìåÇÉ åçíÉê~ëK aÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë ®îÉå 
~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î êÉÅÉåí â~ê~âí®êK cäÉê~ ÇáâÉå ëí∏êÇÉ óí~åK ûîÉå ÇÉå 
ëí∏êêÉ Öêçé ÇÉäîáë ÑóääÇ ãÉÇ ëéê®åÖëíÉå çÅÜ Ñóääå~Çëã~ëëçê ~î 
âìäíìêé™îÉêâ~Ç ë~åÇL ëáäí é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉåå~ Ü~ê íçäâ~íë ëçã Éå êÉÅÉåí 

üê
OMMQ

páÇ~ TVU çÑ UQV



ÖêçéK aÉ óåÖëí~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êå~ â~å Ü®êäÉÇ~ë íáää kçêÇ~åÄó Ö™êÇë 
íáÇáÖ~ëíÉ ëâÉÇÉI ÇÉí ëâ ?ä~åÇÉêáÉí?I ëçã Éí~ÄäÉê~ÇÉë é™ çãê™ÇÉí á Ä∏êà~å 
~î NVMMJí~äÉíK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VUTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ TVV çÑ UQV



^fp kê
NNQP

k~ãåLéä~íë
kçêÇ~åÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
pÉååÉçäáíáâìãI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêI îÉåÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
oÉëìäí~íÉí Ñê™å ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉâê®Ñí~ÇÉ ÇÉäîáë êÉëìäí~íÉí Ñê™å 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå OMMNK
bíí ÑäÉêí~ä Äçéä~íëÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë é™ çãê™ÇÉ NK _ä~åÇ ÇÉëë â~å åçíÉê~ë íêÉ 
ã∏àäáÖ~ ëÉååÉçäáíáëâ~ íî™ëâÉééáÖ~ ëíçäéÜìëI Éå ÉîK ÜóÇÇÄçííÉåI Éíí 
íêÉëâÉééáÖí çÅÜ Éíí ã∏àäáÖí ÉåëâÉééáÖí ëíçäéÜìë Ñê™å ®äÇêÉ à®êå™äÇÉêI 
ë~ãí Éíí ~åí~ä çäáâ~ ~êâÉçäçÖáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê ë™ëçã Ü®êÇ~êI Öêçé~êI 
ê®ååçêI ëíçäéÜ™äK eáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñê™å ÇÉå íáÇ Ç™ 
kçêÇ~åÄó Ö™êÇ î~ê á ÄêìâI îáäâÉå Éí~ÄäÉê~ÇÉë á Ä∏êà~å ~î NUMMJí~äÉíK
aÉ çäáâ~ ëíÉå™äÇÉêëäáâå~åÇÉ Äçéä~íëÉêå~ ä™Ö à®ãí ëéêáÇÇ~ á Ñ∏êÜ™ää~åÇÉ 
íáää î~ê~åÇê~K aÉå ÉîÉåíìÉää~ à®êå™äÇÉêëÄçéä~íëÉå ãÉÇ ÇÉ íî™ ÜìëÉå ä™Ö 
î®ëÉê çã ÇÉå ÄÉêÖÜ®ää ëçã äáÖÖÉê ãáíí á çãê™ÇÉíK aÉëë~ ä®ãåáåÖ~ê î~ê 
ãóÅâÉí íóÇäáÖ~ ãÉÇ Üìë ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î ê®ååçê çÅÜ ëíçäéÜ™äK 
f ~ääã®åÜÉí â~å ã~å ë®Ö~ ~íí ã~êâ~åî®åÇåáåÖÉå á ëÉå~êÉ íáÇI éä∏àåáåÖ 
çÅÜ äáâå~åÇÉI Ü~ê ëâ~Ç~í á ëíçêí ëÉíí ë~ãíäáÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK
päìíäáÖÉå â~å å®ãå~ë ~íí ÉÑíÉê áåîÉåíÉêáåÖ ~î ÄÉêÜ®ääÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë íêÉ 
íêçäáÖ~ ëâ™äÖêçé~êI Éå ã∏àäáÖ ëâ™äÖêçé çÅÜ Éå ëâ™äê®åå~K

üê
OMMQ

páÇ~ UMM çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VUTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ UMN çÑ UQV



^fp kê
NNQQ

k~ãåLéä~íë
kçêÇ~åÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
kó~êÉ íáÇI çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå êÉëìäíÉê~ÇÉ á Éå Äçéä~íëóí~ EçÇ~íÉêÄ~êFI âê~ÑíáÖí ëâ~Ç~Ç 
~î êÉÅÉåí ~âíáîáíÉíI Ää~ ÄÉÄóÖÖÉäëÉK £îÉê Äçéä~íëÉå Ü~ÇÉ ÇÉí ÇÉéçåÉê~íë 
ìéé íáää Ñóê~ ãÉíÉê íàçÅâ~ Ñóääå~Çëã~ëëçêK m™ Äçéä~íëóí~å Ü~ÇÉ ÇÉí 
é™íê®ÑÑ~íë íî™ ëíçäéÜ™äI íêÉ çë®âê~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ë~ãí Éíí âìäíìêä~ÖÉê ëçã 
íêçäáÖíîáë ®ê ã~êâóí~ Ñê™å íáÇÉå áåå~å Ñóääå~Çëã~ëëçêå~ ä~ÇÉë ÇáíK mÖ~ 
~íí Éå áåíáääáÖÖ~åÇÉ Äçéä~íëóí~ Ü~ÇÉ Ç~íÉê~íë íáää óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉêJ
Äêçåë™äÇÉê â~å ÉîÉåíìÉääí ÇÉåå~ Ü~ ë~ãã~ ™äÇÉêK

üê
OMMQ

páÇ~ UMO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VUTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ UMP çÑ UQV



^fp kê
NNQR

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí hóÅâäáåÖÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
rs _ÉêÖëä~ÖÉå

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iÉáÑ h~êäÉåÄó

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
pÉååÉçäáíáâìãI ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêI îÉåÇÉäíáÇI îáâáåÖ~íáÇI åó~êÉ íáÇI 
çÇ~íÉê~í

cóåÇ
_êóåÉ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ã∏àäáÖ~ Äçéä~íëä®ãåáåÖ~êK qêçäáÖí ®ê ~íí 
ÇÉ íáääÜ∏ê ÇÉå íáÇáÖ~êÉ â®åÇ~ Äçéä~íëÉå åçêê çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëóí~åI Çîë 
Éå Äçéä~íë Ñê™å ëÉååçäáíáâìãL ®äÇêÉ Äêçåë™äÇÉêK açÅâ ~åíóÇÉê ÑóåÇÉí ~î 
Éíí ÄêóåÉ ~î à®êå™äÇÉêëíóé é™ Äçéä~íëÉå Ç~íÉêáåÖ íáää îÉåÇÉäíáÇ ÉääÉê 
îáâáåÖ~íáÇK m™ ë∏Çê~ ÇÉäÉå ~î óí~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë ~åä®ÖÖåáåÖ~ê ~î ëÉåíáÇ~ 
â~ê~âí®ê ëçã Éî â~å Ü®êäÉÇ~ë íáää kçêÇ~åÄó Ö™êÇë íáÇáÖ~ëíÉ ëâÉÇÉI ÇÉí ëâ 
?ä~åÇÉêáÉí?I ÉääÉê à®êå™äÇÉêëÄçë®ííåáåÖÉåK

üê
OMMQ

páÇ~ UMQ çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë VUTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ UMR çÑ UQV



^fp kê
NOQQ

k~ãåLéä~íë
räîëÄç

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iáë~ pâ~åëÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉëçäáíáâìã

cóåÇ
âî~êíëI âî~êëáíI Ñäáåí~\ ÄÉêÖ~êíI çÄê®åÇ í~åÇI âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄêÉÇÄ~åÇëâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã 
~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
cóåÇ á Ñçêã ~î Ää~ ~îëä~Ö çÅÜ ëéäáííÉê ~î âî~êíë ë~ãä~ÇÉë áå Ñê™å 
Äçéä~íëÉêå~K

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëçÅâÉå QTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëçÅâÉå

p~ä~ ëçÅâÉå QUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëçÅâÉå

páÇ~ UMS çÑ UQV



^fp kê
NOQP

k~ãåLéä~íë
_êçííÄÉêÖ~I s®ëíÉê™ë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÑóåÇéä~íëI ëâ™äÖêçé~êI Öê~î

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î äÉÇåáåÖëÇê~ÖåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê áåÖÉí  ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NMSVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë VTRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë TQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë SNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ UMT çÑ UQV



^fp kê
NOQO

k~ãåLéä~íë
pâÉêáâÉI qáÄÄäÉ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iáë~ pâ~åëÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI Ñóåéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
âÉê~ãáâI âî~êíë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
fåäÉÇåáåÖëîáë Öê~åëâ~ÇÉë Üáëíçêáëâí â~êíã~íÉêá~ä Ñê™å NTMMJí~äÉí çÅÜ 
íáÇáÖí NVMMJí~ä ~îëÉÉåÇÉ ã~êâëä~Ö çÅÜ ÄÉÄóÖÖÉäëÉK a®êé™ Öê®îÇÉë 
ë∏âëÅÜ~âí ãÉÇ Öê®îã~ëâáåK bå Ñ∏êÜáëíçêáëâ ~åä®ÖÖåáåÖ á Ñçêã ~î Éå 
Ü®êÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉå Ç~íÉê~ÇÉë íáää PRMJVM Ñ hê Eâ~äáÄêÉê~í î®êÇÉ Éíí 
ëáÖã~F çÅÜ â~å Ç®êãÉÇ Ü®åÑ∏ê~ë íáää Ñ∏êêçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NNMR s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NNMS s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ UMU çÑ UQV



^fp kê
NNOS

k~ãåLéä~íë
ióÅâëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iáë~ pâ~åëÉê

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
fåçã ÇÉí PSMM ãO ëíçê~ ìíêÉÇåáåÖëçãê™ÇÉí Öê®îÇÉë ëÉñ ë∏âëÅÜ~âíI îáäâ~ 
î~ê ãÉää~å NP çÅÜ OS ã ä™åÖ~K fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ oçãÑ~êíìå~

páÇ~ UMV çÑ UQV



^fp kê
NPNO

k~ãåLéä~íë
hóêâÄ~ÅâëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
hêáëíáå~ gçåëëçå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóíÉ ~î îÉåíáä ë~ãí î~ííÉåä®Åâ~ ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëI íî™ ëÅÜ~âí Öê®îÇÉë á ®äÇêÉ 
äÉÇåáåÖëëÅÜ~âíK pÅÜ~âí N î~ê NIT ñ PIR ã ëíçêí çÅÜ Öê®îÇÉë íáää O ã ÇàìéK 
pÅÜ~âí O î~ê OIR ñ OIR ã ëíçêí çÅÜ Öê®îÇÉë íáää O ã ÇàìéK båÇ~ëí é™Ñ∏êí 
Öêìë á ëÅÜ~âíÉåK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ UNM çÑ UQV



^fp kê
PMMO

k~ãåLéä~íë
g®ÇÉê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
jÉí~ääáåÇìëíêáLà®êåÄêìâ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉêÖî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçää á 
âìäíìêä~ÖêÉå á Ö™êÇëéä~åÉå íáää g®ÇÉêëÄêìâë ÜÉêêÖ™êÇK fåÖÉí î~ê íáÇáÖ~êÉ 
â®åíK bå âìääÉêëíÉåë~åä®ÖÖåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ë~ãí Éíí ÑäÉêí~ä é™Ñ∏êÇ~ 
ë~åÇLÖêìëä~ÖÉê ãÉÇ Ç~íÉêáåÖ Ñ∏êÉ NSTR çÅÜ ÉÑíÉê NSTRK bíí Äê~åÇä~ÖÉê 
ëíê®ÅâíÉ ëáÖ á ÜÉä~ ëÅÜ~âíÉåë ä®åÖÇ ãÉÇ çäáâ~ íàçÅâäÉâ~êK i~ÖêÉí Ä∏ê 
Ü®êëí~ãã~ Ñê™å NSTR ™êë Äê~åÇ Ç™ ÜìîìÇÄóÖÖå~ÇÉå ÉäÇÜ®êà~ÇÉëK 
bîÉåíìÉääí â~å Ö™êÇÉå Ü~ Ü~Ñí Éå äáíÉå Ç~ãã~åä®ÖÖåáåÖK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëçÅâÉå PRWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëçÅâÉå

páÇ~ UNN çÑ UQV



^fp kê
NPNM

k~ãåLéä~íë
_~êâÄçÅâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëâ™äÖêçé~ê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê áåÖÉí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íI ë~ååçäáâí áåÖÉí ~î 
~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë QRNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ UNO çÑ UQV



^fp kê
PMMP

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí e~êåÉëâã~â~êÉåI hî~êíÉêÉí üäÇÉêã~ååÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
lãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉê é™íê®ÑÑ~ÇÉë á ëí∏êëí~ ÇÉäÉå ~î ëÅÜ~âíÉåK f éçêíäáÇêÉí 
á âîK üäÇÉêã~ååÉå ìééê®íí~ÇÉë Éå éêçÑáä Ç®ê çëí∏êÇ~ ä~ÖÉê Ñ~ååëK f âîK 
üäÇÉêã~ååÉå íóÅâë íàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉê ãÉÇ Ö∏ÇëÉä Ñáåå~ë ÉåäáÖí Éå 
ãóÅâÉí äáíÉå éêçîÖêçé ëçã Öê®îÇÉë ãÉÇ ëé~ÇÉ á ÇÉí Öê®îÇ~ ëÅÜ~âíÉíK f 
âîK e~êåÉëâã~â~êÉå ÄÉê∏êÇÉë ÉåÇ~ëí çãê∏êÇ~ ãçÇÉêå~ ä~ÖÉê ë~ãí 
çãê∏êÇ~ âìäíìêä~ÖÉêK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ UNP çÑ UQV



^fp kê
PMMQ

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí e~ííã~â~êÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê ~îäçéé ìíÑ∏êÇÉë Éå 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
oÉëíÉê ÉÑíÉê Éå íêçäáÖ ÜìëÖêìåÇ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉë á éêçÑáäÉåK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ UNQ çÑ UQV



^fp kê
NPNS

k~ãåLéä~íë
s®ÇÉêÜçäãÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÑóåÇéä~íë

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ Ñ∏ê íê~åëÑçêã~íçêëí~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå 
~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
aÉå ~åíáâî~êáëâ~ âçåíêçääÉå ãçíáîÉê~ÇÉë ~î å®êÜÉíÉå íáää ÑóåÇéä~íëÉå Ñ∏ê 
Éíí Ñäáåí~îëä~Ö E£ëíÉêî™ä~ NMMWNFI îáäâÉå äáÖÖÉê Å~ SM ã åçêÇ∏ëí çã 
ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉíK råÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí ®ê ÄÉä®ÖÉí á ãçê®åã~êâI 
é™ ë∏Çê~ â~åíÉå ~î Éå ãçí î®ëíÉê ìíëâàìí~åÇÉ Ü∏àÇêóÖÖK lãê™ÇÉí äáÖÖÉê 
çãâêáåÖ QM ã∏ÜK c∏êìíçã ÇÉí çî~å å®ãåÇ~ ÑóåÇÉí ~î Ñäáåí~ ®ê ÇÉí çåí 
çã êÉÖáëíêÉê~ÇÉ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê á ÇÉí ÇáêÉâí~ å®êçãê™ÇÉíK lãâêáåÖ QMM 
ã ëóÇî®ëí çã ìåÇÉêë∏âåáåÖëçãê™ÇÉí Ñáååë Éíí ê∏ëÉ çÅÜ Éå ëíÉåë®ííåáåÖK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ÇÉå ~åíáâî~êáëâ~ 
âçåíêçääÉåK sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉå îáë~ÇÉ ëáÖ ÇÉå ÄÉê∏êÇ~ óí~å î~ê~ ëâ~Ç~Ç 
~î íáÇáÖ~êÉ ÖàçêÇ~ ã~êâáåÖêÉééK

üê
OMMQ

páÇ~ UNR çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

£ëíÉêî™ä~ NMMWN rééë~ä~ rééä~åÇ £ëíÉêî™ä~

páÇ~ UNS çÑ UQV



^fp kê
PMMN

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí aê~Ö~êÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ
ãóåí E`~êä ufs gçÜ~å NUOMF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Çê®åÉêáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
pÅÜ~âí ÇêçÖë ä®åÖë ãÉÇ Üìëî®ÖÖ~ê Ç®ê ä~ÖêÉå î~ê çãê∏êÇ~ çÅÜ ÇÉäîáë 
é™Ñ∏êÇ~ á ëÉå íáÇK fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ UNT çÑ UQV



^fp kê
NPNP

k~ãåLéä~íë
dçí∏I _~êâ~ê∏

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~ bÖÉÄ®Åâ

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
k~íìêÑ∏êÉã™äLJÄáäÇåáåÖ ãÉÇ íê~Çáíáçå

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
à®êåÑ∏êÉã™ä EÜ®ëíëâçêFI âÉê~ãáâ EÖä~ëÉê~í ê∏ÇÖçÇëF

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
qêçíë áåîÉåíÉêáåÖ  çÅÜ ë∏âëÅÜ~âí á ™âÉêã~êâÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåÖ~ 
Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ ä®ãåáåÖ~êK f ™âÉêã~êâÉå âçã ìåÇÉê ã~íàçêÇÉå Éíí 
âìäíìêé™îÉêâ~í ä~ÖÉê ëçã áååÉÜ∏ää êÉÅÉåí~ ÑóåÇ ëçã Öä~ëÉê~í ê∏ÇÖçÇëI 
íÉÖÉä çÅÜ à®êåI ãÉå áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ëJ_~êâ~ê∏ UWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ëJ_~êâ~ê∏

páÇ~ UNU çÑ UQV



^fp kê
PMMV

k~ãåLéä~íë
bêáâëäìåÇ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~êáå kçêÇëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëâ®êîëíÉåëÜ∏ÖI Öê~îI ëíÉåëíê®åÖI ëíÉåê∏àÇ óí~

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åÉçäáíáâìãI Äêçåë™äÇÉêI Ñçäâî~åÇêáåÖëíáÇI îÉåÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ~åä®ÖÖåáåÖ ~î Ü~åÇÉäëJ çÅÜ áåÇìëíêáçãê™ÇÉ ìíÑ∏êÇÉë 
Éå ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
OMMQ ™êë ~êâÉçäçÖáëâ~ áåë~íëÉê îáë~ÇÉ ~íí áåçã éä~åçãê™ÇÉí Ñáååë Éå êáâ 
çÅÜ î~êáÉê~Ç Ñçêåä®ãåáåÖëãáäà∏K f çãê™ÇÉí Ñáååë ÇÉí ëé™ê ÉÑíÉê 
ã®åëâäáÖ~ ~âíáîáíÉíÉê ëçã çãÑ~íí~ê íáÇÉå óåÖêÉ ëíÉå™äÇÉê íáää Üáëíçêáëâ 
íáÇK
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ aáåÖíìå~ SOSWN
aÉå ®äÇëí~ Ç~íÉêáåÖÉå á çãê™ÇÉí Ü∏ê áÜçé ãÉÇ Éíí âìäíìêä~ÖÉê çÅÜ íî™ 
Äçéä~íë~åä®ÖÖåáåÖ~ê ëçã ®ê Ñê™å OQMMJOMPM ÑK âêK Eâ~ä O ëáÖã~FK f 
ë~ãã~ çãê™ÇÉ Ñáååë Éå ëâ®êîëíÉåÜ∏ÖI âê~ÑíáÖí î®äîÇ Å~ NM ãÉíÉê á 
Çá~ãÉíÉêK f Ü∏ÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë âÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~K 
oÉëìäí~íÉå ~î `NQJ~å~äóëÉå Ç~íÉê~ÇÉ aáåÖíìå~ SOSWN íáää NSMMJNPNM ÑK 
hêK Eâ~ä O ëáÖã~F çÅÜ NPVMJNMRM ÑK hêK Eâ~ä O ëáÖã~FK f ëâ®êîëíÉåÜ∏ÖÉåë 
çãÖáîåáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éíí ÑóåÇÄ®ê~åÇÉ âìäíìêä~ÖÉê Eäáâå~åÇÉ ÑóåÇ ëçã á 
Ü∏ÖÉåFI Éíí çÇäáåÖëê∏ëÉLëíÉåëíê®åÖ\ ë~ãí Éå äáíÉå ëâ®êîëíÉåé~ÅâåáåÖK
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ aáåÖíìå~ SOTWN
pâ®êîëíÉåÜ∏ÖÉå î~ê Ñä~ÅâI Å~ T ãÉíÉê á Çá~ãÉíÉêK pâ®êîëíÉåëÜ∏ÖÉå 
Ç~íÉê~ÇÉë íáää NPMMJVTM ÑK hê Eâ~ä O ëáÖã~FK f å®êçãê™ÇÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 

üê
OMMQ

páÇ~ UNV çÑ UQV



áåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~êK
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ aáåÖíìå~ QUOWNJO
bå ëíÉåë®ííåáåÖ çÅÜ Éå êÉëí ëíÉå Ñ~ååë é™ éä~íëÉåK fåÖÉå ~î Öê~î~êå~ 
ìåÇÉêë∏âíÉë îáÇ Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK f çãê™ÇÉí êìåí çãâêáåÖ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
áåÖ~ óííÉêäáÖ~êÉ Öê~î~êK
c∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ aáåÖíìå~ QUNWNJO
píÉåë®ííåáåÖ çÅÜ Ü®Öå~ÇÉê â~êíÉê~ÇÉë áåçã ê~ãÉå Ñ∏ê 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK aÉå ∏ëíê~ ÇÉäÉå ~î çãê™ÇÉíI Ç®ê Éå ~î 
ëíÉåëíê®åÖ~êå~ î~ê ÄÉä®ÖÉå Ñ∏êìåÇÉêë∏âíÉëK f ÇÉíí~ çãê™ÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
íî™ Ü®êÇ~ê ëçã ãÉÇ Üà®äé ~î NQ` Ç~íÉê~ÇÉë íáää QPMJSTM ÉK hêK Eâ~ä O 
ëáÖã~F çÅÜ íáää QOMJSOM ÉK hê Eâ~ä O ëáÖã~FK bå çÇ~íÉê~Ç 
Üìëâçåëíêìâíáçå Ñáååë á ∏ëíê~ â~åíÉå ~î ë~ãã~ çãê™ÇÉK c∏êãçÇäáÖÉå 
êÉéêÉëÉåíÉê~ê âçåëíêìâíáçåÉå å™Öçå Ñçêã ~î îÉêâë~ãÜÉí é™ ä~åÇëÄóÖÇÉå 
á bêáâëäìåÇ ìåÇÉê ãÉÇÉäíáÇ ÉääÉê Üáëíçêáëâ íáÇK

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ SOSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ SOTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ QUOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ QUOWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ QUNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ QUNWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ SSNWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ SSOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ SSOWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë PMSWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë PMSWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMRTWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ UOM çÑ UQV



^fp kê
NPNN

k~ãåLéä~íë
gçÜ~ååáëÄÉêÖë ÑäóÖéä~íë

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã\

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
p®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Ñçëëáä ™âÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖK
p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë TN ëÅÜ~âíK pÅÜ~âíÉå î~ê QJPR ã ä™åÖ~ çÅÜ NIR ã 
ÄêÉÇ~ çÅÜ MIORJMIT ã Çàìé~K fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë NMUOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

s®ëíÉê™ë NMUPWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ UON çÑ UQV



^fp kê
NMSO

k~ãåLéä~íë
fêëí~ hóêâÄóI fêëí~I dáääÄÉêÖ~I pâóëí~I dçííëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëìÉã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
iáë~ pâ~åëÉê

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
_çéä~íëI Öê~îI ëíÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~íI êçãÉêëâ à®êå™äÇÉê

cóåÇ
hÉê~ãáâI Öä~ëÉê~Ç âÉê~ãáâI Äê®åÇ~ ÄÉåI Äê®åÇ äÉê~I çÄê®åÇ~ 
Çàìêí®åÇÉêI Ü~êíë

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
fåçã íî™ çãê™ÇÉå ä®åÖë ëíê®Åâ~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñçêåä®ãåáåÖ~êK sáÇ fêëí~ 
QPU Ñ~ååë ëâ®ä ~íí íêç ~íí ä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖàçêÇÉë ~î Öê~î~êK jÉÇ 
~åäÉÇåáåÖ Ç®ê~î ÄÉëäìí~ÇÉë ÇÉí ~íí äÉÇåáåÖÉåë ëíê®ÅâåáåÖ ëâìääÉ 
Ñ∏êëâàìí~ë å™Öçí åçêêìíK aÉí ~åÇê~ çãê™ÇÉí Ç®ê Ñçêåä®ãåáåÖ~ê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë î~ê îáÇ hìåÖë™ê~ ONNK qàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉêI ëíçäéÜ™ä çÅÜ Éå 
Ü®êÇI ë~ãí ÑóåÇ ~î Ää~ âÉê~ãáâ ÇçâìãÉåíÉê~ÇÉëK a~íÉêáåÖÉå ~î Ü®êÇÉå 
áåÇáâÉê~ê ~íí Äçéä~íëÉå ®ê Ñê™å óåÖêÉ êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK

üê
OMMQ

páÇ~ UOO çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hìåÖë™ê~ ONN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hìåÖë™ê~

fêëí~ TVWO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

fêëí~ QPU s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ fêëí~

páÇ~ UOP çÑ UQV



^fp kê
NMSN

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí _áÑêçëí

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
pí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
lÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄóÖÖ~åÇÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ~íí ìåÇÉê Éíí ä~ÖÉê é™Ñ∏êÇ ã~íàçêÇ Ñ~ååë êÉå äÉê~K 
oÉëíÉêå~ ~î Éå íêçäáÖÉå âåìííáãê~Ç Äêìåå é™íê®ÑÑ~ÇÉëK  aÉå î~ê ÑóääÇ 
ãÉÇ ëíÉå çÅÜ ãçÇÉêå~êÉ í~âíÉÖÉäK cóåÇ ëçã âìåÇÉ Ç~íÉê~ ÄêìååÉå 
é™íê®ÑÑ~ÇÉë áåíÉK

üê
OMMQ

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

h∏éáåÖ NQUWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h∏éáåÖ

páÇ~ UOQ çÑ UQV



^fp kê
PMMT

k~ãåLéä~íë
lééîêÉí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
g~å ûÜäëíê∏ã

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Äçéä~íëI ëíÉåëíê®åÖ

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ
âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î î®ÖÄóÖÖÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
aÉåå~ çãÑ~íí~ÇÉ ë∏âëÅÜ~âíåáåÖ áåçã NP äçâ~äÉê ë~ãí Éå áåîÉåíÉêáåÖ 
ë®êëâáäí áåêáâí~Ç é™ ëíÉå™äÇÉêëä®ãåáåÖ~êK
sáÇ ìíêÉÇåáåÖÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë Ñçêåä®ãåáåÖ áåçã Ñóê~ ~î äçâ~äÉêå~K 
cçêåä®ãåáåÖ~êå~ ìíÖ∏êë ~î âìäíìêä~ÖÉêI Ü®êÇ~ê çÅÜ ëíçäéÜ™ä îáäâ~ 
áåÇáâÉê~ê Ñ∏êÜáëíçêáëâ~ Äçéä~íëÉê ÉääÉê ~âíáîáíÉíëóíçêK aÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
®îÉå íî™ ëíÉåëíê®åÖ~ê á ~åëäìíåáåÖ íáää íî™ ~î Äçéä~íëÉêå~K

üê
OMMQI OMMR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

aáåÖíìå~ SVS s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ SVQ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ SVO s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ SVR s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

aáåÖíìå~ SVT s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ UOR çÑ UQV



aáåÖíìå~ SVP s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ UOS çÑ UQV



^fp kê
PMMU

k~ãåLéä~íë
aáåÖíìå~I q~äîëí~I £ëíà®Çê~ ãÑä

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
îáâáåÖ~íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Éäâ~ÄÉä ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖ çÅÜ Éå 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
^î ~åã®ä~å Ñê~ãÖ™ê áåÖÉí ìåÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íK

üê
OMMQ\

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

aáåÖíìå~ SVN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ UOT çÑ UQV



^fp kê
PMRN

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí açãâóêâ~å

^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
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI ëéáâI âêáíéáéçê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î çãÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖëêÉëìäí~íW aÉä~ê ~î ëíÉåä~ÖÇ~ Ö™êÇëéä~åÉê ë~ãí ëíÉåä~ÖÇ 
Ö~í~ ëçã ë~ååäáâí Ü~ê ãÉÇÉäíáÇ~ ~åçêK hìäíìêä~ÖÉê çÅÜ Äê~åÇä~ÖÉêK

üê
OMMR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ UOU çÑ UQV



^fp kê
PMRM

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí cÉäáñ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Ñà®êêî®êãÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
fåÖ~ ~åä®ÖÖåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉëK f åçêê~ ÇÉäÉå ~î âî~êíÉêÉí é™íê®ÑÑ~ÇÉë 
~îëâê®ÇÉëä~ÖÉêI á ÇÉå ë∏Çê~ êÉå ã~íàçêÇ çî~å ÇÉí ëíÉêáä~ ™ëã~íÉêá~äÉíK 
j~íàçêÇëä~ÖêÉí â~å ~åíóÇ~ íê®ÇÖ™êÇëçÇäáåÖ Ç®ê ã∏àäáÖÉå ÜìãäÉ â~å Ü~ 
áåÖ™ííK _Éä®ÖÖ Ñáååë Ñ∏ê ÜìãäÉçÇäáåÖ ?å®ëíÖ™êÇë?K

üê
OMMR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíÉê™ë OPOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ s®ëíÉê™ë

páÇ~ UOV çÑ UQV



^fp kê
PMNM

k~ãåLéä~íë
q~äîëí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
ríêÉÇåáåÖëëÅÜ~âíÉå ÖàçêÇÉë ÉåÇ~ëí áåçã ÇÉ çãê™ÇÉå ëçã ÇáêÉâí ëâìääÉ 
âçãã~ ~íí ÄÉê∏ê~ë ~î Üìëâêçéé~êå~K
fåÖ~ Ñçêåä®ãåáåÖ~ê é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ëÅÜ~âíåáåÖÉåK

üê
OMMR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ aáåÖíìå~

páÇ~ UPM çÑ UQV



^fp kê
PMNR

k~ãåLéä~íë
bå™âÉêë âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âóêâ~Lâ~éÉää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
ãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÉääÉÇåáåÖ ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ âçåíêçääK
sáÇ ëÅÜ~âíåáåÖ~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Éå ëíÉåé~ÅâåáåÖ ÄÉëí™ÉåÇÉ ~î Ñä~í~ 
ëíÉå~ê á íî™ ëâáÑí áåíáää åçêÇî®ëíê~ Ü∏êåÉí ~î âóêâíçêåÉíK cìåâíáçåÉå Éà 
â®åÇK T ãÉíÉê ë∏ÇÉê çã âóêâ~å é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ÉÑíÉê ÇÉå êáîå~ 
ÄçÖ™êÇëãìêÉåK k®ê ÇÉå êÉîë ®ê áåíÉ â®åíK

üê
OMMR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

bå™âÉê NMTWN rééë~ä~ rééä~åÇ bå™âÉê

páÇ~ UPN çÑ UQV



^fp kê
PMPM

k~ãåLéä~íë
qçãí~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ÄóíçãíLÖ™êÇëíçãí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âêáíéáé~I âÉê~ãáâI ëä~ÖÖI à®êåÑ∏êÉã™äI ëí®Ç

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëä~ãä~ÖêáåÖëÄêìåå~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
f Éíí ~î ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë êÉëíÉê ~î Éå ëãÉÇà~I ëçã ãÉÇ Üà®äé ~î 
âêáíéáé~ çÅÜ âÉê~ãáâ Ç~íÉê~ë íáää NTMMJNUMMJí~äÉåK

üê
OMMR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

oçãÑ~êíìå~ ONVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ oçãÑ~êíìå~

páÇ~ UPO çÑ UQV



^fp kê
NVNQ

k~ãåLéä~íë
läçÑ ^Üää∏Ñë é~êâ

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëÅÜ~âíåáåÖ~ê Ñ∏ê s^ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK

qî™ ä®ãåáåÖ~ê ÉÑíÉê â®ää~êÉ á läçÑ ^Üää∏Ñë é~êâ á ^êÄçÖ~ ÇÉäìåÇÉêë∏âíÉëK 
aÉå Éå~ â®ää~êÉå î~ê ãóÅâÉí Ñ∏êëí∏êÇ ~î ®äÇêÉ ëÅÜ~âíåáåÖ~ê î~êÑ∏ê 
ÉåÇ~ëí Éå éêçÑáä ∏îÉê â®ää~êä®ãåáåÖÉå âìåÇÉ ìééê®íí~ëK aÉå ~åÇê~ 
â®ää~êä®ãåáåÖÉå âìåÇÉ ÇçâìãÉåíÉê~ë ÉÑíÉê î®ëíê~ â®ää~êî®ÖÖÉåë 
êÉëíÉê~åÇÉ ÄçííÉåé~êíáK h®ää~êÉå î~ê Åáêâ~ S ã ä™åÖ çÅÜ åÉêÖê®îÇ á êÉå 
éáååãçK fåÖ~ Ç~íÉê~åÇÉ ÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMR

páÇ~ UPP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

^êÄçÖ~ ëí~Ç PQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ ^êÄçÖ~ ëí~Ç

páÇ~ UPQ çÑ UQV



^fp kê
PMQO

k~ãåLéä~íë
páäîÉêÖêìî~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
â~å~ä

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ™íÉêëí®ää~åÇÉ ~î â~å~ä~îëåáíí ìíÑ∏êÇÉë Éå 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ìíÑ∏êÇÉë é™ Éíí ~îëåáíí ~î eÉáÇÉë â~å~ä Ñê™å ëäìíÉí ~î 
NRMMJí~äÉíK h~åÉäÉåë ìêëéêìåÖäáÖ~ Çàìé î~ê Åáêâ~ N ãK aÉëë ÄêÉÇÇ î~ê 
ãÉää~å NIRJNIU ãK fåÖ~ ä∏ëÑóåÇ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç OMVWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ UPR çÑ UQV



^fp kê
PMQN

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí eçîëä~Ö~êÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâI Öä~ëI â~âÉäI âêáíéáéçê

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖK
pÉñ ìåÇÉêë∏âåáåÖëëÅÜ~âí íçÖë ìééK f ÇÉëë~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë íî™ ÇáâÉå ëçã 
â~å î~ê~ íçãíÖê®åëã~êâÉêáåÖ~êI íî™ ÜìëÖêìåÇÉê ë~ãí Éíí íê®â~êK

üê
OMMR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ UPS çÑ UQV



^fp kê
NVNO

k~ãåLéä~íë
_ê™ëí~Ö~í~åI qê®ÇÖ™êÇëÖ~í~å

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î s^JäÉÇåáåÖ~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î 
ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK
m™ Ä™Ç~ éä~íëÉêå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë ÉåÇ~ëí ãçÇÉêå~ ÖêìëÑóääåáåÖ~êK

üê
OMMR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ UPT çÑ UQV



^fp kê
PMOP

k~ãåLéä~íë
h®êêÄç âóêâ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
âóêâ~Lâ~éÉää

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
Ü∏ÖãÉÇÉäíáÇI ëÉåãÉÇÉäíáÇI åó~êÉ íáÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î âäáã~íÑ∏êÄ®ííê~åÇÉ ™íÖ®êÇÉê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~åíáâî~êáëâ 
âçåíêçääK
råÇÉêë∏âåáåÖÉå ÄÉê∏êÇÉ íêÉ éä~íëÉê á âóêâ~åK aáîÉêëÉ Öçäîä~ÖÉê 
é™íê®ÑÑ~ÇÉëK aÉëë~ î~ê â®åÇ~ ëÉÇ~å íáÇáÖ~êÉK fåÖ~ ÄóÖÖå~ÇëÇÉí~äàÉê 
ÄÉê∏êÇÉë ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK fåíÉ ÜÉääÉê å™Öê~ Öê~î~êK

üê
OMMR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ h®êêÄç

páÇ~ UPU çÑ UQV



^fp kê
PMOQ

k~ãåLéä~íë
gìäÄÉêÖ~

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
h~áëì ^åííáä~

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î Äçëí~ÇëÄÉÄóÖÖÉäëÉ ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
p~ãã~åä~Öí Öê®îÇÉë OR ëÅÜ~âíI Å~ PJNR ã ä™åÖ~I N ã ÄêÉÇ~ çÅÜ MINJMIS 
ã Çàìé~K fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäëî~

páÇ~ UPV çÑ UQV



^fp kê
PMOR

k~ãåLéä~íë
píê∏ãëÜçäã

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
Öê~îÑ®äí

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
à®êå™äÇÉê\

cóåÇ
Äê®åÇ~ ÄÉåI Ü~êíëI à®êåÑê~ÖãÉåí

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ëâ~Ç~ ìíÑ∏êÇÉë Éå ë®êëâáäÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖK
sá ÇÉåå~ ìåÇÉêë∏âíÉë íî™ Äê~åÇÖê~î~ê é™ ÇÉå åçêê~ ÇÉäÉå ~î hçäÄ®Åâ 
OOQWNK aÉ ~âíìÉää~ Öê~î~êå~ ä™Ö ÇÉäîáë Ääçíí~ÇÉ á Éå ê~ëâ~åí á ™ëÉåë 
åçêê~ ÇÉäK f Ä™Ç~ Öê~î~êå~ é™íê®ÑÑ~ÇÉë Äê®åÇ~ ÄÉå çÅÜ 
Ü~êíëí®íåáåÖëêáåÖ~êK
sáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉå îáë~ÇÉ ÇÉí ëáÖ ~íí óííÉêäáÖ~êÉI íáÇáÖ~êÉ Éà â®åÇ~ 
Öê~î~êI äáÖÖÉê á ÇÉí å®êã~ëíÉ â~åí á â~åí ãÉÇ ÇÉ åì ìåÇÉêë∏âí~ 
Öê~î~êå~K aÉëë~ âî~êäáÖÖÉêK
a~íÉêáåÖW áåÖÉí Ç~íÉê~åÇÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉë îáÇ ìåÇÉêë∏âåáåÖÉåK dê~îÑçêã 
çÅÜ íáÇáÖ~êÉ ìåÇÉêë∏âåáåÖ~ê é™ éä~íëÉå
~åíóÇÉê ÇçÅâ Éå Ç~íÉêáåÖ íáää êçãÉêëâ à®êå™äÇÉêK

üê
OMMR

páÇ~ UQM çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

hçäÄ®Åâ OOQWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ UQN çÑ UQV



^fp kê
PMOS

k~ãåLéä~íë
dê®åÄó

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
^åå~JiÉå~ e~ääÖêÉå

qóé ~î ìåÇÉêë∏âåáåÖ
ë®êëâáäÇ ìíêÉÇåáåÖ

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î åóÄóÖÖå~íáçå ìíÑ∏êÇÉë Éå ìíêÉÇåáåÖK
fåÖÉí ~î ~êâÉçäçÖáëâí áåíêÉëëÉ é™íê®ÑÑ~ÇÉëK

üê
OMMR

o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ hçäÄ®Åâ

páÇ~ UQO çÑ UQV



^fp kê
NVNN

k~ãåLéä~íë
_êìååëé~êâÉå

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
åó~êÉ íáÇ

cóåÇ
âÉê~ãáâ

_ÉëâêáîåáåÖ
jÉÇ ~åäÉÇåáåÖ ~î ÄÉäóëåáåÖëëíçäé~ê ìíÑ∏êÇÉë Éå ~êâÉçäçÖáëâ 
Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖ á Ñçêã ~î ëÅÜ~âíåáåÖë∏îÉêî~âåáåÖK

f íêÉ ~î ÇÉ ãóÅâÉí ëã™ ëÅÜ~âíÉå é™íê®ÑÑ~ÇÉë ãÉíÉêíàçÅâ~ âìäíìêä~ÖÉê 
ëçã íçäâ~ÇÉë íáää êÉëíÉê ÉÑíÉê Ö~êîÉêáîÉêâë~ãÜÉí ë~ãí ÄÉÄóÖÖÉäëÉ á Ñçêã 
~î êÉëíÉê ÉÑíÉê Éíí ÖçäîK hìäíìêä~ÖêÉå Ç~íÉê~ë ÉÑíÉê âÉê~ãáâÉå íáää NSMMJ
NTMM í~äÉåK fåå~å Ñ∏êìåÇÉêë∏âåáåÖÉå Ñ~ååë áåÖ~ ìééÖáÑíÉê çã 
âìäíìêä~ÖÉê á é~êâÉåK

üê
OMMR

páÇ~ UQP çÑ UQV



o~® kê i®å i~åÇëâ~é pçÅâÉå

p~ä~ ëí~Ç SOWN s®ëíã~åä~åÇ s®ëíã~åä~åÇ p~ä~ ëí~Ç

páÇ~ UQQ çÑ UQV



^fp kê
PMOT

k~ãåLéä~íë
hî~êíÉêÉí qçê

^åëî~êáÖ çêÖ~åáë~íáçå
s®ëíã~åä~åÇë ä®åë ãìëÉìã

^åëî~êáÖ éÉêëçå
räÑ ^äëíê∏ã

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

cçêåä®ãåáåÖëâ~íÉÖçêá
ëí~Çëä~ÖÉê

a~íÉêáåÖI éÉêáçÇ
çÇ~íÉê~í

cóåÇ

_ÉëâêáîåáåÖ
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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

		9		Västra Skälby		431-10872-03				Västmanlands läns museum		Lisa Skanser		2003		031110-031128		särskild utredning etapp 2		boplats, fossil åker, stensträng, stensättningsliknande lämningar, resta stenar, grav		Bronsålder, järnålder, nyare tid		förhistorisk keramik, sentida keramik, bränt ben, knapp, kritpipa		Med anledning av anläggandet av ny trafikplats på E18, vid västra Skälby, och en ny väg "Västerleden" mellan trafikplatsen och Köpingsvägen genomfördes en arkeologisk utredning på två lokaler. Utredningarna har påvisat att fasta fornlämningar berörs av planförslagen. Totalt sett grävdes 80 provgropar och 112 sökschakt. Förhistoriska boplatslämningar, ett stensträngsystem, äldre odlingsmark och en stenkonstruktion påträffades vid raä 1018 . Av de 15 anläggningarna som påträffades framkom huvuddelen i anslutning till höjdkurvan 20-25 meter över havet, i den centrala delen av Västerledens utredningsområde.

		28		Lundby		431-260-04				Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2004		040330-040331		förundersökning								Undersökningsområdet utgörs av en numera övergiven gårdstomt (raä 348:2) med en utsträckning av ca 80 x 30-50 meter, där Slätteberga gård tidigare funnits. Det är plats för manbyggnad i NÖ och uthus i SV. Gården Slättteberga finns med på 1961 års ekonomiska karta men ej på häradsekonomiska kartan från 1907. Undersökningen visade att det endast inom den sydvästra delen av fornlämningsområdet fanns ostörda ytor där förutsättningar för äldre bebyggelse eller förhistoriska aktiviteter kunde finnas. Inga sådana äldre aktiviteter framkom dock i förundersökningsschakten. I övrigt var ytan mycket förstörd av sentida aktiviteter: stora delar av ytan innehöll schaktmassor och bråte. Undersökningen var föranledd av nybyggnation och flytt av kraftledningar.

		1001		Strömsnäs		431-9614-03		030194		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2004		040512-040513		Särskild utredning				Nyare tid		Keramik		Med anledning av planerad bostadsbebyggelse utfördes en arkeologisk utredning.
Inga fornlämningar finns registrerade inom området. I 1700-talskällor och -kartor finns dock uppgifter om att ödetomter då skall ha varit synliga inom området.
I ett av schakten påträffades keramikskärvor preliminärt daterade till 1600- 1700-tal i ett omrört fyllnadslager. I övrigt fanns recenta bebyggelselämningar (?) i form av en gjuten betongplatta, samt en stenfylld nedgrävning (dränering?).

		1002		Dragmansgatan		431-4801-04		040086		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2004		040608-040608		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av schaktning för kabelnedläggning utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Då grävningen kom att göras i ett redan grävt ledningsschakt berördes inga lämningar.

		1003		Kvarteret Lusthuset, Sturestaden		431-8134-03		030158		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2003		030819-030820		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av schaktning för kabel och fjärrvärme utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll. I sträckningen påträffades fyllnadslager.

		1004		Kvarteret Riksföreståndaren		431-1295-04		040034		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2004		040505-040506		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av schaktning för byte av skadad ledning utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning. Inga intakta kulturlager fanns i schaktet.

		1005		Kvarteret Sämskmakaren		220-9065-01		010303		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		020410-020410		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Nyare tid		Keramik, kakel, sandstensbryne (?), kopparföremål, slagg		Med anledning av uppförande av bostadshus utfördes en förundersökning.
Bebyggelselämningar från efterreformatorisk tid hittades. Kaklet dateras till 1600-tal.

		1006		Kvarteret Giktringen		220-11960-01		020003		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		020415-020415		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av planerad bostadsbebyggelse utfördes en förundersökning. I undersökningsområdet hittades omrörda påförda avfallslager tillsammans med matjord.

		1007		Västmanland		220-4491-00		00:193-322		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2000		0008-0010		Arkeologisk förundersökning								Med anledning av nedgrävning av optokabel utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning. Ca 60 RAÄ-nummer ingick i ärendet. Vilka nummer som berördes framgår ej av blanketten eller kartan.
Inga fornlämningar berördes pga att de var väl markerade längs med hela sträckan, vilken var ca 8-10 mil lång.

		1008		Kvarteret Sämskmakaren		431-3975-03		422-1545-2003		UV Bergslagen		Ulrika Wallebom		2003		030915-031014		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Medeltid, nyare tid		Mynt, keramik (stengods, rödgods), glas, kritpipor, smidesslagg, ben, järn, trä, läder, två  ringar, en benkam, ett ev. guldbleck		Med anledning av bostadsbyggande utfördes en kompletterande förundersökning.
Välbevarade kulturlager (0,2-1,8 m tjocka) över hela tomtens yta. Byggnadslämningar, sten- och träsyllar, trägolv, träflis- och gödsellager, brandlager. Stenläggningar (gårdsplan/gränd) samt flera nivåer av gatubeläggning. En, ev två stenkällare. Enstaka recenta störningar

		1009		Nästkvarn		431-12778-03		020236		Västmanlands läns museum		Johan Anund, Kristina Jonsson		2003		031013-031014		Arkeologisk förundersökning				Nyare tid		Spik, keramik, ben		Västmanlands läns museum utförde tillsammans med Riksantikvarieämbetet en forskningsgrävning på den förmodade platsen för en medeltida kyrklämning, S:t Olofs kapell. Undersökningen ingår i ett större projekt kring Arbogas äldsta kyrkotopografi och urbanisering

S:t Olof finns omnämnd i skriftliga källor från slutet av 1200-talet och torde ha varit Arbogas äldsta stadskyrka. Det är idag okänt var den låg, men 1700-talskällor vill placera den på udden vid åkröken något väster om dagens stadskärna där dagens kyrkogård ligger. Geofysiska undersökningar  genomfördes på platsen år 2002 (georadar och slingram), och man kunde då se antydningar om en kvadratisk konstruktion under marken. Rektifiering av historiska kartor bidrog även till hypotesen att kyrkan skulle ha legat på denna plats.

Vid undersökningen grävdes fyra schakt. Eftersom platsen idag används som minneslund fanns stora restriktioner vad gällde schaktens placering, varvid de i huvudsak lades i grusgångar. Inga bebyggelselämningar hittades.

Närmsta RAÄ-nummer angivet för lägesbestämmning.

		1010		Olof Ahlöfsparken, Dragmansgatan		431-7190-03		030144		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2003		030908-030908		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		nyare tid?		Glas, järnföremål		Med anledning av schaktning för ledningsdragning utfördes dels en form av efterkontroll av redan grävda schakt, dels en antikvarisk kontroll under schaktning. Delar av sträckan som enligt den ursprungliga planen skulle kontrolleras övervakades ej, då det visade sig att man skulle gräva upp befintliga ledningsschakt och lägga nya ledningar ovanpå de gamla.

I schaktet där efterkontroll skedde hittades en stenrad på ca 0,4 m djup. Denna tolkades som en husgrund. Grunden löpte i schaktets riktning längs samma linje som det intilliggande Helga Kors kapell (stående medeltida byggnad). Dess ålder kunde ej avgöras då inga daterande fynd påträffades. Grunden är dock snarare efterreformatorisk, med tanke på det ringa djupet och en relativt riklig tegelförekomst.

		1011		Nygatan		220-3446-01		01:99-322		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2001		010507-010514		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av schaktning för VA-ledning utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll. 
Delen av Nygatan uppgrävd redan 1963, då den fotodokumenterades. Inga kulturlager identifierades vid den antikvariska kontrollen 2001.

		1012		Nytorget del av Nygatan, Ahlöfsgatan		431-5490-02		020110		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		020516-020529		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Nyare tid		Keramik		Med anledning av schaktning för ledningsbyte utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
På 1,1 m djup kunde en träbroläggning dokumenteras. Längd ca 3 m, bredd ca 1,8 m.

		1013		Kvarteret Hattmakaren, Laggaren		220-5228-01		010196		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2001		010907-010928		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Nyare tid		Keramik, glas, bryne, islägg		Med anledning av schaktning för fjärrvärme utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Ställvis orörda kulturlager.

		1014		Kvarteret Åldermannen, Boktryckaren		421-9533-02		020207		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		021004-021010		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Nyare tid				Med anledning av fjärrvärmeutbyggnad utfördes en förundersökning i form a schaktningsövervakning.

Intakta kulturlager på ca 3 m påträffades.

		1015		Kvarteret Klingsmeden		220-3100-01		01:04-322		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2001		010423-010424		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Högmedeltid, Nyare tid		Keramik (stengods)		Med anledning av schaktning för fjärrvärme utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Kulturlager 0,50-0,60 m tjocka (ej ned till steril nivå), huvudsakligen grå fet lera samt gulgrå sand. Två stenpackningar dokumenterades varav en möjligen tolkas som gränd, vilket inte skulle stämma med den vedertagna bilden av Arboga stadsplan.

(Kvarteret Klingsmeden = västra delen av kvarteret Harneskmakaren)

		1016		Kvarteret Godtemplaren		431-3389-02		020088		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		020503-020503		Arkeologisk förundersökning		Stadslager				Keramik (rödgods, fajans)		Med anledning av utbyggnad av bostadshus utfördes en förundersökning i form a schaktningsövervakning. 
Kulturlager påträffades. Rödgods och fajans daterades till 1700-talet.

		1017		Kvarteret Sämskmakaren		220-1673-01		01:87-322		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2001		010814-010814		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Odaterat				Med anledning av kabelschakt för ledningsgrävning utfördes en antikvarisk kontroll.
Inga kulturlager påträffades, kabelschaktet gick främst genom störda lager. En recent stenläggning påträffades i delar av kabelschaktet på en nivå av ca 0,2 m från marknivån. Stenarna var runda, ca 0,1-0,2 m i diameter och glest lagda. Inga övriga iakttagelser av arkeologiskt intresse gjordes.

		1018		Strömsnäs		431-12814-02		020236		Västmanlands läns museum		Johan Anund, Kristina Jonsson		2002		021030-021101		Forskningsundersökning		Kyrka/ kapell		Medeltid, Odaterat		Spik, murbruk, ben (människa)		Västmanlands läns museum utförde tillsammans med Riksantikvarieämbetet en forskningsgrävning under tre dagar av en medeltida kyrklämning, det sk Helge Svens kapell söder om Arboga. Undersökningen ingår i ett större projekt kring Arbogas äldsta kyrkotopografi och urbanisering

Vid tidigare undersökning av platsen (år 1892) hittades gravar innanför väggarna. Den nu genomförda undersökningen syftade till att få en närmare datering av platsen, samt att se om det fanns gravar även utanför kyrkan, vilket skulle kunna bidra till en närmare funktionsbestämmning av plasten. Att byggnaden inte nämns i medeltida dokument kan tyda på att den är tidig, och att den eventuellt har fungerat som privatkyrka tillhörande någon av de stora gårdarna söder om staden (Porsgården eller Gäddgården som gränsar till Porsgårdens ägor).

Fyra schakt grävdes, två på insidan och två på utsidan av väggarna. I schakten på utsidan hittades inga gravar eller andra anläggningar. Schakten på insidan visade att hela (?) lämningen grävt ur vid undersökningen 1892. Två bensamlingar (människoben) påträffades ungefär på platsen för de tidigare påträffade gravarna, vilka sannolikt representerar  återbegravningar i samband med den tidigare undersökningen. Material för C-14 datering insamlades från dessa.

Datering och den slutgiltiga tolkningen av platsen är ännu inte klara. Resultaten redovisas i samband med att projektet i sin helhet avslutas.

		1019		Norra Skogen		220-7142-98		98:333-322		Västmanlands läns museum		Stefan Elgh		1999		990125-990205		Särskild utredning		Boplats, fyndplats						Med anledning av anläggande av trafikplats utfördes en arkeologisk utredning
Inget av de undersökta områdena uppvisade sådana lämningar att vidare åtgärder var nödvändiga.

		1020		Norra skogen, Säterbo, Hamre, Vretberga		220-483-99		98:23-322		Västmanlands läns museum		Stefan Elgh		1999		990412-990413		Särskild utredning		Bytomt						Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. 
Det undersökta området uppvisade inte sådana lämningar att vidare åtgärder var nödvändiga.

		1021		Kvarteren S:t Olof & Härbärget, Smedjegatan mfl		220-6233-00		00:263-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2000		001101-001108		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Nyare tid		Keramik (yngre rödgods, fajans, eventuellt porslin), fönsterglas		Med anledning av ledningsdragning utfördes en arkeologisk förundersökning.
I kvarteret S:t Olof och i Smedjegatan påträffades endast recenta myllager respektive sandiga bärlager. Först när schaktet gick helt intill stengrunden till byggnaden längs Smedjegatan i Härbärget 4 kunde kulturlager skymtas i botten av schaktet. Den södra delen av schaktets sträckning, inom kvarteret Härbärget, gav även den ett påfallande magert resultat, men i den nordöstligaste delen av schaktet, Härbärget 6, kunde en mer innehållsrik lagerbild dokumenteras. Några kulturjordslager, ett brandlager samt en gårdsplansyta var sammanfattningsvis vad stratigrafin representerade. Fyra föremålsfynd bestående av kärlfragment av yngre rödgods, fajans och eventuellt porslin samt fönsterglas återfanns i två kulturlager som eventuellt tolkas som samma lager. Någon exakt eller ens noggrann datering har inte låtit sig göras, men de äldsta lagren kan troligen betraktas som 17000-talslager och de yngsta lagren har troligen tillkommit i samband med att Arboga museums nya lokaler iordningsställt, endast en kort tid före undersökningen.

		1022		Kvarteret Kungsgården, Kapellgatan		220-8588-00		00:316-322		Västmanlands läns museum		Ronnie Carlsson		2000		001121-001128		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Högmedeltid, Senmedeltid, Nyare tid		Keramik (yngre rödgods, fajans), glas, hästsko		Med anledning av ledningsdragning utfördes en arkeologisk förundersökning. 
Vid undersökningen dokumenterades 90 m sektion genom kvarteret Kungsgården och Kapellgatan varvid 100 olika stratigrafiska enheter, lager och konstruktioner dokumenterades.
Tre prov från några välavgränsade konstruktioner kunde inte dateras med dendrokronologi men ett prov från en risbädd kunde C14-dateras till 1256 (1295) 1400. Risbädden har således lagts runt år 1300 eller under 1300-talets lopp.
Stratigrafin i kvarteret Kungsgården dateras sannolikt från som äldst nyare tidens början till modern tid, medan lagren i Kapellgatan tycktes representera medeltid, dels modern tid och möjligen nyare tidens slut. Sålunda tycks en del av stratigrafin saknas i Kapellgatan, dvs en del lager har vid något tillfälle avlägsnats. Detta kan möjligen sättas i samband med att Kapellgatan vid en tidpunkt fått en något ändrad orientering. 
Något som möjligen kan vara en tidigare okänd källare påträffades i den västra kanten av kvarteret Kungsgården.

		1023		Västerås, Badelunda		431-8753-03		030174		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2003		030823-030923		Arkeologisk förundersökning		Stensträng, fossil åker						Med anledning av schaktning för ny transformatorstation och framdragning av elkabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Inget av arkeologiskt värde påverkades av exploateringen.

		1024		Malma		220-3581-00		00:147-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2000		000530-000530		Särskild undersökning		Hålväg						Med anledning av säkerhetsbefrämjande åtgärder vid folkracebana utfördes en särskild undersökning.
En hålväg dokumenterades. Inga anlagda konstruktionsdetaljer kunde urskiljas.

		1025		Västerås		431-2229-02		020065		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2002		020514-020514		Särskild utredning								Med anledning av byggnation utfördes en utredning etapp 1.
Av blanketten framgår inget undersökningsresultat.

		1026		Ytterberga		431-8352-02		020185		Västmanlands läns museum		Anna Egebäck		2002		020806-0200806		Arkeologisk förundersökning		Skålgropar						Med anledning av kabelnedläggning utfördes en antikvarik kontroll.
Inget av arkeologiskt  intresse påträffades.

		1027		Björksta, Igelsta		431-2875-02		020127		Västmanlands läns museum		Anna Egebäck		2002		020626-020627		Särskild utredning		Boplats, bytomt/gårdstomt		stenålder, bronsålder, järnålder, Nyare tid		Keramik (krus av stengods), lerklining		Med anledning av nybyggnation utfördes en utredning.
Utredningen skedde genom dels kartstudier, dels sökschakt.
Kartstudierna visade att delar av den äldre bytomten låg inom utredningsområdet, övrig mark hade nyttjats som åker och hage. Vid sökschakten invid impedimenten fanns det rester efter förhistorisk aktivitet med fynd av en anläggning, keramik, lerklining, bränd lera och kol. Ett tunt skikt  med kol och bränd lera fanns under matjorden. Uppe på impedimentet fanns spår av den historiska bebyggelsen med bla en smedja placerad mitt på impedimentet.

		1028		Västerås, Karlsro		220-7046-99		99:299-322		Västmanlands läns museum		Stefan Elgh		1999		991112-991112		Arkeologisk förundersökning		Gravfält, hålväg, grav						Med anledning av tillbyggnad av bostadshus och ny VA-ledning utfördes en antikvarisk kontroll av schaktning.
Vid undersökningen påträffades inga äldre lämningar. De lämningar som påträffades visade på sentida aktivitet kring huset och fynd av tegel, avfallsgropar med djurben och glas, samt rester efter sentida trädgårdskonstruktioner.

		1029		Erikslunds industriområde		220-2279-00		00:148-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2002		020626-020628		Särskild utredning		Boplats		Äldre järnålder		Brända ben (två fragment), Keramik (tre fragment av äldre järnålderstyp)		Med anledning av planerad bebyggelse utfördes en särskild utredning.
Utredningen utfördes inom tre kvarter.
Inom kvarteret Kranföraren påträffades inga anläggningar eller andra strukturer.
Inom kvarteret Kugghjulet 2 och 3 påträffades en anläggning i ett av schakten. Anläggningen bestod av en rund mörkfärgning, ca 0,20 m i diameter. I anläggningen hittades två fragment brända ben och tre fragment magrad bränd lera som troligtvis är rester av keramik av äldre järnålderstyp. Anläggningen kan utgöra resterna av en grav. I de övriga schakten hittades inga ytterligare anläggningar eller strukturer.
Inom kvarteret Kuggstången 4, 6 och 9 påträffades inga anläggningar eller andra strukturer.

		1030		Kvarteret Kugghjulet		431-5204-00		00:219-322		Västmanlands läns museum		Lisa Skanser		2003		030527-030528		Särskild undersökning		Boplats		Järnålder				Med anledning av nybyggnation utfördes en särskild undersökning. 
En kulturlagerrest dokumenterades och tolkningen är att exploateringsområdet troligen ligger i utkanten av ett boplatsområde.

		1031		Vångsta		220-7102-01		010169		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2001		0109-0109		Särskild utredning		Gravfält						Med anledning av nybyggnation utfördes en arkeologisk utredning. 
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1032		Dingtuna, Vallby		220-8382-01		010263		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2002		020405-020405		Arkeologisk förundersökning		grav, stensträng						Med anledning av schaktningsarbeten för elnät utfördes en antikvarisk kontroll.
Inga fornlämningar berördes av arbetsföretaget.

		1033		Fullerö, Tortuna Sörby, Klockvretarna mfl		431-11613-01		010308		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2002		0201-0205		Arkeologisk förundersökning		Bytomt/gårdstomt, skålgropar, grav, skärvstenshög, fyndplats, gravfält, ödekyrkogård, kulturlager, boplats				Bränt ben		Med anledning av schaktning för optokabel utfördes en förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.
Undersökningen var uppdelad i sju olika objekt, med underobjekt. 
Inom objekt 2B fanns i delar av schaktet orörda lager och i dessa påträffades kulturlager med enstaka brända ben och en kol- och sotkoncentration.
Inom objekt 6A påträffades anläggningar i form av två stycken härdar, vilka fanns på ett inbördes avstånd av ca 10 m. Härdarna var ca 1 m breda och intill 0,5 m djupa. Fyllningen var kraftigt kol- och sotbemängd och det fanns rikligt med skärvig sten. Inga övriga lämningar påträffades i schaktet.
Inom objekt 7B hittades en härd. Härden påträffades på ett djup av 0,3 m. Bredden var 0,5 m och djupet var 0,3 m. Anläggningen var skålformad. Fyllningen var kol- och sotbemängd och i fyllningen fanns enstaka skärviga stenar. Inga övriga anläggningar hittades i schaktet.

		1034		Västjädra, Östjädra		431-350-03		030028		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2003		030424-030427		Särskild utredning		Boplats, grav, stensträng		Odaterat				Med anledning av nybyggnation utfördes en särskild utredning.
En utredning i form av sökschaktning motiverades av närheten till flera kända fornlämningar. Vid utredningen hittades tidigare ej registrerade fornlämningar; en stensättning, en stensträng samt förhistoriska boplatslämningar i form av ett kulturlager och två stolphål. Endast ett av stolphålen undersöktes. Inga fynd tillvaratogs.

		1035		Dingtuna, Råby		431-7614-02		020169		Västmanlands läns museum		Christina Svensson		2002		021009-021009		Arkeologisk förundersökning		Stensträng, grav						Med anledning av förlängning och breddning av påfart till E18 utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning. 
En tidigare ej registrerad stensättning påträffades. Inget övrigt av arkeologiskt intresse påträffades.

		1036		Östjädra		431-9843-02, 431-11991-02		020218		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2002		020903-021106		Särskild undersökning		Gravfält, fyndplats		Vikingatid		Silverhänge, bronsbeslag, bronskedja, remändebeslag i brons, bronsknappar, glaspärlor, benpärlor, nitar, nålar, belag i järn, keramik, brända ben		Med anledning av nedläggande av kablar och uppförande av ny transformator utfördes en särskild undersökning.
Det arkeologiska arbetet har utförts i tre omgångar efter två separata beslut från Länsstyrelsen. Det inledande arbetet (Lst dnr 431-9843-02) rörde markingrepp inom det instängslade stationsområdet där dels det nya transformatorhuset skulle uppföras, dels skulle ett kabelschakt dras från denna till ett redan befintligt kabelschakt ca 8 meter nordväst därom. Det andra ärendet berörde markingrepp utanför transformatorområdet (Lst beslut dnr:431-11991-02) med nedläggningar av nya kablar, framförallt i redan befintliga kabelschakt. När det arkeologiska arbetet inleddes hade redan ett område inne på stationsområdet schaktats av. Vid schaktarbetet påträffades rikligt med slagg och kolfläckar varpå arkeologer tillkallades. Vid framrensningen påträffades brända ben och keramik från en skadad brandgrav. Öppnandet av det andra schaktet kontrollerades av en arkeolog. Den brandgrav som påträffades i den nordligaste delen av schaktet undersöktes, trots att den inte tagits fram i sin helhet. Detta ansågs motiverat med tanke på att den framtagna delen av brandlagret skulle komma att skadas vid det fortsatta kabelarbetet.
I väster, framför stationsområdet öppnades omkring 40 m2 stort område. I stort sett hela ytan korsades av nedgrävda kablar. Endast mindre fläckar av orörd mark återstod. De delar av kabelschaktet från 2001 (Alström manus) som fyllts igen återöppnades för att lägga ner ytterliggare kablar. Då anläggningar som vid den antikvariska kontrollen från 2001 visade sig vara rester av gravar, istället för som man då tolkade dem härdar, valde vi att upprätta och dokumentera en långprofil i det återöppnade schaktet.
En yta norr om stationen öppnades för att sammanfoga nya och gamla kablar. Målsättningen var att här försöka gå runt eventuella gravar vilket inte lyckades då delar av två större stensättningar (A9, A10) påträffades. Den första var delvis söndergrävd av en äldre kabel och fortsatte dessutom innanför stationsområdet. Efter samråd med Länsstyrelsen och platsledaren på Mälarenergi beslutades det att en bergkabel skulle läggas över de framtagna stensamlingarna. Innan övertäckningen dokumenterades de framtagna delarna av gravarna genom planritning i skala 1:20 samt fotografering. Hela ytan täcktes med fiberduk och sand varpå kabeltrumman lades över detta. Slutligen återfylldes området med de borttagna fyllmassorna.

Resultat
Från undersökningen har 15 anläggningar och 108 fyndposter registrerats. 11 av anläggningarna utgörs av gravar eller delar av gravar och resterande av boplatsanläggningar i form av härdar och stolphål. Till följande redovisning av resultaten har endast en snabb basregistrering av fyndmaterialet gjorts så vissa förändringar och omtolkningar kommer troligtvis att ske. Förutom att dokumentera och undersöka påträffade anläggningar dokumenterades i möjligaste mån gjorda markingrepp i området.
11 av de påträffade anläggningarna utgörs av gravar eller delar av gravar. Samtliga är mer eller mindre skadade av sentida markingrepp, framförallt i form av nedgrävda kablar. Flera av gravarna påträffades då äldre kabelschakt tömdes och profilväggar rensades upp. Fyra av dem har undersökts helt (Al, A4 och A5) eller delvis (A2). Tre av gravarna har delvis tagits fram i plan, dokumenterats och sedan täckts med fiberduk och sand (A3, A9 och A10). Fyra av anläggningarna har endast dokumenterats i äldre kabelschakt (A6, A7, A8 och All).
De yttre konstruktionerna verkar till stor del utgöras av stensättningar i varierande storlekar. Endast i ett av fallen kan man säkert säga något om formen på stensättningen: A9 som är rund. Den intilliggande A10 kan möjligen vara rektangulär eller kvadratisk vilket skulle kunna indikera att gravfältet utnyttjats in i senare delen av vikingatid. Gravskicket utgörs uteslutande av brandlager. Undersökningen visar tydligt att gravarna ligger mycket tätt placerade och i något fall är det möjligt att en grav överlagrar en annan. Gravarna utanför stationsområdet förefaller bättre bevarade än de innanför. Detta kan eventuellt förklaras med att ytan utanför inte jämnats till på samma sätt som ytan innanför.
Koncentrerat till ett mindre område i den västra delen av undersökningsområdet påträffades tre härdar och ett stolphål. Två av härdarna var kluvna av ett äldre kabelschakt som löper i ungefär östvästlig riktning från träns fö rmatorstationen och vidare ut över vägen.
En översiktlig basregistrering har gjorts av fyndmaterialet där 108 fyndposter har registrerats. Den största delen av fyndmaterialet kommer från de två gravarna Al och A2. Enstaka fynd, främst i form av brända ben och keramik, har även tagits tillvara från flera av de andra gravarna.

		1037		Dingtuna, Vändle		220-4783-01		010175		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2001		010719-010719		Särskild utredning								Med anledning av utvidgning av bergtäkt utfördes en särskild utredning etapp 1.
Inga fornlämningar synliga ovan mark påträffades inom undersökningsområdet.

		1038		Kvarteret Boktryckaren		431-5405-03		030118		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2003		030811-030811		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av schaktning för fjärrvärme utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
I kvarteret Boktryckaren dokumenterades ett sektionsavsnitt på 4 m. De fåtal lager som dokumenterades bestod av sand och mörka jordlager.

		1039		Erikslund		220-893-01		010245		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2001		010531-010531		Arkeologisk förundersökning		Grav- och boplatsområde (grav, skärvstenshög, stensträng, boplats, röjningsröse)						Med anledning av anläggandet av nytt dagvattendike utfördes en antikvarisk kontroll.
Inga nya fornlämningar påträffades inom fornlämningsområdet. En del av stensträngen lyftes bort med länsstyrelsens tillstånd. Inga odlings- eller kulturlager kunde identifieras under denna.

		1040		Kvarteret Draglinan, Lintrumman, Västerås		220-8583-00		00:330-322		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2001?		5 dagar april-oktober		Särskild utredning		Skärvstenshög, röjningsröse, skärvstensförekomst, fyndplats, grav, stensträng, boplats				Flintavslag, malstenslöpare		Med anledning av nybyggnation utfördes en särskild utredning. 
Utredningen utfördes i två steg, där momenten kart- och arkivstudie, fältinventering och sökschaktning ingick. Vid inventeringen påträffades flera lämningar i utredningsområdets höglänta delar. Lämningarna utgjordes av skärvstenshögar och stensträngar. Vid sökschaktningen påträffades boplatslämningar i åkermarken i områdets sydvästra hörn. Vid utredningen tillvaratogs även två lösfynd (flintavslag och malstenslöpare).

		1041		Västerås, Dingtuna, Olsta		220-9347-00		00.327-322		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2000		001214-001214		Arkeologisk förundersökning		Boplats, plats med tradition, stensträng, stenröjda ytor		Äldre järnålder				Med anledning av uppförandet av en tillfällig el-ledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Ledningen skulle löpa i nord-sydlig riktning. Vid den södra änden påträffades boplatslämningar i form av kulturlager, stolphål och härdar. De tolkas som en del av boplatslämningen Dingtuna 585:1.

		1042		Hässlö		431-646-02		020055		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2002		020612-020612		Arkeologisk förundersökning		grav						Med anledning av schaktarbeten för jordkabel utfördes en antikvarisk kontroll, i närheten av Västerås 563:1, 2, 3.
Kabelschaktet låg i åsens västsluttning upp mot dess krön till platsen för en mobiltelefonmast. Inget av antikvariskt intresse påträffades.

		1043		Rosendal		220-7858-01		010231		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2001		011016-011016		Arkeologisk förundersökning		Fyndplats		Järnålder?				Med anledning av ledningsdragning utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid undersökningen påträffades nio boplatsanläggningar: stolphål, kulturlager, härdar och avfallsgropar. Anläggningarna var endast synliga i schaktväggen till följd av grävmetoden. Boplatslämningarna kan troligtvis tidsfästas till järnåldern.

		1044		Enåkersby		220-6879-98		98:305-322		Västmanlands läns museum		Thomas Eriksson		1998		981124-981124		Arkeologisk förundersökning		Bytomt/gårdstomt		Odaterat				Med anledning av nya el-stolpar utfördes en förundersökning.
Kulturpåverkade lager påträffades i schakten, men daterbara fynd och anläggningar saknades.

		1045		Hassmyra		431-1484-03		030117		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2003		030729-030729		Särskild utredning		Bytomt/gårdstomt		Nyare tid		Keramik (tre skärvor från 18-1900 talen)		Med anledning av avstyckning av tomt utfördes en arkeologisk utredning. 
I schakten närmast bytomten Fläckebo 50:1 påträffades stenar och ett gruslager som tolkas som gränsmarkeirngarn/ röjningssten och rester av en äldre väg. Tolkningen baseras på studer av Laga skifteskartan från 1858-59. I två schakt hittades mörkfärgningar som tolkas som nedgrävningar för dräneringsrör. I schakten närmast dagens gårdsbebyggelse fanns rester efter byggnader som rivits nyligen. 

Vid utrdningen påträffades inga anläggningar eller lager som kan sättas i samband med äldre verksamheter på platsen än de som kan iaktas på 1800-tals kartan. Ytan har sannolikt endast utnyttjas för odling sedan den togs i bruk.

		1046		Gillberga		431-5049-03		422-1612-2003		UV Bergslagen		Helmut Bergold		2003		030610-030612		Arkeologisk förundersökning		Boplats		Nyare tid				Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk förundersökning.
Vid undersökningen grävdes sju schakt med grävmaskin. I två av schakten hittades sammanlagt elva anläggningar. Samtliga undersöktes, två har tolkats som rester efter härdar, möjligen förhistoriska, medan övriga är lämningar efter en sentida röjningsfas och utgörs av spår efter avbränd växtlighet och nedgrävd sprängsten. Troligt är att den sentida röjningsfasen inte bara har påverkat härdarna i negativ riktning utan även har utplånat övriga spår av äldre lämningar.

		1047		Nannberga		431-9750-03		030173		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2003		031006-031007		Särskild utredning		Boplats						Med anledning av avstyckning av fastighet utfördes en särskild utredning. 
Utredningen utfördes strax väster om stenåldersboplatsen Götlunda 128:1. I fornminnesregistret finns även anteckningar om borttagna gravar. Vid utredningen kunde konstateras att inga fornlämningar berördes. En sentida husgrund med spismursröse och en sentida stenmur fanns på platsen.

		1048		Smedsbo		431-7530-04		040135		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2004		0400825-040826		Särskild utredning		grav?, boplats?, järnframställningsplats?		stenålder, bronsålder, järnålder, odaterad		Slagg, järnföremål, keramik (förhistorisk), bränd lera, tegel		Med anledning av planerad nybyggnation utfördes en särskild utredning.
Vid utredningen grävdes 37 sökschakt på ett ca 41000 m2 stort område. I 23 av schakten påträffades indikation på fornlämning. Stora mängder slagg och kolbemängda anläggningar tyder på en omfattande smidesverksamhet (möjligen även järnframställning) i området. Dessutom påträffades stolphål och kulturlager vilka innehöll fragment av förhistorisk keramik, vilket tyder på en förhistorisk bosättning inom utredningsområdet. Vare sig boplatsen eller platsen för järnhanteringen har ytmässigt kunnat  avgränsas.

		1049		Hubbo, Jädra, Malma		431-9534-02		020191		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2002		Oktober 2002		Särskild utredning		Torp, hålväg, boplats						Med anledning av byggnation av gång- och cykelbana utfördes en särskild utredning.
Utredningen motiverades av att fornlämningsbilden i denna del av Västerås visar på ett intensivt landskapsutnyttjande från stenålder till historisk tid. Utredningen genomfördes inom ett ca 20 000 m2 stort område. En del av den sträcka som skulle utredas hade dock schaktats bort av misstag tidigare under hösten. 

Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid utredningen.

		1050		Vänsta		431-8765-03		030149		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2003		030709-030709		Särskild utredning		Boplats		Odaterat				Med anledning av bostadsbyggande utfördes en särskild utredning.
n gjordes på ett åkerimpediment, där boplatslämningar i form av stolphål och en härd påträffades. Boplatslämningarna ligger kvar eftersom undersökningen enligt länsstyrelsens intentioner var att säkerställa att fornlämningen inte berördes av bostadsbyggandet.

		1051		Alvestaboda		220-3298-98		98:143-322		Västmanlands läns museum		Thomas Eriksson		1998		980616-980616		Arkeologisk förundersökning		Bytomt/gårdstomt		Nyare tid		Järnspikar, tegel, keramik		Med anledning av byggande av luftledning utfördes en förundersökning.
Vid undersökning påträffades kulturlager med fynd från efterreformatorisk tid.

		1052		Ulvi		431-7886-03		030143		Västmanlands läns museum		Lisa Skanser		2003		030714-030718		Särskild undersökning		grav		Odaterad		Malsten, brända ben		Med anledning av nybyggnation utfördes en särskild arkeologisk undersökning.
Stensättningen innehöll inga daterande fynd och endast några mycket små fragment av brända ben. Graven har troligen anlagts under yngre bronsålder eller äldre järnålder, men resultaten får anses som mycket hypotetiska eftersom kolproverna som sändes iväg för C-14 analys gav missvisande dateringar. Det är istället den yttre konstruktionen och det inre gravskicket som får utgöra dateringskriterier.

		1053		Ullvi		431-3313-04		040070		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2004		040426-040426		Arkeologisk förundersökning		Gravfält, skålgropar						Med anledning av ledningsförläggning utfördes en antikvarisk kontroll.

Av blanketten framgår inget undersökningsresultet, sannolikt inget av arkeologiskt intresse.

		1054		Irsta, Lista		220-9360-00		01:08-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2001		010111-010111		Särskild utredning		Kolerakyrkogård						Med anledning av tillbyggnad utfördes en särskild utredning.
Ingen synlig avgränsning finns för kolerakyrkogården. Inget av antikvariskt intresse påträffades vid utredningen.

		1055		Ullvi		431-7653-03		030110		Västmanlands läns museum		Lisa Skanser		2003		030610-030610		Särskild utredning		grav						Med anledning av nybyggnation utfördes en arkeologiskt utredning etapp 2.
Vid utredningen påträffades en tidigare okänd grav i form av en stensättning.

		1056		Asarnas väg, Ullvi		431-5561-03		030110		Västmanlands läns museum		Lisa Skanser		2003		030605-030605		Särskild utredning		Grav?						Med anledning av nybyggnation utfördes en arkeologisk utredning etapp 1.
Vid utredningen lokaliserades tre eventuella stensättningar.

		1057		Strömsholm		431-5173-04		040083		Västmanlands läns museum		Anna Egebäck		2004		040907-040909		Särskild utredning		Boplats, gjuteri		Järnålder		Slagg, keramik, bränd lera, sintrad lera		Med anledning av bostadsbyggande utfördes en arkeologisk utredning.
Utredningen resulterade i kulturlager och en stenpackning på ett impediment. Dessutom påträffades kulturlager, stolphål, en nedgrävning samt rester av järnbearbetning i form av slagg i åkermarken.

		1058		Simanbo		220-6894-01		010175		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2001		0109-0109		Arkeologisk förundersökning		Fyndplatser, kalkugn				Slagg, tegel		Med anledning för schaktning för huvudvattenledning utfördes en antikvarisk kontroll.
I 14 av 18 schakt påträffades små mängder slagg och tegel. Inga boplatslämningar påträffades.

		1059		Vägby		431-2508-04		040049		Västmanlands läns musuem		Lisa Skanser		2004		040528-040528		Arkeologisk förundersökning		Gravfält						Med anledning av grävning för bredbandskabel utfördes en antikvarisk schaktkontroll.
Undersökningen utfördes intill gravfältet Kolsva 25:1. En stenpackning påträffades, vilket utgör överbyggnaden till en grav. Kabeln kunde förläggas ytligt och därmed berörs inte fornlämningen.

		1060		Torp		431-6347-03		030114		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2003		030602-030605		Särskild undersökning		Boplats		romersk järnålder, folkvandringstid				Med anledning av vägbygge utfördes en kompletterande arkeologisk undersökning.
Den kompletterande undersökningen utfördes inom två områden, dels under den befintliga väg 250, dels under uppfartsvägen till fastigheten Torp. Öster om den befintliga väg 250 fanns boplatsen Kolsva 262:1, vilken undersöktes och togs bort år 2001. 
Vid den kompletterande undersökningen återfanns inget av den förhistoriska boplatsen. Endast sentida lämningar i form av planteringsgropar etc. återfanns.

		1061		Kvarteret Bifrost		431-15333-03		040011		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		040406-040406		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Odaterat				Med anledning av bostadsbyggande utfördes en antikvarisk kontroll.
Undersökningen visade att under ett lager påförd matjord fanns ren lera. Resterna av en troligen knuttimrad brunn påträffades.  Den var fylld med sten och modernare taktegel. Fynd som kunde datera brunnen påträffades inte.

		1062		Irsta Kyrkby, Irsta, Gillberga, Skysta, Gottsta		431-10865-03		030187		Västmanlands läns musuem		Lisa Skanser		2004		041014-041031		Arkeologisk förundersökning		Boplats, grav, stensträng		Odaterat, romersk järnålder		Keramik, glaserad keramik, brända ben, bränd lera, obrända djurtänder, harts		Med anledning av VA-ledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Inom två områden längs sträckan påträffades fornlämningar. Vid Irsta 438 fanns skäl att tro att lämningarna utgjordes av gravar. Med anledning därav beslutades det att ledningens sträckning skulle förskjutas något norrut. Det andra området där fornlämningar påträffades var vid Kungsåra 211. Tjocka kulturlager, stolphål och en härd, samt fynd av bla keramik dokumenterades. Dateringen av härden indikerar att boplatsen är från yngre romersk järnålder.

		1063		Strömsholm		431-14725-02		030027		Västmanlands läns museum		Lisa Skanser		2003		030903-930904		Arkeologisk förundersökning		Boplats		Yngre bronsålder		Hästskosömmar		Med anledning av nedläggande av jordkabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid undersökningen påträffades två härdar. Härdarna var ca 1,0 x 0,5 m i diameter och 0,15-0,25 m djupa. Anläggningarna tolkas som boplatslämningar och de visar att en förhistorisk bosättning funnits i närområdet. C-14 datering (770 BC-520 BC 2 sigma) från en av härdarna indikerar att boplatsen härrör från yngre bronsålder.

		1064		Kungsåra, Råby		220-3206-00		00:194-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2000		000717-000718		Särskild utredning		Boplats						Med anledning av anläggandet av driftvändplats utfördes en särskild utredning.
Vid utredningen påträffades boplatsanläggningar i form av skärvstensförekomst, en mörkfärgning och en härd.

		1065		Vänsta		431-14204-03		030238		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2003		031202-031203		Särskild utredning		Boplats, härd						Med anledning av avstyckning av fastighet utfördes en särskild utredning etapp 2. 
Vid undersökningen påträffades en härd och två sotfläckar (förmodligen stolphål), på ett höjdparti i åkermarken. Dessa tolkas som en del av en ej avgränsad förhistorisk boplats.

		1066		Barksta, Åsby		220-3066-01		423-1080-2001		UV Bergslagen, SAU		Leif Karlenby		2001		010605-010803		Särskild undersökning		Boplats		Bronsålder, järnålder, nyare tid		Keramik (förhistorisk, rödgods), lerklining, bränd lera, slagen kvarts och flinta, pilspets av flinta, järnföremål, kritpipor, föremål med kopparlegering, mynt, glasbitar, tegel		Med anledning av omläggningen av Riksväg 250 mellan Köping och Kolsva utfördes en särskild undersökning. Undersökningarna utfördes som ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet, UV Bergslagen (huvudman) och Societas Archaeologica Upsaliensis, SAU. Projektet utgör en del av etapp II i det övergripande "Malmaprojektet" längs Riksväg 250. Uppdragsgivare var Vägverket, Region Mälardalen och anläggningsarbetet för vägen omfattade såväl en breddning av riksvägen som en ny dragning av en gång- och cykelväg, en brukningsväg samt ny vatten- och avloppsledning. I samband med den arkeologiska utredningen delades fornlämningen (Kolsva 256:1) upp i två lokaler, 4 och 5. Rent arkeologiskt bör dock lokalerna ses som delar av ett och samma boplatskomplex.
Södra delen av undersökningsområdet (lokal 4) låg i åkermark på sydvästsidan av Köpingsåsens fot, väster om och alldeles intill gång- och cykelvägen. På ytan fanns ett flerskiktat kulturlager som blev gradvis tjockare (upp till 0,4 meter) och relativt sett intensivare, vad gäller skärvstensinblandning, kolstänk, sot och fynd, mot områdets centrala del där det fanns en markant förhöjning vinkelrätt ut från åsen. Det fanns anläggningar på olika nivåer i kulturlagret, bland annat härdar, stolphål och gropar. De övre delarna av lagret innehöll något mer skärvsten och fynd än de undre delarna. Lagret innehöll förhistorisk keramik, lerklining, bränd lera, bitar av slagen kvarts och flinta samt en förmodad pilspets av flinta. Inga fynd av recent karaktär påträffades i lagret.
Flera av stolphålen gick att tolka som klara eller möjliga delar av konstruktioner. I det östra partiet av området fanns ett cirka nio meter långt treskeppigt hus. I husets norra och längsta spann låg en mycket välbyggd eldpall eller ugnskonstruktion. Längre västerut hittades en koncentration av störhål och en stenpackning som låg så till att de sannolikt ska ses som resterna efter ett röjningsröse uppslängt kring en hägnad. Det fanns spår av ytterligare minst två treskeppiga hus i den södra delen av undersökningsområdet, centralt på ytan respektive västerut. Dateringarna i denna del av Kolsva 256:1 hamnar i bronsålder och äldre järnålder.
Boplatsens norra del (lokal 5) tar vid uppe på Köpingsåsens krön omedelbart öster om vägen. Undersökningsytorna sträcker sig genom tomtmark i söder, vidare genom ett område med delvis igenväxt åkermark och äldre tomtmark samt längst i norr skogsmark. Området utgjordes av en relativt plan yta i den centrala delen, som sedan successivt övergick i en svag sluttning mot nordväst. Längst i söder sluttade ytan brant mot sydväst. Det fanns förhållandevis rikligt med anläggningar över hela den centrala delen, vilken framstår som en huvudsaklig aktivitetsyta. Inom detta högre parti återfanns bebyggelselämningar både från förhistorisk och historisk tid. De förhistoriska lämningarna utgjordes av ett över 18 meter långt treskeppigt hus, ett grophus, spår efter ytterligare minst två hus, sporadiskt bevarade kulturlager, ett flertal rektangulära härdar samt stolphål och gropar. Den historiska tiden representerades av en delvis bevarad syllstensgrund, ett kulturlager, en källargrop samt stora gropar och rännor. Två hålvägar med oklart ursprung sträckte sig rakt genom område i riktning mot ån. Fyndmaterialet utgjordes främst av förhistorisk keramik, bränd lera, järn föremål, bitar av slagen flinta och kvarts, tegel, yngre rödgods, kritpipor, föremål med kopparlegering, mynt och bitar av glas.
Dateringarna i den norra delen av Kolsva 256:1 har en spridning från bronsålder och vidare in i äldre järnålder och övergången mot yngre järnålder. Därefter blir det ett hopp fram till efterreformatorisk tid och tiden därefter.

		1067		Karbenningby		431-6784-03		030089		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2003		2 dagar i april och juli 2003		Arkeologisk förundersökning		Hyttområde		Odaterat, nyare tid		Slagg, keramik, bränt ben, söm, tegel		Med anledning av schaktning för avloppsledning utfördes dels en provundersökning, dels en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
I april 2003 grävdes en provgrupp intill det föreliggande undersökningsområdet för att underlätta vidare handläggning av ärendet. Enligt markägaren skulle man vid tidigare grävning för den befintliga avloppsledningen ha påträffat ett tjockt slagglager, och syftet med provgropsgrävningen var att se om det fanns kulturlager eller anläggningar under. En 1 x 2 m stor grop grävdes, till 1,1 m djup. Enligt markägarens uppfattning skulle slagglagret kunna vara flera meter djupt, men vid schaktningen kunde det dock konstateras att det endast var ca 0,2 m tjockt. Lagerföljden såg ut enligt följande: 0,2 m torv, 0,2 m påförda massor innehållande masugnsslagg, tegel, keramik (dateras till 1600-talet) mm, 0,02-0,05 m brunsvart kulturpåverkad jord innehållande bränt ben och en söm, följt av naturlig lera.

I juli 2003 schaktningsövervakades grävningen av avloppsschaktet. I åkanten fanns större stenblock "huller om buller", vilka var resterna efter en tidigare söndergrävd stenskoning längs ån. I övrigt påträffades inga anläggningar, endast ett påfört lager med skärvig sten, slagg och tegel som blev tjockare ned mot ån. Schaktet grävdes till 2 m djup (grundare mot ån eftersom marken sluttar, steril nivå nåddes ej). Inga lager kunde ses förutom att det tjocka slagg/stenlagret fanns i två skikt med en sandlins mellan relativt högt upp. Inga daterbara fynd påträffades.

		1068		Hagelsberga		220-3345-00		00:159-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2000		Augusti 2000		Arkeologisk förundersökning		Bytomt/gårdstomt, skålgropar						Med anledning av schaktning för elinstallationer utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Vid undersökningen togs fyra gropar och ett smalt schakt upp. Inga byggnadslämningar eller fynd påträffades.

		1069		Grällsta		220-4825-01		01:150-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2001		010801-010801		Särskild utredning		Färdväg						Med anledning av utvidgning av grustäkt utfördes en särskild utredning etapp 1.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1070		Tullsta		220-9802-00		01:22-322		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2001		010521-010607		Arkeologisk förundersökning		Hyttlämning, brunn		Nyare tid		Keramik, slagg		Med anledning av ledningsschaktning utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Undersökningen visade på slagg över en större yta och en knuttimrad brunn påträffades.

		1071		Norsagravfältet		220-1972-01		01:86-322		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2001		010507-010507		Arkeologisk förundersökning		Gravfält, skålgropar?						Med anledning av parkeringsplatsbyggande utfördes en antikvarisk kontroll.
Av anmälan framgår inget undersökningsresultat, sannolikt inget av arkeologiskt intresse.

		1072		Törnby		431-3596-03		030084		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2003		030613-030613		Särskild utredning		Stensträng						Med anledning av nybyggnation utfördes en särskild utredning.
Utredningsschaktning i området motiverades av närheten till kända fornlämningar. Inga nya fornlämningar kunde konstateras vid schaktningen.

		1073		Borgvik, Kungsgården		431-11252-01		020021		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2002		020422-020422		Arkeologisk förundersökning		Slott/ herresäte		Nyare tid		Ben, keramik (1600-tal och senare)		Med anledning av villabygge utfördes en förundersökning.
Det berörda området har av länsstyrelsen föreslagits att ingå i fornlämningsområdet tillhörande Kungsgården (Kungs-Barkarö 1:1), och på platsen finns synliga lämningar i form av en husterrass där det Kungliga Beridarhuset som ingick i Stallgården från 1600-talet har legat.

Undersökningen planerades i två steg, denna anmälan gäller endast steg 1. Steg 1 syftade till att lokalisera eventuella lämningar utöver de redan kända samt att bedöma bevarandegraden och utbredningen av de befintliga. Vid undersökningen grävdes 14 schakt. Lämningar påträffades endast på husterrassen. Lämningarna utgjordes av delar av grunden till den norra väggen av Beridarhuset. I två av schakten som grävdes på terrassen påträffades även sotiga avfallslager med ben och keramik.

		1074		Silvergruvan, Kila, Jungfrubo, Sörbo		431-7920-02		020184		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2002		020830-021004, 021008-021010		Arkeologisk förundersökning		Bebyggelselämning, fyndplats, boplats		Odaterat, Nyare tid		Fyndmaterial av hushållskaraktär,		Med anledning av vägbygge utfördes en förundersökning av fem lokaler utmed vägsträckningen.
Dess utgjordes av två boplatser (möjligen från stenålder), en boplats och en möjlig bebyggelselämning, en slaggförekomst och slutligen en bebyggelselämning. Undersökningen resulterade i att en av bebyggelselämningarna  karterades och att den andra kunde beläggas genom en fragmentarisk grund och genom fyndmaterial av hushållskaraktär. Båda bebyggelselämningarna kunde grovt dateras till 1800-1900-talen. Av boplatslämningarna och slaggförekomsten påträffades inga spår.

		1075		Norsa		220-7755-00		00:295-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2000		0011		Särskild utredning		Boplats						Med anledning av planerad anläggning av återvinningsanläggning och upplag av massor utfördes en särskild utredning.
Inom det norra utredningsområdet grävdes 37 schakt. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.
Inom det södra utredningsområdet grävdes 9 schakt. I ett av schakten påträffades lite sot och kol och enstaka skärviga stenar. Inget av arkeologiskt intresse påträffades dock.
I området med igenvuxna tomter grävdes 10 schakt. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1076		Frösåker		220-1741-00		00:94-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2000		000523-000524		Särskild utredning		Stensträng, grav, terrassering, äldre väg, husgrund						Med anledning av bostadsbebyggelse utfördes en särskild utredning, etapp 1.
Innan utredningen fanns fem registrerade fornlämningslokaler i området. Vid inventering påträffades nio nya fornlämningslokaler.

		1077		Guttsta		431-4205-02				Västmanlands läns museum		Anna Egebäck		2002		020618-020618		Arkeologisk förundersökning				Järnålder?				Med anledning av kabelnedläggning utfördes en antikvarisk kontroll.
Undersökningen skedde i form av 25 st 3-5 m långa schakt för att konstatera om fornlämningar skulle beröras. Det enda som påträffades var ett visst kulturpåverkat material innehållande kol och bränd lera under ploglagret, men inga anläggningar.

		1078		Frösåker		431-3091-02		00:94-322		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2002		020521, 020613		Särskild utredning		Stensträng, grav, terrassering, äldre väg, husgrund						Med anledning av nybyggnation utfördes en särskild utredning, etapp 2.
Inga fornlämningar påträffades.

		1079		Strömsholm		431-7675-00		020202		Västmanlands läns museum		Christina Svensson		2002		020902-020903		Arkeologisk förundersökning		Gravfält						Med anledning av återställning av skadad fornlämning utfördes en antikvarisk schaktningsövervakning.
Fornlämningen hade inte tagit skada av det otillåtna ingreppet.

		1080		Strömsholms slott		431-4598-02		020099		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2002		020603-020614, 020818-020830		Forskningsundersökning		Slott/ herresäte		Nyare tid		Keramik, glas, kritpipsfragment		Med anledning av en planerad utställning och en eventuell rekonstruktion av trädgårdsanläggningen vid Strömsholms slott utfördes en trädgårdsarkeologisk undersökning, inom det område där köksträdgården legat sedan 1500-talet fram till mitten av 1900-talet.
Trädgårdsanläggningen finns dokumenterad i skriftliga källor och kartor från olika tider. Syftet med den arkeologiska undersökningen var att bekräfta köksträdgårdens form från barocken, utifrån befintliga ritningar och kartor. Inom undersökningen skulle man även söka eventuella spår av äldre trädgårdar. Huvudfrågeställningen var i vilken utsträckning Tessin den äldres generalplan från 1600-talet genomfördes, samt hur den äldre Vasaträdgården var utformad. Andra frågeställningar var hur trädgårdsgångarna var uppbyggda, hur dammens konstruktion såg ut och var den hade sitt till- och frånflöde.
Vid undersökningen påträffades lämningar från minst två generationer trädgårdar. Anläggningarna bestod av till största delen av sönderplöjda trädgårdsgångar, planteringsgropar för träd, stenfyllda dräneringsdiken samt en eventuell dammanläggning. Huvuddelen av de påträffade spåren stämmer väl överrens med barockträdgården som finns på kartor från mitten av 1700-talet och framåt. Vissa av anläggningarna hör dock till en äldre fas.

		1081		Västmanland		220-1859-00		00:127-322		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2001		010403-010406		Skadeinventering		Torp, husgrund, skålgropar, grav, gravfält, fyndplats, bytomt/ gårdstomt, fornlämningsliknande lämning, milstolpe, stensträng, avrättningsplats, skärvstenshög, fornborg						Med anledning av grävning för optokabel utfördes en skadeinventering.
Under 1999 och 2000 grävdes schakt för nedläggning av optokabel genom Västmanlands län, från länsgränsen i väst (Örebro län) till länsgränsen i öst (Uppsala län). Större delen av sträckan grävdes innan samråd skett med länsstyrelsen. Efter beslut av länsstyrelsen gjordes därför en särskild utredning i form av skadeinventering i fält, för att se om fornlämningar kommit till skada vid kabelnedgrävningen. 27 områden med sammanlagt 52 fornlämningar inventerades.
Vid inventeringen påträffades inga skadade fornlämningar, förutom de som redan skadats vid tidigare vägbyggen och dikning (Säby 22:1)

Björskog 11:1 (stensättningsliknande lämning) är sannolikt ett odlingsröse.
Lillhärad 2:1 (grav). I området påträffades även stensträngar.

		1082		Kolsva, Torp		220-5343-98		98:216-322		Västmanlands läns museum		Stefan Elgh		1998		980824-980828		Arkeologisk förundersökning		Boplats		Odaterat, romersk järnålder				Med anledning av ny vägsträckning utfördes en förundersökning.
På platsen förekom spridda kulturlager och anläggningar som har olika datering. Delar av kulturlagren och vissa anläggningar, så som härdar och stolphål har sannolikt en förhistorisk datering, medan vissa är av historiskt datum. En härd har daterats till romersk järnålder. Dessa skilda datering är naturliga med tanke på närheten till Torps bytomt, som är bebodd än idag, samt närheten till järnåldersgravfält. Anläggningsspridningen och anläggningarna i sig tyder snarats på att det rör sig om sönderplöjda rester av en boplats ytterområde

		1083		Malma prästgård		220-7901-99, 220-7503-00		99:315-322		Västmanlands läns museum		Jonas Wikborg		2000		000911-001013, 001004-001012		Särskild utredning, särskild undersökning		Boplats		Odaterat, romersk järnålder		Keramik, bränd lera, järnfragment		Med anledning av anläggandet av ny cykelbana utfördes en utredning och en slutundersökning.
Fornlämningen påträffades vid en förundersökning. Vid slutundersökningen påträffades lämningar efter två treskeppiga hus, stolphål, pinnhål, härdar och 1 kokgrop. Lämningarna inom undersökningsområdet är undersökta och borttagna. Delar av boplatsen ligger kvar N och NV om undersökningsområdet, bl a resterna av det ena huset. En anläggning har C-14 daterats till yngre romersk järnålder.

		1084		Kolsva, Åsby, Myra		220-3066-01		01:01-322		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2001		01060-010723		Särskild undersökning		Gravfält		Folkvandringstid, odaterat		Keramik, brända ben, agraffknappar, fibula, dräktnål, hartstätningsringar, slipsten		Med anledning av nydragning av väg utfördes en arkeologisk undersökning. 
Undersökningen ingår i ett större projekt, "Malmaprojektet", ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen, Västmanlands läns museum och Societas Archaeologica Upsaliensis.
Undersökningsområdet är beläget dels på nordöstsidan och del krönet av ett bevarat parti av Köpingsåsen. Undersökningen omfattade två sedan tidigare kända fornlämningar, Kolsva 105:1 & 142:1.
De stenpackningar som undersöktes inom Kolsva 105:1 visade sig vara naturbildningar. Inga förhistoriska lämningar undersöktes.
Inom Kolsva 142:1 undersöktes åtta gravar; två högar, en stensättning samt fem omarkerade gravar. Fyra av de fem omarkerade gravarna utgjordes av urnegravar eller urnebengropar som påträffades vid undersökningen av en av högarna. Om de var sekundärgravar som grävts ned i högen eller om de täcktes av gravhögen gick inte att utläsa stratigrafiskt. Tre av gravarna har fynddaterats till folkvandringstid. I samband med undersökningen grävdes ytterligare två gravar. Dessa var placerade mellan vägarbetsområdet och en grustäkt. Då ett bevarande av dessa gravar ansågs olämpligt undersöktes även dessa på uppdrag av länsstyrelsen.
Gravfältet utökat mot V, vilket gör att Kolsva 142:1 (tidigare bedömd som stensättningsliknande lämning) har utgått och nu ingår i gravfältet Kolsva 105:1 som en av tre stensättningar i en gravgrupp.

		1085		Kolsva, Barksta		220-5642-98		98:216-322		Västmanlands läns museum		Stefan Elgh		1998		980911-980930		Arkeologisk förundersökning		Boplats		Odaterat, yngre bronsålder, förromersk järnålder				Med anledning av ny sträckning av väg utfördes en förundersökning.
Vid undersökningen konstaterades tydliga förhistoriska boplatslämningar i åkermarken på den norra förlängningen av undersökningsområdet, i form av förhistoriska kulturlager, härdar samt stolphål, störhål och mörkfärgningar. Förhistoriska boplatslämningar konstaterades även i tomt- och skogsmarken öster om väg 250 i form av härdar, en kokgrop samt stolphål, pinnhål, mörkfärgningar, ett möjligt grophus och kulturlager, blandade med anläggningar av sannolikt historiskt datum.

		1086		Kolsva, Åsby, Myra		220-5342-98		98:216-322		Västmanlands läns museum		Stefan Elgh		1998		980917-980914		Arkeologisk förundersökning		Gravfält						Med anledning av ny sträckning av väg utfördes en förundersökning.
Undersökningen visade ett antal gravläggningar spridda över hela undersökningsområdet, framförallt i två koncentrationer runt de före undersökningen synliga gravarna. I den västra delen, Kolsva 105:1, fanns ett mindre antal stensättningar/anläggningar och i den östra delen, Kolsva 142:1, fanns centralt ett större antal anläggningar, och runt dessa mindre och mer anonyma anläggningar.
Gravfältet utökat mot V, vilket gör att Kolsva 142:1 (tidigare bedömd som stensättningsliknande lämning) har utgått och nu ingår i gravfältet Kolsva 105:1 som en av tre stensättningar i en gravgrupp.

		1087		Kolsva, Torp		220-3066-01		423-01081-2001		UV Bergslagen		Jenny Holm		2001		010730-010817		Särskild undersökning		Boplats		Romersk järnålder		Keramik, brända ben, flinta		Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk undersökning.
Vid undersökningen avbanades ca 3500 kvadratmeter. Inom ytan återfanns boplatslämningar i form av stolphål, härdar, störhål och nedgrävningar inom ett relativt begränsat område. 182 st anläggningar undersöktes, varav 43 utgick. Boplatsområdet begränsades i norr av en hägnad bestående av ett tjugotal stolphål, i väster och söder avtog anläggningstätheten. Endast i öster fortsatte boplatsen i under väg 250. Inom boplatsområdet fanns minst två hus (i form av stolphål). Under förundersökningen daterades en av härdarna till romersk järnålder, vilket även stämmer överrens med det övriga fyndmaterialet. I väntan på ytterligare dateringar ser materialet relativt homogent ut, inga skiftande tidsperioder kunde skönjas. 
Keramiken är av en vardaglig typ utan orneringar.

		1088		Kräggesta		220-5645-98		98:237-322		Västmanlands läns museum		Stefan Elgh		1998		980903-980930		Arkeologisk förundersökning		Boplats		Bronsålder, järnålder		Keramik		Med anledning av ny vägsträckning utfördes en förundersökning.
Undersökningen visade förekomst av boplatslämningar (stolphål, kulturlager, sotfläckar, härdar) och indikationer på gravar. Området kan tolkas som ett större boplatsområde där flera bebyggelseenheter kan ha varit etablerade samtidigt eller ha följt på varandra.

		1089		Kolsva, Åsby		220-3066-01		01:01-322		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren, Anna Egebäck		2001		010709-011005		Särskild undersökning		Gravfält, boplats, skålgropar		Odaterat, vendeltid		Keramik, brända ben, kamfragment, pärlor, nitar, pilspets, vävtyngder		Med anledning av nydragning av väg utfördes en arkeologisk undersökning. 
Undersökningen ingår i ett större projekt, "Malmaprojektet", ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen, Västmanlands läns museum och Societas Archaeologica Upsaliensis.
Undersökningsområdet är beläget i direkt anslutning till Köpingsåsen. Gravfältet är placerat på en mindre höjdrygg som löper ungefär i öst-västlig riktning. Vägarbetsområdet skar över den yttre, östra delen av gravfältet Kolsva 111:1. Tre stensättningar och resterna av ytterligare en skadad grav kom att undersökas. Delar av fyndmaterialet kan knytas till vendeltid. Söder och väster om, samt under gravfältet har boplatsrester i form av stolphål och härdar undersökts. Inga säkra konstruktioner i form av hus har kunnat fastställas, detta till stor del beroende på att bredden på undersökningsområdet inte var mer än tio meter. Norr om gravfältet undersöktes en ca 10 m2 stor keramikkoncentration. Denna var belägen i kanten av en äldre våtmark. Våtmarksoffer?

		1090		Kolsva, Torp		220-3066-01		01:01-322		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2001		010827-011005		Särskild undersökning		Boplats		Odaterat, romersk järnålder, folkvandringstid		Keramik, bränd lera, brända ben, eldslagningssten, kvarnstensförekomst, vävtyngdsfragment		Med anledning av nydragning av väg utfördes en arkeologisk undersökning.
Undersökningen ingår i ett större projekt, "Malmaprojektet", ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet UV Bergslagen, Västmanlands läns museum och Societas Archaeologica Upsaliensis.
Undersökningsområdet är beläget på krönet av en svag sluttning mot Hedströmmen i sydväst, med en moränbunden skog i öster. Största delen av UO är beläget inom bebyggda fastighetstomter. 
Vid undersökningen påträffades boplatslämningar i form av stolphål, härdar, förvaringsgropar mm. Trots boplatsens läge på bebyggda fastighetstomter var lämningarna förvånansvärt välbevarade. Totalt undersöktes 122 anläggningar, av vilka de flesta kan knytas till den förhistoriska boplatsen. Delar av två långhus undersöktes. Dessa var placerade i öst-västlig riktning och fortsätter utanför undersökningsområdet. I det ena huset, hus I, undersöktes fyra stolphålspar samt en eldstad. Flera av stolphålen innehåll rikligt med keramik. I ett av dem återfanns även vävtyngdsfragment. Huset löpte över hela undersökningsytans bredd, ca 16 m. Det andra huset, hus II, var placerat drygt fem meter nordost om hus I. Av detta undersöktes endast två stolphålspar. I stolphålen påträffades kvarnstensfragment samt eldslagningssten.

		1091		Ullvi		220-8617-01		010268		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2001		011116-011126, 011128		Särskild utredning		grav, fornlämningsliknande lämning, skålgropar, fyndplats, stensträng, kulturlager, boplats				Mynt (historisk tid), keramik, malstenslöpare		Med anledning av nybyggnation utfördes en särskild utredning.
Utredningen omfattande dels inventering, dels upptagande av sökschakt. Nya fornlämningar påträffades inom stora delar av området. I de skogsbevuxna moränpartierna hittades bla stensättningar, stensträngar och röjda ytor. I åkermarken i moränpartiernas närhet påträffades boplatslämningar i form av mörkfärgningar och kulturlager. Boplatslämningar påträffades också i ett av moränpartierna. En malstenslöpare hittades i åkermarken.

		1092		Skoftesta skans, Kramsta		220-3300-98		98:88-322		Västmanlands läns museum		Thomas Eriksson		1998		980617-980622		Arkeologisk förundersökning		Fornborg		Odaterat, högmedeltid?				Med anledning av VA-ledning utfördes en förundersökning.
Undersökningen visar att aktiviteter har försiggått norr och nordöst om Skoftesta Skans. Norr om borgen påträffades ett härdområde med fyra kolrika eldstäder. Nedanför denna påträffades kolfragment. Härdarna var inte av brons- och järnålderskaraktär. Troligen har de fyllt en annan funktion än boplatshärdar. Enligt tradition ska borgen ha använts under högmedeltid. I sydvästra kanten av mossen påträffades två stråk med mörkfärgningar som kan vara resterna efter en träpalissad eller brygg/ -träkonstruktion. Stenborgen kan således ha varit kompletterad med en yttre träpalissad ned mot sankmarken. Lämningarna visar den potential som borgarna och deras närmiljö innehåller för fortsatta studier kring borgarnas datering, funktion och miljö.

		1093		Gåby, Holmsmalma, Malma prästgård		220-5340-98		98:216-322		Västmanlands läns museum		Stefan Elgh		1998		980817-980925		Arkeologisk förundersökning		Gravfält, boplats				Bränd lera, brända ben		Med anledning av ny vägsträckning utfördes en förundersökning.
Undersökningen visade att det på den mellersta delen av området norr om väg 250 fanns en del av en boplats med bevarade kulturlager, stolphål och härdar. Några av stolphålen låg så till att huskonstruktioner sannolikt finns inom exploateringsytan. Kulturlagret på platsen var upp till 0,15 m tjockt och innehöll bränd lera, brända ben och skärvsten. 
Gravfältet visade sig vara betydligt större än vad inventeringen  hade fastställt. Flera mindre stensamlingar och åtta möjliga stensättningar påträffades i schakten, samt mindre sotfläckar och mörkfärgningar som kan vara gravar. Inom området hittades även enstaka brända ben som ytterligare stärker gravindikationerna. Inom området kan även boplatslämningar finnas.

		1094		Holmsmalma		220-5341-98				Västmanlands läns museum		Stefan Elgh		1998		980819-980827		Arkeologisk förundersökning		grav, boplats		stenålder, bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid				Med anledning av ny vägsträckning utfördes en förundersökning.
I området närmast bytomten påträffades kulturlager och anläggningar vilka kan dateras i huvudsak till historisk tid. Möjligen kan även inslag av förhistoriska anläggningar finnas i det nordligaste området.

		1095		Kolsva, Åsby		220-5643-98		98:236-322		Västmanlands läns museum		Stefan Elgh		1998		980831-980908		Arkeologisk förundersökning		Boplats				Ja		Med anledning av ny vägsträckning utfördes en förundersökning.
Inom undersökningsområdet har tydliga lämningar efter en delvis välbevarad boplats konstaterats. Påträffade anläggningar, som tex stolphål, härdar, mäktiga kulturlager samt tillvarataget fyndmaterial tyder på en boplats med lång kontinuitet.

		1096		Västra Långgatan, Kvarteret Gautiod		220-6171-99		99:253-322		Västmanlands läns museum		Thomas Eriksson		1999		991006-991007		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av nya ledningar för fjärrvärme utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Vid undersökningen påträffades olika fyllnadslager som hör till äldre gatläggning. Två stenar i schakten har tolkats som syllstenar, vilka skulle kunna höra samman med äldre byggnader som rivits när Västra Långgatan breddades på 1900-talet. Schakten grävdes ej ned till steril botten och äldre kulturlager kan finnas bevarade på ett större djup.

		1097		Kvarteret Huld, Köpings museum		431-7062-02		020162		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2002		020909-020909		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Nyare tid				Med anledning av kontroll av Köpings museums grund pga av sättningar, utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Två provgropar grävdes intill museibyggnadens vägg. Byggnaden är uppförd på 1760-talet, eventuellt på grunden till en 1600-talsbyggnad i tegel som ska ha legat på platsen. I det norra schaktet fanns ingen rustbädd under stengrunden till huset. Stengrunden låg direkt på steril lera på 1,4 m djup. Det har tidigare funnits utbyggnader på huset inom detta område, vilka revs på 1960- eller 1970-talet. Endast fyllnads- och rivningsmassor från detta ingrepp påträffades i schaktet.
I det södra schaktet påträffades tre äldre marknivåer bestående av två nivåer stenläggningar (rundad natursten 0,1-0,2 m stora) på ca 0,3 m respektive 0,5 m djup. På 1,5 m djup påträffades ett brandlager med inslag av bränt tegel. Detta kan röra som om marknivån för den tegelbyggnad som ska ha legat på platsen före dagens byggnad. Under museibyggnadens stengrund på 1,9 m djup fanns en rustbädd besående av ett lager ekplankor vilande direkt på den sterila leran.

		1098		Skälby gård		431-9048-04		040185		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2004		041012-041027		Arkeologisk förundersökning		Bytomt		Nyare tid		Keramik (yngre rödgods)		Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Inledningsvis grävdes tre provschakt under övervakning i syfte att ser huruvida kulturlager och anläggningar fanns på platsen. Baserat på resultatet av denna provgrävning fattades, i samråd med länsstyrelsen, beslutet att en efterbesiktning av redan grävda schakt var tillräckligt för de resterande delarna av exploateringsytan.
Ledningsschaktet grävdes ned till ca 1,5 m djup, till största delen i grusgångar på tomten men i vissa delar i gräsytor. Under myllan och det påförda gruset fanns ett ca 0,2-0,3 m tjockt brunsvart siltlager i vilket keramikfynden gjordes. Under detta kom rikligt med sten i olika storlek liggande i ett brunt siltlager. Stenpackningarna föreföll inte utgöra anläggningar utan var sannolikt naturlig moränmark. I områdets sydöstra del påträffades dock en större stenansamling som möjligen kan vara rester av en husgrund, dock låg stenarna inte i läge.

		1099		Västerås		431-8061-04		040098		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2004		041004-041013		Arkeologisk förundersökning		Gravfält, grav, fornlämningsliknande lämning, boplats				Keramik, bränt ben		Med anledning av planerat husbygge utfördes en förundersökning.
Vid förundersökningen påträffades boplatslämningar i tomtens nordnordöstra del. Närmast den norra gränsen påträffades kulturlager innehållande kol, keramik och bränt ben. På ett krönläge söder därom påträffades tre stolphål?, varav i ett hittades keramik.

		1100		Kanik, Lundby, Örtagården		431-5412-04		040108		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2004		040721-040722, 040729-040729		Särskild utredning		Stensträng, boplats				Brända ben		Med anledning av byggnation utfördes en särskild utredning.
Till största delen bestod utredningsområdet av utmark belägen mellan byarna Kanik-Lundby och Gotö. Området utgjordes av skogsmark med stora sanka områden. Vid utredningen påträffades en stensträng av möjligen sentida ursprung (gränsmarkering?) samt en förhistorisk boplatslämning.

		1101		Västerås		431-4109-04		040065		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2004		040430-040505		Arkeologisk förundersökning								Med anledning av schaktning för ledningsdragning utfördes en antikvarisk kontroll.
Den enda påträffade anläggningen var en stenrad ca åtta m väster om Kapellbäcken. Stenraden har tolkats som en hägnadsrest eller en annan form av markslagsgräns (sentida).

		1102		Kanik, Lundby, Örtagården		431-8214-03		020146		Västmanlands läns museum		Lisa Skanser		2003		031001-031002		Särskild undersökning		Källargrop, boplats, stensträng						Med anledning av nybyggnation utfördes en särskild undersökning.
I enlighet med länsstyrelsens beslut dokumenterades en stensträng och en källargrop genom digital inmätning. Undersökningen omfattade även en inmätning av ett boplatsområde som undantogs för nybyggnation.

		1103		Hacksta		431-14756-02		030046		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2003		030602-060616		Särskild utredning		Bytomt, milstolpe, boplats, fyndplats, gravfält, grav, fornlämningsliknande bildning				Brända ben, bränd lera		Med anledning av byggnation av industri- och verksamhetsområde utfördes en särskild utredning, etapp 2.
Vid undersökningen påträffades fyra områden med boplatslämningar (A-D)
Inom område A (Västerås 1062:1) påträffades två stolphål samt en härd.
Inom område B (Västerås 1061:1) påträffades åtta anläggningar av förhistorisk karaktär; härdar, stolphål och en mörkfärgning med brända ben runt en sten.
Inom område C (Västerås 1060:1) påträffades tre anläggningar som kunde bestämmas antingen som stolphål eller härdar.
Inom område D (Västerås 1063:1) påträffades sex anläggningar vilka tolkades som stolphål.

Samtliga anläggningar tolkas ha ingått i förmodligen större, idag ej avgränsade, förhistoriska boplatsområden.

		1104		Skälby gård, Kvarteret Bakformen		220-6307-00		00:256-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2000		oktober 2000		Arkeologisk förundersökning		Bytomt/gårdstomt						Med anledning av uppförande av belysningsstolpar utfördes en antikvarisk kontroll.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1105		Kanik, Lundby		220-4556-01		010195		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2001		010815-010815		Särskild utredning		Stensträng						Med anledning av avstyckning av tomtmark utfördes en särskild utredning etapp 2.
Ingen fast fornlämning påträffades vid utredningen.

		1106		Johannisbergs flygplats		431-7127-02		020142		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2002		020624-020625		Arkeologisk förundersökning		Torp, fyndplats, fornlämningsliknande lämning						Med anledning av ledningsdragning utfördes en antikvarisk kontroll.

Av anmälan framgår inte något undersökningsresultat.

		1107		Kanik, Lundby, Örtagården		431-3027-02		020146		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2002		020911-021007		Särskild utredning		Boplats, stensträng, källargrop, grav, härd				Bränd lera		Med anledning av detaljplan utfördes en särskild utredning.
Vid utredningen påträffades boplatslämningar i form av härdar, stolphål och kulturlager. Vid utredningen påträffades även en stensträng, en stensättning, en grop och en källargrop.

		1108		Barkarö, Gotö, Kanik, Lundby		220-4654-01		010227		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2001		Åtta dagar i september 2001		Särskild utredning, arkeologisk förundersökning								Med anledning av förläggning av elkabel utfördes en särskild utredning och förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Kabeln drogs genom ett fornlämningsrikt område, med lämningar främst från brons- och äldre järnålder. 
Inga fornlämningar påträffades i kabelsträckningen.

		1109		Häljeby		220-6908-00		00:210-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2000		000917-000917		Arkeologisk förundersökning		Skärvstenshög, grav, skålgropar, stenröjd yta, fornlämningsliknande lämning						Med anledning av ledningsdragning utfördes en arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1110		Grömsta		220-5167-00		01:51-322		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2001		010424-010424		Särskild utredning		Fyndsamling						Med anledning av nybyggnation av sädestork utfördes en särskild utredning etapp 2.
I närområdet finns fornlämningar från yngre stenålder, bronsålder och järnålder. Hos markägaren finns en stor samling fynd bestående av bla knackstenar, eggdel av en stridsyxa, en skafthålsyxa, avslag av flinta samt bitar av lerkärl.
Ingen fast fornlämning påträffades vid utredningen.

		1111		Möklinta Prästgård		220-10077-01		010282		Västmanlands läns museum		Anna Egebäck		2001		01116-011116		Skadeinventering		Boplats		Mesolitikum		Avslag (porfyr), knacksten (sandsten)		Med anledning av att en kabel grävts ned utan att länsstyrelsen meddelats utfördes en skadeinventering.
Inventeringen genomfördes genom rensning av massor på sidan om kabelschaktet och genom handgrävda provgropar utmed den dragna kabelns sträckning.
På en plats påträffades två avslag av porfyr och en knacksten i sandsten i massor från kabelschaktet. Det bekräftar att platsen är en stenåldersboplats.

		1112		Morgendal, Sörstafors, Eriksberg, Västjädra mfl		220-8617-00		00:324-322		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2001		Maj och augusti 2001		Arkeologisk förundersökning		Härd						Med anledning av vägarbete utfördes en förundersökning.
Undersökningen utfördes som schaktningsövervakning vid ett antal trafikplatser (Morgendal, Sörstafors, Eriksberg, Västjädra) och vid två rastplatser (Svedvi, Råby). Markarbetena vid vissa partier övervakades antingen vid ordinarie schaktningsarbete eller innan detsamma. Två av lokalerna, Sörstafors och Svedvi, kunde avföras som övervakningsobjekt eftersom ingen orörd mark berördes. Vid fyra av lokalerna (Eriksberg, Svedvi, Västjädra, Råby) påträffades inget av arkeologiskt intresse. Endast vid Morgendal berördes en fornlämning (Munktorp 856:1) i form av en härd.

		1113		Törunda		431-8152-01		020098		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2002		020722-020726		Arkeologisk förundersökning		Grav						Med anledning av husbygge utfördes en antikvarisk kontroll samt en förundersökning. 
Undersökningen utfördes i omedelbar närhet till stensättningarna Munktorp 72:1 & 2, men dessa påverkades ej av byggnationen.

		1114		Sundsbacka		431-7983-02		020177		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2002		020823-020823		Arkeologisk förundersökning		Boplats		Nyare tid, odaterat		Bränd lera, tegelfragment		Med anledning av brobygge och vidhängande korrigering av väg utfördes en antikvarisk kontroll.
Inom den högst belägna (över 60 möh), västra delen av undersökningsområdet, påträffades ett kulturlager. Kulturlagret var beläget direkt under det 0,1-0,2 m tjocka matjordslagret. Lagret bestod av grå-brun sandblandad silt och innehöll relativt mycket kol. Förutom små rundplöjda bitar av bränd lera och små tegelfragment påträffades inga fynd. På krönet påträffades även en kokgropsliknande anläggning. Anläggningen var ca 1,5 x 1,5 m stor och 0,2 m djup och var fylld av söndersprängd sten, kol och sot. Det stora inslaget av mylla i fyllningen samt en järnspik som påträffades i anläggningens botten tyder på att anläggningen inte är förhistorisk. Anläggningen var placerad på kulturlagret och är således yngre än detta.

		1115		Stora Rocklunda, Odensvi, Hagby, Grinda mfl		431-4086-02		020093		Västmanlands läns museum		Christina Svensson		2002		november och december 2002		Arkeologisk förundersökning		Härd						Med anledning av kabelnedläggning utfördes en antikvarisk kontroll.

Av anmälan framgår inte något undersökningsresultat. Enligt markering på bifogad karta påträffadest en härd .

		1116		Furuberga, Norrvåle, Stäholm		431-11463-03		030193		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2003		031021-031022		Arkeologisk förundersökning								Med anledning av schaktning för elkabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Inga fornlämningar berördes av schaktningarna.

		1117		Hjulsta, Häljesta, Sillsta		431-11464-03		030192		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2004		040218, 040310		Arkeologisk förundersökning								Med anledning av förläggande av elkabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Inga anläggningar eller fornlämningar påträffades vid undersökningen. Ett recent lager, ca 2 x 1 m stort och 0,1 m djupt, innehållandes sot och en bit porslin, påträffades i den östra delen av Sillstaledningen.

		1118		Forneby		431-5168-04		040061		Västmanlands läns museum		Lisa Skanser		2004		040506-040526		Arkeologisk förundersökning		Boplats		Neolitikum?, järnålder?		Kvarts (slagen), keramik (dekorerad, odekorerad), slagg, sentida fynd		Med anledning av bredbandskabel utfördes en antikvarisk kontroll med påföljande kompletterande förundersökning. 
Arbetet resulterade i att ett tidigare ej känt boplatsområde påträffades. Boplatsen härrör sannolikt från yngre stenåldern.

		1119		Norrby Kyrka		431-7528-04		040142		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		040906-040908		Arkeologisk förundersökning		Kyrka/ kapell		Medeltid, nyare tid				Med anledning av schaktning för dagvatten utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet berörde en gravkammare byggd i tegel. Kammaren var skadad av tidigare grävverksamhet. Öster om kyrkan påträffades den gamla bogårdsmuren på en sträcka av ca 10 m, vilken var murad med kalkbruk. Efterföljande murar var/ är kallmurade.

		1120		Norrby kyrka		431-5127-04		040082		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		040514-040514		Arkeologisk förundersökning		Kyrka/ kapell		Odaterat		Ben (människa), tegelfragment, bruk		Med anledning av att gropar för att undersöka dräneringsförhållanden skulle grävas utfördes en antikvarisk kontroll.
Tre mindre schakt grävdes (efter det yttre murlivet på kyrkan?). Enstaka människoben samt omrört bygglager med tegelfragment och bruk påträffades. Lagrets datering är ej känt.

		1121		Ölsta, Skorkebo		431-13316-02		020092		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2003		030909-030909		Arkeologisk förundersökning		Fyndplats, naturföremål/-bildning med tradition						Med anledning av schaktning för elkabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Inget av arkeologiskt värde påträffades i schakten. Ingen fornlämning kom till skada.

		1122		Kvarteret Höjen, Kvarteret Tinget		220-5079-00		00:223-322		Västmanlands läns museum		Ronnie Carlsson		2000		september 2000		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av fjärrvärmeledningar utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
I Engelbrektsgatan återfanns äldre kulturlager samt troligen spår av odling. Längs hela Engelbrektsgatan fanns äldre väglager, framförallt bestående av after.
I kv. Höjen återfanns ett relativt sentida lager, mestadels matjord. I kv. Tinget och Fagerstavägen fanns en del yngre kulturlager men schakten grävdes ej ned till sterila lager varför ev. äldre kulturlager inte kunde dokumenteras.

		1123		Olsbenning		220-4020-01		01:124-322		Västmanlands läns museum, Framtidshyttan		Ulf Alström		2001		011024-011025		Arkeologisk förundersökning		Hytt- och hammarområde		Odaterat				Med anledning av schakt för elledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Områden med påförd slaggsten påträffades i de svaga sluttningarna söder om själva byn.

		1124		Kvarteret Tinget, kyrkan		220-5579-98		98:238-322		Västmanlands läns museum		Thomas Eriksson		1998		980824, 980831		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Nyare tid				Med anledning av fjärrvärme utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Vid undersökningen påträffades bebyggelserester från 1700-talet och framåt och kulturlager av efterreformatorisk karaktär. Vid en stör, troligen en hägnadsrest, började och slutade olika kulturlager. Detta visar troligen att ytorna på var sin sida om hägnaden hyst olika typer av aktiviteter.

		1125		Odensvi prästgård		431-11577-02		020257		Västmanlands läns museum		Anna Egebäck		2002		021216-021217		Arkeologisk förundersökning								Med anledning av nedläggning av VA-ledning utfördes en antikvarisk kontroll.

Av anmälan framgår inte något undersökningsresultat.

		1126		Lycksta		431-12986-03		040072		Västmanlands läns museum		Lisa Skanser		2004		040518-040518		Särskild utredning								Med anledning av nybyggnation utfördes en särskild utredning.
Inom det 3600 m2 stora utredningsområdet grävdes sex sökschakt, vilka var mellan 13 och 26 m långa. Inga fornlämningar påträffades.

		1127		Stora Ekeby		431-4107-02		020095		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2002		021028-021028		Arkeologisk förundersökning		Gravfält						Med anledning av förläggning av jordkabel och uppförande av transformatorstation utfördes en antikvarisk kontroll.
Inga anläggningar eller kulturlager påträffades.

		1128		Vikhus, Lilla Rytterne kyrkoruin		220-5189-00		00:237-322, 020120		Västmanlands läns museum		Ronnie Carlsson, Kristina Jonsson		2000, 2002		000826-000827, 020531-020602		Forskningsundersökning		Kyrka/ kapell, ödekyrkogård		Vikingatid, medeltid, nyare tid		Mynt, pärlor, keramik, glas, spik		Av forskningsskäl utfördes två undersökningar åren 2000 och 2002 av Lilla Rytternes kyrkoruin.

Lilla Rytterne kyrka, som traditionellt dateras till 1200-talets andra hälft, övergavs tillsammans med Stora Rytternes kyrka efter att Lilla och Stora Rytternes socken slagits samman och en ny kyrka byggts, vilken invigdes 1819. Ruinen fick sedan förfalla till 1938 då den tömdes på rasmassor, och konserverades och delvis rekonstruerades.

För undersökningen 2000 formulerades två frågeställningar: Undersökningen syftade dels till att klarlägga frågan om den eventuella förekomsten av ett smalare, äldre kor, dels till att samla in underlagsdata för frågor om myntcirkulationen i Västmanland under medeltid. Undersökningen 2002 syftade dels till att undersöka huruvida kyrkans västtorn anlagts samtidigt som långhuset, dels till att  ytterligare komplettera det redan framkomna materialet gällande myntförekomst. Inga rester av det äldre smalare kor påträffades vid undersökningen 2000, dock kunde det vid den påföljande grävningen konstateras att kyrkans västtorn är sekundärt uppfört. Vid de båda undersökningarna påträffades sammanlagt 15 mynt, varav elva medeltida.

Den stratigrafiska sekvensen visar att området har använts innan kyrkan uppfördes. Fynd av förhistorisk keramik och två vikingatida pärlor indikerar att det kan ha funnits ett gravfält på platsen. Därefter uppfördes kyrkans långhusmur, sannolikt under 1200-talet. De påföljande skeendena innefattar påförandet av ett jordlager, en avslutande utjämning av nivån och anläggandet av ett trägolv. Vid ett senare skede anlades det delvis bevarade tegelgolvet, vilket idag är täckt av grästorv.

		1129		Köping, Arboga		220-3104-90		6419/90		UV Uppsala		Lars Wilson		1991		910402-910423		Särskild utredning		Boplats, bytomt/gårdstomt		Järnålder?, medeltid?		Bränd lera, keramik (rödgods, fragment av förhistorisk typ), ben (obränt), kvarts (avslag), kritpipa, tegel, slagg, järnfragment		Med anledning av vägbygge utfördes en fördjupad utredning med sökschakt.
Sammanlagt undersöktes nio lokaler i åker- och betesmark samt i mark i anslutning till en gårdstomt. Lokalerna valdes ut pga boplatsindikationer (keramik och flinta i åker mm), närhet till gravar, röjda ytor samt också med hänsyn till topografin.
Vid två lokaler, Vallby och Vallbys ägor (vid Skoftesta gård) påträffades fornlämningar (Köping 238:1 & 244:1). Dessa bestod av kulturlager, stolphål, härdar och mörkfärgningar. I kulturlagren påträffades också bränd lera, skärvsten och i enstaka fall fragment av förhistorisk keramik. Vid Vallby bytomt påträffades även sentida (medeltida?) lämningar som sannolikt överlagrar en tidigare boplats (Köping 246:1).
Inga fornlämningar utöver de redan kända påträffades vid de övriga lokalerna (inga RAÄ-nummer angivna på blanketten och kartor).

		1130		Kolbäck, Västerås		220-6810-90		1996/91		UV Uppsala		Bo Annuswer		1991		910408-910510		Arkeologisk förundersökning		Boplats, grav, gravfält, torp, stenröjd yta						Med anledning av järnvägsbygge utfördes en förundersökning.
Följande fornlämningar berördes vid förundersökningen från Kolbäck i väster till Västerås i öster.
Kolbäck 247:1, boplats i åkermark. Mellan Vinbäcken i norr och impediment i söder påträffades härdar och stolphål.
Säby 142:1 och Svedvi 340:1, boplatslämningar i åkermark. Förundersökningen visade en boplatsyta som sträckte sig över hela spårområdet (ca 500 x 40 m) på åker mellan moränhöjd i öster och grusgrop i väster. Inom området fanns rik förekomst av kulturlager, stolphål och härdar.
Svedvi 187:1, 2, 3, 4, gravar. I tall- och granbevuxen skogsmark fanns en tidigare känd gravgrupp och fyra runda stensättningar. Vid schaktning påträffades ytterligare en stensättning.
Säby 79:1, gravfält i hagmark på lätt kuperad morän med fem registrerade stensättningar. I samband med förundersökningen slyröjdes och rensades området varvid minst nio flata stensättningar kunde konstateras på en mindre moränrygg mellan två större tydliga stensättningar.
Dingtuna 146:1, gravfält. I skogsmark i sydsluttning ligger gravfältet med tio runda stensättningar, den ensamliggande graven Dingtuna 375:1 och torplämningen Dingtuna 376:1. Förundersökningen visade på ett gravfält om minst 23 stensättningar och ytterligare lämningar med anknytning till torpstället, som ekonomibyggnad till torpet, terrasseringar för de båda husgrunderna och väg av delvis ålderstigen karaktär som sträcker sig genom gravfältet.
Dingtuna 147:1 gravfält, registrerat som fyra stensättningar och en stenrad. Området karterades och resultatet blev sex stensättningar och två stensträngar.
Västerås 868:1 boplats i åkermark. Söder om befintlig järnväg i anslutning till impediment i norr inom en ca 100 m lång sträcka längs med järnvägen påträffades boplatslämningar i form av härdar, stolphål, nedgrävningar, kulturlager med en tjocklek upp mot 0,8 m.

		1131		Västerås, Irsta		220-9830-92		9453/92		UV Uppsala		Åsa Svedberg		1992		021208-921211		Arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		Naturföremål/-bildning med tradition, boplats, stensträng		stenålder, bronsålder, järnålder				Med anledning av nedläggning av telekablar utfördes en förundersökning omedelbart följt av slutundersökning, på tre platser längs den 4,2 km långa sträckan.
De förundersökta delsträckorna var: 
1. Norr om Klinta, väster om Irsta 358:1 (flyttblock med tradition), en delsträcka på 140 m.
2. Mellan Källtorpet och Tureborg, norr om Irsta 34:1 (gravfält), en delsträcka på 160 m.
3. Norr om Irsta 262:2 (stensträng), öster om Irsta 384:1 (stensträng), en delsträcka på 400 m.

Inom område 2 påträffades boplatslämningar i åkermarken (Irsta 399:1) tre härdar, fyra större och tre mindre nedgrävningar, nio säkra stolphål och sex osäkra stolphålsbottnar. Sannolikt utför anläggningarna delar av två långhus. Anläggningarna slutundersöktes. Boplatsytan som följer nivån 15 möh kan kopplas till gravfältet Irsta 34:1 och angränsande fornlämningskomplex med stensättningar, stensträngssystem, skålgropsförekomster och en eventuell husgrundsterrass.
De två övriga delsträckorna saknade fornlämningar.

		1132		Tortuna, Tillberga		220-6157-90				Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Stefan Elgh		1993		930624-931104		Särskild undersökning		Boplats, grav		Romersk järnålder, vendeltid, vikingatid, odaterat		Keramik, harts, bränd lera, järnföremål med trähandtag, bryne		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en slutundersökning.
Undersökningen koncentrerades till tre områden, varav det östligaste tycks ha utsatts för kraftig odling redan under förhistorisk tid.
De två västliga områdena står i direkt kontakt med gravfältet Tillberga 4:4. inom dessa områden upptäcktes omfattande boplatslämningar; rester av tolv hus, aktivtetsytor, en brunn med bevarat flätverk, en brandgrav och fossila åkerytor. Fem av husen är säkra långhus, preliminärt daterade till romersk järnålder-vendel/vikingatid. Vidare kan fyra mindre hus med tre stolppar konstateras, troligen uthus. Beträffande de övriga husen är tolkningen ännu osäker.
Den nedre delen av brunnen togs in i preparat, vid undersökningen påträffades flera skalbaggar (jordlöpare, tordyvel), löv, näver och repstump. Övriga fynd från brunnen var keramik från fyllnadslagret, ett järnföremål med trähandtag och ett bryne.

		1133		Översta, Ängesta		220-4150-92		MBM301		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Bengt-Göran Waks		1993		930830-930909		Särskild utredning		Stensträng, grav, torp						Med anledning av järnvägsbygge genomfördes en kompletterande utredning.
Utredningen bestod av inventering och provrutsgrävning. Vid utredningen upptäcktes fyra icke tidigare registrerade fornlämningar; en stensträng (Tortuna 259:1), stensättning (Björksta 464:1), torpgrund (Björksta 466:1), stensättning (Tortuna 282:1 ?).

		1134		Arboga		220-7306-92		MBM501		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Ola Nilsson		1993		931011-931111		Särskild utredning		Boplats, grav				Keramik, slagg, järn, kritpipsfragment, muskötkula av bly, flintkärna, skifferfragment		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en utredning.
Vid utredningen upptäcktes fem fornlämningar; en bebyggelselämning (Arboga socken 67:1), en gravgrupp (Arboga socken 65:1), boplats (Medåker 176:1), boplats (Götlunda 316:1) och ett gränsröse (se vidare Götlunda 317:1).

Arboga socken 67:1 bebyggelselämningen härrör från nyare tid enligt de lösfynd av keramik, slagg, järn, kritpipsfragment samt en muskötkula av bly som gjordes vid utredningen. Den ligger inom Jädersbruks ägor, vars tidigaste belägg är från 1359 då en kvarn är belägen på platsen. Sträckningen berör enligt tillgängligt kartmaterial ingen känd äldre bebyggelse eller tomtmark.

Arboga socken 65:1 gravgrupp på ett impediment ovanför 15 m kurvan. Två stensättningar iakttogs. Dessa kan eventuellt dateras till folkvandringstid utifrån konstruktion och topografi? Dessutom iakttogs i anslutning till gravarna, men utanför exploateringsområdet, två stensträngar (varav en osäker) samt en boplats utan synliga anläggningar.

Medåker 176:1 boplats lokaliserad utifrån fosfatkartering och inventering. Platsen är belägen invid en strandvall 45 möh. På platsen iakttogs kvartssplitter, men det är osäkert om dessa härrör från redskapstillverkning eller skörbränd sten.

Götlunda 316:1 boplats belägen i en svagt mot syd sluttande sankmark ca 40 möh. I den sandiga jorden gjordes bla fynd av en flintkärna och skifferfragment. Vidare påträffades tre anläggningar av sannolikt recent karaktär.

		1135		Västerfärndebo, Kila		220-3949-93		4476/93		UV Uppsala		Åsa Svedberg		1993		930601-930907, 930604-931008		Särskild utredning, arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		Boplats, fyndplats		Stenålder, odaterat		Järnfragment, yxa (Limhamnstyp), yxa (slipad)?, kvarts, flinta, hälleflinta, bränd lera, slagg		Med anledning av telekabeldragning utfördes en särskild utredning, arkeologisk förundersökning med påföljande särskild undersökning.
Efter utredning hade kabelsträckningen delvis justerats så att fornlämningar kom att beröras minimalt. Förundersökningarna utfördes med maskinavbaning, och följdes direkt av slutundersökningar.

Etapp 1
Område 1. Vid Stutsjön, ca 85 möh, en ca 900 m lång sträcka, i anslutning till Västerfärnebo 126:1, 127:1, 128:1, 129:1. 45 mörkfärgningar, sotfläckar och härdar samt ett upp till 0,2 m tjockt sporadiskt kulturlager undersöktes; Västerfärnebo 127:2 och 128:2.
Område 2. Vid Johannelund, ca 85 möh, 200 m lång sträcka, i anslutning till Västerfärnebo 133:1. Inget kulturlager fanns här.
Område 3. Vid Bjurforsån och Stora Matsbo, ca 80 möh, en ca 400 m lång sträcka, i anslutning till Västerfärnebo 472:1, 121:1, 482:1. Vid Västerfärnebo 482:1 påträffades ett diffust kulturlager och sex mörkfärgningar. Ett järnfragment, bränd lera och slagg påträffades i anslutning till Västerfärnebo121:1 och 482:1. Inom Västerfärnebo 121:1 påträffades en stenyxa av Limhamnstyp, avslag av flinta och hälleflinta, kvartsavslag, varav ett med retuscher, samt kvartsstycken.
Område 4. Vid Lasjövreten öster om Lövåsen, norr om Murån, ca 75 möh, 1,3 km lång sträcka, i anslutning till Västerfärnebo 393:1, 69:1-3. Åtta anläggningar och fläckvis kulturlager påträffades, Västerfärnebo 69:4-5. Vid Västerfärnebo 393:1 fanns ett kvartsstycke, vid Västerfärnebo 69:3 en järnten och avslag hälleflinta och kvarts. Spritt i åkrar påträffades ett fragment av en slipad yxa?, ett flertal kvartsavslag, varav tre retuscherade, kvartsstycken och avslag av hälleflinta.
Område 5. Sydöst om Lövåsen, ca 75 möh, en ca 750 m lång sträcka, i anslutning till Västerfärnebo 270:1, 271:1. Kulturlager påträffades norr om Västerfärnebo 270:1, fem härdar och några stolphål söder om fornlämningen.

Etapp 2
Område 1. Västra utkanten av Västerfärnebo, en sträcka på ca 300 m, i anslutning till Västerfärnebo 188:1. 14 mörkfärgningar undersöktes.
Område 2. Vid Salbohed, en sträcka på ca 65 m, i anslutning till Västerfärnebo 461:1. En härd och spridda kulturlager påträffades, Västerfärnebo 501:1. Eventuella kulturlager har plöjts bort.
Område 3. Vid Salbohed, en ca 300 m lång sträcka, i anslutning till Västerfärnebo 349:1. Inga fynd gjordes.

Etapp 3
Område 1. Gullvalla, en sträcka på ca 400 m, ca 65 möh, i anslutning till Kila 152:1. 17 mörkfärgningar inom två ytor undersöktes, Kila 200:1.
Område 2. Ringvalla, en sträcka på ca 300m, 65 möh, i anslutning till Kila 133:1. Inget av intresse påträffades.

		1136		Hyttgatan		431-1484-04		040045		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		040811-040908		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Nyare tid				Med anledning av schaktningar för VA-ledningar utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Vid undersökningen upprättades tre profiler, som visade att gatan varit uppbyggd av lera, slagg och ungtallar. Ungtallarna låg i gatans längdriktning. Hyttgatan var mycket förstörd av äldre och yngre schaktningar.

		1137		Kvarteret Gotland		431-6722-04		040126		Västmanlands läns museum		Anna Egebäck		2004		040830-040915		Särskild utredning		Boplats, grav, härd		Järnålder?				Med anledning av bostadsbebyggelse utfördes en utredning. 
Vid utredningen påträffades en rest sten (Västerås 1194) och en stensättningsliknande lämning (Västerås 1197) under inventeringen. På den öppna ängsmarken påträffades en härdrest (Västerås 1196) och ett stenskott stolphål (Västerås 1195). Anläggningarna låg spridda från varandra på var sin sida av området.

		1138		Trångfors		431-567-04		040019		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004				Arkeologisk förundersökning		Byggnad						Med anledning av borrning för miljöprover skulle en förundersökning i form av schaktningsövervakning utföras, i samband med miljöskyddsarbeten inom Trångfors smedjas absoluta närområde. Någon kontakt upprättades aldrig från utföraren av borrningarna med länsmuseets kulturmiljöavdelning varför arbetena genomfördes utan antikvarisk kontroll.

		1139		Säby kyrka		431-10222-04		040186		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		041027-041027		Arkeologisk förundersökning		Kyrka/ kapell		Högmedeltid, nyare tid				Med anledning av schaktning för åskledare och dränering utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid undersökningen konstaterades att färgningar i jorden i dropprummet visade på att taket har tjärats med tjära innehållandes rödfärgspigment. Undersökningen visade också att undergrunden inte var tillräckligt väl gjord. Kyrkan har haft problem med sättningar ända sedan 1600-talet.

		1140		Hörnsjöfors		431-7323-04		040137		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		040804-040805		Arkeologisk förundersökning		Tegelindustri, träindustri						Med anledning av dammreparation med tillhörande mindre schaktning utfördes en antikvarisk kontroll.
Inga anläggningar eller kulturlager påverkades av arbetet.

		1141		Lissberga, Rustberga, Kävsta		431-6147-04		040167		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2004		041025-041027		Arkeologisk förundersökning		Grav, boplats		Järnålder?		Keramik, brända ben, obrända ben, bränd lera		Med anledning av schaktning för VA-ledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid undersökningen påträffades fornlämningar inom tre områden.

Område A
Söder om Lissberga gamla tomt (Västerås 710:1) påträffades en brandgrav (några meter norr om den nyfunna graven som Västmanlands läns museum undersökt tidigare under året, vilken preliminärt dateras till vendeltid). Den påträffade graven undersöktes ej då ledningen drogs söder om graven. I schakten påträffades även lösfynd av keramik och bränd lera.
Område B
Intill Västerås 616:1. I ett schakt väster om infarten till Skerike golfbana återfanns två omarkerade brandgravar i åkermark. En av dessa undersöktes. Inga daterande föremål påträffades så i nuläget är dateringen osäker. Den andra graven berördes ej av ledningsdragningen.
Område C
Intill Västerås 615:1. I ett av schakten undersöktes två stolphål och en kokgropsliknande anläggning.

		1142		Kvarteret Kycklingen		431-6938-04		423-2491-2004		UV Bergslagen		Leif Karlenby		2004		040719-040827		Särskild undersökning		Boplats		Senneolitikum, vendeltid, vikingatid, nyare tid, odaterat		Bryne, avslag?		Med anledning av bostadsbyggande utfördes en särskild undersökning.
Vid undersökningen av den södra delen av den västra ytan hittades ett antal anläggningar av ungsliknande konstruktion. Dessa totalundersöktes. I en av konstruktionerna hittades ett bryne av järnålderstyp (vendel- eller vikingatid), vilket tydligt indikerar anläggningarnas datering. Anläggningarna hade alla en sandig siltfyllning, som var något sotig. På flera av groparnas botten hittades rester av en konstruktion bestående av uppbyggd lera och sten, samt att botten på dessa var uppbyggd med lera för att få en räfflad yta.
Ett flertal stolphål kunde konstateras på ytan och ett möjligt tvåskeppigt stolphus identifierades. Ett kulturlager som kan sammanföras med det senneolitiska lagret som noterades på förundersökningen på område 1 kunde även observeras i de norra delarna av området. Ett antal rutor i ett annat lager öster om det ovan nämnda grävdes, men inget speciellt förutom ett eventuellt stenavslag kunde noteras. Det påträffades även anläggningar av recent karaktär. Flera diken störde ytan. Även den större grop delvis fylld med sprängsten och fyllnadsmassor av kulturpåverkad sand/ silt påträffades. Denna har tolkats som en recent grop. De yngsta anläggningarna kan härledas till Nordanby gårds tidigaste skede, det sk "landeriet", som etablerades på området i början av 1900-talet.

		1143		Nordanby		431-11466-03		423-1879-2004		UV Bergslagen		Leif Karlenby		2004		040614-040827		Särskild undersökning		Boplats		Senneolitikum, romersk järnålder, vendeltid, nyare tid, odaterat				Med anledning av bostadsbyggande utfördes en särskild undersökning.
Resultatet från undersökningen bekräftade delvis resultatet från förundersökningen 2001.
Ett flertal boplatser påträffades på område 1. Bland dess kan noteras tre möjliga senneolitiska tvåskeppiga stolphus, en ev. hyddbotten, ett treskeppigt och ett möjligt enskeppigt stolphus från äldre järnålder, samt ett antal olika arkeologiska lämningar såsom härdar, gropar, rännor, stolphål. Historiska lämningar påträffades från den tid då Nordanby gård var i bruk, vilken etablerades i början av 1800-talet.
De olika stenåldersliknande boplatserna låg jämt spridda i förhållande till varandra. Den eventuella järnåldersboplatsen med de två husen låg väser om den berghäll som ligger mitt i området. Dessa lämningar var mycket tydliga med hus bestående av rännor och stolphål. 
I allmänhet kan man säga att markanvändningen i senare tid, plöjning och liknande, har skadat i stort sett samtliga anläggningar.
Slutligen kan nämnas att efter inventering av berhällen påträffades tre troliga skålgropar, en möjlig skålgrop och en skålränna.

		1144		Nordanby		431-5141-04		422-1880-2004		UV Bergslagen		Leif Karlenby		2004		040601-040603		Arkeologisk förundersökning		Boplats		Nyare tid, odaterat				Med anledning av bostadsbyggande utfördes en förundersökning.
Undersökningen resulterade i en boplatsyta (odaterbar), kraftigt skadad av recent aktivitet, bla bebyggelse. Över boplatsen hade det deponerats upp till fyra meter tjocka fyllnadsmassor. På boplatsytan hade det påträffats två stolphål, tre osäkra anläggningar samt ett kulturlager som troligtvis är markyta från tiden innan fyllnadsmassorna lades dit. Pga att en intilliggande boplatsyta hade daterats till yngre stenålder-bronsålder kan eventuellt denna ha samma ålder.

		1145		Kvarteret Kycklingen		431-5140-04		422-1878-2004		UV Bergslagen		Leif Karlenby		2004		040609-040610		Arkeologisk förundersökning		Boplats		Senneolitikum, äldre bronsålder, vendeltid, vikingatid, nyare tid, odaterat		Bryne		Med anledning av bostadsbyggande utfördes en förundersökning.
Vid undersökningen påträffades möjliga boplatslämningar. Troligt är att de tillhör den tidigare kända boplatsen norr om undersökningsytan, dvs en boplats från sennolitikum/ äldre bronsålder. Dock antyder fyndet av ett bryne av järnålderstyp på boplatsen datering till vendeltid eller vikingatid. På södra delen av ytan påträffades anläggningar av sentida karaktär som ev kan härledas till Nordanby gårds tidigaste skede, det sk "landeriet", eller järnåldersbosättningen.

		1146		Kristina, Väsby kungsgård		220-3856-98, 220-5368-98		98:151-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		1998		980527, 980602		Arkeologisk förundersökning		Byggnad		Senmedeltid, nyare tid				Med anledning av VA-ledningar utfördes en förundersökning.
Delar av två källarvalv påträffades vid undersökningen. Grundmurarna till dessa bestod av skalmurar av gråsten med detaljer av tegel. På grundmurarna fanns delar av stickvalv. De påträffade murarna stämmer väl överrens med de uppmätningar som gjordes av källargrunden på 1730-talet.

		1147		RV 70		220-7182-98		98:337-322		Västmanlands läns museum		Stefan Elgh		1999		990428-990429, 990504-990506		Särskild utredning		milsten, offerkast, fornlämningsliknande lämning, plats med tradition, väghållningssten, kolningsgrop, område med skogsbrukslämningar, fossil åker, blästplats, naturföremål/-bildning med tradition, dammvall						Med anledning av omdragning av väg utfördes en arkeologisk utredning steg 1, mellan Broddbo och länsgränsen mot Dalarna.
På 66 platser observerades och inprickades ett antal indikatorer på forn- och kulturlämningar, dessutom gjordes bedömningar av var stenåldersboplatser kunde finnas.

		1148		Kristina, Silvergruvan		220-8838-99		99:336-322		Västmanlands läns museum		Thomas Eriksson		1999		991217-991220		Arkeologisk förundersökning		Gruvhål		Nyare tid				Med anledning av ledningsdragningar utfördes en schaktövervakning.
Undersökningen utfördes som en schaktningsövervakning över redan grävda schakt, en sträcka på ca 150 m. Vid undersökningen påträffades kulturlager från gruvdriften och rester av en husgrund från mitten av 1800-talet.

		1149		Södra Esplanaden, Stora Torget, Rådmansgatan  mfl		220-1787-99		99:88-322		Västmanlands läns museum		Thomas Eriksson		1999		990427-990429		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Nyare tid		Keramik (rödgods, fajans), skosula av näver, slagg		Med anledning av fjärrvärmedragning utfördes en förundersökning.
I nästan alla schakt påträffades spår av Sala stads äldsta historia, främst bestående av kulturlager, gatubeläggningar i form av kullersten och slagg, trähuggflis från tidigare byggnationer. De övre lagren 0,3-0,5 m bestod av recenta fyllnadsmassor och grus. Därunder fanns kulturlager som var 0,05-0,30 m tjocka, innehållande brandlager. Dessa kunde härröra från någon av stadsbränderna år 1749 eller 1880.

		1150		Rådmansgatan, Stora Torget, Södra Esplanden mfl		220-4644-99		99:88-322		Västmanlands läns museum		Thomas Eriksson		1999		990817-990916		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Nyare tid		Islägg, keramik (yngre rödgods), kritpipa		Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Undersökningen berörde nuvarande gatumark. Enligt det bevarade kartmaterialet från stadens grundläggning år 1624 har undersökningsområdet sedan dess utgjorts av just gator. Den arkeologiska förundersökningen visade också mycket riktigt att så varit fallet. I botten av schakten återfanns de ursprungliga gatunivåerna i form av glesa träläggningar och utkastad silverslagg. På Stora Torget påträffades även grunda träskodda rännor för ytvatten och avlopp. Rännorna har tillhört de äldre faserna i staden.

I delar av Norrbygatan fanns även rester av ett tjockare kollager som torde höra samman med den senaste stadsbranden i Sala år 1880 eller vara rester efter en koldepå. I ett av ledningsschakten för en servis i Rådmansgatan påträffades även delar av en syllstock direkt under det nuvarande huset på platsen. Fyndet belyser den stabila gatu- och kvartersindelningen i Sala.

		1151		Västra Sjukhuset		220-3485-00		00:213-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2000		0008-0008		Arkeologisk förundersökning		Bytomt/gårdstomt						Med anledning av nedläggning av optokabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1152		Knektbacken		220-6655-00		00:255-322		Västmanlands läns museum		Jonas Wikborg		2000		000906-000906		Arkeologisk förundersökning		Boplats						Med anledning av elkabeldragning utfördes en antikvarisk kontroll.
I botten av det halvmeterbreda schakt som grävdes för kabeln framträdde fyra anläggningar, varav två kan vara härdar/ kokgropar eller brandgravar. De andra två har bedömts som ett stolphål respektive en grop. Dessutom iakttogs ett kulturpåverkat lager av okänd ålder. Området var kraftigt stört av tidigare kabeldragningar men inga ytterligare skador uppstod. Resultatet visar att det trots störningar finns spår efter förhistoriska aktiviteter på platsen.

		1153		Brottberga Hage		220-4490-00		00:105-322		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2000		000808-000915, 001002-001020		Särskild undersökning		Boplats		Yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder		Keramik, lerklining, bränd lera, flinta, malsten, malstenslöpare, brända ben, obrända ben		Med anledning av bostadsbebyggelse utfördes en särskild undersökning.
Området banades av med maskin ned till anläggnings- eller steril nivå. Påträffade anläggningar plandokumenterades genom inmätning med totalstation. De påträffade anläggningarna undersöktes genom att halva anläggningen grävdes. Dessa dokumenterade sedan genom sektionsritning och beskrivning. Sektioner av speciella anläggningar fotograferades även. Pga ett pressat tidsschema och blöt väderlek kom anläggningar inom vissa ytor, vilka stod under vatten, att inte undersökas. Vidare medförde regnandet att anläggningarna inte gick att återfinna efter det att de upptäckts. Dokumentationen av dessa anläggningar utförs således endast av inmätningar i plan. Kulturlager och skärvstensflak undersöktes genom rutgrävning varefter de banades bort.

Lämningen utgjordes av två boplatslägen, ett i norr och ett i söder. Den norra lämningen utgjorde en fortsättning av en boplats som delundersökt år 1997. Den södra delen torde utifrån topografi och utbredning inte utgöra en del av den norra boplatsen. Inom båda lägena påträffades kulturlager, brunnar, stolphål, härdar osv. I den norra lämningen var kulturlagret kraftigt fyndförande, där hittades keramik, flinta och ben. Lagret låg i boplatsens östra kant ca 30 m öster om den närmsta byggnaden. Mellan byggnaderna och lagret återfanns fyra brunnar. Byggnaderna i denna del av undersökningsområdet var 13 till antalet, tolv av dem var treskeppiga och en var fyrsidig. De treskeppiga byggnaderna är av olika konstruktion och visar således på en byggnadsteknisk utveckling. Daterat kol från stolphål visar att boplatsen ägt bestånd från slutet av bronsålder till åtminstone romersk järnålder. Möjligen utgörs lämningen av två gårdslägen där byggnaderna avlöst varandra så länge gårdarna ägt bestånd. I det södra läget återfanns lämningar av tre byggnader, vilka överlagrat varandra, samt två brunnar. En datering förlägger lämningen till förromersk järnålder.

		1154		Västra sjukhuset		220-3632-00		00:189-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2000		juni 2000		Särskild utredning		Boplats						Med anledning av bostadsbyggande utfördes en särskilt utredning.
Vid undersökningen påträffades boplatslämningar i form av stolphål, härd och mörkfärgning.

		1155		Sala Silvergruva		220-3939-00		00:175-322		Västmanlands läns museum		Ronnie Carlsson		2000		000627-000628		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av omläggning av elkabel utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
I den västligaste delen av schaktet påträffades rester av bebyggelse. Under ett slaggområde påträffades ett omfattande kollager, vilket dateras till tiden för gruvbyns existens.

		1156		Södra Ingborgbo, Jugansbo mfl		220-5302-00		00:222-322		Västmanlands läns museum		Ronnie Carlsson		2000		oktober 2000		Arkeologisk förundersökning		Bytomt/gårdstomt				Kvarnstenar, keramikkärl, kakel, slagg, järn, kritpipa, keramik, fönsterglas		Med anledning av ledningsdragning utfördes en antikvarisk kontroll.
I området finns många fornlämningar, framträdande är lämningar från gruvhantering, här finns även fossil åker, fynd av stenyxor, fångstgropar, boplatser och ett kalkbrott och kalkbruk.
Vid undersökningen omhändertogs 15 fynd från Södra Inborgbo bytomt och Jugansbo bytomt. Av dessa kan särskilt nämnas de bitar av kvarnstenar av Malungssten som hittades på båda platserna. I övrigt hittades ett keramikkärl och recent kakel i Södra Ingborgbo, medan fynden från Jugansbo bestod av keramik, slagg, järn, kritpipa och fönsterglas.

		1157		Stora Torget, Rådmansgatan, Kungsgatan		220-1148-00		00:73-322		Västmanlands läns museum		Anna Egebäck		2000		000412-000412		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Nyare tid		Keramik (rödgods), tegel, slagg, spik, obrända ben		Med anledning av anläggande av dagvattenbrunnar och belysningsfundament utfördes en förundersökning.
Undersökningen skedde genom sex schakt vid Kungsgatan, Rådmansgatan samt vid Stora Torget. I alla brunnsschakten utom ett påträffades spår av Sala stads tidigaste historia. Främst bestående av kulturlager, gatubeläggningar i form av kullersten och slagg samt en del föremål som spik, rödgods och slagg. Spår av någon äldre bebyggelse före stadens grundande kunde inte påvisas. I schakten för belysningsfundamentet vid Stora Torget påträffades 0,30 m under dagens rännsten mot torget, en rest av ett dike/ rännstensformation.

		1158		Fredsgata´n		220-6945-00		00:262-322		Västmanlands läns museum		Ronnie Carlsson		2000		001019-001019		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Nyare tid		Silverslagg, keramik (fajans, yngre rödgods), kritpipa		Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning.
En knappt 20 m lång sektion dokumenterades i ett lika långt schakt. Ca 0,6 m tjocka lämningar dokumenterades men schaktet grävdes inte på något ställe ner till sterila lager. Endast ett fynd, ett stycke silverslagg omhändertogs. Stratigrafin bestod av 24 lager eller anläggningar. Tre äldre gatunivåer i form av kullersten- eller slaggplatteläggningar med påföljande kulturlageravsättning iakttogs. Området har såldes varit gatumark hela den tid som sektionens lagerbild representerar, dateringen torde vara 1700-tal och framåt.

		1159		Sura gamla kyrka		220-6263-01		01:125-322		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2001		010910-011012		Särskild undersökning		Kyrka/ kapell		Medeltid, nyare tid		Bronsbeslag, järnbeslag, textilfragment, dräktnål, fingerborg, fingerringar, hyska, bronshänge, kisthandtag, träknapp, knappnålar, kniv, kritpipsfragment, keramik (porslin), påsyningsbleck, remändebeslag, bronstråd, ringsölja, mynt, kvartsavslag		Med anledning av att Sura gamla kyrka brann ned år 1998 och grunden skulle iordningsställas som friluftskapell, utfördes en särskild undersökning.
Vid undersökningen totalundersöktes den medeltida kyrklämningen som påträffats på förundersökningen. Kyrkans långhus var ca sju m långt och det smalare koret ca tre m. Bredden på kyrkan var svår att fastställa då den södra halvan saknades. 38 gravar påträffades tillhörande kyrkans alla användningsfaser (både den medeltida och 1600-tals kyrkan). 10 C14-prover och 61 mynt har lämnats för datering.

		1160		Sura gamla kyrka		220-3483-01		01:125-322		Västmanlands läns museum, UV Bergslagen		Ulf Alström		2001		010608-010629		Arkeologisk förundersökning		Kyrka/ kapell		Medeltid, nyare tid		Mynt, bärnstenspärla, guldfoliepärla, knappnålar, fingerborg, hyska, nyckel, kritpipsfragment, kniv, psalmbokspärm, knappar, bronsbeslag		Med anledning av att Sura gamla kyrka brann ned år 1998 och grunden skulle iordningsställas som friluftskapell, utfördes en förundersökning.
Anledningen till förundersökningen var att se om 1600-talskyrkan hade en föregångare. Under 1600-tals kyrkans golv påträffades lämningar efter en äldre kyrkobyggnad, som med myntfynd dateras till medeltid.

		1161		Brottberga		220-5366-01		01:108-322		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2001		010704-010704		Särskild utredning		Grav						Med anledning av bostadsbyggande utfördes en utredning etapp 1 och 2.
Ingen fornlämning berördes av arbetsföretaget.

		1162		Brottberga		220-9112-00		00:105-322		Västmanlands läns museum		Anna Egebäck		2001		010502-010601		Särskild undersökning		Boplats		Folkvandringstid		Keramik, lerklining, bränd lera, flinta, kvarts, brända ben		Med anledning av bostadsbyggande utfördes en särskild undersökning.
I undersökningsområdets närhet har boplatser från bronsålder-äldre järnålder samt folkvandringstid undersökts.
Sammanlagt avbanades 1116 m2 med maskin. Inom ytan fanns förhistoriska boplatslämningar i form av kulturlager, härdar, stolphål och en brunn. Det fanns även lämningar från historisk tid i form av två stycken torpgrunder från 1700-talet.
Inom undersökningsytan fanns två härdområden. Det fanns även ett flertal stolphål men inga direkta huskonstruktioner kunde skönjas. Vid avbaning av det 0,20-0,30 m tjocka kulturlagret påträffades en brunn med välbevarad risflätningskonstruktion.

		1163		Nordanby		220-7661-01		422-2404-2001		UV Bergslagen		Leif Karlenby		2001		010924-011005		Arkeologisk förundersökning		Boplats		Senneolitikum? Äldre bronsålder? Nyare tid, odaterat		Flintavslag, kvartsavslag		Med anledning av bostadsbyggande utfördes en förundersökning.
Exploateringsytan dominerades av ett 90 x 150 m stort impediment i mitten, med ett flertal ekonomibyggnader, och bestod i övrigt av flack, svagt sluttande åkermark.
Tydliga boplatslämningar av förhistorisk karaktär, i form av kulturlager, stolp- och käpphål, gropar och härdar påträffades i undersökningsområdets västra och östra delar, medan några anläggningar påträffades norr om impedimentet. På grund av den befintliga bebyggelsen var det dock svårt att avgöra boplatsindikationernas omfattning på den sistnämnda platsen. Det konstaterades också att impedimentets norra del består av tätpackade fyllnadsmassor som åtminstone delvis överlagrar förhistoriska boplatslämningar.
Anläggningarnas fyllning, höjden över havet samt fynd av kvarts- och flintavslag antyder att de påträffade anläggningarna härrör från yngre stenålder eller bronsålder.
Inom undersökningsområdet hittades även ett flertal husgrunder från historisk tid med en sannolik koppling till det närbelägna lanteriet från 1800-talet.

		1164		Skerikes by		220-6933-01		010211		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2001		011102-011102		Arkeologisk förundersökning		Grav		Vikingatid		Spännbuckla		Med anledning av schaktning för lågspänningsnät utfördes en antikvarisk kontroll.
Undersökningen utfördes i närheten till tidigare kända fornlämningar Västerås 626:1-3 (gravgrupp och stensträng). Den aktuella ledningen skulle dras ca 20 m väster om närmast synliga grav. Inga antydningar till ytterligare gravar fanns i ytan varför den antikvariska kontrollen påbörjades. Endast efter ca 5-6 m påträffades en tidigare ej känd grav, vilken delvis skadades av grävskopan. Fet kol- och sotbemängd fyllning från gravgömman framträdde, brända ben och en spännbuckla påträffades. Hela gravgömman blev dock inte skadad. Den antikvariska kontrollen avbröts.

		1165		Kvarteret Berverdien 5		220-2960-00		01:142-322		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2001		010820-010820		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av utbyggnad av bostadshus utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Inget undersökningsresultat framgår av blanketten, sannolikt påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1166		Kvarteret Bokaren		220-5747-01		010193		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2001		010808-010808		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av rörarbeten utfördes en förundersökning.
Undersökningen utfördes som en begränsad schaktningsövervakning. Den kom att avbrytas i ett tidigt skede eftersom undersökningsytan inte bedömdes kunna hysa orörda lager.

		1167		Silvergruvan		220-9324-01		010101		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2001		011115-011115		Arkeologisk förundersökning		Gruvområde						Med anledning av schaktning för el och vatten utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Endast skrotstensuppfyllnad fanns i schakten.

		1168		Gruvgatan, Stora Torget, Rådhusgatan		220-2083-01		01:73-322		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2001		010926-010929		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av schaktning för VA utfördes en förundersökning i form av en schaktningsövervakning.
Vid undersökningen påträffades påförda lager av sand, after, och slagg på en kort sträcka, annars omrörda lager efter ledningsdragningar.

		1169		Kvarteret Rådmannen		220-7336-01		010245		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2001		011113-011119		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av schaktning för fjärrvärme utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Av blanketten framgår inget undersökningsresultat.

		1170		Tranbäret		431-3783-02		020108		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2002		020812-020815		Arkeologisk förundersökning		Boplats		Järnålder?		Keramik, bränd lera, lerklining, flinta, gjutformsfragment? bränd ben, obränt ben		Med anledning av nybyggnation utfördes en förundersökning.
Vid undersökningen påträffades förhistoriska boplatslämningar i form av omrörda kulturlager och enstaka anläggningar i tomtens östra del. Vid grävande av provrutor i kulturlagren gjordes fynd av keramik, bränd lera/lerklining, flinta och möjligt gjutformsfragment. Ställvis påträffades årderspår under kulturlagren. Anläggningarna var överlagrade av kulturlagren. Lagren tolkas som förhistoriska odlingslager. Av fyndmängden att döma, som är hög för att förekomma i ett odlingslager, kan möjligen odlingen redan under förhistorisk tid ha stört ett aktivitetsområde på platsen.

		1171		Skerikesby		220-6933-01		010211		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2002		sex dagar 2002		Särskild undersökning		Grav		Vikingatid		Brända ben, keramik, metallfynd (delar av två? spännbucklor)		Med anledning av efterundersökning av en skadad grav (påträffad vid en tidigare antikvarisk kontroll) utfördes en särskild undersökning.
Graven var rund och ca 3,2 x 3,0 m stor. Den bestod av en enskiktad stenpackning av stenar i varierande storlek, främst 0,3-0,6 m stora. Gravgömma med brända ben, keramik och metallfynd i form av delar av två? spännbucklor.

		1172		RV 67/70		220-8962-94		421-6087-1994		UV Uppsala		Jenny Holm		1994, 1995		941101-950511		Särskild utredning		Fyndplats, boplats, gruvhål, husgrund, kolningsanläggning, milstolpe, gränsmärken		Mesolitikum, järnålder, nyare tid		kvarts (avslag, kärna), finta (avslag), glaspärla, oval karneol, skifferbryne, kritpipsfragment, bränt ben, slagg		Med anledning av vägbygge utfördes en utredning.
Utredningen innefattade dels kart- och arkivstudier och dels en fältinventering av en ca 30 km lång sträcka. Vid utredningen konstaterades att den nya vägen eventuellt skulle komma att beröra två stenåldersboplatser indikerade av kvartsavslag, en boplats av järnålderskaraktär, en plats med förmodad metallhantering, boplats och eventuella gravar, ytterligare diffusa boplatsindikationer, en gruva och ett antal skärpningar, en kolbotten, en husgrund, samt gränsmarkeringar, milsten, äldre stenmurar och odlingsröse.

		1173		Alväng, Gräsnäs		220-8700-94, 220-1310-95		421-6033-1994, 421-1193-1995		UV Stockholm		Leif Grundberg, Ann Luthander		1994, 1995		9411-941220, 9500403-9504		Särskild utredning		Röjningsröseområd, husgrund, färdväg, boplats, kolningsanläggning, tjärdal, lintorkningsgrop, gravfält, naturföremål/-bildning med tradition, plats med tradition, stenugn, gränsmärke, brott/ täkt, bytomt/gårdstomt, torp, kulturlager		Mesolitikum, järnålder, nyare tid, odaterat				Med anledning av vägbygge utfördes en utredning etapp 1 och 2.
Den planerade vägens sträckning var 1,8 mil lång och utreddes inom en 200 m bred zon. Därtill kom två trafikplatser med intill 450 m bred utredningszon och sex arbetsvägar som utreddes inom en 100 m bred korridor. Vägsträckan går i väster genom ett höglänt skogslandskap (Käglan), beläget 35-70 möh, med ett fåtal insprängda uppodlade dalgångar samt den nordsydliga Götlundaåsen. I öster, norr om Arbogaån, sträcker sig utredningsområdet genom ett flackt, lägre liggande odlingslandskap med låga impediment, 5-15 möh.

I skogsmarken återfinns främst lämningar från verksamheter som är avhängt skogen, såsom de talrika kolbottnarna och enstaka tjärdalar. Här finns resterna efter ett äldre vägnät i de gamla vägarna Ramstigen, Härrvägen och vägen längs åsen. Vidare finns här inom utredningsområdet fyra boplatsytor från stenålder samt en lokal som tolkats som ett kvartsbrott. Ett fåtal områden med röjningsrösen ligger i vägsträckningens västra del och ca 500 m från dessa även ett gravfält av äldre järnålderskaraktär. I den låglänta odlingsmarken utgörs fornlämningsbilden av enstaka bebyggelselämningar eller kulturlager som med ledning av fynden kan dateras till 1600/1700-tal.

		1174		Björskog, Torpa		220-3891-94		421-3255-1994, 421-3843-1994		UV Uppsala		Karin Pettersson, Britta Rosborg, Jenny Holm		1994		940517-940831		Arkeologisk förundersökning		Boplats, bytomt/gårdstomt		Förromersk järnålder, vikingatid, tidigmedeltid, nyare tid		Del av vävtyngd, bränd lera, kol, keramik (yngre rödgods), järnföremål		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en förundersökning.
Fem områden förundersöktes:

Vid Eknö, vars tidigaste skriftliga belägg är från 1300-tal, undersöktes ett impediment, i äldre kartmaterial kallat Tomtbacken. Här påträffades boplatslämningar, kol från en anläggning C14-daterades till vikingatid (Björskog 46:1).

I Fröberga påträffades två i tid skilda boplatslämningar. Fröberga finns skriftligt belagt från 1400-talet och i äldre kartmaterial återfinns en bytomt på samma impediment, ungefär där dagens gård ligger. Kol från en av anläggningarna på impedimentet C14-daterades till perioden vikingatid-tidig medeltid. I åkermark öster om nämnda anläggningar påträffades ytterligare boplatslämningar vilka dateras till äldre järnålder (Torpa 200:1 & 2).

Vid Storgården, i det östra partiet av den aktuella ytan, påträffades kulturlager samt en husgrund på ett mindre impediment. Här gjordes ingen grundligare undersökning då det exakta exploateringsområdet inte var fastslaget vid undersöknignstillfället. Förekomsten av skärvig sten och avsaknaden av tegel i kulturlagret gav dock intryck av förhistoria eller medeltid (okänt RAÄ-nummer).

Lund och Östertibble har skriftliga belägg från 1500-tal och 1300-tal samt återfinns som by/ gårdstomter på äldre kartmaterial. Vid Lund finns det även gravar. Varken vid Lund eller Östertibble påträffades någon fornlämning. Gällande by/ gårdstomterna berodde det med stor säkerhet på att exploateringsområdet är beläget i by/gårdstomternas ytterområden, vilket även stämmer med det äldre kartmaterialet (bla Torpa 198:1, 199:1).

		1175		Björksta, Tortuna, Badelunda		220-1284-99		99:143-322		Västmanlands läns museum		Emelie Schmidt Wikborg		1999		990621-990712		Arkeologisk förundersökning		Boplats, grav		Bronsålder? Mellanneolitikum, äldre järnålder, järnålder? Odaterat		Keramik (förhistorisk, yngre rödgods), brända ben, obrända ben, bränd lera, flinta, harts, kvarts.		Med anledning av nedgrävning av optokabel mellan Sagån i öster och Västerås i väster utfördes en förundersökning. För kabelns räkning skulle ett ca 0,4 m brett schakt grävas. På fem av Länsstyrelsen och Västmanlands läns museum utvalda platser drogs därför sökschakt på l meters bredd i kabelsträckningen. De fem områdena var:
Område 1. Broby 1:13, Fycklinge 1:6, Björksta 93:3 (arbetsnamn i rapporten: Fycklinge).
Område 2. Ängesta 3:3, Tortuna 154:1 mfl, (arbetsnamn: Ängesta).
Område 3. Tortuna-Vändle 1:9, Tortuna 183:1, (arbetsnamn: Tortuna).
Område 4. Nicktuna 2:1, Tortuna-Hälla 1:17, Tortuna 258:2, mfl (arbetsnamn: Bollbacken)
Område 5. Badelunda-Myrby 5:2, Västerås 775:4 (arbetsnamn: Myrby)

Av de för förundersökningen utvalda fem områdena påträffades klara indikationer på förhistoriska aktiviteter på tre av dessa områden; Fycklinge 1:6, Bollbacken (Nicktuna 2:1) och Myrby (Badelunda Myrby 5:2). Framför allt är det lämningarna vid Fycklinge och på Bollbacken som tilldrar sig uppmärksamheten.
Anläggningstätheten och det påträffade kulturlagret vid område l, Fycklinge, visar att det förmodligen finns ytterligare förhistoriska lämningar av betydande omfattning i området. Intill området ligger Björksta  93:1, en registrerad boplats, som eventuellt kan höra samman med den nu påträffade. Boplatsen kan antas täcka tämligen stora ytor och uppvisa en stor anläggningstäthet. Bland annat påträffades vid förundersökningen ett mäktigt kulturlager med rikligt med skärvsten och bränd lera. Bland anläggningarna märktes ett kraftigt stolphål och en härd. Under romersk järnålder framstår Fycklinge som ett område av speciell karaktär, med tanke på fyndet av Apollo Grannusvasen.
Vid Bollbacken, område 4. (Nicktuna 2:1(, Tortuna 258:1 & 2, 80:1, 82:1 påträffades dels en brandgrav, urnebrandgropen A330 från äldre järnålder, dels påträffades kvartsmaterial och anläggningar som visar på neolitiska boplatsaktiviteter i området. Dessa resultat kan kopplas till de undersökningar som genomfördes under 1993. Då undersöktes gropkeramiska boplatslämningar och ett brandgravfält från äldre järnålder på impedimentet inför anläggandet av Mälarbanan. Undersökningarna genomfördes av Arkeologikonsult under ledning av Magnus Artursson (Artursson 1995). Den under år 1999 undersökta brandgravens läge i åkermark bekräftar senare års rön om att äldre järnåldersgravfält belägna på impediment också kan fortsätta ut i åkermarken.
De påträffade boplatslämningarna kan härröra från en senare bosättningsfas, då de vid den gropkeramiska boplatsens tid bör ha legat precis vid vattenbrynet eller i vattnet. Det är möjligt att platsen har bebotts även under järnåldern.
Vid område 2 och område 3 påträffades ingenting av arkeologiskt intresse. Vid område 5, Myrby, Badelunda sn, påträffades ett litet stolphål med en bit förhistorisk keramik (Västerås 775:4). Ingenting mer påträffades i schaktet, men den omgivande fornlämningsbilden tyder på en datering till järnålder.
Fycklinge Fynd:
Förhistorisk keramik och yngre rödgods, brända och obrända ben, bränd lera, flinta
Datering: Troligen bronsålder
Bollbacken Fynd:
Harts
Keramik
Kvarts
Datering: Mellanneolitikum, äldre järnålder
Myrby Fynd:
Keramik
Datering: Järnålder?

		1176		Kvarteret Harneskmakaren 14		220-9300-91		6718/91		UV Uppsala		Bent Syse		1991		911024-911112		Särskild undersökning		Stadslager		Högmedeltid, senmedeltid				Med anledning av husbyggnation och ledningsdragning utfördes en arkeologisk undersökning (arkeologisk dokumentation).
Vid undersökningen upprättades 76,4 m profil.
Inga fynd togs till vara.
Undersökningen är en komplettering av en under året tidigare gjord undersökning inom fastigheten.

		1177		Kvarteret Harneskmakaren 14		220-9300-91		3239/91		UV Uppsala		Annika Grälls		1991		910606-910710		Särskild undersökning		Stadslager		högmedeltid, senmedeltid, nyare tid		Keramik (rödgods, stengods), nyckel, bokbeslag, fönsterglas		Med anledning av husbyggnation utfördes en särskild undersökning.
Undersökningsytan var ca 50 m2. Resterande delar av kvarteret undersöktes inte då pålning tillåtits.
Vid undersökningen påträffades medeltida- och 1600-tals lager, med tillhörande anläggningar. Kulturlagrens mäktighet uppgick till 1,2 m. De anläggningar som påträffades var husgrunder, kavelbro, gränd, hägnad och avfallsgrop. Anläggningarna var fördelade på fyra urskiljbara bebyggelseskeden.

		1178		Kvarteret Klingsmeden		220-8788-92		8075/92		UV Uppsala		Magnus Elwendahl		1992		921028-921103		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		högmedeltid				Med anledning av ledningsdragning för fjärrvärme utfördes en förundersökning.
Schaktet kom till största delen att endast beröra de översta partierna av kulturlagren på platsen. På en sträcka grävdes dock schaktet ner till den sterila bottenleran, varvid rester efter en gränd/ gatusträckning från olika tidpunkter påträffades. Denna Smedjegatans föregångare har troligen haft samma sträckning som dagens och anlagts i slutet av 1200-talet, utifrån gjorda dendrodateringar.

		1179		Skerike, Tibble		431-442-02		010305		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2002		020402-020402		Särskild utredning								Med anledning av utbyggnad av golfbana utfördes en särskild utredning etapp 1 och 2.
Området är beläget i Svartåns dalgång, vilken är mycket rik på fornlämningar, bla i form av gravar och skålgropsförekomster.
Inga fornlämningar påträffades vid utredningen.

		1180		Brottberga		431-11559-02		020244		Västmanlands läns museum		Anna Egebäck		2002		021112-021113		Särskild utredning		Boplats		järnålder?				Med anledning av bostadsbyggande utfördes en utredning.
På den 7500 m2 stora utredningsytan påträffades i den södra delen ett 0,3 m tjockt kulturlager och ett 0,10 m djupt stolphål. I den norra delen av utredningsytan påträffades inga okända fornlämningar.

		1181		Brottberga		431-11960-01		020054		Västmanlands läns museum		Anna Egebäck		2000		020904-020904		Arkeologisk förundersökning								Med anledning av ledningsdragning utfördes en antikvarisk kontroll.
I det 500 m långa kabelschaktet påträffades varken några synliga anläggningar eller fynd. Schaktet drogs längs den gamla väg som återfinns på kartor från mitten av 1800-talet.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1182		Kävsta		220-11431-01		010305		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		020322-020322		Arkeologisk förundersökning		Gravfält						Med anledning av schaktning för maskinhall utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid undersökningen påträffades fyllnadslager i form av diverse sopor och sten och jord.

		1183		Skallberget		431-10612-01		010307		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2002		020118-020118		Arkeologisk förundersökning		Skärvstenshög						Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
I denna del av Västerås och i närheten av den plats där ledningen skulle grävas visar fornlämningsbilden på ett intensivt landskapsutnyttjande under framförallt bronsåldern.
Schaktningsövervakningen utfördes längs med en ca 40 m lång sträcka. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1184		Fredsgatan		431-4645-02		020082		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		020911-020925		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Nyare tid				Med anledning av utbyte av ledningar utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Av anmälan framgår att en anläggning undersökts.

		1185		Kvarteret Hantverkaren/ Norrbygatan		431-2711-02		020087		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		020517-020517		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		nyare tid				Med anledning av miljöarbete i form av trädplantering utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Vid undersökningen påträffades trästockar samt stenrader och någon form av begränsningsanläggning.

		1186		Norrbygatan, Kvarteret Smeden		431-8204-02		020187		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		020913-020913		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av fjärrvärme utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
I schaktet påträffades kol och trärester av en trolig konstruktion.

		1187		Broddbo, Kila, Jungfrubo		431-8086-02		020184		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2002		020924, 020930-021002		Särskild utredning		boplats, fornlämningsliknande lämning		mesolitikum?		kvarts		Med anledning av vägbygge utfördes en kompletterande utredning, för nytillkomna anslutningsvägar och förändrade vägsträckningar på RV 70 vid Broddbo-Evelund.
Utredningen berörde lokaler inom delsträckans norra del vid Broddbo och Kila-Jungfrubo. I samtliga fall var det lokalernas topografiska lägen, vilka ansågs kunna hysa boplatslämningar, som motiverade utredningen. Fältdelen omfattade inventering, grävande av sökschakt och provgropar. För de områden som låg vid Broddbo genomfördes också en översiktlig kartstudie.

Vid Broddbo påträffades en stenåldersboplats (Sala socken 204:1) i form av bearbetad kvarts, vilken påträffades i samband med grävning av provrutor inom en plan och stenfri yta. Utifrån boplatsens topografiska läge medges en datering from mesolitikum.
Vid Kila-Jungfrubo påträffades ett kulturlager, som till synes var översandat, i vilket ett stolphål påträffades (Kila 234:1). Platsen är belägen på ett höjdparti och kan utifrån lagret, anläggningen och topografin tolkas som en boplats med möjlig datering from mesolitikum.

		1188		Stadsparken		431-4907-02		020123		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		020612-020612		Arkeologisk förundersökning		Stadslager, dammvall, kanal, byggnad		nyare tid				Med anledning av schaktning för optokabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid undersökningen påträffades kulturlager.

		1189		Handberga		431-6811-02		020143		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2002		020704-020704		Särskild utredning		Gravfält				 bränt ben (fragment av skalltak från människa)		Med anledning av byggnation utfördes en utredning.
Vid utredningen påträffades ett fragment av människoben ca 20 m N om begränsningen av Skultuna 87:1. Sentida lager i området innehöll en hel del stenar och sammantaget indikerar detta sannolikt förstörda stensättningar.

		1190		Kristina		220-8269-01		010238		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		020603-020604		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		odaterat				Med anledning av schaktning för elledning utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Vid undersökningen påträffades kulturlager.

		1191		Skerikesby		431-3692-02		020076		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2002		020411-020411		Arkeologisk förundersökning		grav						Med anledning av schaktningsarbeten för elnät utfördes en antikvarisk kontroll.
Inom området hade en stensättning tidigare påträffats vid en antikvarisk kontroll 2001 (Västerås 1101).
Vid undersökningen berördes inga fornlämningar.

		1192		Silvergruvan, Tullsta		431-8087-02		020184		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2002		3 dagar sept och okt		Särskild undersökning		Kolningsanläggning, gränmärke		nyare tid				Med anledning av vägbygge utfördes en särskild undersökning i form av dokumentation.
Det rörde sig om dokumentation av fyra objekt bestående av kolbottnar, gränsmarkeringar och stenmurar. I ett fall kompletterades dokumentationen med ytterligare objekt.
Av anmälan framgår bara var två av objekten är belägna.

		1193		Vässtuna		431-10963-02		020245		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2002		021120-021121		Arkeologisk förundersökning		gravfält, skålgropar		odaterat		tegel, kvarts, bränt ben, keramik (förhstorisk)		Med anledning av nyetablering av handel inom centrumområdet utfördes en förundersökning.
I den norra delen av undersökningsområdet, beläget strax nedanför moränhöjden, fanns orörda lager. I schaktet kunde ett ca 0,1 m tjockt odlingslager identifieras. I flera schakt uppe på själva moränhöjden fanns stenar, stora mängder tegel och omrörda lager. Dessa omrörda lager tolkas som ett resultat av bebyggelse och andra aktiviteter vilka har förändrat platserna. I ett schakt på den södra sidan av moränsluttningen, fanns ett mylligt lager med stort inslag av tegel. Lagret tolkades som en rest av trädgårdsodling eller liknande, troligtvis samtida med husgrunden på moränbacken. I lagret fanns ställvis stenar. Vid rensning påträffades bearbetad kvarts. I västra delen av schaktet fanns en nedgrävning i underliggande sterila lager, i vars yta ett fragment bränt ben och två bitar förhistorisk keramik påträffades. Inga övriga iakttagelser gjordes, varför vi kunde sluta oss till att Svedvi 131:1 inte sträckte sig in i utredningsområdet.

		1194		Södra Nackby, Gillberga, Lista		431-5132-02		020161		Västmanlands läns museum		Christina Svensson		2002		sept-okt 2002		Arkeologisk förundersökning		gravfält, skärvstenshög, grav, boplats						Med anledning av nedläggning av elkabel utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Vid undersökningen påträffades kulturlager (Skultuna 239:1 & 2).

		1195		Pråmån		431-454-03		030018		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2003		030409-030411		Arkeologisk förundersökning		Kanal						Med anledning av provtagning för miljöprover utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
18 provgropar grävdes längs Pråmån, och 12 borrprover togs inom fastigheten Silvergruvan 1:43. Inga kulturlager eller anläggningar påträffades. Längs Pråmån kunde en äldre marknivå konstateras i vissa av groparna, det handlar troligtvis om den ursprungliga marknivån från tiden för kanalens anläggande.

		1196		Sör Kivsta		431-10871-02		020184		Västmanlands läns museum		Karin Nordström, Lisa Skanser		2003		031127-031129		Särskild utredning								Med anledning av vägbygge utfördes en särskild utredning.
Utredningen utfördes inom två områden som bedömdes kunna hysa förhistoriska boplatslämningar. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1197		Kvarteret Schaktet 3		431-9570-03		030170		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2003		031023-031023		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		Nyare tid				Med anledning av schaktning för VA-ledning utfördes en schaktningsövervakning.
En syllstensgrund dokumenterades. Dessutom dokumenterades en sektion av ett ostört kulturlager. Kulturlagret innehöll ett tjockt sand/afterlager liknande det som finns under torgets kullerstenar. Detta lager var väl indraget i kvartersmiljö varför frågan uppstod huruvida torget en gång varit större och sträckt sig längre norrut. Fler undersökningar måste dock till för att bekräfta en sådan hypotes.

		1198		Brunnsgatan		431-4902-03		030121		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2003		030905-030929		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av VA-ledning utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Hela sträckan var omgrävd och modern fyllning i form av grus har ersatt borttagna kulturlager.

		1199		Fjällsta		431-3738-02		020094		Västmanlands läns museum		Lisa Skanser		2003		030924-030925		Arkeologisk förundersökning								Med anledning av kabelnedgrävning utfördes en antikvarisk kontroll.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1200		Hospitalet, Marieborg		220-3104-90		2386/93		UV Uppsala		Håkan Aspeborg		1993		930419-930426		Särskild undersökning		Gravfält						Med anledning av vägbygge utfördes en slutundersökning.
Fem osäkra stensättningar undersöktes, vilka låg på ett moränimpediment omgivet av åkermark. Anläggningarna visades sig vara naturbildningar med en del påförd odlingssten.

		1201		Kvarteret Boktryckaren 1		220-8884-92		59/93		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1993		930118-930210		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		medeltid, nyare tid		skodelar, keramik (yngre rödgods), skaft till kritpipor		Med anledning av husbyggnation och ledningsdragning för VA utfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Under 1993 renoverades 1700-1800-talshusen i kvarteret Boktryckaren. I samband med ombyggnaden förnyades VA-ledningarna i Kapellgatan och inne på gården. I schaktet, som inte grävdes till steril nivå, påträffades partier med 0,6-1,5 m tjocka kulturlager. Kulturlagren, som var av medeltida karaktär, innehöll välbevarade bebyggelselämningar av trä. Endast ett fynd, en fragmentarisk sko, kan med säkerhet dateras till medeltid. I de övre lagren påträffades främst keramik (yngre rödgods) och skaft till kritpipor. Båda fyndgrupperna var vanliga under 1600-1700-tlaen.
I samband med renoveringen dokumenterades en källare, som delvis revs. Den ca 4 x 3 m stora källaren var helt byggd av sten. Tunnvalvet var kallmurat och konstruerat av självbärande kilstenar. Källaren är svårdaterad. Den är äldre än 1830, då huset över breddades, och troligen yngre än medeltid.

		1202		Svärdfejaren 3		220-8161-93		7110/93		UV Uppsala		Karin Pettersson		1993		931207-931207		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		senmedeltid, nyare tid		tegel, slagg, skofragment, keramik (yngre rödgods BII:4, stengods CII Westerwaldtyp)		Med anledning av nybyggnation utfördes en förundersökning.
Den aktuella tomten ligger inom området för det medeltida Arboga och syftet var att utröna på vilken nivå kulturlagret återfinns.
Ett ca 8 m långt schakt maskingrävdes genom olika fyllnadslager ned till kulturlagret. Lagret låg ca 0,80 m under markytan (ca 11,85 möh enligt Arboga stads höjdsystem). Fynden i samband med kulturlagret visade på medeltid/nyare tid.
Inga fynd tillvaratogs.

		1203		S:t Nicolai kyrka		220-6350-94		421-4215-1994		UV Uppsala		Johan Anund		1994		940914-940919		Arkeologisk förundersökning		Stadslager, kyrka/ kapell		medeltid? Nyare tid		keramik (yngre rödgods, fajans), spik, mynt (1800-tal) fönsterglas		Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning.
Då VA-ledningar skulle installeras i S:t Nicolai yrka grävdes ett 0,7 m brett schakt från kyrkans mittskepp till norra långhusmuren. Schaktbotten sluttade och schaktets djup varierade från ca 0,40 m i södra änden, till ca 1,4 m vid långhusmuren i norr.
Under bitvis mycket diffusa äldre golvlager påträffades delar av två barngravar och två eller tre gravar med vuxna individer. I en av gravarna fanns bevarade rester av kistbotten och svepning. Det var inte möjligt att datera gravarna. Jorden från golvlager och fyllning sållades.

		1204		Jäder		220-3580-94		MBM507:2		Arkeologikonsult AB, Uppsala Universitet		Henrik Ljungqvist		1994		940519-940613		Arkeologisk förundersökning		Grav		yngre bronsålder, äldre järnålder				Med anledning av järnvägsbygge utfördes en förundersökning.
Undersökningen berörde en eventuell gravgrupp. Vid undersökningen påträffades sju otydliga stensättningar plus 22 andra lämningar såsom stolphål och nedgrävningar.
En av stensättningarna hade mittblock 2 x 2 m, men var i övrigt mycket förstörd och otydlig.

		1205		Jäder		220-4239-94		MBM512		Arkeologikonsult AB, Uppsala Universitet		Henrik Ljungqvist		1994		940613-940623		Arkeologisk förundersökning		Fossil åker						Med anledning av järnvägsbygge utfördes en förundersökning.
Undersökningen utfördes på en eventuell boplats på ett impediment i åkerkant. Vid förundersökningen påträffades recent material. Det kulturlager som påträffades vid utredningen och förundersökning bedöms utgöra en äldre åkeryta.

		1206		Jäder		220-5108-94		MBM520		Arkeologikonsult AB, Uppsala Universitet		Henrik Ljungqvist		1994		940616-940713		Särskild undersökning		grav		äldre järnålder		nit, bryne		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en slutundersökning.
Vid undersökningen grävdes och dokumenterades två stensättningar, en härd, fem stolphål, och två stensträngar. En av stensättningarna var 8 m i diameter med ett mittblock som var 2 x 2 m. Stensträngarna inhägnade gravgruppen. Gravgruppen daterades till äldsta järnålder. Gravarna var i stort sett fyndlösa. Gravgruppen med sin hägnad och sina fyndlösa gravar ses som ett uttryck för brytningstiden mellan bronsålder och järnålder.

		1207		Alväng, Gräsnäs		220-7534-95		421-5096-1995		UV Stockholm		Roger Edenmo, Agneta Schierbeck		1995		951018-951103		Arkeologisk förundersökning		Brott/täkt, boplats		neolitikum		kvarts (slagen), keramik		(Gäller förundersökning, Raä dnr 421-3989-1996 (AIS 1210) och denna kompletterande förundersökning)
Under senhösten 1995 samt sommaren 1996 förundersöktes ett område med förhistoriska kvartsbrott med anledning av den planerade, nya E18/E20 genom Västmanland. Fornlämningen hade påträffats i samband med en arkeologisk utredning (Luthander och Grundberg ST 95/031), då slagen kvarts konstaterats invid kvartsådror samt vid friliggande moränkvartsblock på flera ställen inom utredningsområdet. Den förundersökning som utfördes 1995 visade att fornlämningen var betydligt mer omfattande än vi kunnat ana, vilket föranledde en kompletterande förundersökning nästföljande sommar. Agneta Schierbeck och Roger Edenmo var projektledare och ansvariga vid förundersökningarna. Förundersökningsområdet karaktäriseras av bergig skogsmark med insprängda kärrmarker och mossar. Bergen, där Arboga socken 70:1 påträffats, är mycket rika på naturligt förekommande kvarts, såväl i form av moränblock med stora andelar kvarts, som kvartsådror i berget.
Den förundersökta ytan, totalt 17 000 m2, ligger på en höjdplatå med berg i dagen som exponerar mot sydöst. Ytan omfattar även vissa våtmarkspartier. Totalt upptogs 12 maskinschakt av varierande storlek, till en sammanlagd yta av drygt 1000 m2. I sex av schakten påträffades  kvartsbrott, dvs ådror eller block vilka bearbetats för att utvinna kvarts. Totalt registrerade vi nio kvartsbrott, varav tre utgjordes av ådror i berg. En av dessa (A 688) var särskilt iögonfallande med rikliga mängder, såväl slagen som frostsprängd kvarts som låg kring ådern på, vilken också tydliga slagmärken syntes. De andra brotten utgjordes av kvartsrika moränblock vilka utnyttjats för att utvinna kvarts. Även kring dessa låg anhopningar av slagen och frostsprängd kvarts. I ett av schakten påträffades även ett kvartsitblock (A443) vilket förefaller vara bearbetat. Två schakt (636, 734) upptogs på en flack, sydvänd yta som skyddades av en bergrygg i norr. Här påträffades slagen kvarts av varierande kvalité samt krukskärvor, såväl dekorerade som odekorerade. Krukskärvorna var samtliga av ett fast gods med dekorer i form av kryss, vinklar, linjer och streck utfört med enkelt och tandat redskap samt intryckta gropar och prickar. En samling krukskärvor påträffades i en möjlig anläggning (F291). En samling skärvsten, som möjligen kan utgöra en anläggning noterades även i det NO hörnet av ruta R660.
I det schakt som upptogs i den lilla mossen inom undersökningsområdet fann vi, förutom ett fåtal bitar slagen kvarts, även en samling huggspån av trä. I våtmarkerna inom området upptogs provborrkärnor för att utvärdera möjligheterna till kvartärgeologiska studier i anslutning till fornlämningen. En serie fosfatprover togs också för att kunna bedöma möjliga fosfatvariationer inom ytorna, som ett tecken på olika utnyttjandeintensitet. Inom ramen för förundersökningen gjordes även en begränsad inventering av kvartsförekomster inom ca 100 meters radie från Arboga socken 70:1. Totalt påträffades 17 förekomster, varav två i block medan övriga 15 bestod av kvartsådror i berget. Fem av de 17 fyndigheterna, alla kvartsådror, uppfattades vara bearbetade.
Det är troligt att de påträffade lämningarna kan dateras till tidig gropkeramisk tid, främst med utgångspunkt från fynden av dekorerad keramik. Vid denna tid har sannolikt havet stått kring 30-35 m ö h och ytterligare boplatslämningar kan då förväntas på lämpliga platser närmre den dåtida stranden. En indikation om detta erhölls genom fyndet av slagen kvarts i två av provrutorna söder om undersökningsområdet.

		1208		Hamre		220-7530-95		421-52941995		UV Stockholm		Helmut Bergold, Odd Johansen		1995		951113-951120		Arkeologisk förundersökning		Bytomt/gårdstomt, fossil åker		nyare tid				Med anledning av vägbygge utfördes en förundersökning.
Fornlämningen utgjordes av agrara lämningar bestående av byggnadsrester, åkrar, hägnader, terrasseringar, vägar och brunnar.

		1209		Hamre		220-4595-97		421-4007-1997		UV Stockholm		Olof Pettersson		1997		971013-971029		Särskild undersökning		bebyggelselämning, kulturlager		Nyare tid		djurben (bränt, obränt), glas (fönster, hushåll), järnföremål (hästsko, knivblad, spik, söm), keramik (yngre rödgods), kritpipa (skaft, huvud) och tegel		Med anledning av motorvägsbygget mellan Arboga och Örebro genomfördes en särskild arkeologisk undersökning av en gårdstomt vid Hamre, strax norr om Arboga.
Undersökningsområdet utgjordes av övergiven och igenväxande åkermark i anslutning till ett skogbeväxt bergmassiv. I områdets södra del låg en större ansamling med röjningssten. Inom undersökningsytan fanns ett avsatt kulturlager, 0,1-0,3 meter tjockt, med rikligt innehåll av främst keramik (yngre rödgods BII:4) men också kritpipor och järnföremål. Fynden ger en tydlig datering till senare hälften av 1600-talet och början av 1700-talet. Kulturlagret täckte i princip hela undersökningsområdet som var på drygt 450 m2. Totalt handgrävdes 66 m2 eller knappt 15% av kulturlagret.
Den verksamhet som bedrivits på platsen bör utifrån kulturlagrets sammansättning kunna kopplas till en gård eller ett torp. I det historiska kartmaterialet finns ingen bebyggelse markerad på platsen. Ej heller konstaterades några bebyggelselämningar vid 1995 års förundersökning. Vid nu genomförd undersökning frilades i områdets östra del en linjärt anlagd stenkonstruktion med tillhörande lerpackning, cirka tolv meter lång och en meter bred. Ställvis förekom också en relativt jämn stenpackning. Hela konstruktionen hade karaktären av en utrasad stenmur eller stensyll. Kulturlagret täckte delvis stenarna och hade i anslutning till dessa också inslag av spik och fragmentariskt trävirke. Det senare antyder att det rörde sig om en bebyggelselämning. Stora delar av konstruktionen var också kraftigt skadad av ett angränsande vägdike.
I undersökningsuppdraget ingick också att kontrollera att de delar av kulturlagret som kvarligger utanför arbetsplanens område skyddas genom stängsling. Efter anmälan från NCC om utförd stängsling har platsen besiktigats och de vidtagna åtgärderna har konstaterats vara utförda i enlighet med länsstyrelsens direktiv.

		1210		Alväng, Gräsnäs, Älholmen		220-3153-96		421-3989-1996		UV Stockholm		Agneta Schierbeck, Roger Edenmo		1996		960722-960812		Arkeologisk förundersökning		Brott/täkt, boplats		neolitikum		kvarts, kvarsit, flinta, keramik, brända ben, kol		(Gäller förundersökning, Raä dnr 421-5096-1995 (AIS 1207) och denna kompletterande förundersökning)
Under senhösten 1995 samt sommaren 1996 förundersöktes ett område med förhistoriska kvartsbrott med anledning av den planerade, nya E18/E20 genom Västmanland. Fornlämningen hade påträffats i samband med en arkeologisk utredning (Luthander och Grundberg ST 95/031), då slagen kvarts konstaterats invid kvartsådror samt vid friliggande moränkvartsblock på flera ställen inom utredningsområdet. Den förundersökning som utfördes 1995 visade att fornlämningen var betydligt mer omfattande än vi kunnat ana, vilket föranledde en kompletterande förundersökning nästföljande sommar. Agneta Schierbeck och Roger Edenmo var projektledare och ansvariga vid förundersökningarna. Förundersökningsområdet karaktäriseras av bergig skogsmark med insprängda kärrmarker och mossar. Bergen, där Arboga socken 70:1 påträffats, är mycket rika på naturligt förekommande kvarts, såväl i form av moränblock med stora andelar kvarts, som kvartsådror i berget.
Den förundersökta ytan, totalt 17 000 m2, ligger på en höjdplatå med berg i dagen som exponerar mot sydöst. Ytan omfattar även vissa våtmarkspartier. Totalt upptogs 12 maskinschakt av varierande storlek, till en sammanlagd yta av drygt 1000 m2. I sex av schakten påträffades kvartsbrott, dvs ådror eller block vilka bearbetats för att utvinna kvarts. Totalt registrerade vi nio kvartsbrott, varav tre utgjordes av ådror i berg. En av dessa (A 688) var särskilt iögonfallande med rikliga mängder, såväl slagen som frostsprängd kvarts som låg kring ådern på, vilken också tydliga slagmärken syntes. De andra brotten utgjordes av kvartsrika moränblock vilka utnyttjats för att utvinna kvarts. Även kring dessa låg anhopningar av slagen och frostsprängd kvarts. I ett av schakten påträffades även ett kvartsitblock (A443) vilket förefaller vara bearbetat. Två schakt (636, 734) upptogs på en flack, sydvänd yta som skyddades av en bergrygg i norr. Här påträffades slagen kvarts av varierande kvalité samt krukskärvor, såväl dekorerade som odekorerade. Krukskärvorna var samtliga av ett fast gods med dekorer i form av kryss, vinklar, linjer och streck utfört med enkelt och tandat redskap samt intryckta gropar och prickar. En samling krukskärvor påträffades i en möjlig anläggning (F291). En samling skärvsten, som möjligen kan utgöra en anläggning noterades även i det NO hörnet av ruta R660.
I det schakt som upptogs i den lilla mossen inom undersökningsområdet fann vi, förutom ett fåtal bitar slagen kvarts, även en samling huggspån av trä. I våtmarkerna inom området upptogs provborrkärnor för att utvärdera möjligheterna till kvartärgeologiska studier i anslutning till fornlämningen. En serie fosfatprover togs också för att kunna bedöma möjliga fosfatvariationer inom ytorna, som ett tecken på olika utnyttjandeintensitet. Inom ramen för förundersökningen gjordes även en begränsad inventering av kvartsförekomster inom ca 100 meters radie från Arboga socken 70:1. Totalt påträffades 17 förekomster, varav två i block medan övriga 15 bestod av kvartsådror i berget. Fem av de 17 fyndigheterna, alla kvartsådror, uppfattades vara bearbetade.
Det är troligt att de påträffade lämningarna kan dateras till tidig gropkeramisk tid, främst med utgångspunkt från fynden av dekorerad keramik. Vid denna tid har sannolikt havet stått kring 30-35 m ö h och ytterligare boplatslämningar kan då förväntas på lämpliga platser närmre den dåtida stranden. En indikation om detta erhölls genom fyndet av slagen kvarts i två av provrutorna söder om undersökningsområdet.

		1211		Älholmen Gärdselbäcken		220-4117-98		421-2916-1998		UV Bergslagen		Jenny Holm, Henrik Runesson		1998		980516-980807		Särskild undersökning		Brott/täkt, boplats, fyndplats		mellanneolitikum		keramik, kvarts, flinta, brända ben		Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk undersökning av en gropkeramisk boplats med intilliggande kvartsbrott.
Boplatsen omfattade 300 m2. Huvuddelen av boplatsen har undersökts och endast en mindre del antas ligga kvar utanför vägområdet. Ett mindre antal anläggningar kunde dokumenteras; härdar, stolphål och gropar. Stenröjda ytor visar troligen var mindre hus kan ha varit placerade.
Kvartsbrott förekommer både i fast berg och i lösa block inom ett stort område. Ett urval av kvartsbrotten inom exploateringsytan har undersökts. Brotten i fast berg karaktäriseras av skålformade urgröpningar. Brotten i block har avslagsnegativ på en eller flera sidor. Vid båda typerna av brott fanns kvarlämnat avfall från bearbetningen. De lösa block som utnyttjats hade i flera fall grävts upp och avfallet samlats i gropen när arbetet var klart.
Datering: Mellanneolitikum (MN A) (14C 2 sigma, 3340-2910 fKr)

		1212		Valskog, Arboga		220-7209-98		421-239-1999		UV Bergslagen		Leif Karlenby		1999		991018-991021		Särskild utredning		Husgrund, terrassering		nyare tid		keramik (glaserat rödgods 1600-tal), bryne i sandsten, tegel		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en utredning.
Längs med befintlig järnväg gjordes en specialinventering i en 5-20 m bred korridor. Inga fornlämningar påträffades utom i anslutning till Arboga stad 40:1. Här drogs sökschakt för att fastställa om denna fornlämning fortsatte upp till järnvägen. Här påträffades rester efter ett par terrasseringar. Eventuellt kan detta vara en vägbank eller en husgrund.

		1213		Koberg		220-1257-00		423-1288-2000		UV Bergslagen		Helmut Bergold		2000		000724-000728		Särskild undersökning		husgrund (hospital, fattighus)		nyare tid		Keramik (yngre rödgods BII:4), ben, järnföremål		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en arkeologisk undersökning.
Vid undersökningen konstaterades en ca 9 x 5 m stor husgrund. Den hade delvis bevarade stensyllar samt invändig stenläggning. I anslutning till grunden fanns kulturlager.

		1214		Kvarteret Birka, Bjurhovda		220-8048-92		7838F/92		UV Uppsala		Anders Biwall, Åsa Svedberg		1992		921022-921026		Arkeologisk förundersökning		gravfält, bytomt/gårdstomt		medeltid? Odaterat		keramik, brända ben, järnfragment, kol		Med anledning av byggnation utfördes en förundersökning.
Exploateringsområdet ligger omedelbart SV om Bjurhovda bytomt och enligt det äldre kartmaterialet har det varit bebyggt sedan 1600-talet.
Vid undersökningen påträffades, i NÖ delen av undersökningsområdet, delar av ett kulturlager, troligen medeltida. Vidare påträffades fyra härdar i undersökningsområdets södra del. Fynden från dessa bestod av keramik, brända ben, järnfragment och kol.

		1215		Kvarteret Birka, Bjurhovda		220-6297-92		8800/92		UV Uppsala		Anders Biwall, Åsa Svedberg		1992		921102-921110		Särskild undersökning		Gravfält, bytomt/gårdstomt		romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid, vikingatid		keramik, brända ben (människa), järnnit, löpare, förgylld krona till ryggknappsspänne, likarmat spänne, glaspärlor		Med anledning av nybyggnation av servicehus utfördes en slutundersökning av kraftigt störda lämningar efter förhistoriska gravar.
Vid undersökningen påträffades femton anläggningar, två kraftigt förstörda stensättningar med brandlager, elva brandgropar, en bengrop samt en nedgrävning med obestämbar funktion.
I brandgroparna med en sot-kolinblandad fyllning påträffades i endast en av dessa brända ben efter en människa. De övriga var dock så pass lika till form, storlek och fyllning att även dessa bör betraktas som gravar. Fyndmaterialet i övrigt från dessa anläggningar var magert och bestående av enstaka keramikfragment. Dessa anläggningar har till stor del C14-daterats och visat sig ligga i intervallet romersk järnålder-vendeltid. Ingen av dessa anläggningar hade några bevarade spår efter en överbyggnad. Bengropen, till formen lik brandgroparna men utan sot/kol inblandning i fyllningen, innehöll brända ben efter en människa. Som gravgåvor fanns fragment av keramik, en järnnit samt en löpare. Anläggningen är odaterad men bör sannolikt förläggas inom samma tidsintervall som brandgroparna. De två fragmentariska stensättningarna var rester av vikingatida gravar med brandlager där hela överbyggnaden samt troligen delar av brandlagren försvunnit. Trots det ofullständiga skicket på dessa två gravar påträffades flera sällsynta och mycket betydelsefulla fynd. Den ena visade sig vara en kvinnograv med en datering till 800-talet med fynd av en förgylld krona till ett ryggknappsspänne, ett likarmat spänne, glaspärlor samt keramik. Denna uppsättning av gravgåvor kan direkt jämföras med fynd från en samtida båtgrav från Tuna i Badelunda. Ryggknappsspännena från dessa två gravar är av en udda typ och synes vara närmast identiska. Den andra graven var en mansgrav daterad till 900-talet i vilken en torshammarring, delar av ett svärd samt keramik påträffades. Både svärd och torshammarringar är extremt sällsynta i Västmanland och denna kombination är överhuvudtaget sparsamt förekommande i hela Mälardalen.
Gravarna som påträffades vid undersökningen av delar av kvarteret Birka fyller till stor del en kronologisk och rumslig lucka i det år 1968 undersökta och intilliggande Bjurhovdagravfältet och indikerar att detta gravfält sannolikt är betydligt större och mer komplext än man tidigare insett. Detta innebär också att det i området mellan 1968 års undersökningsområde och 1992 års dito och som ännu inte berörts av någon exploatering med stor sannolikhet finns fler oupptäckta gravar.

		1216		Sorby		220-3104-90		2386/93		UV Uppsala		Håkan Aspeborg		1993		930427-930528		Särskild undersökning		Boplats		yngre järnålder		brända ben, obrända ben, bränd lera, bronsfragment, brodd, järnring, keramik, slagg		Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk undersökning.
Undersökningsytan utgjordes dels av åkermark, dels ett mindre impediment. Ett 4862 m2 stort område maskinavbanades. I sydöstra delen av undersökningsområdet påträffades ett svart, sotigt lager med rikliga mängder skärvsten, 10 x 40 m stort. Inom skärvstensområdet grävdes bla två ca 1,80 m djupa anläggningar, tolkade som brunnar. Dessa innehöll rester av trä. I övrigt påträffades härdar, stolphål, nedgrävningar och mörkfärgningar spridda över ytan. Inga huskonstruktioner kunde urskiljas.

		1217		Översta		220-1707-93		MBM305		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Beng-Göran Waks		1993		930819-930827		Arkeologisk förundersökning		Torp		nyare tid				Med anledning av järnvägsbygge utfördes en förundersökning.
Undersökningen gällde en torpgrund med spisröse. Torpet har varit i bruk under 1800-tal eller tidigt 1900-tal. Några tecken på förhistoriska lämningar under eller i samband med grunden kunde inte påvisas.

		1218		Orresta, Kärsta		220-1707-93		MBM303		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Bengt-Göran Waks		1993		931030-931217		Särskild undersökning		skärvstenshög, boplats		bronsålder, järnålder		keramik, slagg, lerklining, bränt ben, obränt ben		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en arkeologisk undersökning.
Undersökningen utfördes i anslutning til skärvstenshögen Björksta 1:1. Boplatsrester påträffades. Ett hus kunde klart urskiljas såsom tillhörande yngre bronsålder, och en annan konstruktion har preliminärt tolkas som stacklada. Övriga fyra huskonstruktioner kan i inte bestämmas närmare. Efter avtorvning påträffades en kantkedja på skärvstenshögen och under den tunna skärvstenspackningen fanns inre konstruktioner i form av dubblerade stenkretsar.

		1219		Lundby		220-1707-93		MBM303		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Bengt-Göran Waks		1993		930924-930927		Särskild undersökning		skålgropar, boplats		stenålder, bronsålder, järnålder		brända ben, lerklining		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en arkeologisk undersökning.
Vid undersökningen påträffades rester av ett boplatslager. Detta innehöll ett skärvstensflak, härdar och gropar. Inga konstruktioner kunder urskiljas då boplatsen är förstörd av åkerbruk.

		1220		Orresta, Kärsta		220-1707-93		MBM303		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Bengt-Göran Waks		1993		930928-931027		Särskild undersökning		boplats, grav		vendeltid, odaterat				Med anledning av järnvägsbygge utfördes en arkeologisk undersökning.
Vid undersökningen påträffades en grav, en tom stensättning, två huskonstruktioner (varav ett daterat till vendeltid), övriga boplatskonstruktioner som gropar och härdar.

		1221		Översta		220-4235-94		421-3257-1994		UV Uppsala		Lars Wilson		1994		940603-940603		Arkeologisk förundersökning		Bytomt/gårdstomt						Med anledning av ledningsdragning utfördes en schaktningsövervakning.
Vid undersökningen påträffades boplatslämningar i form av två stolphål och två kokgropar.

		1222		Översta		220-7104-94		MBM321		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Helena Hulth		1994		940709-940716		Särskild utredning								Med anlednig av vägbygge utfördes en utredning.
Av blanketten framgår inget resultat, sannolikt påträffades inga nya fornlämningar.

		1223		Orresta, Kärsta		220-2741-94		MBM310		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Cecilia Ring		1994		940627-940711		Arkeologisk förundersökning		boplats, grav				bränd lera		Med anledning av vägbrobygge utfördes en förundersökning.
I sökschakten hade indikationer i form av kulturlager och stolphål påträffats. I direkt anslutning till förundersökningsområdet undersöktes 1993 två hus, preliminärt daterade till yngre järnålder.
Vid undersökningen påträffades kulturlager, vilka endast innehöll små fragment av kol och bränd lera. Kulturlagren överlagrade i något fall diken med recent material. Övriga boplatsindikationer bestod endast av en härd och ett stolphål.

		1224		Öresta		220-2736-94		MBM315		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Cecilia Ring		1994		940824-940916		Särskild undersökning		grav, stensträng		yngre bronsålder, romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid		brända ben, dubbelknapp i brons, fragment av rakkniv i brons		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en särskild undersökning.
Ett stensättningslikt röse undersöktes, vilket var uppbyggt av större kantiga stenar. Graven var 10 x 11 m stor. Graven innehöll brända ben, en dubbelknapp i brons samt fragment av rakkniv i brons. Utifrån graven löpte en stensträng.
Dateras till senare delen av bronsåldern övergången till järnåldern.

		1225		Eknö		220-5629-94		421-3857-1994		UV Uppsala		Leif Karlenby, Jenny Holm		1994		940711-940809		Särskild undersökning		boplats		folkvandringstid, vendeltid, vikingatid, tidigmedeltid		keramik, pilspets, skära, järnföremål, hank, granatsten, lerklining, bränd lera, ben		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en arkeologisk slutundersökning.
Undersökningen omfattade en boplatsyta med lämningar från yngre järnålder och tidig medeltid. Huvuddelen av anläggningarna utgjordes av stolphål, nämligen 168 stycken, och förhållandevis många odlingsrösen låg koncentrerade på ytan. Bland de mer utmärkande anläggningarna märktes en flerskiktad stenpackning av påtaglig terrasskaraktär, ett grophus, en ässja (smidesgrop) samt en förvaringsgrop.
Med hjälp av ett antal C14-analyser har boplatsområdet kunnat dateras till tiden omkring 600-1200 e Kr. Dateringens nedre gräns styrks även av det topografiska läget. Eftersom hela boplatsytan är relativt lågt belägen, mellan 8,0 - 10,5 m ö h, borde inte platsen ha varit lämpad för bosättning före folkvandringstid/vendeltid.
Sammanlagt nio huskonstruktioner kunde lokaliseras på undersökningsytan. Husen har delats in i fem olika bebyggelsefaser (mellan ca 600-1200 e Kr). Under de två första faserna (600-800-talen) fanns uppenbarligen ett gårdskomplex på undersökningsytan. Någon gång under fas 3 och 4 (900-1000-talen) skedde däremot en övergång till två gårdar, medan den sista perioden (1100-1200-talen) sannolikt innefattat endast en bebyggelseenhet.
Fynden påträffades huvudsakligen i de anläggningstäta delarna av undersökningsområdet. Fyndmaterialet utgörs till största delen av keramik, järnföremål, bränd lera och benfragment. De mer anmärkningsvärda metallfynden representeras av en trolig järnpilspets, en skära av järn, en järnkniv samt ett hankfaste av Cu-legering. Den mest framträdande keramiken utgörs av "äldre svartgods", och kan dateras till vikingatid. Bland keramikfynden finns dock av tillsynes något "äldre" karaktär, möjligen från folkvandringstid och/eller vendeltid. Ett fynd av granatsten bör också nämnas bland fynd av mer utmärkande slag.

		1226		Hälla, Lundby		220-6457-99		98:328-322		Västmanlands läns museum		Emelie Schmidt Wikborg		1999		990607-990618		Särskild undersökning		boplats		romersk järnålder, folkvandringstid, vendeltid		bränd lera, keramik, löpare		Med anledning av ny väg utfördes en särskild undersökning.
Vägområdet passerade ett tiotal meter söder om det kända gravfältet Västerås 480:1, bestående av sex runda stensättningar. Västmanlands läns museum gjorde därför våren 1999 en arkeologisk utredning med sökschaktning inom det tänkta vägområdet. Närmast gravfältet påträffades tydliga boplatslämningar. Vägområdet anpassades något efter dessa resultat och flyttades några meter söderut för att undvika det anläggningstätaste området. En särskild undersökning var trots detta nödvändig, som utfördes av Västmanlands läns museum.
Vid den särskilda undersökningen i juni 1999 avbanades en yta på 1030 m2. Ett komplett hus påträffades, del av ett andra hus samt ett område med stolphål som förmodligen ingår i ytterligare ett hus. Det kompletta, treskeppiga huset bestod förmodligen av två stolppar och en gavelstolpe och mätte troligen 12x 6 m. En anläggning som kan utgöra en väggrest antyder hur brett huset kan ha varit. Få anläggningar kunde knytas till andra boplatsaktiviteter, t. ex. påträffades endast en härd. Den intensivast utnyttjade boplatsytan ligger dock norr om undersökningsområdet. Huslämningarna har en förmodad datering till romersk järnålder -folkvandringstid. 14C-dateringarna är i skrivande stund inte analyserade.

		1227		Badelunda Tibble		220-8690-99		99:340-322		Västmanlands läns museum		Emelie Schmidt Wikborg		2000		000515-000515		Arkeologisk förundersökning		gravfält						Med anledning av kabelschaktning utfördes en antikvarisk kontroll.
I närheten finns bla gravfältet Västerås 447:1. Kabeln plöjdes ned i ett gammalt befintligt kabelschakt. Inga iakttagelser av arkeologiskt intresse gjordes dock och kabelplöjningen lämnande mycket små spår efter sig.

		1228		Talvsta		220-6810-98		8203/91		UV Uppsala		Bo Annuswer		1992		920618-920805		Särskild undersökning		Gravfält, stensträng, boplats, hålväg		romersk järnålder, folkvandringstid		harts, keramik, pärlor, glasmassa, bronsspiral, spiralpärla		(se även AIS 1229)
Med anledning av omdragning av väg utfördes en arkeologisk undersökning av en del av ett gravfält med boplatslämningar.
På undersökningsytan, som omfattade närmare 5000 m2, påträffades fyra stensättningar, en stensträng och två förhistoriska boplatslämningar. Dessutom fanns en hålväg i östra utkanten av utgrävningsytan.
Gravarna som undersöktes utgör södra delen av ett större gravfält. De tre större stensättningarna, två röseliknande och en med tydlig kantkedja, varierade i storlek mellan 6,5 och 11,5 m och i höjd mellan 0,5 och 0,7 m. Den mindre stensättningen hade en utbredning på ca 2,5 m och var ca 0,3 m hög.
En grav saknade identifierbar gravgömma, medan de övriga tre var brandgravar, två med enstaka brända ben, en med urnegrop. Bland fynden förekom harts, keramik, pärlor, glasmassa och en bronsspiral, spiralpärla av tillplattad tråd.
Gravarnas läge, form och gravskick samt föremålen ger en grov datering till romersk järnålder folkvandringstid.
Två ytor med boplatslämningar påträffades i samband med gravundersökningarna. Den ena, som omfattade ca 200 m2, påträffades i nordvästra delen av undersökningsområdet och bestod dels av ett kulturlager, som täckte hela boplatsytan, dels av 50 anläggningar av förhistorisk karaktär, som påträffades i botten och under nämnda kulturlagret. Anläggningarna, bestod av härdar, kokgropar, stolphål, pinnhål, nedgrävningar, mörkfärgningar. Den andra boplatsytan påträffades under en stensättning i sydvästra delen av gravfältet. Den bestod av ett kulturlager med tre underliggande härdar och strax öster därom ytterligare ett mindre kulturlager
Båda boplatsytorna utgjorde att döma av det topografiska läget upp mot moränhöjden utkantsområden av en eller två boplatser.
Strax utanför undersökningsområdets sydöstra del påträffades en hålväg. Den låg i en sydsluttning, som den passerade lite på snedden, antagligen för att underlätta passagen uppför densamma. I sydväst var hålvägen avskuren av slänten till den befintliga vägen mellan Västerås och Kolbäck. Här var den också som bredast och djupast. I nordöst övergick den i en knappt skönjbar väg som kunde urskiljas i ytterligare ca 30 m.

		1229		Vändle		220-6810-90		8230/91		UV Uppsala		Bo Annuswer		1992		920805-921015		särskild undersökning		Gravfält		yngre järnålder		brända ben, harts, remsölja, agraffknapp, kamfragment, keramik, järnföremål, guldpärla		(se även AIS 1228)
Med anledning av anläggande av ny dubbelspårig järnväg utfördes en arkeologisk undersökning.
Undersökningen omfattade den sydöstra delen av ett gravfält som ligger i en svag sydsluttning, i övergången till åkermark i söder.
Inom området undersöktes 14 stensättningar och tre flatmarksgravar, ett odlingsröse och ett stolphål. Av stensättningarna var sex närmast fyrsidiga, fem runda eller ovala och två mer diffusa. Inom området fanns också en treudd.
Stensättningarnas storlek varierade från 15 m i diameter med en höjd av l m till 3 m med en höjd av 0,15 m. Samtliga utom två var klart begränsade. Fyra stensättningar hade kantkedja varav två större i krönläge med kantkedjor av stora närmast blockliknade sten. En delvis skadad stensättning var begränsad av tätt lagda dubbla rader av mindre sten. Treudden bestod av enkla stenrader med en mindre central stenpackning med en eventuellt ursprungligen rest sten i centrum. Fyllningen i stensättningarna varierade. Stenmaterialets storlek varierade mellan fint, grovt och blandat. Antal lager varierade från ett till tre med eller utan fyllning. Den rektangulära stensättningen hade kortsidor begränsade av varsin stor sten.
Bland stensättningarna saknade åtta identifierbar gravgömma. De urskiljbara gravskicken i stensättningarna omfattade två brandlager, en urnegrav och en urnegrop.
De tre flatmarksgravarna innehöll ett benlager, en med enstaka brända ben och en urnegrav med hartstätat kärl.
Endast nio anläggningar var fyndförande och då tämligen magert. Av de åtta med brända ben saknade en andra föremål, en innehöll en remsölja av brons, en agraffknapp av delvis förgyllt silver, harts och kamfragment, tre hade inslag av keramik, två delar av hartstätning. En innehöll förutom ben ett järnföremål. Slutligen innehöll en delvis skadad stensättning, som saknade ben, bränd lera, keramik och en guldpärla.
Gravfältet kan preliminärt utifrån agraffknapp och guldpärla dateras till yngre järnålder.

		1230		Erikslunds industriområde		431-2313-04		421-5038-1995		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1995		950928-950928		Särskild utredning		gravfält						Med anledning av rondellbygge utfördes en utredning.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1231		Dingtuna Klockaregård		220-224-96		321-3826-2000		UV Uppsala		Åsa Svedberg		1996		960507-960531		Särskild utredning		grav, skålgropar						Med anledning av husbyggnation utfördes en utredning.
Utredningen omfattade kart- och arkivstudier, specialinventering i fält och sökschaktning.
Området är beläget ca 50 m väster om Dingtuna kyrka och tillhör enligt äldre kartor Dingtuna kyrkby och klockaregård. Efter studier av äldre kartor och specialinventering kunde huskroppen placeras i ett nytt läge så att mindre risk för fornlämning förelåg. Vid schaktningen kunde endast recenta lager och kraftigt störda och omrörda byggnadslager konstateras inom en tidigare avschaktad platå. En stensträng inmättes utanför exploateringsgränsen.

		1232		Folkesta, Österby, Dingtuna, Mälby, Husta		220-1405-99		99:168-322		Västmanlands läns museum		Emelie Schmidt Wikborg		1999		991130-991209		Arkeologisk förundersökning		gravfält, boplats		järnålder, yngre järnålder?, medeltid, nyare tid		keramik (förhistorisk, yngre rödgods), malsten, slagg, obränt ben, tegel, bränt ben, bränd lera, nit i kopparlegering och järn		Med anledning av nedgrävning av optokabel från Uppsala till Oslo genomfördes en förundersökning för delsträckan genom Dingtuna socken.
Undersökningarna genomfördes som förundersökningar på fem delområden, område 3-7 (område 3: Folkesta 3:1, område 4: Österby 1:2, område 5: Dingtuna-Mälby 2:1, område 6: Husta :3, område 7: Österby 1:2). Vid de olika områdena drogs ett schakt med skopbredd 1,4 m, i kabelsträckningens längdriktning. Om inga indikationer påträffades kunde ett hopp göras i schaktningen inom området. På område 3, 4 och 5 påträffades anläggningar av historisk eller förhistorisk karaktär.
I schaktet på område 3, Folkesta 3:1, blottades minst sex stycken brandgravar, med eller utan stenpackning. Ca 40 m väster om kabelsträckningen har en stensättning undersökts, Dingtuna 551:1. Den daterades till yngre järnålder, varför det är mycket möjligt att de i schaktet påträffade gravarna är från samma period. Gravarna undersöktes ej, utan kabelsträckningen ändrades i samråd mellan Länsstyrelsen, Länsmuseet och exploatören till att gå i en grusväg. Därefter lades schaktet med gravarna igen (Dingtuna 636:1).
Inom område 4, Österby l:2, påträffades diffusa boplatslämningar i form av två små stolphål och tunna stråk av ett kulturlager eller ett gammalt ploglager (Dingtuna 594:1).
Område 5, Dingtuna-Mälby 2:1, uppvisade också lämningar av boplatskaraktär, kraftiga stolphål och ett kulturlager (Dingtuna 632:1, 633:1). Lämningarna kan vara både förhistoriska och historiska och kanske knytas till den övergivna bytomten Mälby (Dingtuna 19:1) eller det förhistoriska gravfältet Dingtuna 6:1.

		1233		Blomsterängen		220-4451-98		98:181:322		Västmanlands läns museum		Stefan Elgh		1998		980714-980714		Särskild utredning		Boplats		mesolitikum		kvarts		Med anledning av vägbygge utfördes en utredning.
Utredningsområdet var beläget på äldre tomtmark mellan 75 och 80 möh. En registrerad eventuell stenåldersboplats, Enåker 122:1, är belägen ca 10 m sydväst om utredningsområdet. Vid undersökningen grävdes sju schakt med hjälp av maskin och åtta provgropar grävdes helt för hand. I ett av schakten påträffades vid handgrävning ett avslag av kvarts, men för övrigt påträffades inga indikationer. Indikationerna ansågs vara av sådan liten omfattning att en förundersökning av det begränsade området som berördes av byggnationen inte skulle kunna ge ytterligare information. De berörda området tolkades som den allra yttersta kanten av den tidigare registrerade boplatsen.

		1234		Granhammar		220-5215-95		421-3533-1995		UV Stockholm		Lillemor Schützler		1995		950718-950719		Arkeologisk förundersökning		boplats		nyare tid, odaterat, stenålder?, bronsålder?, järnålder?				Med anledning av vägomläggning utfördes en förundersökning.
Förundersökningen berörde fornlämningens nordöstra del, som var nästan helt sönderplöjd. Förutom recenta lämningar påträffades en del anläggningar, exempelvis mindre gropar, av förhistorisk karaktär. Några av dessa anläggningar kommer att dateras genom C-14 för att få en tidsbestämning.
Eftersom undersökningen av de förmodade förhistoriska anläggningarna kunde slutföras vid undersökningen, föreslås inga vidare arkeologiska åtgärder.

		1235		Alväng, Gräsnäs		220-7535-95		421-4980-1995		UV Stockholm		Roger Edenmo		1995		951016-951116		Arkeologisk förundersökning		boplats		mesolitikum		kvarts		Med anledning av ny sträckning av E18/E20 samt bergtäkt utfördes en förundersökning.
Boplatsen har utifrån höjd över havet och fyndtyper daterats till mesolitikum. Den södra delen av boplatsen avgränsades för att undantas från exploatering för bergtäkten. Boplatsens norra del berörs av vägsträckningen och utvärderades för ett eventuellt borttagande.
Boplatsen, vilken är belägen ca 72 m ö h, ligger på en svagt östsluttande avsats med ljusröd sand/mo, i den norra kanten mer grusig och stenig. Boplatsen består av ställvisa förekomster av kulturlager och anläggningar, samt av koncentrationer av slagen kvarts. Boplatsens södra del avgränsas dels genom fynd av kvarts och anläggningar, dels genom topografiska och geologiska förhållanden. I boplatsens norra del påträffades två separata områden med anläggningar och fynd (slagen kvarts), samt ett område med enbart slagen kvarts. I det västra anläggningsområdet fanns även rester efter ett kulturlager. Mellan dessa anläggnings- och fyndområden påträffades inga lämningar. Boplatsen har här en avgränsning mot väster vid en höjdrygg och mot öster vid en tydlig sluttningskant.
Anläggningarna utgörs av små härdar, icke undersökta mörkfärgningar och stensamlingar. Den slagna kvartsen dominerades av avslagsfragment, men också kärnor och hela avslag fanns. Plattformsteknik är dominerande. Flera kvartsbitar har kunnat sammanfogas.
Utifrån en antagen strandbundenhet bör boplatsen vara en av de äldsta i regionen och därigenom vara avsevärt intressant för förståelsen av Närkes tidigaste innevånare. Två 14C-prov är inlämnade för analys.

		1236		Urvalla		220-6948-95		KUP104		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Stefan Elgh		1995		951109-951128		Arkeologisk förundersökning		boplats, kolbotten		mesolitikum?		kvarts		Med anledning av bergtäkt utfördes en förundersökning.
Tillsammans med den del av boplatsen som påträffades i den kompletterande utredningen (AIS 1237) utgör boplatsen ett minst 13500 m2 stort boplatsområde. Spridning av slagen kvarts är relativt sett gles. Fynd av slagen kvarts kunde konstateras i mindre än 10% av provrutorna och den undersökta ytan är mindre än 0,5% av den totala. Spridningen av kvartsen antyder ett relativt sett extensivt utnyttjande av området. En kolbotten karterades inom undersökningsområdet.

		1237		Urvalla		220-8006-95		KUP105		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Stefan Elgh		1995		951107-951120		Arkeologisk utredning		boplats		mesolitikum?		kvarts, söm, tegel		Med anledning av bergtäkt utfördes en utredning.
Tillsammans med den del av boplatsen som påträffades under förundersökningen (AIS 1236) utgör boplatsen ett minst 13500 m2 stort boplatsområde. Spridning av slagen kvarts är relativt sett gles, förutom i den sydöstra delen av området. Boplatsens begränsning i sydöst är artificiell och utgörs av planområdets gräns. Den lägst liggande delen av planområdet ligger på ca  48 möh, vilket kan antyda att boplatsen kan dateras till skiftet mellan mesolitikum och neolitikum.

		1238		Alväng, Gräsnäs		220-7531-95		421-5453-1995		UV Stockholm		Roger Edenmo		1995		951113-951115		Arkeologisk förundersökning		boplats, bebyggelselämning, röjningsröseområde		nyare tid		järnfragment, keramik (rödgods)		Med anledning av ny sträckning av Väg E18/E20 mellan Alväng och Gräsnäs utfördes en förundersökning.
Götlunda 309:1 registrerades i samband med en arkeologisk utredning som gjordes av Arkeologiskonslult AB, inför projekteringen av Mälarbanan. Härvid påträffades ett flintavslag och fem kvartsavslag. I anslutning till Götlunda 309:1 ligger även ett röjningsröseområde med ett 30-tal röjningsrösen och 2 husgrunder, Götlunda 296:1.
Vid förundersökningen upptogs fyra schakt med maskin. Under plogdjup eller vegetationsskikt påträffades två diken samt 5-10 fläckar, av vilka några kan ha tillhört en hägnad. Fynden utgjordes av två bitar rödgods och ett järnfragment och påträffades i vegetationsskikt eller direkt under detta. Anläggningar och fynd kan sannolikt relateras till röjningsröseområdet och bebyggelselämningarna Götlunda 296:1. Platsens status som stenåldersboplats kunde inte verifieras genom den utförda förundersökningen.

		1239		Tunby		431-5434-02		020107		Västmanlands läns museum		Stefan Elgh		2003		april 2003		Särskild utredning								Med anledning av bebyggelse utfördes en utredning.
Vid utredningen drog 37 sökschakt. I några schakt påträffades enstaka skärsten, sot och kolstänk. I övrigt påträffades inget av arkeologiskt intresse.
Västmanlands läns museum anser att inga ytterligare arkeologiska åtgärder är befogade inom utredningsområdet.

		1240		Mårtens hage, Gideonsberg		431-12677-03		030226		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2003		031126-031126		Arkeologisk förundersökning		Ristning, hällristning, skålgropar, fornlämningsliknande lämning		nyare tid				Med anledning av gasledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid kontrollen påträffades sentida lager, förmodligen från Emaus gård som legat i närheten.

		1241		Tranbäret		431-9802-02		020108		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2003		030818-030820		Särskild undersökning		Boplats		äldre järnålder?		flinta		Med anledning av byggnation utfördes en särskild undersökning.
Vid undersökningen påträffades ett odlingslager, dels fyra anläggningar varav tre utgjordes av härdar, den fjärde var en grop från sen tid. Ytan har legat i utkanten av ett större boplatsområde som via tidigare dateringar har daterats till bronsålder-yngre järnålder.

		1242		Skerike, Tibble		431-1749-04		040043		Västmanlands läns museum		Lisa Skanser		2004		040426-040427		Särskild utredning		boplats, fynplats		förromersk järnålder		keramik, kvarts		Med anledning av nybyggnation utfördes en utredning.
Inledningsvis granskades historiskt kartmaterial från 1700-talet och tidigt 1900-tal avseende markslag och bebyggelse. Därpå grävdes sökschakt med grävmaskin. En förhistorisk anläggning i form av en härd påträffades. Den daterades till 350-90 f Kr (kalibrerat värde ett sigma) och kan därmed hänföras till förromersk järnålder.

		1243		Brottberga, Västerås		431-875-04, 431-14475-04, 431-1217-04		040022, 040023, 040033		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2004		040610-040610		Arkeologisk förundersökning		fyndplats, skålgropar, grav						Med anledning av ledningsdragning utfördes en antikvarisk kontroll.
Av anmälan framgår inget  undersökningsresultat.

		1244		Ulvsbo		431-2507-04		040061		Västmanlands läns museum		Lisa Skanser		2004		040503-040505		Arkeologisk förundersökning		boplats		mesolitikum		kvarts, kvarsit, flinta? bergart, obränd tand, keramik		Med anledning av bredbandskabel utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Fynd i form av bla avslag och splitter av kvarts samlades in från boplatserna.

		1245		Tortuna, Sörby		431-11047-01		010293		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2002		020322-020322		Särskild utredning		boplats		odaterat				Med anledning av ny idrottsplan utfördes en utredning etapp 1 och 2.
Närområdet är rikt på fornlämningar som tex skålgropar, gravar och skärvstenshög. Ca 100 m NÖ om utredningsområdet är Tortuna kyrkby belägen.
Vid undersökningen påträffades boplatslämningar i sju av schakten, i form av kraftiga kulturlager, härdar och skärvsten. Kulturlagren var till färgen gråbruna med inslag av kol, sot, bränd lera samt lerklining. Lagren var intill 0,2 m djupa. Härdarna var i storleken ca 0,4-0,5 m i diameter och innehöll mycket kol, sot och skärvsten. Boplatsen är inte avgränsad. Boplatslämningarna är spridda över hela utredningsytan. Den centrala delen av ytan tycks dock ligga på den höjdplatå/terrass som är belägen i norr.

		1246		Väst Åby		431-2598-03		030095		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2003		030514-030514		Särskild utredning		boplats						Med anledning av nybyggnation utfördes en utredning.
I utredningsområdets nordvästra del påträffades möjliga boplatslämningar i form av ett stolphål och två mörkfärgningar. I övrigt var hela området utan indikation på fornlämningar.

		1247		Kvarteret Domkyrkan		220-2346-98		98:123-322		Västmanlands läns museum		Thomas Eriksson		1998		980615-980616		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		medeltid, nyare tid				Med anledning av omdragning av VA-ledning utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Vid undersökningen påträffades kulturlager från 1200-talet (?) och brandhorisont med överliggande rester efter en träkonstruktion.

		1248		Alvesta		220-6481-98				Västmanlands läns museum		Thomas Eriksson		1999		990420-990420		Arkeologisk förundersökning		gravfält		senneolitikum		kvars		Med anledning av utbyggnad av sommarstuga utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll av redan gjorda skador.
Inga gravar var skadade. Två bitar kvarts påträffades, varav den ena var en retuscherad skrapa.

		1249		Kvarteret Kleopatra, övre Kungsgatan		220-7757-98		98:369-322		Västmanlands läns museum		Thomas Eriksson		1999		990127-990129		Arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid				Med anledning av VA-ledningar utfördes en förundersökning.
I schaktet som låg i korsningen Gamla Bryggerigatan och Övre Kungsgatan påträffades ställvis bevarade äldre lager. Lagren kan delas upp i tre olika typer. Först fyllnadslager med sten, kol, grus och trärester. Nästa typ är olika gatläggningar, de övre bestod av kullerstensläggningar, de undre risbäddar och träslanor. Inga dateringar av de undre lagren, de torde höra till efterreformatorisk tid.

		1250		Kvarteret Hagbard, Västerås		220-4768-99		99:232-322		Västmanlands läns museum		Thomas Eriksson		1999		990825-990825		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		nyare tid				Med anledning av nya belysningsstolpar utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
De påträffade lagren härrör från olika utfyllnader längs med Svartån, som gjorts under senare del av historisk tid. Fyndmaterialet pekar på efterreformatorisk tid och i en av groparna överväger fyndmaterial från 1800-talet. Endast en av groparna grävdes ned till steril nivå, således kan äldre lager och anläggningar ligga kvar på större djup.

		1251		Eriksberg, Kvarntorp		220-7595-99		99:318-322		Västmanlands läns museum		Ronnie Carlsson		2000		000511-000512		Arkeologisk förundersökning		Hammare/ smedja		nyare tid				Med anledning av schaktning för elkabel utfördes en förundersökning i form av antikvarisk kontroll.
Vid undersökningen påträffades sot- och kolhorisonter vilka tolkas som rester efter aktiviteter i anslutning till hammaren och smedjan.

		1252		Brottberga		220-5165-00		00:105-322		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2000		000825-000829		Särskild utredning		boplats		äldre järnålder				Med anledning av byggnation utfördes en särskild utredning.
Vid sökschaktningen påträffades boplatslämningar på flera platser inom tomten. Lämningarna bestod av kulturlager, härdar och stolphål. Vid inventeringen påträffades en stenmur, en väg, en hålväg och en röjd yta SV om utredningsområdet.

		1253		Kvarteret Ingrid		220-2700-00		00:184-322		Västmanlands läns museum		Ronnie Carlsson		2000		001006-001006		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		nyare tid		knopp, butelj, ring		Med anledning av nybyggnation utfördes en förundersökning.
Två schakt grävdes och en sektion dokumenterades i vardera schaktet.
I schakt 1 fanns ovanpå den sterila leran några små rester av ett magert kulturlager och en del byggnationsrester, trä och kalkbruk. Ovanpå detta fanns ett omrört lager med kulturjordsrester som påförts som utjämning. Resterande lager var tämligen recenta. I schakt 2 fanns i bottenleran en liten ränna som var fylld av ett magert kulturjordslager som också tunt täckte den ursprungliga markytan utanför rännan. Ovanpå detta fanns liksom i schakt 1 ett utjämningslager av omrörda massor med inslag av kulturjord och därefter recent fyllning. I kulturjorden i rännan återfanns en buteljskärva och en ring och i lagret ovanpå en glasknopp.
Kartstudier visar att området låg utanför den bebyggda delen av staden under slutet av 1600-talet och vidare in i 1800-talet. Inte heller fynden eller den allmänna karaktären på de dokumenterande lämningarna tyder på något annat än att området tagits i besittning för bosättning först någon gång under 1800-talets andra halva.

		1254		Engelsbergs bruk		220-9028-00		00:328-322		Västmanlands läns museum		Ronnie Carlsson		2000		001123-001127		Arkeologisk förundersökning		hyttområde		nyare tid				Med anledning av restaurering utfördes en förundersökning.
Tre gropar grävdes runt rostugnen, i syfte att kontrollera murarnas kondition och grundläggning, med anledning av att murarna börjat ge vika. Groparna grävdes för att planera framtida åtgärder för att förhindra murarnas förfall. Syftet med en arkeologiska undersökningen var att utröna behovet av antikvariska insatser i samband med murarnas kommande restaurering.
Rostugnen visade sig vara mycket grunt grundlagd och materialet under ugnen bestod av morän. I moränen hade nedgrävning gjorts för uppförandet av en slaggstensmur som bär upp träbyggnaden runt ugnen. Nedgrävningen var återfylld med mörkbrun, sotig och sandig jord med lite sten, slagg och kol.
Behovet av antikvariska insatser är svårt att avgöra utan att veta vilka åtgärder murrestaureringen kommer att innebära. Jordlagret kring rostugnen innehöll till synes inget intressant ur antikvarisk synvinkel, men de stratigrafiska förhållandena, som kan ge svar på den relativa dateringen, är inte till fullo utredda och kan därför behöva kompletteras.

		1255		Stadsparken		220-6277-00		00:257-322		Västmanlands läns museum		Ronnie Carlsson		2000		001018-001018		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		nyare tid		keramik (fajans, yngre rödgods), kritpipa, fönsterglas, benföremål		Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning.
Syftet var främst att dokumentera fornlämningen och att minimera ingreppet och skadan.
De tre schakten I-III grävdes, inte helt enligt planerna, dels i terrasserade rabatter, dels i en gräsplan. Sammanlagt nio olika lager kunde dokumenteras, inget av dem ett avsatt kulturlager utan snarare utfyllnadslager av olika slag. I schakten påträffades åtta fynd.
Fyndens datering tyder på 1600-tal och senare  men det är tvivelaktigt om fynden representerar områdets bosättningshistoria. Kartmaterialet från 1600-talet visar att området var bebyggt med stadsgårdar, men den föreliggande undersökningen har inte berört några rester av dessa.

		1256		Kvarteret Domkyrkan, Rudbeckianska skolan		220-7239-99		99:305-322		Västmanlands läns museum		Ronnie Carlsson		2000		maj och juni 2000		Arkeologisk förundersökning		Stadslager		högmedeltid		ben (människa)		Med anledning av ombyggnad av Rudbeckianska skolan utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Schakten grävdes i redan grävd mark. Ett parti mellan domkyrkan och annexet dokumenterades där stratigrafin utgjordes av ca en meter omrört lager, vilket utgjordes av lera med mylla, sand och enstaka stenar. I lagret påträffades dessutom skelettdelar från människa, dels löst i lagret, dels i en koncentration i botten. Schaktet ligger där domkyrkans kyrkogård tidigare låg. Skelettdelarna omhändertogs ej utan återdeponerades i botten av det nya schaktet.

		1257		Norrgärsbo		220-4770-00		00:221-322		Västmanlands läns museum		Ronnie Carlsson		2000		en dag på hösten 2000		Arkeologisk förundersökning		Bytomt/gårdstomt		nyare tid		keramik (fajans/flintgods)		Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning.
Schaktet, som var ca  276 m, skar över den sydligaste änden på bytomten och vidare norrut längs med och utanför den östra kanten. Större delen av schaktet grävdes alltså genom odlad åker och under 0,2 m åkerlera fanns gul silt. Längst i sydöst fanns dock på  bytomten ett omrört och upp till 0,4 m tjockt kulturlager med sannolikt ganska låg ålder. Endast ett föremålsfynd omhändertogs, två skärvor av ett fat av fajans eller flintgods, sannolikt inte äldre än 1800-talet.

		1258		Brottberga		220-283-00		00:105-322		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2000		000509-000525		Arkeologisk förundersökning		boplats		yngre bronsålder, äldre järnålder, folkvandringstid		keramik, lerklining, bränd lera, bränt ben		Med anledning av bostadsbebyggelse utfördes en förundersökning.
Resultatet blev att två nya boplatser påträffades samt att en tidigare delundersökt boplats, Västerås 639:?, kunde ges en vidare avgränsning än vad tidigare varit möjligt.
Två av boplatserna var belägna i åkermark och en var till största delen belägen inom ett moränbundet område. De två åkerboplatserna uppvisade olika karaktär. Den tidigare delundersökta Västerås 639:? utgjordes av ett kraftigt kulturlager i vilket anläggningar påträffades på olika nivåer. Utöver kulturlagret påträffades stolphål och härdar. Lämningarna utgjorde den södra kanten av boplatsen. Lämningarna vittnar om en intensivt nyttjad boplats, vilket var känt från den föregående undersökningen. Den andra boplatsen är troligen av en mycket extensiv karaktär. Här påträffade enstaka stolphål samt en härd. Anläggningarna kom tätt, vilket kan tyda på att platsen hyser lämningar av en byggnad.
Förundersökningen berörde ett moränbundet område. Sedan den tidigare utredningen var lämningar från historisk tid kända. Dessa bestod av röjda ytor, odlingssten och husgrunder, samt en förmodad väg. Vid förundersökningen påträffades även förhistoriska boplatslämningar  i form av stolphål, härdar och kulturlager på platsen. Förutom dessa lämningar påträffades spår av terrasseringsarbeten.

		1259		Västerås, S:t Gertruds kapellruin		220-3842-00		00:183-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2000		0006-0006		Särskild undersökning		kyrka/kapell		odaterat				Med anledning av kabelschaktning utfördes en särskild undersökning.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1260		Vasaparken		220-8590-00		00:294-322		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2001		april 2001		Arkeologisk förundersökning		stadslager		odaterat				Med anledning av schaktning för konserthus utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Av anmälan framgår inget undersökningsresultat, sannolikt inget av arkeologiskt intresse.

		1261		Sör Hårsbäck		220-710-00		00:215-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2000		000809-000810		Arkeologisk förundersökning		boplats		stenålder		keramik (stenålderstyp		Med anledning av kabeldragning utfördes en schaktningsövervakning.
Två schakt (A och B) drogs inom området. Schakt A låg i en svag sydöstlig sluttning. Det var 25 m långt, 0,60 m djupt och ca 1,0 m brett. Under det ca 0,2 m djupa ploglagret påträffades ett kulturlager vars tjocklek varierade mellan 0,2-0,35 m. Därunder vidtog sand. I schaktet fanns fyra pinnhål. En mynningsbit av ett lerkärl påträffades.
Schakt B låg på en avsats i en svag sydlig sluttning. Schaktet var ca 22 m långt, 0,3 m djupt och 0,6 m brett. I schaktet strax under torven påträffades rester av en härd. I härden påträffades ett bukfragment av ett kärl. Krukskärvan var av grovmagrad lera utan dekor.
Fornlämningsmiljön i området domineras av stenåldersboplatser. De nu påträffade fynden utgör en del av ett stort boplatskomplex som ligger på ömse sidor om länsgränsen mellan Västmanland och Uppland. Av fyndmaterialet att döma kan bosättningen dateras till stenålder.

		1262		Sör Hårsbäck		220-5175-00		00:269-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2000		001010-001010		Arkeologisk förundersökning		fyndplats				lerkliningsfragment		Med anledning av schaktning för elledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Inga fornlämningar påträffades.

		1263		Örsingbo, Äkersbo, Gullvalla, Skinnarbo mfl		220-6221-00		00:275-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2000		0009-0011		Särskild utredning		fyndplats, kalkugn						Med anledning av schaktning för huvudvattenledning utfördes en utredning etapp 1.
Inga fornlämningar identifierades efter sträckan.

		1264		Kvarteret Rimfrosten		220-7019-01		010205		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2001		010816-010820		Arkeologisk förundersökning		boplats		odaterat				Med anledning av gång- och cykelbana utfördes en schaktningsövervakning.
De undersökta anläggningarna utgjordes av fyra härdar och ett stolphål. Anläggningarna snittades och dokumenterades. Härdarna var mellan 0,8-1,3 m i diameter och intill 0,35 m djupa. I flera av härdarna fanns skärvig sten. Stolphålet var 0,7 m i diameter och ca 0,1 m djupt. Ingen av anläggningarna innehöll några fynd. Anläggningarnas karaktär och dess förhållande till den kända boplatsen Västerås 976:1 (daterad till förromersk järnålder och vendeltid) gör att dessa tolkas som att ha ingått i samma boplatsområde. Västerås 976:1 tycks alltså ha sträckt sig ytterligare 25-30 m österut än vad som tidigare var känt.

		1265		Hässlö		220-7124-01		220-7124-01		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2001		011025-011025		Särskild utredning								Med anledning av anläggande av övningsbana samt körslinga utfördes en utredning etapp 1.
Inom området påträffades ingen ovan mark synlig fornlämning. I väst och nordöst utpekades några områden där länsmuseet rekommenderar ytterligare arkeologiska insatser.

		1266		Örsingbo		220-4074-01		010175		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2001		010913-010913		Arkeologisk förundersökning		boplats						Med anledning av anslutning av vattenförsörjning till kommunens huvudvattenledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Inom den givna sträckan för vattenledningen berördes inte någon av boplatserna. Boplatsernas sydliga gräns är sannolikt belägen norr om ledningsschaktets sträckning.

		1267		Nordanby		220-2129-01				Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2001		010606-010606		Arkeologisk förundersökning		boplats		odaterat				Med anledning av optokabel utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid undersökningen påträffades ett stolphål och en härd i schaktets nordligaste del. Detta tolkade som en västlig del av boplatsen Västerås 987:1, som förundersöktes av UV Bergslagen under 2001.

		1268		Kvarteret Lothar 2		220-1686-01		00:347-322		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2001		010531-010605		Arkeologisk förundersökning		pest/kolerakyrkogård, stadslager		nyare tid		keramik (yngre rödgods), glas, slagg		Med anledning av bostadsbyggande utfördes en förundersökning. 
Av anmälan framgår inget undersökningsresultat.

		1269		Östra Hamnen		220-11735-01		010317		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2001		011219-011219		Arkeologisk förundersökning				nyare tid				Med anledning av bostadsbyggande utfördes en antikvarisk kontroll.
Det berörda området ligger utanför Västerås 232:1 (det medeltida Västerås), men då man genom studier av historiska kartor kunnat påvisa att det har funnits en pir samt sjöbodar på platsen under 1700-talet ansågs en antikvarisk kontroll nödvändig.
Fyra schakt grävdes med maskin ned till Mälarens vattenyta. Inga konstruktioner påträffades i något av schakten. Samtliga innehöll fyllnadsmassor bestående av sprängsten, småsten, tegelkross och grus. I schakt 3 påträffades på 1 m djup ett träflislager som kan utgöra rester en tidigare bebyggelsefas. Möjligheten finns att 1700-talets marknivå på grund av marksättningar idag befinner sig under dagens vattennivå.

		1270		Kvarteret Livia		220-1523-01		01:72-322		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2001		010509-010509		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av schaktning för fjärrkyla utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Vid undersökningen påträffades i sen tid påförda gruslager från byggnation.

		1271		Hässlö		220-7549-01		00:325-321		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2001		010702-010703		Arkeologisk förundersökning		grav						Med anledning av misstänkt olaga intrång i stensättningsliknande lämning utfördes en kompletterande förundersökning.
Bakgrunden var att Länsstyrelsen misstänkte olaga intrång i fornlämning när ett mobiltelefoniföretag avvikit geografiskt från den plats de av länsstyrelsen blivit anvisade för mastanläggning.
Under december 2001 utförde Västmanlands läns museum  en förundersökning där det påträffades en stensättningsliknade anläggning, vars östra  tredjedel var skadad (Ählström 2001). Syftet med en kompletterande förundersökningen var att fastställa om den skadade lämningen från förundersökningen var en fast fornlämning eller ej. Om lämningen visade sig vara en fornlämning skulle den kompletterande förundersökningen fastställa och dokumentera de eventuella skador som uppkommit på grund av mobiltelefonmastens anläggande.
Vid den kompletterande förundersökningen kunde dock ingen klar begränsning av den stensättningsliknande anläggningen urskiljas. Det fanns inte heller några konstruktionsdetaljer, brända ben eller brandlager som indikerade att anläggningen var en grav. Resultaten av den kompletterande förundersökningen visar därför att den stensättningsliknande lämningen inte var en fast fornlämning utan en ansamling av naturligt åsmaterial. Det kan inte beläggas att anläggandet av mobiltelefonmasten har skadat någon sedan tidigare okänd fast fornlämning inom fornlämningsområdet för Västerås 563:1, 2, 3 och Västerås 564:3.

		1272		Gillberga		220-8313-01		010259		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2001		011105-011107		Särskild utredning		boplats		odaterat		bränt ben		Med anledning av lertäkt utfördes en utredning etapp 1 och 2.
I den sydvästra delen av undersökningsområdet (ca 50 m öster om sydöstra hörnet av Gillberga 1:39) påträffades kulturlager med kol, sot, enstaka brända ben. Kulturlagret indikerar att en förhistorisk boplats har funnits på platsen, men avsaknaden av anläggningar tyder på att det är ett utkantsområde.

		1273		Horrsta		220-3852-01		01:135-322		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2001		010531-010531		Arkeologisk förundersökning		boplats						Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1274		Västerås, Hacksta		431-12167-02		020250		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2002		021204-021216		Särskild utredning		grav, boplats, bytomt/gårdstomt		odaterat		keramik		Med anledning av nybyggnation utfördes en särskild utredning etapp 2.
I området påträffades en tidigare ej känd fornlämning, en icke avgränsad boplatslämning (Västerås 1048:1), kulturlager med förhistorisk keramik. I de högre liggande partierna väster och nordväst  om Västerås 298:1 fanns stensamlingar och ålderdomliga åkerytor, i ett schakt påträffades kol och sot. I det högt liggande området norr om Västerås 339:1 finns stora stenar och detta är en del av Hacksta gamla tomts närmaste inägomark. Vidare arkeologiska åtgärder rekommenderas för dessa områden innan marken kan tas i anspråk.

		1275		Hässlö		431-11644-02		010246		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2002		021113-021203		Särskild utredning								Med anledning av nybyggnation utfördes en utredning etapp 2.
Inga fornlämningar påträffades inom ytan.

		1276		Morgongåva		431-11379-02		020232		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2002		021104-021104		Särskild utredning		järnbruk						Med anledning av nybyggnation utfördes en utredning etapp 1 och 2.
Inga sedan tidigare okända fornlämningar påträffades inom ytan.

		1277		Kvarteret Bjurhovda		431-6714-02		020164		Västmanlands läns museum		Christina Svensson		2002		020912, 020918		Arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt						Med anledning av optokabel utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1278		Kvarteret Kleopatra		431-5722-02		020141		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		021029-021029		Arkeologisk förundersökning		stadslager						Med anledning av bostadsbebyggelse utfördes en kompletterande undersökning.
Av anmälan framgår inget undersökningsresultat, sannolikt inget av arkeologiskt intresse.

		1279		Västerås slott, Kvarteret Olympia		431-4127-02		020091		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2002		020426-020426		Arkeologisk förundersökning		stadslager, slott		odaterat				Med anledning av ledningsdragning över borggården utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Vid undersökningen påträffades endast fyllnadsmassor och en eventuell äldre marknivå.

		1280		Rocklunda				020209		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		200		oktober-november 2002		Särskild utredning		grav, skålgropar, fornlämningsliknande bildning, skärvstenshög, gravfält		bronsålder, järnålder				Västmanlands Läns museums kulturmiljöavdelning utförde en särskild utredning, etapp l, inför planerat byggande av ett fotbollsstadium. Arbetet utfördes under oktober och november 2002.
Fornlämningarna i området har reviderats vid Riksantikvarieämbetets fornminnesinventering 1988. Vid den särskilda utredningen påträffades inga nya fornlämningar.

Det kunde konstateras att några av gravarna var svårt skadade. Västerås 24:1-4 bestående av tre stensättningar och en osäker skärvstenshög ligger i en hästhage. Marken är kraftigt sliten och gravarna saknar skyddande gräs/torv. Skadorna hade uppmärksammats vid revideringen 1988.
Två av skärvstenshögarna och tre av stensättningarna var registrerade som osäkra fornlämningar. Det visade sig också att en av de registrerade skärvstenshögarna, Västerås 27:1, var undersökt 1975 (Simonsson, VLM arkiv).
Det finns uppgifter om älvkvarnar på Västerås 22:1, 25:1 och 26:1. Dessa kunde inte återfinnas varken vid 1988 revidering eller den särskilda utredningen. Nya älvkvarnar däremot har registrerats av Västmanlands läns museum 2002 norr om Norrleden, Västerås 984:1, 985:1 och 986:1. För både Apalby och Rocklunda finns kartmaterial från 1600-talet. Genomgången av historiskt kartmaterial gjordes endast för Apalby eftersom kartorna för Rocklunda inte fanns tillgängliga på Lantmäteriet (muntlig uppgift Karin Nordström). Vid genomgången påträffades några intressanta saker om topografiska förhållanden i området. Vid mitten av 1800-talet finns ett antal odlingshinder —rösen " i Apalbys centrala åkermark. Dessa finns på kartorna från 1837, 1850, 1917 och 1960-talet. Antalet impediment är reducerat på 1960-talets karta, troligtvis på grund av uppodling med moderna jordbruksmetoder. Intressant är att på samma plats som några av ovan nämnda impediment finns idag registrerad fornlämning: Västerås 138:1-2 är stensättning och skärvstenshög. Det torde därför finnas möjlighet att några av de bortodlade impedimenten kan ha hyst fornlämning, idag ej synliga ovan mark (muntlig uppgift Karin Nordström).
Sydväst om Apalby tomt finns från 1850 och framåt "Ladugårdstomten", av vilken inga byggnader återstår synliga idag. Platsen för Ladugårdstomten är inom utredningsområdet och har tillhört Stora Apalby by.
Med hänsyn till Rocklunda gårds, Apalbys och gravfältets (Västerås 138:1) läge utgörs område A ett boplatsläge. På området finns en motorövningsbana. Banan är utförd med belagda gator i markhöjd och inga större schaktningar torde ha förekommit (VLM arkiv).
Vad beträffar område B, kan det finns kvar boplatslämningar i områdets västra del i anslutning till de registrerade fornlämningarna.

		1281		Fullerö		431-7093-02		020166		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		020805-020906		Arkeologisk förundersökning		Byggnad						Med anledning av schaktning för VA utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Av anmälan framgår inget undersökningsresultat, sannolikt påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1282		Stora Gatan, Kvarteret Lennart		220-1521-01		01:79-322		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		juni-augusti 2002		Arkeologisk förundersökning		stadslager						Med anledning av schaktning för vattenledningar utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
På två platser kunde lagerföljen i Stora Gatan dokumenteras genom sektionsritningar.

		1283		Kvarteret Proban		431-8023-02		020179		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		020705-020705		Arkeologisk förundersökning		stadslager						Med anledning av markundersökning med borr utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Borrkärnorna visade på ca 2 m tjocka kulturlager.

		1284		Norra Källgatan		431-9990-02		020216		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		021007-021107		Arkeologisk förundersökning		stadslager						Med anledning av optokabel utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Av anmälan framgår inget undersökningsresultat, sannolikt inget av arkeologiskt intresse.

		1285		Kvarteret Oden		431-7389-02		020173		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		021113-021113		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av schaktning för fundament utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Vid undersökningen påträffades kulturlager använt som fyllnadslager.

		1286		Vändle		431-8896-02		020198		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		020827-020904		Särskild utredning, arkeologisk förundersökning								Med anledning av utvidgning av bergtäkt utfördes en utredning etapp 2 och förundersökning.
Vid undersökningen påträffades stensättningsliknande naturformationer och grävda fördjupningar.

		1287		Vetterslund, Västerås		431-1209-02		020109		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2002		sommaren 2002		Särskild utredning								Med anledning av nybyggnation utfördes en utredning etapp 1.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1288		Kvarteret Gagne och Gabriel		431-4970-03		030088		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2003		030422-030623		Arkeologisk förundersökning		stadslager						Med anledning av schaktning för VA-ledningar och fjärrvärme utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid undersökningen påträffades endast recenta fyllnadsmassor samt anläggningslager för befintligt hus.

		1289		Kyrkbacken		431-3236-03		030090		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2003		030610-030611		Arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		keramik, porslin, fönsterglas, buteljglas		Med anledning av nya belysningsstolpar utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Åtta gropar grävdes, i storleken 05- x 0,7-1 m, med ett djup på mellan 0,65-0,9 m. I två av groparna påträffades husgrunder av troligtvis sentida datum (baserat på djup och förekomst av porslin, keramik, fönster- och buteljglas). I en grop fanns kulturlager, sannolikt också sentida (inga daterande fynd).

		1290		Brottberga		431-14642-02		020244		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2003		030423-030423		Arkeologisk förundersökning		boplats						Med anledning av ledningsdragning utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Stolphål, två mörkfärgningar samt ett område med årderspår påträffades.

		1291		Västerbykil, Färnebo, Björsbo		431-13363-02		020261		Västmanlands läns museum		Lisa Skanser		2003		030616-030616		Arkeologisk förundersökning								Med anledning av jordkabel utfördes en antikvarisk schaktkontroll.
Tre schakt drogs, sammantaget ca 400 löpmeter. I schakt ett påträffades en oregelbunden sotfläck innehållande slagg och enstaka stenar. Det sotiga skiktet var ca 3 x 1,20 m i ytan (men fortsatte in i den norra schaktväggen) och i genomsnitt tre centimeter tjockt. I samma schakt, väster om sotfläcken, påträffades två parallella, nedgrävda stenrader. Dessa tycktes löpa i nordsydlig riktning över en svag höjdplatå. Flertalet av stenarna utgjordes av sprängsten och de var tämligen löst liggande med hålrum emellan. I den ena av stenraderna fanns rester efter en stör.
De två parallella stenraderna kan utgöra resterna efter en stengrund till en mindre byggnad. Det får dock ses som ett antagande då schaktets bredd endast var 1,50 m. Av samma anledning försvåras tolkningen av den sotfläck med sentida slaggrester som påträffades öster om stenraderna. Inga indikationer på förhistoriska aktiviteter påträffades i schakten.

		1292		Gillberga		431-12879-03		030225		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2003		031120-031120		Särskild utredning		boplats, härd						Med anledning av lertäkt utfördes en särskild utredning.
I utredningsområdets nordvästra hörn påträffades boplatslämningar.

		1293		Kvarteret Olympia, Västerås slott		431-10866-03		030184		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2003		2003?		Arkeologisk förundersökning		slott						Med anledning av schaktning för hiss utfördes en antikvarisk kontroll.
Endast modern fyllning påverkades av schaktningen.

		1294		Kvarteret Livia		431-13434-02		020268		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2003		030519-030521		Arkeologisk förundersökning		stadslager						Med anledning av kabelplacering utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
En profil ritades trots att omfattande moderna ingrepp skett på platsen. Området har troligtvis haft kraftiga kulturlager.

		1295		Kvarteret Gerhard		431-13717-03		030236		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2003		december 2003		Arkeologisk förundersökning		stadslager						Med anledning av bostadsförbättring utfördes en antikvarisk kontroll.
Kulturlagren var omrörda efter grundgrävningen på 1960-talet.

		1296		Barkaröby		431-578-03		030012		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2003		maj 2003		Särskild utredning		stensträng						Med anledning av  nybyggnation utfördes en särskild utredning.
Vid undersökningen påträffades en stensträng, ca 130 m lång.

		1297		Barkaröby		431-7965-03		030012		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2003		augusti 2003		Särskild undersökning		Stensträng		odaterad				Med anledning av nybyggnation utfördes en särskild undersökning.
En ensamliggande stensträng, ca 130 m lång, enskiktad och enkelradig, undersöktes, utmed en moränsluttning i skogsmark. Inget kol påträffades i strängen, varför inga C-14 analyser kunde göras, stensträngen är odaterad men är belägen i ett området med brons- och järnålderslämningar varför det är troligt att strängen dateras inom denna tidsperiod. Funktionen på stensträngen kunde i närmare bestämmas.

		1298		Andra Sidan		431-8818-03		030178		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2003		030916-030917		Särskild utredning		bytomt/ gårdstomt						Med anledning av nybyggnation utfördes en särskild utredning.
Syftet var att konstatera om kulturlager fanns i området. Så var inte fallet.

		1299		Semla		431-1627-03		030156		Västmanlands läns museum		Kaisu Antilla		2003		030916-030917		Särskild utredning		hyttområde						Med anledning av nybyggnation utfördes en särskild utredning.
Syftet med undersökningen var att konstatera om fornlämningar i form av äldre kulturlager eller anläggningar fanns inom området. Inga äldre kulturlager påträffades dock.

		1300		Urvalla		220-878-97				UV Stockholm		Olof Pettersson		1997		970217-970219		Särskild utredning								Med anledning av vägbygge utfördes en utredning.
Den berörda mossen ligger ca 40 möh och området har under mesolitisk tid utgjort en vik i ett flikigt skärgårdslandskap. I närområdet till mossen har bland annat en stenåldersboplats påträffats i samband med den arkeologiska utredningen av den nya motorvägssträckningen.
Vid utredningen grävdes sökschakt i första hand i anslutning till de tidigare strandbundna partierna, dock utan att fornlämning påträffades. I mossens västra kant påträffades däremot två störar/grenar med huggmärken, varav den ena hade det i båda ändar. Störarna låg på ca 1 m djup. De var 1,5-2,2 m långa och hade en diameter på 0,05-0,07 m. Inom mossen påträffades också ett flertal grövre stockar på 2-3 m djup. Stockarna uppvisade inga spår av bearbetning utan tolkades som stormfällen.
På den södra delen av mossen har täktverksamhet bedrivits i modern tid.

		1301		Torpstång		220-2495-98		421-1986-1998		UV Stockholm		Helmut Bergold		1998		980424-980510		Särskild undersökning		område med skogsbrukslämningar		järnålder, nyare tid				Med anledning av vägbygge utfördes en särskild undersökning.
Vid undersökningen konstaterade ca 30 lämningar varav hälften var kolningsgropar och resten fördelades mellan gropar efter stubbrytning, täktgropar och en härd.

		1302		Förlunda		220-7186-93		6256/93		UV Uppsala		Karin Pettersson		1993		930927-930930		Arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		järnålder, medeltid, nyare tid		slagg, järnföremål, tegel, keramik (yngre rödgods, keramik), bryne, brända ben (människa), bronsring, bränd lera		Med anledning av förnyelse av transformatorstation utfördes en förundersökning.
Bytomten ligger på ett lövträdsbevuxet impediment i åkermark. Området är påverkat av sentida byggnation och markarbeten. De inventerade (nyinventering 1988) bebyggelselämningarna beskrivs som en husgrund med spisröse och en källargrund. Förhistoriska lämningar förekommer i närheten av bytomten.
Ett område, 150 m2, i direkt samband med den äldre stationen banades av. Förundersökningsytan var delvis störd av diverse kabeldragningar och andra markarbeten.
I schaktets norra del påträffades en smedja. Anläggningen togs inte fram i sin helhet. Det förekom en mängd smideslagg i anläggningen, diverse järnföremål och tegelflis. En rektangulär förhöjning i stenpackningen kan tolkas som själva härdplatsen. Ett eventuellt spisröse låg i schaktets sydöstra begränsning. Anläggningens ytterkant berördes av schaktningen. Det fanns rikligt med sot och skärvig sten i samband med anläggningen. En skärva yngre rödgods påträffades. Preliminärt kan dessa anläggningar dateras till medeltid - nyare tid.
Ett diffust kulturlager tog sin början strax söder om smedjan. Kulturlagret bestod huvudsakligen av gråbrun lera med inblandning av mylla och var upp till ett par decimeter tjockt. I lagret fanns inslag av tegel, bränd lera och kolstänk. Någon stratigrafi gick inte att urskilja vid förundersökningen.
Under kulturlagret och strax söder om smedjan påträffades tre förhistoriska anläggningar. De utgjordes av en grav, en härd samt en nedgrävning. Graven låg invid ett markfast block. I graven påträffades en del av ett bryne, en keramikskärva och brända människoben.  I härden fanns både brända och obrända djurben. Direkt söder om kantkedjan påträffades en enkel bronsring. Nedgrävningen var rektangulär och fyllningen utgjordes av myllinblandad lera med inslag av små bitar av bränd lera och kolflis. Preliminärt kan de förhistoriska anläggningarna dateras till äldre järnålder. 14C prov är inskickade för analys.
Vid upptäckten av smedjan gjordes en omdisponering av exploateringsområdet på så sätt att det försköts 13 m söderut. Detta innebar att vi inte gjorde någon slutundersökning av smedjan; den och det ev spisröset täcktes istället över igen.

		1303		Hässelby, Bogärde		220-8724-93		7174/93		UV Uppsala		Sverker Söderberg		1993		931019-931130		Särkskild utredning		bytomt/ gårdstomt, boplats		yngre stenålder, vikingatid, senmedeltid, nyare tid, odaterat				Med anledning av vägbreddning utfördes en utredning.
Inom sträckningen fanns en tidigare känd fornlämning, Harbo 196:1. Härtill kommer tre boplatsindikationer. En ligger i anslutning till Hässelby, påvisad genom topografi och fornlämningsmiljö. Två finns inom Bogärde, där det ena indikeras av topografin och markuppgifter i kartmaterialet, den andra av topografi och lösfynd av flinta (Harbo 94:1). Dateringen för den sistnämnda indikationen kan vara yngre stenålder, då ytterligare lösfynd av flintföremål finns i området, för de övriga troligen yngre järnålder. Hässelby är omnämnt i skrift första gången år 1312.

		1304		Tränhammar		220-6157-90		1716/93		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Stefan Elgh		1993		930426-930429, 930926-930927		Arkeologisk förundersökning		fossil åker				enkel skafthålsyxa		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en förundersökning.
Vid undersökningen påträffades ett utkantsområde av boplats med fossila åkrar. Några kontexter kunde ej beläggas. Lösfynd av fragment av enkel skafthålsyxa.

		1305		Hubbo, Jädra		220-6157-90		1746/93, 4618/93		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Per Lekberg		1993				Arkeologisk förundersökning, Särskild undersökning		boplats						Med anledning av järnvägsbygge utfördes en förundersökning och slutundersökning.
Inom undersökningsområdet påträffades endast tio anläggningar som, bla på grund av den totala avsaknaden av fynd, inte kunnat dateras. Inte heller kunde de tolkas i strukturella termer, utan får betraktas som utkantsföreteelser till en boplats, belägen förslagsvis norr om den undersökta ytan.

		1306		Kvarteret Norna, Västgötegatan		431-12757-03		020163		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2004		040421-040429		Arkeologisk förundersökning		Stadslager						Med anledning av ledningsdragning utfördes en schaktningsövervakning.
Då större delen av schaktningen skulle göras i redan störd mark hade det inledningsvis beslutats att övervakning under grävningens gång bara skulle göras när man grävde intill de befintliga huskropparna samt vid korsandet av Västgötegatan. På grund av en informationsmiss grävdes dock schaktet inne på gården i kvarteret Norna samt en del av schaktet i Västgötegatan utan övervakning. I samråd med Länsstyrelsen, när de grävda schakten hade besiktigats, beslöts det att även den resterande sträckan endast skulle kontrolleras genom efterbesiktning.
Sammanlagt grävdes 70 löpmeter schakt. Djupet varierade från 1,2-2,1 m. I samtliga schakt fanns endast recenta fyllmassor bestående av sand och grus (ca 0,3-0,4 m) samt under dessa sand med inslag av sten och tegelbrockor. På ca 1,2 m djup låg den sterila leran. De ytor som berörde äldre tomtmark schaktades sannolikt ut när de nu stående byggnaderna uppfördes. Även under Västgötegatan har sentida schaktningsarbeten i samband med rörnedläggningar förstört alla spår av äldre tiders verksamhet.

		1307		Rustberga		431-991-04		040050		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2004		040512-040512		Arkeologisk förundersökning		grav, skålgropar						Med anledning av elkabel utfördes en antikvarisk kontroll.
I den planerade kabelns sträckning påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1308		Smalbäcken		431-3858-04		040063		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2004		0407006-040706		Särskild utredning								Med anledning av husbyggnation utfördes en utredning.
Av anmälan framgår inget undersökningsresultat, sannolikt påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1309		Botaniska trädgården		431-13344-03		040021		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2004		040323-040517		Arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid, senmedeltid?				Med anledning av fjärrvärme utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Fyra schakt grävdes inom det området som varit trädgårds sedan 1600-talet. I schakt 1 rakt öster om domkyrkans kor påträffades äldre vägbeläggningar, möjligen från den yttre trädgårdsgången i 1700- och 1800-talens botaniska trädgård. I en begränsad del av schaktet kunde ett kulturlager dokumenteras. Lagret bestod av gråsvart lerig silt med gödselinslag och träbitar. Inga fynd påträffades, men lagret kan utifrån schaktdjupet och dess beståndsdelar möjligen vara senmedeltida.
De övriga schakten grävdes längre norrut på området. I schakt 2 fanns endast påförda fyllmassor. I schakt 3 påträffades en stenfylld nedgrävning, som man vid en jämförelse med kartan från 1854 kan se sammanfaller med den östra kanten av en utvidgning åt norr som då fanns i trädgården. Dess exakta funktion är svår att avgöra, den kan vara en dränering eller avgränsning. I schakt 4 påträffades en nedgrävning i den sterila leran, vars funktion ej kunde fastställas.

		1310		Barkbocken		431-525-04		040025		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2004		040722-040722		Särskild utredning		skålgropar						Med anledning av byggnation utfördes en särskild utredning.
Av anmälan framgår inget undersökningsresultat, sannolikt inget av arkeologiskt intresse.

		1311		Johannisbergs flygplats		431-3364-04		040059		Västmanlands läns museum		Jan Ählström?		2004		040512-040513		Särskild utredning		fossil åker						Med anledning av bebyggelse utfördes en särskild utredning.
Sammanlagt grävdes 71 schakt. Schakten var 4-35 m långa och 1,5 m breda och 0,25-0,7 m djupa. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		1312		Kyrkbacksgatan		431-8795-04		040160		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2004		040907-040910		Arkeologisk förundersökning		stadslager						Med anledning av byte av ventil samt vattenläcka utfördes en antikvarisk kontroll.
Inga fornlämningar påträffades, två schakt grävdes i äldre ledningsschakt. Schakt 1 var 1,7 x 3,5 m stort och grävdes till 2 m djup. Schakt 2 var 2,5 x 2,5 m stort och grävdes till 2 m djup. Endast påfört grus i schakten.

		1313		Gotö, Barkarö		431-5307-03		040097		Västmanlands läns museum		Anna Egebäck		2004		040811-040825		Särskild utredning		Naturföremål/-bildning med tradition		nyare tid		järnföremål (hästskor), keramik (glaserat rödgods)		Med anledning av bebyggelse utfördes en utredning.
Trots inventering  och sökschakt i åkermarken påträffades inga förhistoriska lämningar. I åkermarken kom under matjorden ett kulturpåverkat lager som innehöll recenta fynd som glaserat rödgods, tegel och järn, men inga anläggningar påträffades.

		1314		Ängsö slott		220-4572-01		01:136-322		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2001		010518-010518		Arkeologisk förundersökning		slott/ herresäte						Med anledning av tillbyggnad av trappa utfördes en schaktningsövervakning.
Inga fynd påträffades.

		1315		Ängsö slott		431-8620-02		020194		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		020812-020813		Arkeologisk förundersökning		slott/ herresäte						Med anledning av schaktning pga dräneringsproblem utfördes en schaktningsövervakning.
Inga fynd påträffades.

		1316		Väderholmen		431-2718-04		040057		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2004		040420-040420		Arkeologisk förundersökning		fyndplats						Med anledning av schaktning för transformatorstation utfördes en antikvarisk kontroll.
Den antikvariska kontrollen motiverades av närheten till fyndplatsen för ett flintavslag (Östervåla 100:1), vilken ligger ca 60 m nordöst om undersökningsområdet. Undersökningsområdet är beläget i moränmark, på södra kanten av en mot väster utskjutande höjdrygg. Området ligger omkring 40 möh. Förutom det ovan nämnda fyndet av flinta är det ont om registrerade fornlämningar i det direkta närområdet. Omkring 400 m sydväst om undersökningsområdet finns ett röse och en stensättning.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid den antikvariska kontrollen. Vid schaktningen visade sig den berörda ytan vara skadad av tidigare gjorda markingrepp.

		1317		Fågelbacken, Hubbo, Jädra		220-6157-90		1716/93, 4618/93		Arkeologikonsult AB		Per Lekberg		1993		930426-931216		Arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		boplats		tidigneolitikum, mellanneolitikum, äldre järnålder		keramik, flinta, kvarts, skiffer och bergart, lerklining, tunnackig bergartsyxa, håleggad bergartsmejsel, fragment av tunnackiga bergartsyxor,  håleggad mejsel, lansspets, människoben, däggdjursben, fågelben, fiskben, hasselnötsskal		Med anledning av utbyggnaden av den nya snabbtågsjärnvägen Mälarbanan utfördes en för- och slutundersökning.
Landskapet kring Fågelbacken domineras av Badelundaåsen, på vars barrskogsbeväxta krön och V sluttning boplatsen var belägen (ca 43-45 m ö h). Boplatsen har även tidigare varit föremål för arkeologiskt intresse, bl a har Eskil Olsson, Axel Bagge och Stig Welinder genomfört provundersökningar i området. Boplatsen genomkorsades av två recenta men ur bruk tagna vägbankar och var i östligaste delen helt ödelagd av ett grustag, som skurit sönder åsens östsluttning. Den sydligaste delen av den registrerade boplatsen (som är belägen utanför exploateringsområdet) har kraftigt beskurits av ett vägbygge för ca 30 år sedan, som försiggick utan någon som helst antikvarisk kontroll. I närområdet finns talrika registrerade fornlämningar och fyndplatser, bl a hålvägssystem, gravfält, ensamliggande stensättningar och högar, boplatser, depåfynd samt en runsten. Kronologiskt finns tidigneolitikum, mellanneolitikum, yngre bronsålder, äldre järnålder och yngre järnålder representerade i fornlämningsregistret över området. NO om området ligger Jädra by, med ett medeltida förflutet. 
Inom den undersökta ytan, som omfattade ca 7.200 kvm, påträffades drygt 400 anläggningar, de flesta avfallsgropar, härdar och stolphål, samt ett fyndmaterial som huvudsakligen knyter boplatsen till sen tidigneolitikum-tidig mellanneolitikum. I de centrala delarna av boplatsen kunde tre hyddliknande konstruktioner urskiljas och ytterligare fem anas, dels genom anläggningarnas placering, men också genom lerkliningens spridning och keramikens fragmenteringsgrad. Hyddkonstruktionerna var D-formade och 5-6 x 4-5 m stora och bestod främst av stolphål och bågformade avfallslager, ställvis av gropkaraktär. Benmaterialet dominerades av brända/svedda människoben, vilka påträffades främst i avfallsgropar på boplatsen tillsammans med neolitisk keramik. Den totala avsaknaden av fynd av järnålderskaraktär och det faktum att benen inte företedde tecken på medveten krossning möjliggör att benen ska tolkas i ett neolitiskt sammanhang, kanske som gravar eller uttryck för andra rituella aktiviteter. I anslutning till två av de hyddliknande konstruktionerna påträffades stenpackningar med vardera tre grova, kraftigt stenskodda pål- eller stolphål. Även i dessa stenpackningar påträffades brända/svedda människoben tillsammans med stora skärvor neolitisk keramik, flinta och fragment av slipade bergartsyxor. I södra delen av det centrala området påträffades en konstruktion bestående av en vinkellagd, hörnliknande stenpackning med stolphål längs långväggen och i kortväggen. Innanför väggarna fanns ett kulturlager med fynd av bl a stora skärvor neolitisk keramik, avslag i flinta, lerklining, en tunnackig slipad bergartsyxa och en håleggad mejsel i bergart. Konstruktionen har tolkats som en rituell byggnad, men har inte undersökts i sin helhet då den skärs av gränsen för exploateringsområdet. En hålväg som löpte i NV-SÖ riktning genom området skar genom den sistnämnda konstruktionen. Hålvägen undersöktes utan att några daterande fynd kunde tillvaratas, men den bör sannolikt sättas i samband med järnåldersgravfältet söder om undersökningsområdet. V delen av den undersökta ytan gränsade till en mosse vid åsens fot och karakteriseras främst av sitt fyndmaterial, som nästan uteslutande bestod av slagen kvarts av god kvalitet och helt saknade keramiska inslag. I övrigt påträffades ett antal mindre härdar och en lansspets av järn. Lansspetsen har preliminärt daterats till förromersk järnålder. På det absoluta åskrönet avtäcktes en stensättning, ca 2,5 x 1,5 m stor, med kantkedja av kantställda stenflisor och gravgömma i form av hårt brända ben i en liten stenkista i den centrala delen. Inga daterande fynd. Stensättningen har på typologisk grund preliminärdaterats till äldre järnålder och den bör tolkas som sammanhörande med gravfältet strax S om den undersökta ytan. Mossen vid V åsfoten undersöktes för att fastställa ev utkastlager från boplatsen, men utan resultat. Paleobotanisk provtagning i syfte att erhålla ett daterat pollendiagram över området genomfördes av doktorander från Kvartärgeologiska institutionen vid Uppsala universitet.

		1318		Fågelbacken, Hubbo, Jädra		220-6157-90		1716/93, 4618/93		Arkeologikonsult AB		Per Lekberg		1993		930419-931202		Arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		boplats		mellanneolitikum, järnålder, nyare tid		keramik (stridsyxe-, grop- och vikingatida), kvartsavslag, flintavslag, vävtyngder, smidestång, kniv, mynt		Med anledning av utbyggnaden av den nya snabbtågsjärnvägen Mälarbanan utfördes en för- och slutundersökning.

Landskapet kring Fågelbacken domineras av Badelundaåsen. Det undersökta området var beläget på 40 m ö h i åkermark på en sandig platå strax Ö om åsen. I närområdet finns talrika fördämningar och fyndplatser, bl a hålvägssystem, gravfält, ensamliggande stensättningar och högar, boplatser, depåfynd samt en runsten. Kronologiskt finns tidigneolitikum, mellanneolitikum, yngre bronsålder, äldre järnålder och yngre järnålder representerade. NO om området ligger Jädra by, med ett medeltida förflutet.
Inom den undersökta ytan, som omfattade ca 8.300 kvm, påträffades knappt 1000 anläggningar, de flesta stolphål och härdar och pinnhålen oräknade. Inga sammanhängande kulturlager fanns på ytan, men här och var hade plogen sparat mindre rester av ett sådant. I västra och centrala delarna av den undersökta ytan påträffades resterna efter sammanlagt nio hus, fördelade på tre komplex. I den västra delen fanns fyra hus, varav en "stacklada" (en kvadratisk stolpkonstruktion) och tre 30-40 m långa långhus av yngre järnålderskaraktär. Två av långhusen låg orienterade N-S, medan det västligaste hade en Ö-V orientering. I centrala delen av ytan påträffades ett svårtolkat komplex av fyra långhus, 12-35 m långa och orienterade i Ö-V riktning, som i varierande omfattning alla genomlagrade varandra. Kronologiskt bör dessa hus på typologisk grund kunna hänföras till perioden romersk järnålder-vikingatid. Söder om detta komplex påträffades, intill en stor härdkoncentration, ett ca 13 m långt och 4 m brett mesulabyggt långhus, orienterat i N-S riktning, som att döma av konstruktionens utseende och fyndmaterialet bör ges en mellanneolitisk datering och hänföras till stridsyxekultur. I det sydvästligaste hörnet av ytan påträffades ett lager innehållande gropkeramik. Lagret överlagrade anläggningar som bedömdes som tillhörande järnåldersfasen på boplatsen, varför det sannolikt plöjts/eroderat ned från det högre belägna området till väster om det.
Den mellanneolitiska bebyggelsen på platsen har endast i ringa grad berörts av undersökningen. Med största sannolikhet har den sin största omfattning söder om exploateringsområdet, i den där registrerade stenåldersboplatsen. När det gäller järnåldersbebyggelsen ger undersökningsresultaten vid handen att den första gården i området, haft sin varelse under romersk järnålder. Det är troligt att gravfältet strax SV om undersökningsområdet ska kopplas till denna bebyggelsefas. Eventuellt representerar de undersökta järnåldershusen en platskontinuitet in i vikingatid, åtminstone bör minst två av husen i områdets V del vara av denna datering. Den vikingatida bebyggelsen kan i så fall kopplas till runstenen strax SV om den undersökta ytan.
Av lämningar från historisk tid påträffades ett mindre antal avfallsgropar, som kan sättas i samband med den torpbebyggelse som fanns på platsen under såväl 1700- som 1800-tal. I en härd påträffades ett mynt från 1790. Dessutom identifierades resterna efter den väg som på 1800-talets mitt löpt genom området.

		1319		Fågelbacken, Hubbo, Jädra		220-4962-94		MBM410		Arkeologikonsult AB		Per Lekberg		1994		940519-940727		Arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		boplats		senneolitikum		senneolitisk keramik, bränd lerklining, kvartsavslag, avslag i kristianstadflinta och övrig sydskandinavisk flinta, fragment av slipsten i bergart, borrtapp från skafthålsyxa i bergart, bifacial pilspets i dalaporfyrtuff, avslag i dalaporfyrtuff		Med anledning av utbyggnaden av den nya snabbtågsjärnvägen utfördes en för- och slutundersökning.

Landskapet kring Fågelbacken domineras av Badelundaåsen. Det undersökta området var beläget på ca 44 m ö h i skogsmark på en sandig platå V om åsen. Under säsongen undersöktes även en boplats av samma datering belägen ett hundratal m Ö om den här behandlade lokalen, vid västra kanten av en mosse. Vid N kanten av denna mosse undersöktes ytterligare en boplats, som genom fynd getts en sent mellanneolitisk/tidigt senneolitisk datering. Ö om mossen, på själva åsen, undersöktes säsongen 1993 en boplats från tidigt tidigneolitikum (Hubbo 73:1) och ett hundratal m Ö därom ett boplatskomplex med bl a flera långhus från äldre järnålder samt ett mesulabyggt hus från mellanneolitikum (stridsyxekultur). I övrigt finns i närområdet talrika registrerade fornlämningar och fyndplatser, bl a hålvägssystem, gravfält, ensamliggande stensättningar och högar, boplatser, depåfynd samt en runsten. Kronologiskt finns tidigneolitikum, mellanneolitikum, yngre bronsålder, äldre järnålder och yngre järnålder representerade bland de registrerade fornlämningarna. Den nedan redovisade lokalen var inte känd före starten av Mälarbanans arkeologiprojekt.
Inom den undersökta ytan, som omfattade ca 550 kvm, påträffades enstaka stolphålsliknande färgningar samt en gles skärvstenspackning. Fyndmaterialet från den provgropsgrävning som föregick avbaningen antyder en datering av lokalen till senneolitisk tid.
Den senneolitiska bebyggelsen på platsen har endast i ringa grad berörts av undersökningen. Med största sannolikhet har den sin största omfattning N om exploateringsområdet. Den undersökta lokalen skall betraktas som en utkantsföreteelse till ett större senneolitiskt komplex, för vilket även de undersökta lokalerna V och N om mossen utgör exponenter.

		1320		Fågelbacken, Hubbo, Jädra		220-5805-94		MBM415		Arkeologikonsult AB		Per Lekberg		1994		940526-940902		Arkeologisk förundersökning, Särskild undersökning		boplats		mellanneolitikum, senneolitikum, äldre järnålder?		mellanneolitisk (stridsyxe-) och senneolitisk keramik, järnålderskeramik, pärlor av bärnsten, bränd lerklining, bränd modellerad lera, kvartsavslag, avslag i kristianstadflinta och övrig sydskandinavisk flinta, brända ben.		Med anledning av omdragning av väg utfördes en för- och slutundersökning.

Landskapet kring Fågelbacken domineras av Badelundaåsen. Det undersökta området var beläget på ca 42-46 m ö h i skogsmark V om åsen och vid N kanten av en mosse. Under säsongen undersöktes även en boplats av tidigt senneolitisk datering belägen vid V kanten av mossen och ytterligare en boplats från senneolitikum ett hundratal m V om denna. Ö om mossen, på själva åsen, undersöktes säsongen 1993 en boplats från tidigt tidigneolitikum (Hubbo 73:1) och ett hundratal m Ö därom ett boplatskomplex med bl a flera långhus från äldre järnålder samt ett mesulabyggt hus från mellanneolitikum (stridsyxekultur). I övrigt finns i närområdet talrika registrerade fornlämningar och fyndplatser, bl a hålvägssystem, gravfält, ensamliggande stensättningar och högar, boplatser, depåfynd samt en runsten. Kronologiskt finns tidigneolitikum, mellanneolitikum, yngre bronsålder, äldre järnålder och yngre järnålder representerade bland de registrerade fornlämningarna. Den nedan redovisade lokalen var inte känd före starten av Mälarbanans arkeologiprojekt.
Inom den undersökta ytan, som omfattade knappt 3.000 kvm, framkom drygt 60 anläggningar, bl a stolphål, härdar, skärvstenspackningar, slagplatser (kvarts) och gropar. Anläggningarna framkom främst i områdets S delar. Fyndmaterialet från den provgropsgrävning som föregick avbaningen antyder att lokalen använts under övergången mellan-/senneolitisk tid och under troligen äldre järnålder.
Den mellan-/senneolitiska bebyggelsen på platsen har endast delvis berörts av undersökningen. Med största sannolikhet har den sin största omfattning V om exploateringsområdet. Den undersökta lokalen skall delvis betraktas som tillhörande ett större senneolitiskt komplex, för vilket även de undersökta lokalerna V om mossen utgör exponenter

		1321		Fågelbacken, Hubbo, Jädra		220-4947-94		MBM414:4		Arkeologikonsult AB		Per Lekberg		1994		940502-940927		Arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		boplats		yngre bronsålder, förromersk järnålder		keramik (yngre bronsålders-/förromersk järnålder), bränd och sintrad lerklining, fragment av bearbetad flinta och kvartsit, fragment-, avslag- samt en kärna av kvarts, löpare av bergart, järn(?)malm, slagg, metallfragment		Med anledning av omdragning av väg utfördes en för- och slutundersökning.

Landskapet kring Fågelbacken domineras av Badelundaåsen. Det undersökta området var beläget på ca 34-37 m ö h i åkermark Ö om åsen. Under säsongen för- och slutundersöktes ytterligare två fornlämningslokaler längs den planerade vägens sträckning, bägge belägna några hundratal m SV om den aktuella lokalen. Ca 400 m SS V om det aktuella området undersöktes säsongen 1993 ett boplatskomplex (Hubbo 147:1) med bl a flera långhus från äldre järnålder samt ett mesulabyggt hus från mellanneolitikum (stridsyxekultur). I övrigt finns i närområdet talrika registrerade fornlämningar och fyndplatser, bl a omfattande hålvägssystem, ensamliggande stensättningar och högar, boplatser, depåfynd samt en runsten. Kronologiskt finns tidigneolitikum, mellanneolitikum, yngre bronsålder, äldre järnålder och yngre järnålder representerade bland de registrerade fornlämningarna. Strax N om undersökningsområdet ligger Jädra by, med ett senast medeltida förflutet och med gårdsgravfält av yngre järnålderskaraktär (Hubbo 33:1, 35:1). Den redovisade lokalen var inte känd före starten av Mälarbanans arkeologiprojekt, men ska möjligen ur tolkningssynpunkt diskuteras i sammanhanget kring järnåldersboplatsen på Hubbo 147:1 och en eventuell gårdsflyttningsprocess inom närområdet.
Inom den undersökta ytan, som omfattade drygt 1.100 kvm, påträffades drygt 150 anläggningar (recenta anläggningar och pinnhål oräknade), varav de flesta klassificerades som stolphål och härdar. Vissa av anläggningarna samlade sig till resterna av ett minst 20 m långt (huset skärs av gränsen för tillåten undersökning/exploateringsområdet) och 9 m brett långhus som, att döma av främst keramikfynden och en generell bedömning av planlösningen, bör ges en preliminär datering till yngsta bronsålder/förromersk järnålder. SV om huset var en verksamhetsyta, innehållande bl a ett antal härdar, som bör betraktas som samtida med huset. Ett område med årderspår samt ett möjligt grophus påträffades stratigrafiskt under hus och verksamhetsyta och ska, kanske tillsammans med delar av det påträffade fyndmaterialet, ses som exponenter för en tidigare fas av lokalens brukningshistoria.

		1322		Fågelbacken, Hubbo, Jädra		220-4945-94		MBM414:3		Arkeologikonsult AB		Per Lekberg		1994		940504-940817		Arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		boplats		neolitikum, äldre järnålder, nyare tid		keramik (järnålder, recent), bränd och sintrad lerklining, fragment av skifferbryne, avslag och kärnor i kvarts, löpare, brynen, fragment av malstenar samt fragment av enkel skafthålsyxa i bergart, järn(?)malm, slagg, metallfragment		Med anledning av omdragning av väg utfördes en för- och slutundersökning.

Landskapet kring Fågelbacken domineras av Badelundaåsen. Det undersökta området var beläget på ca 33-39 m ö h i impedimentmark Ö om åsen. Under säsongen för- och slutundersöktes ytterligare två fornlämningslokaler längs den planerade vägens sträckning - en S om, och en några hundratal m NO om den här aktuella ytan. Omedelbart SÖ om det aktuella området undersöktes säsongen 1993 ett boplatskomplex (Hubbo 147:1) med bl a flera långhus från äldre järnålder samt ett mesulabyggt hus från mellanneolitikum (stridsyxekultur). I övrigt finns i närområdet talrika registrerade fornlämningar och fyndplatser, bl a omfattande hålvägssystem, gravfält, ensamliggande stensättningar och högar, boplatser, depåfynd samt en runsten. Kronologiskt finns tidigneolitikum, mellanneolitikum, yngre bronsålder, äldre järnålder och yngre järnålder representerade bland de registrerade fornlämningarna. Den redovisade lokalen var inte känd före starten av Mälarbanans arkeologiprojekt, men ska i allt väsentligt ur tolkningssynpunkt föras till sammanhanget kring järnåldersboplatsen på Hubbo 147:1. I det omedelbara närområdet fanns under 1700- och 1800-tal emellertid ett torp, som eventuellt kan förknippas med vissa av lämningarna, men knappast kan sägas förklara förefintligheten av flertalet av dessa.
Inom den undersökta ytan, som omfattade drygt 2.400 kvm, påträffades knappt 60 anläggningar (recenta anläggningar och pinnhål oräknade), varav de flesta klassificerades som härdar och avfallsgropar. Ett antal lämningar efter kolupplag av osäker datering fanns också inom ytan. Eventuellt ska lokalen ses som ett verkstadsområde för smide/metallförädling, tillhörigt järnåldersgården på Hubbo 147:1, belägen omedelbart SÖ om undersökningsområdet.

Oklart om detta är Hubbo 147:1, men denna fornlämning är den närmst belägna, se ovan.

		1323		Fågelbacken, Hubbo, Jädra		220-4945-94		MBM414:2		Arkeologikonsult AB		Per Lekberg		1994		940504-940817		arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		boplats		neolitikum, vikingatid, nyare tid		keramik (förhistorisk, glaserat lergods), fragment och avslag i kvarts, kvartsit och flinta, redskap i flinta samt löpare och bryne i bergart, metallfragment		Med anledning av omdragning av väg utfördes en för- och slutundersökning.

Landskapet kring Fågelbacken domineras av Badelundaåsen. Det undersökta området var beläget på ca 31-38 m ö h i åkermark Ö om åsen. Under säsongen för- och slutundersöktes ytterligare två fornlämningslokaler, bägge belägna N om den här redovisade, längs den planerade vägens sträckning. NO om det här aktuella området undersöktes säsongen 1993 ett boplatskomplex (Hubbo 147:1) med bl a flera långhus från äldre järnålder samt ett mesulabyggt hus från mellanneolitikum (stridsyxekultur). Omedelbart V om det här behandlade undersökningsområdet står runstenen Hubbo 74:1 (som bl a omnämner en brygga/bro) och V om runstenen finns gravfältet Hubbo 26:1, troligen av äldre järnåldersdatering. Ö om undersökningsområdet är den registrerade stenåldersboplatsen Hubbo 75:1, som sannolikt ska sättas i samband med de mellanneolitiska fynden från 1993 års undersökning av Hubbo 147:1 (se ovan). I övrigt finns i närområdet talrika registrerade fornlämningar och fyndplatser, bl a omfattande hålvägssystem, gravfält, ensamliggande stensättningar och högar, boplatser, depåfynd samt en runsten. Kronologiskt finns tidigneolitikum, mellanneolitikum, yngre bronsålder, äldre järnålder och yngre järnålder representerade bland de registrerade fornlämningarna. Den redovisade lokalen var inte känd före starten av Mälarbanans arkeologiprojekt.
Inom den undersökta ytan, som omfattade drygt 2.500 kvm, påträffades ca 450 anläggningar (recenta anläggningar och pinnhål oräknade), varav de flesta klassificerades som stolphål. Huvuddelen av de påträffade anläggningarna kunde hänföras till en ca 20 x 6 m (Ö-V) stor, ursprungligen stolpbyggd konstruktion belägen i undersökningsområdets N del. Konstruktionen är placerad i högsta punkten i en N-S löpande, ursprungligen sank, svacka och har sannolikt ursprungligen utgjort en kavelbro över det sänka partiet. Det är rimligt att sätta konstruktionen i samband med den "brygga" som nämns på runstenen intill. Konstruktionen löper in i den V gränsen för exploateringsområdet och är således inte undersökt i sin helhet. Vid den för runstensfyndet angivna platsen påträffades även en anläggning som tolkats som runstenens fundamentgrop. Fyndmaterialet inom undersökningsområdet härrör både från förhistorisk och historisk tid, men var så sporadiskt förekommande och i sådant skick att det knappast lönar sig  til lhjälp med tolkningen av lokalen. De få fynden av stenålderskaraktär torde härröra från nedplöjda eroderade delar av ett eventuellt kvarvarande kulturlager på stenåldersboplatsen Hubbo 75:1, belägen omedelbart Ö om undersökningsområdet.

		1324		Fågelbacken, Hubbo, Jädra		220-4965-94		MBM409		Arkeologikonsult AB		Per Lekberg		1994		940516-940804		arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		boplats		senneolitikum		senneolitisk keramik, bränd lerklining, avslag, kärna och skrapa i kvarts, flintavslag, skaft del av flintdolk, fragment av bifacial flintpilspets, knacksten, slipsten		Med anledning av utbyggnaden av den nya snabbtågsjärnvägen Mälarbanan utfördes en för- och slutundersökning.

Landskapet kring Fågelbacken domineras av Badelundaåsen. Det undersökta området gränsade i Ö till en mosse, och var beläget på 43 m ö h i skogsmark på en sandig platå strax V om åsen. Genom området löpte hålvägen raä 145 i SV-NÖ riktning. Hålvägssystemet fortsätter N och S om undersökningsområdet. Under säsongen undersöktes även dels en boplats belägen NO om den här behandlade ytan och dels en boplats ett hundratal m V om denna. Den förstnämnda av dessa lokaler, som låg vid N kanten av den ovan nämnda mossen, har genom fynd getts en sent mellanneolitisk/tidigt senneolitisk datering. Den andra lokalen kan, ävenledes genom fynddatering, hänföras till senneolitisk tid. Ö om mossen, på själva åsen, undersöktes säsongen 1993 en boplats från tidigt tidigneolitikum (Hubbo 73:1) och ett hundratal m Ö därom ett boplatskomplex med bl a flera långhus från äldre järnålder samt ett mesulabyggt hus från mellanneolitikum (stridsyxekultur). I övrigt finns i närområdet talrika registrerade fornlämningar och fyndplatser, bl a hålvägssystem, gravfält, ensamliggande stensättningar och högar, boplatser, depåfynd samt en runsten. Kronologiskt finns tidigneolitikum, mellanneolitikum, yngre bronsålder, äldre järnålder och yngre järnålder representerade bland de registrerade fornlämningarna. Den nedan redovisade lokalen var inte känd före starten av Mälarbanans arkeologiprojekt.
Inom den undersökta ytan, som omfattade ca 700 kvm, påpträffades endast två anläggningar, en härd och en skärvstenspackning. Fyndmaterialet från den provgropsgrävning som föregick avbaningen är begränsat, men antyder en datering av lokalen till tidig senneolitisk tid.
Den senneolitiska bebyggelsen på platsen har endast i ringa grad berörts av undersökningen. Med största sannolikhet har den sin största omfattning N om exploateringsområdet. Den undersökta lokalen skall betraktas som en utkantsföreteelse till ett större senneolitiskt komplex, för vilket även de undersökta lokalerna V och NO om den här behandlade ytan utgör exponenter.

		1325		Östervåla, väg 272		220-6561-94		421-4649-1994		UV Uppsala		Karin Pettersson		1994		940919-940921		arkeologisk förundersökning		bytomt/ gårdstomt, boplats		vikingatid, tidigmedeltid, högmedeltid				Inför breddningen av väg 272 utfördes en arkeologisk förundersökning.

Vid undersökningen kom tre boplatslägen att beröras liksom området direkt öster om Hässelby gamla tomt (Harbo 196:1-2), som finns skriftligt belagd från 1312. Boplatserna representerades i huvudsak av stolphål. Kol från boplatsytan (Harbo 219:1) direkt söder om Hässelby gamla tomt, C14-daterades till vikingatid-högmedeltid. Området öster om bytomten, tolkades som ett utkantsområde både utifrån äldre kartmateriel och undersökningsresultat. Själva bytomten berördes inte av den arkeologiska undersökningen då den inte skulle komma att påverkas av kommande arbeten i samband med vägbreddningen.

		1326		Ullvi		220-6823-97		421-6155-1997		UV Stockholm		Anna-Maria Renck, Ann Vinberg		1997		971117-991201		Särskild undersökning		bolats		förromersk järnålder, romersk järnålder, folkvandringstid, nyare tid		Keramik, bränd lera/lerklining?, malsten/underliggare, redskapssten?, brända ben, hästskosöm (sentida)		Med anledning av anläggandet av en gång- och cykelbana  utfördes en arkeologisk undersökning.
Området låg i åker på en moränplatå. Vid undersökningen påträffades boplatslämningar från äldre järnålder på krönet av platån, inom en ca 500 m2 stor yta. Detta är samma boplats som delvis undersöktes 1992 med anledning av att en kabel då skulle dras ca 10 m norr om den nu undersökta ytan. I boplatsens östra del påträffades stolphål efter ett treskeppigt hus, Hus I. Trä och kol från två stolphål har 14C-daterats till romersk järnålder folkvandringstid. Huset sträckte sig snett över schaktet och kunde endast delundersökas. Huset ligger kvar utanför undersökningsområdet i norr, men är formodlingen förstört av vägen och diket i söder. I två av husets stolphål fanns föremål som kan vara s k husoffer, bl.a. har en underliggare till en malsten använts om skoningssten.
Väster om huset fanns ytterligare stolphål, nedgrävningar, härdar och sotlinser, mörkfärgningar och ett par ytor med kulturpåverkade lager. En härd i boplatsens västra utkant daterades till sen förromersk järnålder - romersk järnålder. Inom boplatsytan fanns spridda fynd av keramik, bränd lera och brända ben. Fynden påträffades huvudsakligen i anläggningar, framför allt vid Hus I.
Öster om boplatsen fanns resterna av ett äldre odlingslager med en liten stensamling i botten. Odlingslagret är kanske samtida med boplatsen. Ett sentida odlingsröse undersöktes intill huslämningen på krönet av undersökningsområdet. Här påträffades en keramikskärva.

		1327		Limsta				413-3497-1997		UV Uppsala		Bo Annuswer		1997		970523-970524		särskild utredning		grav, gravfält, fossil åker, bytomt/gårdstomt, stensträng, skålgropar						Med anledning av ledningsarbete utfördes en utredning.
Utredningen omfattade en studie av olika ledningsalternativ för renat avloppsvatten med tillhörande våtmark. Utredningsområdet för vattenledningar sträckte sig från Limsta i väster till Berga gamla bytomt i öster. Våtmarken planeras från i höjd med Berga mot sydost fram till den numera närmast helt utdikade Ångsjön.
Utredningens syfte var att i möjligaste mån hitta passager i terrängen som undviker kända eller möjliga fornlämningsområden samt att på plats söka bedöma den planerade våtmarkens påverkan på kulturmiljön.
Utredningen visar att merparten av områdets fornlämningar kan undvikas med mindre justeringar av de föreslagna ledningsalternativen. Vidare antikvariska åtgärder är dock nödvändiga kring Åby gamla bytomt. Här berör såväl den norra som den södra passagen bytomten. I söder tangerar dessutom ledningen den norra delen av gravfältet Irsta 156:1. Inom och i anslutning till bytomt och gravfält finns dessutom topografiska lägen för en äldre bebyggelse.
Den planerade utformningen av våtmarken ses inte som störande inom kulturlandskapet. Den sedan 1930-talet utdikade Ångsjön återskapas samtidigt som nytillkomna våtmarker snarast förstärker järnåldersmiljön med ett vassbevuxet område inom platsen för den dåtida havsviken.

		1328		Norrleden, Rönnby		220-2376-95		421-2027-1995		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1995		950407-950407		särskild utredning		gravfält						Med anledning av fjärrvärme utfördes en utredning.
Utredningen visade att inga fornlämningar kommer att beröras av exploateringen.

		1329		Köping, Hällstuna		220-3190-91		2755/91		UV Uppsala		Per Frölund		1991		9104-9105		särskild utredning		grav, gravfält						Med anledning av planerad utbyggnad av väg E18 utfördes en arkeologisk utredning.

Utredningen omfattade dels byråinventering, dels fältinventering av sträckan. Resultatet av utredningen visade på tre platser där fortsatta undersökningar krävs.
Vid Sylta, kunde det konstateras att vägområdet påverkar inte bara det tidigare kända och delvis undersökta gravfältet Köping 39:1, utan även Syltas äldre bytomt samt boplatsindikationer intill denna.
Vid Fågelsången, Köping 31:1, fanns röjda ytor, terrasseringar, stensträng ar och en vägbank inom ett mindre område. I anslutning till det tidigare undersökta röset, Köping 31:1, kan ytterligare gravar förekomma i den blockrika terrängen.
Sydöst om Öster-Vreta påträffades sentida stensträngar i brytzonen mellan åker och skog, i området för Köping 18:1.

		1330		Kvistberga		220-4051-91		3940-91		UV Uppsala		Lars Wilson		1991		910826-910827		Särskild utredning		grav, torp		järnålder		keramik		Med anledning av planerad husbyggnation genomfördes en arkeologisk utredning.

I områdets närhet finns ett flertal skärvstenshögar och gravar registrerade. Inom exploateringsområdet finns en hög. Utredningen resulterade i upptäckten av ytterligare en grav (stensättning) samt en sönderplöjd härd i västra delen av ytan. Sannolikt finns fler stensättningar i anslutning till den nu påträffade.

		1331		Skillinge		220-10976		7400/90		UV Uppsala		Thomas Eriksson		1991		910118-910118		Särskild utredning		gravfält						Med anledning av husbyggnation utfördes en utredning.
Vid inventeringen avgränsades två områden, i anslutning till de kända fornlämningarna, där det fanns risk för eventuella boplatser i nuvarande åkermark.

		1332		Herrevad		220-4180-91		5395/91		UV Uppsala		Lars Wilson		1991		911015-911016		arkeologisk förundersökning		boplats		järnålder		malsten (löpare) keramik		Med anledning av planerad husbyggnation genomfördes en arkeologisk utredning.
Utredningen visade att den tänkta exploateringsytan delvis berör Herrevads gamla bytomt men också att ett flertal fornlämningar av boplatskaraktär;  stolphål, härdar, nedgrävningar, finns inom sagda yta. Dessa fornlämningar kan möjligen kopplas till ett större gravfält ca 200 m söder om bytomten.

		1333		Kolbäck, Vallby		220-6810-90		3904/91		UV Uppsala		Bo Annuswer		1991		911009-911028		särskild undersökning		boplats		romersk järnålder, folkvandringstid				Med anledning av järnväg utfördes en arkeologisk undersökning.
Det undersökta området var 70 m långt och i genomsnitt 15 m brett och låg i ungefär NNV-SSO riktning och utgör sannolikt de centrala delarna av ett boplatskomplex som sträcker sig västerut och söderut längs med ett impediment. 
Totalt undersöktes 162 anläggningar på en närmast terrassliknande platå i åkermark. Dessa fördelade sig på 115 stolphål, 20 nedgrävningar, 18 mörkfärgningar, sex härdar, två kulturlager och ett skärvstensflak. Vidare fanns två kulturlagerrester inom området.
Bland stolphålen kan möjligen delar av några treskeppiga hus urskiljas.
C14-datering har placerat boplatsen inom intervallet romersk järnålder - folkvandringstid.

		1334		Skoftesta		220-5620-93		5013/93		UV Uppsala		Håkan Aspeborg		1993		931004-931108		särskild undersökning		grav		Förromersk järnålder, romersk järnålder, Folkvandringstid		Brända ben, järnslagg, keramik, harts		Med anledning av den nya dragningen av E 18 mellan Köping och Arboga företogs en undersökning.

Gravskicket som varierade från grav till grav utgjordes av brandlager, benlager samt spridda brända ben. Vid avbaningen och rensningen påträffades ytterligare en stensättning. Denna innehöll inga spår efter begravning. En av stensättningarna visade sig överlagra en skärvstenshög. Under gravarna påträffades i övrigt ett kulturlager som innehöll järnslagg. Under kulturlagret fanns ett mindre antal anläggningar som stolphål och härdar.

		1335		Skoftesta		220-5620-93		5013/93		UV Uppsala		Håkan Aspeborg		1993		931027-931027		kartering		torp						Med anledning av vägbygge utfördes en kartering.
En husgrund och en stenmur karterades.

		1336		Grömsta, Åsselsta		220-7350-93		6255/93		UV Uppsala		Åsa Svedberg		1993		931004-931005		Arkeologisk förundesökning, särkild undersökning		boplats		neolitikum?				Med anledning av dragning av optokabel utfördes en förundersökning, som övergick i en slutundersökning.

Vid förundersökningen togs schakt upp med grävmaskin på en 650 m lång sträcka. De lämningar som slutundersöktes låg ovanför nivån 25 m ö h. Vid Grömsta undersöktes inom ett 180 m långt schakt delar av en eller flera boplatsytor med 23 anläggningar och kulturlager av förhistorisk karaktär. Boplatsytorna hade en utsträckning av 25,20,10 och 35 m inom schaktet. Tidigare har ett flertal lösfynd tillvaratagits i närheten, bl a två skafthålsyxor och en flintpilspets. Dessutom finns en större fyndsamling på gården med fragment av båtyxa, skafthålsyxa, ett flertal knackstenar, slipstenar, flintavslag och keramikfragment. Två älvkvarnsförekomster med 80 respektive 40 älvkvarnar och fem avlånga fördjupningar finns på blocksamlingar strax söder om kabelsträckan. Vid Åsselsta undersöktes fem anläggningar och rester av kulturlager utmed en sträcka av 40 m. Lösfynd i form av en skafthålsyxa och ett yxämne har tidigare hittats på gården. Ett stort gravfält hör till vardera gården. De undersökta delsträckorna med lämningar av boplatskaraktär hör sannolikt ihop med stora komplexa miljöer med dateringar från yngre stenålder/senneolitisk tid och senare.

		1337		Torpstång		220-7532-95		421-4806-1995		UV Stockholm		Helmut Bergold		1995		951107-951109		Arkeologisk förundersökning		Område med skogsbrukslämningar						Med anledning av vägbygge utfördes en förundersökning.
Fornlämningen bestod av kolningsgropar som var mellan 3 och 5 m i diameter. Djupet varierade mellan 0,3 och 0,6 m. Formen i plan var rund eller oval och de flesta groparna hade mer eller mindre tydlig vall.

		1338		Hamre		220-7529-95		421-4819-1995		UV Stockholm		Helmut Bergold		1995		951030-951106		Arkeologisk förundersökning		torp, kulturlager		nyare tid		keramik (yngre rödgods), kritpipor, kakel, järnföremål, mynt		Med anledning av vägbygge utfördes en förundersökning.
Fornlämningen utgjordes av ett ca 350 m2 stort område med kulturlager och innehöll rikligt med fynd.

		1339		Månsta, Björke, Sörtuna		220-7615-96		421-776-1997		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1997		970227-970327		Särskild utredning		boplats, grav		odaterat		bränd lera		Med anledning av vägbygge genomfördes en arkeologisk utredning.
Sörtuna
I utredningsschakten väster om Stäholmsbäcken påträffades kulturlager samt enstaka fragment av kol och bränd lera.
Intill utredningsområdet, ca 80 m norr om järnvägen upptäcktes rester efter två gravhögar.
Hög l oval ca 14-20 m (Ö-V ), samt ca 1,5 m hög.
Hög 2 ca 80 m öster om hög l. Oval ca 9-12 m (V-S ), samt ca 0,5 m hög.
(Närmsta RAÄ nr Munktorp 610:1)
Björke
I utredningsschakten påträffades kulturlager samt enstaka fragment av kol och bränd lera. Kulturlagren var som tjockast ca 10 cm. (närmsta RAÄ-nr Munktorp 587:1)
Måsta
I utredningsschakten öster om vägen till vägen till gården påträffades kulturlager och bränd lera. I schakten väster om vägen till garden fortsätter kulturlagret. Området sluttar åt väster och ca 130 cm väster om vägen är kulturlagret borta. Kulturlagret var i genomsnitt endast ett par cm tjockt. (Munktorp 650:1)

		1340		Sörtuna, Månsta		220-4954-97		421-6264-1997		UV Uppsala		Hans Göthberg		1997		971120-971120		Särskild undersökning				nyare tid, odaterat		tegel		Med anledning av vägbygge utfördes en arkeologisk undersökning.
Det fanns sparsamma spår av äldre verksamhet i området, med bland annat kol och tegel. Delvis kan detta dock ha samband med järnvägsbygget på 1870-talet.

		1341		Måsta, Gränby, Bålsta, Harnesta		220-1259-99, 220-1261-99, 220-2458-99		99:123-322, 99:124-322		Västmanlands läns museum		Thomas Eriksson		1999		990716-990721		särskild utredning, arkeologisk förundersökning				järnålder, medeltid, nyare tid		ben (obrända, brända), bränd lera, slagg, keramik (förhistorisk)		Med anledning av vägbygge utfördes en utredning och förundersökning.

Projektet föranleddes av att Banverket, Östra Regionen, skulle anlägga en enskild väg längs järnvägen Mälarbanan och bredda en befintlig väg. UV Uppsala/Västerås hade 1997 utfört en utredning på Måsta och Björkes ägor och påträffat kulturlager. Detta område förundersöktes och ytterligare ett område österut utreddes av VLM i juli 1999. Förundersökningsområdet är beläget ca 10 möh, nedanför bytomterna Björke och Måsta som har medeltida anor. Eventuella arkeologiska lämningar skulle kunna vara av medeltida natur eller från yngre järnålder.
Resultaten av förundersökningen visade att de vid Björke påträffade kulturlagren inte säkert kunde påvisas vara kulturpåverkade. De innehöll vare sig kol, sot eller bränd lera utan hade istället karaktär av vattenavsatta. Eventuellt skulle delar av lagret kunna utgöra ett gammalt gödselpåverkat ploglager eller ett kulturlager. (Närmsta RAÄ-nr Munktorp 587:1)
De kulturlager som påträffats vid utredningen i Måsta var av något tydligare karaktär. De var dock diffusa och uppvisade inga fynd av förhistorisk karaktär. En mycket liten bit förhistorisk keramik påträffades, men dess kontext måste betraktas som osäker. En anläggning påträffades, en härd som det togs kolprov ur. Schaktningen och provgropsgrävningen vid förundersökningen bedömdes vara tillräcklig som arkeologisk åtgärd på området och slutundersökning ansågs ej nödvändig. (Munktorp 650:1)
Utredningen på övriga ägor inleddes med en fältinventering i delvis nyplöjd åker. Vid den konstaterades att området var mycket låglänt, det lägst belägna området mellan två byar, ca 10 möh. Små provgropar grävdes i för hand men ingenting av arkeologiskt intresse kunde påvisas. Området avskrevs därför för ytterligare arkeologiska insatser.

		1342		Brånsta		220-6611-92		8015/92		UV Uppsala		Åsa Svedberg		1992		920924-920924		särskild utredning		torp				avslag kvartsit		Med anledning av bostadsbebyggelse utfördes en utredning.
Vid besiktning som föregick utredningen tillvaratogs ett avslag av kvartsit väster om utredningsområdet. Sökschakt upptogs, men i dessa påträffades inget av arkeologiskt intresse. En mörkfärgning som påträffades kunde sättas i samband med sentida torpbebyggelse.

		1343		Hornsvik, Horn		220-3117-93		2939/93		UV Uppsala		Åsa Svedberg		1993		930517-930519		särskild utredning		fossil åker, boplats				järnten, kvarts, bränd lera		Med anledning av planerad husbyggnation utfördes en utredning.

Utredningen omfattade ett 17,5 ha stort område vid Borgåsund utmed Mälarviken Freden, ca 2 km söder om Strömsholms slott. I norr begränsas området av herrgården Hornsvik, i söder av bebyggelse vid Hornssund. En mindre del ingår i ett område med kulturvärden av riksintresse. Hornsåsen med ett flertal stora gravfält ligger ca 200 m öster om planområdet. Bl a finns här Västmanlands största gravfält med ca 200 registrerade lämningar från bronsålder och järnålder, Rytterne 1:1. Inga lämningar fanns dock registrerade inom det aktuella området. Den västra hälften av utredningsområdet utmed stranden utgörs till större delen av höglänt skogsmark på morän. Storblockig morän förekommer närmast Borgåsund och moig blockfattig morän i norr. Nivåskillnaderna är stora, med en högsta höjd på 20 m ö h. Inom detta kuperade område upptecknades vid specialinventeringen ett 20-tal objekt, varav åtta av sannolik förhistorisk karaktär. De utgörs bl a av ett flertal röjda ytor, röjnings- och odlingsrösen, stensträngar, gropar och en eventuell hålväg. Den östra hälften består av åker på lera. Här tillvaratogs en jämten, kvarts och bränd lera. Historiska kartöverlägg som upprättades i samband med utredningen visar att det planerade boplatsområdet infaller på inägomarken till Horns by, år 1650, med fem gårdar. Namnet Horn är tidigast känt från år 1315, medan namnet Hornsvik härrör från 1850-talet.

		1344		Hornsvik, Horn		220-3117-93		4620/93		UV Uppsala		Åsa Svedberg		1993		931014-931018		arkeologisk förundersökning		fossil åker, kulturlager						Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
I mellersta och östra delen av undersökningsområdet upptogs elva schakt med grävmaskin inom en åkeryta, ca 35000 m2. Ett spritt diffust kulturlager och en kolfläck påträffades. Ingen vidare undersökning krävdes.

		1345		Romfartuna kyrka		220-4819-94		421-4031-1994		UV Uppsala		Jonas Ros		1994		941114-941124		arkeologisk förundersökning		kyrka		högmedeltid, senmedeltid, nyare tid				Med anledning av att vatten och avlopp skulle dras in i Romfartuna kyrka genomfördes en arkeologisk förundersökning.
Två olika schakt togs upp, det ena parallellt med och norr om kyrkobyggnaden. Det andra schaktet sträckte sig i nord-sydlig riktning. I schaktet i anslutning till kyrkan dokumenterades delar av sakristians grundmur. Vidare dokumenterades lager vilka tillkommit i samband med stenkyrkans uppförande, ev dess ombyggnad under 1400-talet. I schaktet som sträcker sig i nord-sydlig riktning dokumenterades delar av en av de två murade "grundstolpar" som flankerar bogårdsporten. Omkring sju meter söder om nuvarande bogårdsmur dokumenterades vad som tolkades vara rester efter en äldre kallmurad bogårdsmur, vilken var anlagd på underliggande berg. Möjligen vidgades kyrkogården i samband med att kyrkan byggdes om till en treskeppig kyrka på 1420-talet. Inga gravar påträffades i läge i något av schakten. I det ena schaktet var orsaken till detta att jordlagret över berget inte var tillräckligt tjockt för att möjliggöra begravningar, i det andra schaktet har marknivån på kyrkogården höjts och det grävdes inte ned till tillräckligt djup för att gravarna skulle beröras.

		1346		Kvarteret Ämbetsmannen		220-8385-90		694/91		UV Uppsala		Ylva Roslund-Forenius		1991		910225-910313		Särskild undersökning		stadslager		nyare tid		keramik (yngre rödgods), glas, skofragment läder		Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.

Vid förundersökningen påträffades två bebyggelseskikt, varav det understa från stadens etablering på 1600-talet. I schakten påträffades en dräneringsränna i nordsydlig riktning. Det understa lagret låg direkt på ett humuslager.
Då schaktning för källaren gjordes påträffades under fyllnadsmassorna ett kol- och sotlager, ca 0,10 meter tjockt, från 1736 års brand. Sotlagret fanns mer eller mindre över hela ytan. Därunder påträffades ett bebyggelseskikt. Mellan anläggningarna fanns ett utfyllt område med sk after, gruvavfall, vilket består av grå mjäliknande sand med kolbitar. Dessutom fanns en del slagganhopningar i detta gruvavfall. Detta avfall låg dessutom över rännan.
Dräneringsrännan, två parallella stockar under humusen, har förmodligen utgjort ett stadsdike, där marken väster om rännan varit av bakgårdskaraktär med gödsel och avfall, och där tillhörande bebyggelse funnits norr om undersökningsområdet. Bebyggelserester påträffades nämligen i provundersökningens schakt. Området öster om rännan har förmodligen utgjorts av betesmark och odlingsmark.
Enstaka fynd tillvaratogs såsom keramikskärvor av yngre rödgods med hornmålad vitleredekor, glasskärvor och i de yngre lagren framkom en del skofragment med pliggade klackar av näver och läder av 1700-talstyp.

		1347		Ånby		220-6810-90		3904/91		UV Uppsala		Bo Annuswer		1991		910625-911121		särskild undersökning		grav		folkvandringstid, vendeltid		ben (människa, djur), keramik, kammar och kamfodral, pärlor, remändebeslag, agraffknapp, hängen,  söljor		Med anledning av utbyggnad av järnväg utfördes en undersökning.
Efter avtorvning och rensning konstaterades att gravfältet var mer omfattande än vad som tidigare registrerats, med 14 stensättningar av olika typer och två flat-marksgravar. Vidare undersöktes en härd och en stensträng.
Stensättningarna varierade i storlek och höjd. Den minsta var 1,20 m i diameter och 0,10 m hög och den största var 10 m i diameter och 0,30 m hög. Anläggningarna var mestadels runda eller ovala, en var närmast fyrsidig. Både stensättningar med och utan kantkedja förekom. Samtliga gravar med identifierbar gravgömma var brandgravar av olika typer: brandlager, brandgrop med omgivande brandlager, urnebrandgrop, brandgrop, urnegrop med omgivande brandlager, urnegrav med omgivande brandlager, benlager och bengrop.
Brända ben har påträffats i 14 gravar där människoben har kunnat bestämmas till samtliga benförande anläggningar, l fyra gravar har även djurben identifierats. Det rör sig om hund, höna, björn, nötkreatur samt oidentifierat däggdjur.
Fjorton av gravarna innehöll fynd och åtta av dem har varit möjliga att datera relativt med hjälp av dessa fynd.
Keramik, kammar och kamfodral, pärlor, remändebeslag, agraffknapp, hängen och söljor daterar gravfältet till folkvandringstid och vendeltid.

		1348		Ånby, Ulvsta		220-6810-90		3904/91		UV Uppsala		Bo Annuswer		1991		911029-911115		särskild undersökning		torp, bebyggelselämning				trissporre, gångjärn, ljushållare, beslag, kniv, spik, järn föremål,  en pilspets?		Med anledning av järnväg utfördes en undersökning.

De delar av torpet som berördes av järnvägen undersöktes medan söder därom liggande lämningar endast karterades.
Undersökta lämningar:
Husgrund: 10x7 m stor, bestående av en syllstensgrund och ett spisröse. Kallmurade syllstensrader fanns bevarade i väster och norr samt delvis i öster och söder. Syllstenarna var 0,2x0,7 m stora och var genomgående otuktade och lagda med den planaste sidan uppåt. Grunden var anlagd direkt på steril mo. Beläget i husgrundens sydöstra del och längs med södra väggen en fyrkantig, 2,2x2,2 m stor spis med raka murkanter i öster och söder och någorlunda rak mur i väster. I norr var den mer igenrasad.
Källargrund: 4,5x3m. Grävd grop med kallmurade väggar av sten, dels natursten och dels bearbetad sten. Konstruktionen var kraftigt inrasad. Murarna synes ha varit uppbyggda av 4-5 lager sten, i enkelrader med de större stenarna i botten. Murkrönet tycks ha haft dubbla stenrader. Som golvbeläggning fanns spridda rester av stenhällar eller sten med flatsidan uppåt.
Karterade anläggningar utanför exploateringsområdet:
Vattenhål: Beläget nordväst om det utgrävda bostadshuset ca 4x4 m stort.
Husgrund: Ca 10x5 m med välbevarade syllar i norr och väster med stenar i ett lager. Belägen på en terrasserad höjdsluttning söder om den undersökta husgrunden.
Källare: Ca 2,5x4 m med välbevarade kallmurade väggar av kanthuggen sten.
Bland föremålen fanns en trissporre, gångjärn, ljushållare, beslag, kniv, spik, föremål och en pilspets?, samtliga av järn.

		1349		Borgby, Ånby		220-6810-90		3904/91		UV Uppsala		Bo Annuswer		1991		910617-911121		särskild undersökning		boplats		förromersk järnålder		bränd lera, lerklining, keramik, ben (obrända, brända)		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en undersökning.
Den undersökta boplatsen avdelas av väg 621 som också utgör sockengräns mellan Säby och Svedvi. Undersökningsområdet var cirka 480 meter längt med en genomsnittlig bredd på 34 meter. Den undersökta ytan motsvarade det aktuella arbetsområdet för järnvägen och omläggning av väg 621 inom det område som vid utredning och förundersökning gav boplatsindikationer. Totalt undersöktes 16275,70 m2 i Säby socken väster om väg 621 (=Säby 142:1) och 6520,35 m2 öster om vägen, i Svedvi socken (=Svedvi 340:1)
Inom boplatsytan fanns tre större sammanhängande kulturlager med en största utbredning av 5631,5 m2 eller 34,6% av den totala boplatsytan. Kulturlagren grävdes i skikt om max 0,l m eller till ny anläggningsnivå. Som mest grävdes fyra skikt.
Vid undersökningen påträffades 750 anläggningar av förhistorisk karaktär. Efter avbaning syntes de flesta som mörkfärgningar av varierande storlek och form i kulturlager eller steril lera. Ett fåtal påträffades vid provrutsgrävning i kulturlager eller i andra anläggningar. Samtliga snittades och kunde indelas i 17 olika anläggningskategorier. Nio av dessa kunde mer säkert typindelas; stolphål, pinnhål, härdar, kokgropar, brunnar, avfallsgropar, grophus, stenanläggningar och kulturlager. Till de mer osäkra anläggningstyperna hörde nedgrävningar, förkolnat trä, träränna, pinnhålsrad, kulturlagerrester, sotfläckar, mörkfärgningar och koncentrationer av bränd lera.
Inom undersökningsområdet påträffades 838 fyndenheter. Merparten fanns i anläggningar med avfallsgropar och brunnar som en stor bidragsgivande grupp. Till de stora fyndkategorierna hör bränd lera, lerklining, keramik samt brända och obrända ben.
Genom keramikstudier och C14-prov har boplatsen preliminärt daterats till perioderna förromersk järnålder.

		1350		Brunna		220-6810-90		8203/91		UV Uppsala		Bo Annuswer		1992		920421-920622		särskild undersökning		gravfält		folkvandringstid, vendeltid		brända ben, harts, keramik, kammar, pärlor, knappar, agraffer, remsöljor, vulsthuvudnålar, likarmat spänne, kamfodral		Med anledning av anläggande av ny dubbelsprårig järnväg, utfördes en arkeologisk undersökning.
Totalt påträffades 19 gravar varav 16 var stensättningar och tre flatmarksgravar inom ett ca 1300 m2. Stensättningarna var runda eller ovala med en diameter från 1,4 till 10 m och en höjd från 0,2 till 1,3 m. 14 var klart begränsade, 2 hade kantkedjor och 2 yttre kantkedjor.
I åtta av gravarna kunde olika konstruktionsdetaljer urskiljas i stenpackningens centrum. Här fanns mittstenar, en möjligen ursprungligen rest sten, stenfria centrum, det större stenmaterialet centralt och kärnrösen.
Samtliga gravar var brandgravar. Två stensättningar saknade identifierbar gravgömma medan två kunde konstateras innehålla två gravgömmor. Totalt påträffades 19 gravsatta individer
Två huvudtyper av gravskick kunde konstateras. Den ena bestod av brända ben tillsammans med sot och/eller kol. Dessa kunde delas upp i undertyperna brandlager, brandgrop och urnebrandgrop. Den andra gruppen innehöll brända ben fria från sot och kol. Här kunde gravsättningarna delas upp i benlager, urnegrop, urnegrav och spridda ben
I samtliga nitton gravar påträffades ett eller flera fynd. Dessa utgjordes av harts, keramik, kammar, pärlor samt föremål av sten, järn och brons. Den övervägande delen av gravgåvorna är föremål som kan anses höra till den personliga utrustningen, vanligen detaljer i klädedräkten samt kammar
I fjorton av de nitton gravarna påträffades hartstätning till minst sexton askar. All harts var eldpåverkad, sönderbruten och hittades omrörd bland ben och andra fynd. Tio av gravarna innehöll rester av keramikkärl.
Bland de daterbara föremålen finns kammar och kamfodral, pärlor, knappar, agraffer, remsöljor, vulsthuvudnålar, likarmat spänne och keramik. Utifrån fynden dateras gravarna till folkvandringstid och vendeltid. C14-dateringen placerar gravfältet inom samma tidsintervall.

		1351		Gustavsberg		220-11296-89		8988/92		UV Uppsala		Åsa Svedberg, Lars-Inge Larsson		1992		921116-921119		arkeologisk förundersökning		boplats		bronsålder, äldre järnålder, folkvandringstid, vendeltid		bronsblock		Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
I de sökschakt som togs upp påträffades anläggningar av boplatskaraktär. De 14 C-dateringar som gjordes visade att anläggningarna hade en stor kronologiskt spridning.

		1352		Sala Silvergruva		220-5276-92		50/92		UV Uppsala		Eva Hjärthner-Holdar		1992		9206-9208		arkeologisk förundersökning		gruvområde		nyare tid?				Med anledning av renovering av bebyggelsen vid Sala Silvergruva utfördes en schaktningsövervakning.
Undersökningen utfördes i form av en schaktningsövervakning i samband med anläggande och reparation av vatten och avlopp inom den före detta Konstmästargården. Undersökningen skedde i två etapper. Konstmästargården skall enligt uppgift vara uppförd omkring 1870.
Schaktet som upptogs utgick från huvudbyggnadens östra sida mot den norra och över mot tvättstugan. Schaktens sammanlagda längd var ca 28 m och dess bredd var ca 0,8-1,5 m.
Djupet varierade mellan 0,8-1,5 m beroende på vilket djup rören skulle ligga. Schaktningen nådde inte ner till steril mark, vilket gör att det kulturpåverkade lagrets totala tjocklek inom Konstmästargården inte är känd.
I schakten fanns tydliga avsatta kulturlager. Dessa motsvarar olika grusplaner intill en tjocklek av 0,35 m samt under nuvarande grusplan resterna efter ett stenfundament ca 1,3 m brett och ca 0,4 m djupt. Nuvarande grusplan och tidigare grusplaner skildes åt av ett sand och stenblandat sterilt fyllnadslager.
Under bebyggelseskikten fanns ett ca l m tjockt lager bestående av slig/malm, kol, sot och fet kulturjord. Skiktet hade en lagrad struktur och härrör från gruvbrytningen. Lagren, som kan hänföras till gruvbrytningen, ökar i tjocklek mot norr.

		1353		Gustavsberg		220-5012-93		4619/93		UV Uppsala		Lars-Inge Larsson		1993		930823-930824		arkeologisk förundersökning		boplats		bronsålder, äldre järnålder, vendeltid				Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
Under tiden 23-24 augusti genomförde UV-Uppsala en förundersökning av ett område i nära anslutning till Västerås  637:1, ett gravfält med ca 10 stensättningar. Syftet var att begränsa den boplats vilken påträffats vid en förundersökning i november 1992. På grund av då otillräckligt tilltaget undersökningsområde kunde denna boplats ej begränsas. Den nu aktuella undersökningen ska därför ses som en komplettering av den förut gjorda.
I undersökningsområdet som var aktuellt i detta fall drogs sju schakt varvid 15 anläggningar av boplatskaraktär påträffades. De nu framtagna anläggningarna är en omedelbar fortsättning på de anläggningskoncentrationer som påträffades vid undersökningen 1992. Denna boplats bildar tillsammans med Västerås  637:1 en komplett fornlämningsmiljö inom en väl avgränsad yta.
Inga C-14 analyser gjordes då tre dateringar, alla från härdar, gjordes efter undersökningen 1992. Dessa kan sägas ge en rimlig bild av platsens användningstid varför det ansågs onödigt med ytterligare dateringar i detta skede. Dessa analyser pekar på att platsen varit bebodd från mellersta bronsålder fram till vendeltid.

		1354		Prästbyn		220-8048-94		421-5492-1994		UV Uppsala		Jonas Ros		1994		941102-941103		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning		nyare tid		keramik (yngre rödgods, fajans), slagg		Med anledning av elkabel utfördes en förundersökning.
Vid undersökningen påträffades delar av en husgrund och en äldre väg. Dessutom påträffades nedgrävningar med slagg som har anknytning till hyttverksamheten.

		1355		Vallbyleden, Lillhäradsvägen, Norrleden				421-4904-1995		UV Uppsala		Åsa Svedberg		1994, 1995		9405, 9505		särskild utredning		boplats		neolitikum, bronsålder?, järnålder, medletid, nyare tid				Med anledning av planering inför förlängning av Vallbyleden mot norr inför anslutning till Norrleden i nordvästra utkanten av Västerås, strax norr om stadsdelen Vallby, gjordes en första etapp i en arkeologisk utredning.

Kart- och arkivstudier samt specialinventering i fält har ingått i denna.
Utredningsområdet omfattade en yta av ca 170 000 m2. Dess utsträckning var nord-sydlig med en längd av ca 550 m och bredd av 270 m - 400 m. Det låg omedelbart öster om ett långsträckt skogklätt, delvis bergigt område, Mellanskogen. Nivån är ca 30 m ö h och något däröver. Inga registrerade fornlämningar finns inom utredningsområdet. Det äldre kartmaterialet visar bl a att området innehåller indikationer på förhistoriska lämningar i form av rösemarkeringar i åkermark. Även bebyggelse i sen tid, eventuellt tidigare antyds. Kvartsstycken tillvaratogs i åkermark i områdets södra kant, i den mellersta och i den nordvästra delen. Ett flintavslag påträffades ca 120 m öster om åkerkanten strax öster om gården Hagtorp. Åtta ytor med fornlämningsindikationer har definierats till utredningsområdets västra mellersta del och till dess östra kant, men inte bestämts till karaktär och omfattning.

		1356		Broddbo, Rensmur		220-8116-94		421-5436-1994		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1994		941109-941110		arkeologisk förundersökning		boplats		mesolitikum		kvartsavslag		Med anledning av vägbygge utfördes en förundersökning.
Vid undersökningen påträffades kvartsavslag. Inga ytterligare boplatsindikationer påträffades.

		1357		Skerike, Lista		220-5058-95		421-3405-1995		UV Uppsala		Karin Pettersson		1995		950626-950630		arkeologisk förundersökning		boplats		yngre bronsålder, järnålder, medeltid, nyare tid		keramik (svartgods, yngre rödgods, stengods, fajans, porslin), kakel, flaskor, fönsterglas, pressglas, hästskosöm, spik, mynt, tegel		Med anledning av gång- och cykelväg samt fjärrvärme utfördes en förundersöking.

I området finns flera tidigare kända fornlämningar, bl a gravhögar, stensättningar och skärvstenshögar. Genom tidigare gjorda kartstudier visste man även att man kunde förvänta sig att påträffa lämningar efter Lista bytomt. Lista finns skriftligt belagt sedan 1411, då som Ledhastum. Den äldsta kartan över Lista är ifrån 1652 och är en geometrisk avmätning. Kartan avbildar följaktligen den historiska bytomten vilket inte behöver sammanfalla med den medeltida by- eller gårdstomten. Bebyggelsen var samlad och utgjordes av en skattegård och två kronogårdar. På generalstabskartan från år 1839 finns inte bytomten med längre.
Den aktuella sträckan, 223 m, maskinavbanades i omgångar och schaktbredden varierade mellan 2,8 m och 5,5 m. Vid undersökningen påträffades både förhistoriska och historiska boplatslämningar. I den norra delen av området fanns ett 0,2-0,3 m tjockt kulturlager. Lagret var mörkgrått/svart och bestod av lerblandad mo. Det var uppblandat med skärvsten, kol, sot och lite bränd lera. Mot botten av lagret ökade förekomsten av kol. Kol från lagret daterades till yngre bronsålder. I övrigt påträffades ett tiotal anläggningar som tolkades som förhistoriska, de fördelade sig förhållandevis jämnt över det undersökta området. Kol från en av anläggningarna daterades till förromersk järnålder/folkvandringstid. Den här anläggningen överlagrades delvis av en husgrund från nyare tid. Den motsvaras med stor sannolikhet av ett av husen på kartan från 1782. Fynden som påträffades i de provrutor som grävdes i husgrunden var bl a kritpipsskaft, stengods, yngre rödgods, kakel och ett mynt från 1820-talet.

		1358		Skerike, Lista		220-6353-95		421-4120-1995		UV Uppsala		Karin Pettersson		1995		950828-950911		särskild undersökning		boplats		yngre bronsålder, romersk järnålder, folkvandringstid,  nyare tid		keramik (äldre svartgods,  stengods, yngre rödgods, fajans, porslin), kakel, flaskor, fönsterglas, pressglas, hästskor, hästskosöm, spik, mynt, tegel, djurben, bränd lera		Med anledning av gång- och cykelväg och fjärrvärme utfördes en undersökning. I området finns flera tidigare kända fornlämningar, bl a gravhögar, stensättningar och skärvstenshögar. Genom tidigare gjorda kartstudier visste man även att man kunde förvänta sig att påträffa lämningar efter Lista bytomt. Lista finns skriftligt belagt sedan 1411, då som Ledhastum. Den äldsta kartan över Lista är ifrån 1652 och är en geometrisk avmätning. Bebyggelsen var samlad och utgjordes av en skattegård och två kronogårdar. På generalstabskartan från år 1839 finns inte längre Lista bytomt med i sitt ursprungliga läge.
Undersökningen föregicks av en förundersökning då förhistoriska boplatslämningar liksom en husgrund från nyare tid påträffades. Kol från kulturlager och en anläggning 14C daterades till yngre bronsålder och romersk järnålder-folkvandringstid. Husgrunden från nyare tid bedömdes härröra från 1600-1800-tal.
Vid slutundersökningen breddades förundersökningsschaktet till en bredd av ca 6-12 m. Den sydligaste delen av exploateringsområdet (ca 60 m) släpptes däremot beroende på att exploatören redan tagit området i bruk mellan de två undersökningstillfällena. Området ansågs vara såpass förstört, dessutom var den sträckan den minst anläggningstäta, att det inte var ide att göra någon vidare undersökning där. Det slutgiltiga schaktet blev 162 m långt.
Vid undersökningen konfirmerades förundersökningsresultatet. Ett flertal stolphål, härdar/härdrester och kokgropar påträffades. Kulturlagret var 0,2-0,4 m tjockt, sotigt och skärvstensrikt. I lagret hittades keramik, delvis in situ, samt spridd bränd lera. Keramiken går att härleda till olika sorters kärl, typiska för bronsåldern.
Den tidigare nämnda husgrunden togs fram i sin helhet, den var ca 9x6 m stor. Grunden motsvarade ett av husen på konceptkartan över Lista hemägor från 1782. Någon ytterligare husgrund påträffades inte. Inga medeltida lämningar eller artefakter påträffades heller. Det är emellertid troligt att spår av den medeltida bebyggelsen finns i närheten av exploateringsområdet, då den ofta påträffas i närheten av förhistoriska gravfält och inom eller i anslutning till den historiska bytomten och de båda förutsättningarna finns här.

		1359		Rönnby, Skultuna		220-4074-95		421-3586-1995		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1995		950626-950724		särskild undersökning				järnålder, odaterat				Med anledning av ledningsdragning utfördes en arkeologisk undersökning.
Vid slutundersökningen påträffades boplatsrester i form av stolphål, härdar, ugn, nedgrävningar och avfallsgrop inom de berörda ytorna. På en av ytorna påträffades också två gravar med rester efter begravningen i form av brända ben och del av en gravurna. Vid undersökningen kunde också två säkra husgrunder konstateras på två olika ytor. Välbevarat osteologiskt material från bla nöt och fisk påträffades vid undersökningen vid en av husgrunderna.
Dateringen av boplatserna sträcker sig över mitten till slutet av järnåldern.

		1360		Tunby		220-1831-96, 220-4567-96		421-3213-1996, 421-4073-1996		UV Uppsala		Katarina Nohrstedt		1996		960528-960823		särskild undersökning		boplats		romersk järnålder, folkvandringstid		keramik, silkärl, malstenslöpare, knivar, nålsbryne, glasskärva från bägare med pålagda trådar, kam och kamfragment, metkrok, metaller, lerklining, slagg, vävtyngd, sländtrissa samt brända och obrända ben		Med anledning av förtätning av bebyggelse utfördes en arkeologisk undersökning.
Tunby gård ligger i ett mycket fornlämningsrikt område och vid förundersökningen 1991 konstaterades att det inom hela området förekom kulturlager/anläggningar från förhistorisk tid och nyare tid.
Vid slutundersökningen påträffades en mycket välbevarad, tät och intensiv boplats från äldre järnåldern. Boplatsen har bevarats tack vare att en lada och den dåvarande vägen in till byn skyddat lämningen samt att området aldrig har nyttjats som åkermark i modern tid. Sammanlagt påträffades ca 750 anläggningar varav största delen var stolphål och käpphål tillhörande de 8 hus som påträffades. I övrigt påträffades 2 brunnar och ett stort antal härdar, varav flera var långhärdar. Husen var alla treskeppiga långhus som främst låg i öst-västlig riktning, flera av husen överlagrade varandra. I ett välbevarat och fyndförande kulturlager påträffades huvuddelen av fynden. Även rester av de historiska gårdar som man kan följa på kartor från 1600-, 1700-, 1800-talen påträffades.
Fornlämningen har ej kunnat avgränsas.
I samband med denna undersökning drogs några VA-schakt till de befintliga gårdarna och i nästan samtliga fall påträffades förhistoriska och historiska lämningar, bland annat en grav och en skärvstenshög.

		1361		Brottberga, Norrleden				321-4630-2000		UV Uppsala		Åsa Svedberg		1996		960514-960524		Särskild utredning		fossil åker, torp, gravfält, skärvstenshög, skålgropar, fyndplats,  boplats, grav		neolitikum, bronsålder?, järnålder, medeltid, nyare tid				Med anledning av vägbygge utfördes den första etappen i en arkeologisk utredning.

Den planerade vägen har en nordöst-sydvästlig sträckning, till större delen genom en lerdalgång utmed en längd av ca 1,6 km. Den norra delen är projekterad genom ett bergigt skogsparti, kallat Mellanskogen.
Utredningen har omfattat kart/arkivstudier, varvid historiska kartöverlägg över området framtagits, samt specialinventering i fält inom en 100 m bred korridor. Två registrerade fornlämningar finns inom vägområdet, som ligger på en nivå av ca 30 m ö h och strax över.
Vid specialinventeringen kunde elva ytor med fornlämningsindikationer, i form av möjliga kulturlagerförekomster och ensamliggande objekt samt lösfyndsplatser konstateras. Av tillvaratagna lösfynd i åker förekommer några skrapor av kvarts. Dessutom påträffades retuscherade bergartsavslag, avslag och stycken av kvarts, ett keramikfragment, ett fragment yngre rödgods, ett bränt ben och lite bränd lera.

		1362		Hagaberg, Västerås		220-5746-96		421-5031-1996		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1996		960912-960912		arkeologisk förundersökning		bytomt						Med anledning av VA-ledning utfördes en förundersökning.
I området är sedan tidigare ett flertal fornlämningar kända. Ledningen tangerar bla begränsningen för Västerås 114:2, en bytomt. Vid undersökningen påträffades endast en recent dräneringsbrunn.

		1363		Brottberga		220-4401-97		421-3688-1997		UV Uppsala		Leif Karlenby		1997		970630-970801		särskild undersökning		boplats		äldre järnålder		keramik, järn, bränd lera, förslaggad lera, flinta, kvarts, malsternar		Med anledning av vägbygge utfördes en särskild undersökning.
Vid undersökningen påträffades en bosättning som bestod av stora mängder stolphål, härdar och andra nedgrävningar. Bland dessa kunde framförallt ett förmodligen romartida hus med treskeppig konstruktion iakttas. På området fanns dessutom hägnadssystem som delade in området i olika delar. Det fanns också rester efter verkstadsområden, eventuellt med ugnar.

		1364		Brottberga		220-4402-97		421-3690-1997		UV Uppsala		Leif Karlenby		1997		970630-970829		särskild undersökning		boplats		senneolitikum,  äldre bronsålder		 Föremål och avslag av flinta och kvarts. Malstenar och skafthålsyxor av bergart. Keramik och trärester, bl a en bit av en stockstege		Med anledning av vägbygge utfördes en undersökning.

Vid undersökningen påträffades en boplats som bestod av ett större antal anläggningar, framförallt stolphål och nedgrävningar utan fastställd funktion. Bland dessa kunde ett tiotal tvåskeppiga hus av senneolitisk typ iakttas. Till detta kom två brunnar, varav den ena innehöll stora mängder senneolitisk keramik samt nackpartiet av en stridsyxa. Detta daterar brunnen till tiden kring 2000 f Kr. Tre 14C-dateringar av boplatsanläggningar har i skrivande stund analyserats, varav två givit samma resultat, intervallet vid ett sigma ligger mellan 1800 och 2300 f Kr. Det tredje provet var daterat till 5000 f Kr och daterade förmodligen organiska rester i den naturliga glacialleran.
Det finns inga tecken som tyder på att det skulle förekomma en senare inblandning, bortsett från en del sprängstensgropar och störhål från gärdesgårdshägnader. Detta innebär att vi här har en i stort sett ostörd senneolitisk bosättning med flera boplatslägen.

		1365		Ulvsbo		220-1905-98, 220-1636-98, 220-1907-98		421-2905-1998		UV Bergslagen		Ulla Bergquist		1998		980616-980617		arkeologisk förundersökning		boplats		mesolitikum, nyare tid		kvarts, bergart, slagg		Med anledning av teleledning utfördes en schaktningsövervakning.
Där ledningen passerade två stenåldersboplatser drogs en skopbredd brett schakt med maskin. I ploglagret påträffades ett antal stenföremål, främst kvartsavslag, men även bergartsavslag och slagg. Under ploglagret fanns fyra anläggningar i form av diffusa gropar. Det är oklart om dessa har haft något samband med stenåldersboplatsen och fyndmaterialet i ploglagret.

		1366		Gryta				99:339-322		Västmanlands läns museum		Emelie Schmidt-Wikborg		1999		991215-991215		särskild utredning		hålväg		förhistorisk				Med anledning av cykelväg utfördes en utredning etapp 1.
Ärendet utfördes som konsultuppdrag åt Västerås stad.
Den planerade sträckningen för cykelvägen befarades korsa en tidigare undersökt och borttagen hålväg, Västerås 969:2. För att spara den sista delen av hålvägen flyttades sträckningen av cykelvägen. Därmed behövdes inga ytterligare arkeologiska åtgärder.

		1367		Kvarteret Fataburern		220-2813-99		99:174-322		Västmanlands läns museum		Emelie Schmidt-Wikborg		1999		990914-990914		särskild utredning				odaterat				Med anledning av äldreboende utfördes en särskild utredning.
Undersökningsområdet utgjordes av åker som sedan länge legat i träda. Ca 50 m SV om området är två stensättningar belägna, Västerås 166:1-2. Kvarteret Fataburen tolkades som ett möjligt boplatsområde. Sökschakt drogs på topografiskt lämpliga ställen, men inga spår av förhistorisk aktivitet kunde iakttagas inom undersökningsområdet. Norra delen av området visade sig bestå av fyllnadsmassor på blålera. Kanske har de förväntade boplatslämningarna varit belägna öster om undersökningsområdet, där dagens bostadsområden är belägna.

		1368		Gryta		220-4654-99		99:237-322		Västmanlands läns museum		Emelie Schmidt-Wikborg		1999		990823-990903		särskild undersökning		boplats		bronsålder?		brända ben, djurtänder		Med anledning av byggnation av en ICA-affär utfördes en särskild undersökning.

Vid en tidigare utförd utredningen påträffades spår efter förhistoriska aktiviteter i form av ett skärvstenslager, en hålväg och ett möjligt skålgropsblock. Endast ytan med skärvstenslagret kom att beröras av slutundersökningen. Den ytan utgjordes av en moränhöjd på ca 500 m2 omgiven av ett fuktigt, låglänt område. I anslutning till moränhöjden låg en liten våtmark.
Slutundersökningen visade att moränhöjdens topp och nordöstra sida täcktes av ett skärvstenslager, A377, med sotig sand. Skärvstenslagret mätte ca 8,2 x 7,8 m i diameter och var ca 0,1-0,5 m tjockt. I detta lager påträffades tre anläggningar: en kokgrop, en härd och en förvaringsgrop. De enda påträffade fynden utgjordes av några fragment brända ben och ytterst dåligt bevarade djurtänder. Detta pekar mot att det snarare förekommit matlagning än t. ex metallframställning på platsen. Inga spår av bostäder påträffades och inga fynd av keramik gjordes.

		1369		Gryta		220-5740-98		98:27-322		Västmanlands läns museum		Stefan Elgh		1999		990416-990423		särskild utredning		boplats, skålgropar, hålväg		bronsålder, äldre järnålder, folkvandringstid		bränd lera		Med anledning av planerat anläggande av en ICA-butik utfördes en arkeologisk utredning.
Inom undersökningsområdet fanns inga tidigare registrerade fornlämningar. I områdets närområde, en omkring 1,5x1 km stor yta, fanns det däremot rikligt med lämningar från bronsålder till yngre järnålder, vilket talade för att boplatslämningar och gravar från yngre bronsålder och äldre järnålder kunde förväntas påträffas inom utredningsområdet.
Vid fältinventeringen påträffades ett block med skålgropar omkring 50 m öster om undersökningsområdet. I södra delen av undersökningsområdet påträffades en cirka 130 m lång hålväg som löpte i väst-östlig riktning. På en höjdrygg, belägen i östra delen av undersökningsområdet, påträffades det en cirka 0,55 m tjock, sotig och kolbemängd fyllning med spridda skärviga och skörbrända stenar. Fyllningen övergick mot botten till en kolsvart fet fyllning. En bit bränd lera påträffades i fyllningen samt en bit kvarts. På höjdryggen iakttogs även tre stycken stensättningsliknande lämningar. Fältinventeringen kompletterades därefter med sökschakt.
Vid schaktningen påträffades det inga lämningar runtomkring och nedanför höj dryggen. På höjdryggen påträffades det en skärvstenspackning som fortsatte omkring 3 m österut.

		1370		Gryta		220-6975-99		99:278-322		Västmanlands läns museum		Emelie Schmidt-Wikborg		1999		991102-991102		särskild utredning								Med anledning av elkabel utfördes en utredning etapp 1.
Uppdraget utfördes som ett konsultuppdrag för Västra Mälardalen Nät AB. Sträckningen för kabeln inventerades och befanns ej gå över i områden där fornlämningar kan riskeras att påträffas. Därför bedömdes att inga vidare arkeologiska åtgärder behövdes för kabelsträckningen.

		1371		Gryta		220-7171-99		99:288-322		Västmanlands läns museum		Emelie Schmidt-Wikborg		1999		991102-991102		särskild utredning		gravfält						Med anledning av VA-ledning utfördes en utredning etapp 1.
Uppdraget utfördes om konsultuppdrag åt Västerås Energi och Vatten. Alternativ A passerade mycket nära gravfältet Västerås 7:1 och bedömdes ej som lämplig. Alternativ B däremot passerade över ett låglänt parti mellan två bergshällar och bedömdes som lämpligt för ledningen. Inga ytterligare arkeologiska åtgärder behövdes.

		1372		Himmelsberga, Sandudden nedre		220-6533-93		6432/93		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1993		930504-930504		arkeologisk förundersökning		fiskeläge, grav						Med anledning av elkabel utförde en antikvarisk kontroll.
I närheten av sträckningen fanns en stensättning (Torpa 89:1) och ett fiskeläge (Torpa 87:1). Inga kulturlager eller anläggningar påträffades.

		1373		Vändle, Bastubacken		220-6157-90		1716/93		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Magnus Artursson		1993		930525-930720		arkeologisk förundersökning		grav, gravfält		äldre romersk järnålder		keramik, hartstätning, järnknivar, järnskäror, bennål, glaspärlor, guldfoliepärlor, lansspetsar, eneggat svärd, skänkelsporrar, skålgropssten		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en förundersökning.

Undersökningsområdet är ca. 500 m långt (öst-västlig riktning) och ca. 20 m brett. Bansträckningen går rakt över en flack höjdsträckning i åkermark med en sedan tidigare känd gravgrupp, Tortuna 73:1-3, i direkt anslutning till förundersökningsområdets sydvästra del. Tortuna 73:1-3 består av tre stensättningar; två med ca. 20 m i diameter och en med ca. 6 m i diameter. Indikationer under den särskilda utredningen tydde på att den här gravgruppen endast utgjorde en liten, synlig del av ett mycket större, överplöjt gravfält. Därför ansågs det nödvändigt att göra förundersökningen mer omfattande än vanligt och att bla gräva ett antal av de gravar som man förmodade skulle hittas. Detta skulle hjälpa till att förhindra problem med fyndhantering och bearbetning av det osteologiska materialet vid slutundersökningen. Dessutom ansågs det viktigt för att kunna göra en korrekt tids- och kostnadsberäkning.
Inom förundersökningsområdet drogs 22 schakt med grävmaskin försedd med planskopa. Totalt påträffades 25 troliga gravar, varav 13 undersöktes. Av dessa var 7 skelettgravar och 6 brandgravar. Dessutom hittades 2 överplöjda stensättningar. Samtliga gravar med fynd kunde dateras till äldre romersk järnålder. Indikationerna från den särskilda utredningen kunde därmed bekräftas. I området norr om gravgruppen Tortuna 73:1-3 finns ett stort antal överplöjda stensättningar, skelettgravar med olika typer av stenkistor samt brandgravar av olika slag. De båda sistnämnda kategorierna hade ingen bevarad markering ovanför själva graven. Samtliga gravar ligger på postglacial lera, ca. 20-22 m.ö.h.
Fyndmaterialet var mycket rikt, bl. a. påträffades l vapengrav och 2 rika kvinnogravar, alla tre skelettgravar. I en av de rika kvinnogravarna hittades dessutom en skålgropssten med 17 skålgropar, lagd i det nordvästra hörnet av stenkistan. Det osteologiska materialet var relativt välbevarat och kunde i de flesta fall bestämmas och mätas in situ för att sedan tas upp i preparat.

		1374		Tortuna, Sörby		220-6157-90		1716/93		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Bengt-Göran Waks		1993		930504-930504		arkeologisk förundersökning		skålgropar						Med anledning av järnvägsbygge utfördes en förundersökning.
Inga indikationer på förhistorisk verksamhet.

		1375		Bollbacken, Nicktuna		220-6157-90		4618/93		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Magnus Artursson		1993		930419-930512		arkeologisk förundersökning		grav- och boplatsområde		mellanneolitikum, senneolitikum, bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder		keramik, kvarts, flinta och brända ben		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en förundersökning.

Undersökningsområdet är ca. 500 m långt (västsydvästlig-östnordöstlig riktning) och mellan 20-40 m brett. Bansträckningen går här rakt över ett mindre impediment, på vilket det sedan tidigare finns fornlämningar registrerade; två gravfålt Tortuna 82:1 och 129:1, en gravgrupp Tortuna 78:1-3 samt tre skålgropslokaler Tortuna 76:1, 77:1 och 81:1. Bansträckningen passerar mellan Tortuna 82:1 och 129:1 och undersökningen berörde endast den södra spetsen av gravfältet Tortuna 82:1. Områdena öster och väster om impedimentet, ute i åkermarken, gav indikationer på boplatser under den särskilda utredningen.
Rent metodiskt delades förundersökningsområdet upp i två delar, impedimentet med känsliga gravlämningar samt vissa indikationer i form av fynd av en neolitisk boplats undersöktes helt för hand, medan åkermarken undersöktes med hjälp av grävmaskin med planskopa.
Under förundersökningen påträffades en större gropkeramisk boplats centralt placerad på impedimentet. Höjden varierade mellan ca 30-34 m.ö.h. Fyndmaterialet var rikt och bestod av porös keramik med grop- och kamstämpelornering, slagen kvarts samt flinta. Dessutom påträffades ett antal anläggningar i form av stolphål och gropar, vissa av dem placerade på ett sådant sätt att man kan misstänka att det finns hyddkonstruktioner i området. Överlagrande den gropkeramiska boplatsen finns med största sannolikhet ett gravfält från förromersk-romerskjärnålder. Ett flertal indikationer i ytan i form av stensättningsliknande lämningar samt en urnebrandgrav visar att det förmodligen finns ett större antal gravar i området. Eventuellt kan man tänka sig att Tortuna 82:1 och 129:1 hänger ihop och bildar ett enda gravfält. I undersökningsområdet påträffades dessutom två skålgropslokaler, skärvstenssamlingar samt tre terrassliknande bildningar.
Undersökningarna i åkermarken öster och väster om impedimentet gav indikationer på att det finns ett antal boplatser i området. Anläggningarna i form av stolphål, gropar och härdar var sönderplöjda och endast mindre rester återstår av dem.

		1376		Strö, Köping		220-3104-90		2386/93		UV Uppsala		Lars Wilson		1993		930419-930423		efterundersökning		grav						Med anledning av vägbygge utfördes en efterundersökning.
Undersökningen utfördes på platsen för ett tidigare undersökt gravfält. Målsättningen var att fastställa om det fortfarande fanns gravanläggningar kvar. Området visade sig dock ha blivit utschaktat under senare tid. Inga fornlämningar påträffades.

		1377		Kramsta		220-3104-90		2386/93		UV Uppsala		Lars Wilson		1993		930426-930706		särskild undersökning		gravfält		yngre järnålder		keramik, knivar, nitar, pärlor, bronskedjor, bronshängen och spännen		Med anledning av vägbygge utfördes en slutundersökning.
Området är beläget i en svagt sluttande moränbacke mot nord-ost. En yta av ca 800 m2 avgränsades och undersöktes. Gravfältet innehöll 1 omarkerad grav, 5 högar, 11 stensättningar, flertalet runda till formen. Västra delen befanns terrasserad med två högar anlagda ovanpå den uppbyggda terrassen. Samtliga gravar var brandgravar av vilka flertalet innehöll brandlager men dessutom fanns en brandgrop och ett benlager.

		1378		Skoftesta		220-3104-90		2386/93		UV Uppsala		Lars Wilson		1993		930706-930713		särskild undersökning		grav		yngre bronsålder, förromersk järnålder		brända ben		Med anledning av vägbygge utfördes en slutundersökning.
Anläggningen hade en storlek av 7,5 x 5,5 m i diameter och en gles stenpackning med ett mycket blandat stenmaterial. I gravens mitt fanns ett brandlager med brända ben.

		1379		Skoftesta		220-3104-90		2386/90		UV Uppsala		Lars Wilson		1993		930714-930723		särskild undersökning		grav, odlingsröse				keramik, brända ben		Med anledning av vägbygge utfördes en slutundersökning.
Anläggningen var 9 x 8 m i diameter utan någon markerad kantkedja. De glest lagda stenarna var av varierande storlek från 0,10 m upp till 1,0 m i diameter. Högt upp i fyllningen, alldeles under torven, gjordes fynd av keramik och en bränd benbit. I anslutning till den registrerade fornlämningen fanns ytterligare en stensamling som också grävdes ut. Denna var helt fyndtom. Båda anläggningarna tolkades som odlingsrösen.

		1380		Skoftesta		220-3104-90		2386/93		UV Uppsala		Håkan Aspeborg		1993		930616-931001		särskild undersökning		gravfält, grav		förromers järnålder, romersk järnålder, folkvandringastid		brända ben, bränd /sintrad lera, lerklining, slagg, bryne, järnfragment, spännen (brons & järn), kniv, sölja, kam, keramik. Glaspärlor		Med anledning av vägbygge utfördes en slutundersökning.
Gravfältet Köping 66:1 och gravgruppen Köping 243:1-2 togs upp inom samma schaktområde (totalt 2.200 m2) och stensättningen Köping 245:1 låg 55 m SSV därifrån. Köping 66:1 sluttade svagt väster ut mot Köping 243:1-2. Terrängen var blockrik och några av gravarna var svåra att avgränsa. Området låg i gränsen mellan skog och håg-mark. Totalt grävdes 12 gravar. Dessa var stensättningar, högar, omarkerade gravar och en blockgrav. Gravskicket var brandlager, brandgropar och benlager. Harts återfanns i två av gravarna. I några fall kunde gravskicket ej urskiljas. Under några av gravarna framkom boplatsrester i form av härdar, nedgrävningar och stolphål. Högt beläget på gravfältet fanns ett område med förekomst av slagg och ett antal härdar.

		1381		Skoftesta		220-3104-90		2386/93		UV Uppsala		Håkan Aspeborg		1993		930708-930723		särskild undersökning, kartering		stenröjda ytor, boplats		järnålder		bränd lera, lerklining, järnfragment		Med anledning av vägbygge utfördes en slutundersökning och kartering.
Vid avbaningen påträffades 76 anläggningar i form av sotfläckar, pinnhål, härdar, mörkfärgningar, nedgrävningar och stolphål.
Boplatsen ansågs fortsätta i nordväst utanför undersökningsområdet. En huskonstruktion utan härd och en stolphålsrad påträffades. Nordost om boplatsen karterades ett antal stenfria ytor.

		1382		Skoftesta		220-3104-90		2386/93		UV Uppsala		Håkan Aspeborg		1993		930601-930628		särskild undersökning		boplats		järnålder		obrända ben, bränd lera, lerklining, keramik		Med anledning av vägbygge utfördes en slutundersökning.
Området sluttar svagt åt väst och ligger strax norr om den historiska bytomten. Hela området utgjordes av åkermark och ploglagret banades av med hjälp av grävmaskin. Ett 9827 m2 stort område togs upp. I den sydöstra delen påträffades ett antal stolphål i dubbla rader vilket tolkades som ett långhus, dock utan spår av härd. Kulturlagren var till största delen sönderplöjda och var endast några centimeter tjocka. I övrigt påträffades härdar, mörkfärgningar, nedgrävningar, pinnhål, stolphål. Totalt påträffades 287 anläggningar.

		1383		Ullvi		220-3104-90		2386/93		UV Uppsala		Lars Wilson, Mats Eriksson		1993		930719-931019		särskild undersökning		gravfält		folkvandringstid, vendeltid		Brända ben, keramik, pärlor, spännen (t ex ringspänne, ryggknappspänne, likarmat) , knappar, kamfragment		Med anledning av vägbygge utfördes en slutundersökning.
På platsen fanns endast två skadade högar registrerade. Efter avbaning och rensning påträffades ytterligare 35 stensättningar. Samtliga gravar var runda utom en som var fyrkantig. De varierade i storlek, höjd samt stenmaterial. I 33 anläggningar påträffades brandläger, vilka oftast innehöll stora mängder brända ben och dräktföremål. Gravskicket i de övriga utgjordes av bengropar. I områdets östra del påträffades lämningar efter en järnframställningsplats.

		1384		Jörlö		220-7237-94		421-5405-1994		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1994		941013-911014		särskild utredning		brott/ täkt, grav, stensträng						Med anledning av bergtäkt utfördes en utredning.
Kartstudien visade att området utgjort utmark mellan gårdarna Jörlö och Malma. Vid inventeringen påträffades stensättningar, husgrund, stensträngar och möjliga odlingsytor.

		1385		Kastena, Skoftesta		220-9394-93		7830/93		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1994		940101-940906		särskild utredning		gravfält, grav						Med anledning av kraftledning utfördes en utredning.

Utredningen berörde sträckan mellan Kastena-Skoftesta (stolpläge 14-171). Utredningen visar att det finns fornlämningar samt indikationer på sådana vid de föreslagna stolplägena.
Stolpe 155 placeras på en höjdrygg där minst 10 olika fornlämningar är registrerade (Köping 33:1-36:1).
Stolpe 157 placeras i åkermark. Här observerades vid inventeringstillfället boplatsindikationer i form av kol, sot och enstaka skörbrända stenar.
Stolpe 158 är en vinkelstolpe och kommer att ta en större yta i anspråk än andra stolpar. Vid inventeringen upptäcktes här en ej tidigare känd stensträng samt ett gravröse.
Stolpe 163 placeras i åkerkant där den tangerar registrerade fornlämningar (Kolsva 146:1, Kolsva 148:1-4,149:1)
Stolpe 165 placeras i skogsmark. Vid stolpläget påträffades en husgrund. På laga skifteskartan från 1846 finns här en byggnad. Strax norr om husgrunden observerades också en grop, ca 3 m i diameter.

		1386		Forsby		220-4548-94		421-5405-1994		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1994		941027-941101		arkeologisk förundersökning		grav						Med anledning av vägbygge utfördes en förundersökning.
Norr om exploateringsområdet ligger flera stensättningar. I samband med en tidigare utredning påträffades ytterligare möjliga gravar och boplatsytor. För att kunna avgränsa det kända fornlämningsområdet mot söder, samt för att bedöma de nyupptäckta lämningarnas karaktär genomfördes en förundersökning.
Undersökningen visade att vägbygget inte kommer att beröra  några fornlämningar.

		1387		Kvarteret Fenja		220-603-94		421-1122-1994		UV Uppsala		Bent Syse		1994		940210-940210		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid				Med anledning av planerad upprustning av parkanläggning utfördes en arkeologisk förundersökning. Denna skedde i samband med en geoteknisk skruvborrsundersökning.
Sammanlagt sju borrhål togs upp, varav sex stycken ner till steril lera. Resultatet i borrhålen blev att äldre kulturlager i större omfattning inte påträffades inom undersökningsområdet. Det tycks som om den senaste bebyggelsen på platsen har påverkat äldre lager och fyllt ut området en hel del med grusiga sandiga fyllnadslager. På ett par platser fanns dock bevarade kulturlager från en tidigare bebyggelse i området. Denna torde som tidigast vara etablerad kring sekelskiftet 1500/1600 enligt dateringar från omkringliggande arkeologiska undersökningar. Eftersom dessa kulturlager fanns bevarade närmast bottenleran med kraftiga fyllnadslager över sig, torde en ytlig omläggning av parkområdet kunna göras.

		1388		Vågtorget		220-5280-94		421-3858-1994		UV Uppsala		Ronnie Carlsson		1994		940711-940729		särskild undersökning		stadslager		nyare tid		järnföremål och ämnesjam, keramik (BII:4, CII:2, fajans), kakel, taktegel, kritpipa, butelj- och fönsterglas, mynt (1879, 1821), ring		Med anledning av ny järnvägsbro, strax norr om den befintliga, och en därmed sammanhängande omläggning av järnvägsspåren och flyttning av den kulverterade Hummelbäcken, utfördes en undersökning.

Det parkliknande området ligger strax utanför den gamla stadens södra gräns, på båda sidor om Hummelbäckens ursprungliga utflöde i Köpingsån, uppströms det nuvarande, kulverterade utloppet.
Undersökningen hade föregåtts av en förundersökning som visat att rester av verksamheten vid Vågtorget fanns bevarade. Det är dokumentariskt belagt att Köpings järnvåg från senast 1613 var inrymd i en byggnad (eventuellt en del av den nuvarande museibyggnaden, strax norr om undersökningsområdet), men flyttades till det område som nu heter Vågtorget någon gång i början av 1600-talet. Själva våghuset låg ca 20 m norr om undersökningsområdet.
Med maskin schaktades de ganska omfattande, sentida utfyllningsmassoma, huvudsakligen lera, bort, ner till ett anläggningsskikt. Anläggningarna bestod till största delen av olika stenkonstruktioner.
Genom hela undersökningsområdet löpte Hummelbäckens gamla stenskodda fåra i öst-västlig riktning. På södra sidan om Hummelbäcken fanns två husgrunder av sten, fundament till s k vågbodar, och på norra sidan en husgrund. De två sydliga låg öster om en väg i nord-sydlig riktning, föregångaren till den nuvarande. Vägen manifesterade sig främst genom rester av brofästet på södra sidan Hummelbäcken. Den nordliga vågboden låg på västra sidan vägen och är sannolikt densamma som den största av ett antal vågbodar som finns på Johan Pihlstrands karta från 1788. Under denna stengrund fanns en kraftig rustbädd av stockar, dendrodaterad till vinterhalvåret 1641-42.
Vågtorget tycks ha fungerat fram till mitten av 1800-talet och området har först under sen tid utfyllts till dagens nivå. På grund av områdets karaktär med en ganska låg intensitet på verksamheten och funktionen som vågtorg vars omgivande bebyggelse utgjordes av förvaringsbodar för järn, har endast mycket tunna lager påförts eller avsatts under verksamhetstiden, 1600-, 1700- och 1800-talet. Undersökningen kom därför att fä en något ytmässig karaktär, liknande den förhistoriska boplatsundersökningens.

		1389		Kungsörs kungsgård		220-3563-93		6433/93		UV Stockholm		Boje Persson		1994		940509-940519		arkeologisk förundersökning		slott/ herresäte		nyare tid		ben, keramik (yngre rödgods), kritpipsskaft		Med anledning av brobyggnation utfördes en förundersökning.
Sammanlagt 16 schakt upptogs med grävmaskin: 12 st väster om Arbogaån och tre st på den östra sidan intill Kungsörs kungsgård. Inget av arkeologiskt intresse påträffades på den västra sidan. På den östra sidan påträffades däremot en stenläggning på orörd lera 1,2 meter under befintlig markninvå som sannolikt var anlagd under 1500-1800-talet.
I anslutning till ån påträffades påförda gruslager med innehåll av ben, yngre rödgods och några fragment av kritpipsskaft. Här påträffades även några stolp- och störhål som möjligen kan ha ingått i en bryggkonstruktion.
En undervattensavsökning utfördes också i Arbogaån i direkt anslutning till den befintliga bron. 18 pålar påträffades varav sex st, alla på södra åsidan, bedömdes vara sentida. Resterande pålar längs norra åstranden föreföll äldre då de var kraftigt eroderade i toppen. En tolkning är att de kan utgjort delar av bryggkonstruktioner möjligen från tidsperioden 1500-1800-talet.

		1390		Gunnarskäl, Skillinge		220-3900-93		421-5733-1994		UV Stockholm		Sofia Andersson		1994		940524		särskild utredning		boplats, torp		odaterat				Med anledning av utbyggnad av Svealandsbanan utfördes en kompletterande utredning.
Utredningen utgjordes av två separata områden. Det ena ligger vid Snartorp (Gunnarskäl), Tumbo sn, Södermanlands län (Tumbo 132:1). Inget av arkeologiskt intresse påträffades vid specialinventeringen. Det andra ligger vid Skillinge, Kung karls socken, Västmanlandslän (Kung Karl 136:1). Vid en tidigare arkeologisk utredning konstaterades ett möjligt läge för äldre bebyggelse/boplats. Platsen utredningsgrävdes och i ett av utredningsschakten påträffades skärvig sten och sot, vilket bedömdes utgöra fornlämning. Fornlämningen är dock fortfarande något osäker då endast få indikationer påträffades vid grävningen. Detta schakt låg utanför arbetsområdet. Området inom arbetsområdet för järnvägen utgör ej fast fornlämning.

		1391		Väg 56 länsgränsen, E20 Kungsör		220-496-93		421-1603-1994		UV Uppsala		Åsa Svedberg		1994		940425-940519		särskild utredning								Med anledning av vägbreddning utfördes en utredning.
Denna omfattade kart- och arkivstudier samt specialinventering i fält. I de partier där vägen är smalare än 9 m skulle den breddas. Hela vägsträckan uppgår till ca 3,5 km. Den södra deln av väg 56 går genom Stengärdets naturreservat. Äldre kartmaterial har inte visat på äldre bytomter utmed berörda sträckor. Inga fornlämningar påträffades vid specialinventeringen.

		1392		Oxelby, Hässelby		220-4488-94		421-5404-1994		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1994		941024-941026		arkeologisk förundersökning		torp, husgrund, gränsmärke		nyare tid				Med anledning av vägbygge utfördes en förundersökning.
Vid en tidigare utredning hade ett flertal husgrunders, en odlingsyta och ett gränsröse registrerats.
Odlingsytan och gränsröset dokumenterades och undersöktes. Även området kring de berörda husgrunderna undersöktes och dokumenterades. Dess har genom kartstudier daterats till mitten av 1800-talet.

		1393		Köpings järnvägsstation		220-856-95		421-2543-1995		UV Uppsala		Johan Anund		1995		950607-950707		särskild utredning		grav						Med anledning av parkeringsplatser utfördes en utredning.

I Hushagen, i det område som idag utgör bangård och stationsområde vid Köpings järnvägsstation, låg fram till 1870-talet en stor hög, den så kallade Tingshögen, en källa och Köpingshus medeltida borg. Till största delen förstördes Tingshögen och borgen då järnvägen anlades. Det finns indicier på att området kring Tingshögen kan ha varit en förhistorisk gravplats.
Det förefaller som att Tingshögen var anlagd på en naturlig grus- och stenkulle som sköt upp ur den omgivande leran och sanden i Köpingsåsen. Vid utredningen påträffades inga lämningar som, enligt utredarens bedömning, bör föranleda vidare arkeologiska undersökningar i detta parkområde.

		1394		Kila, Hebo		220-5661-95		421-4722-1995		UV Uppsala		Jenny Holm		1995		951006-951006		särskild utredning		fyndplats, boplats		stenålder, järnålder		kvartsavslag, slagg, myrmalm		Med anledning av torvbrytning utfördes en utredning i form av specialinventering.
På en mindre höjd i myrens norra ände påträffades skärvsten vid provstick med spade. På den tilltänkta upplagsplatsen, en sandig terrass mellan Grällstaåsen och myren, påträffades blästslagg dvs slagg efter järnproduktion, rikligt med myrmalm samt ett par kvartsavslag. Iakttagelserna indikerar sannolikt två boplatser och en järnframställningsplats.

		1395		Herrevad		220-6192-95		421-2339-1995		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1995		950823-950922		särskild undersökning		boplats		äldre järnålder		bränd lera, slagg, brända ben		Med anledning av husbyggnation utfördes en arkeologisk undersökning.
Vid förundersökningen 1991 påträffades boplatsindikationer och C14-prover gav en datering till äldre järnålder.
Vid slutundersökningen hittades rester efter två husgrunder i form av stolphål.

		1396		Kastena, Skoftesta		220-4896-96		421-4080-1996		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1996		960905-960906		särskild utredning								Med anledning av kraftledning utfördes en kompletterande utredning.
En rund stensättning, ca 5,0 m i diameter och 0,3 m hög. Intill den ligger en grop, ca 3,0 m i diameter och 0,60 m djup. Närmsta RAÄ nr är Kolsva 149:1.
På platsen för stolpläge 165 påträffades en bebyggelselämning i form av en rektangulär förhöjning ca 11 x 8 m. Torpet finns med på kartan över laga skiftet 1846. På det ekonomiska kartbladet 1907 är det borta. Intill bebyggelselämningen finns en grop, ca 3,0 m i diameter och 0,3 m djup. Närmsta RAÄ-nummer är Kolsva 292:1.

		1397		Malma prästgård		220-4895-96		421-4086-1996		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1996		960606-961001		arkeologisk förundersökning		grav						Med anledning av en ny högspänningsledning utfördes en förundersökning.
Undersökningen berörde fyra stolplägen vid vilka det i samband med utredningen påträffats indikationer på förhistoriska aktiviteter. Samtliga berörda stolplägen ligger intill tidigare kända förhistoriska lämningar. Vid undersökningen öppnades schakt med hjälp av traktorgrävare inom exploateringsytorna.
Det påträffades inget vid undersökningen som föranleder ytterligare arkeologiska undersökningar inom exploateringsytorna.

		1398		Åsen, Olvsta		220-3097-96		421-5842-1996		UV Uppsala		Åsa Svedberg		1996		961107-961115		särskild utredning		gravfält, boplats, grav, härd, torp, väghållningssten, bytomt/gårdstomt						Med anledning av anläggande av golfbana utfördes en utredning.
Hela det tilltänkta golfbaneområdet, inklusive natur- och parkytor uppgår till en yta av ca 78 ha. Den areal, som beräknas omfatta exploatering i form av utslagsplatser, banor etc omfattar ca 60 ha. I utredningen har ingått: kart/arkivstudier, specialinventering i fält och dragning av sökschakt. Utredningsområdet har en längd av ca 1,2-1,6 km och en bredd av ca 270-700 m (NV-SÖ) med den östra kanten utmed Kolbäcksån. I områdets NV del finns en våtmark, som skall bevaras. Den yta med befintlig idrottsplats och restaurangrörelse i den gamla kvarnbyggnaden Västerkvarn, som ligger söder om infartsvägen till Mölntorp, skall enligt planeringen inte ytterligare exploateras.
Historiska kartöverlägg upprättades över området, varvid fyra lägen för torp bestämdes förutom bytomten Västerkvarn. Vid specialinventeringen kunde möjliga lägen för boplatsytor markeras beroende av indikationer som välvda terränglägen i åkermark - vilka främst förekom mellan den f d åsen och Kolbäcksån - och rikligt förekommande skarpkantig sten samt lägen i förhållande till tidigare undersökta gravfält belägna på åsen. Sökschakten drogs vid indikerade boplatslägen, sammanlagt 640 löpschaktmeter.
Sex fornlämningar finns registrerade inom undersökningsområdet, varav fyra är borttagna och undersökta. Det är stora gravfält på åskrönet och i kanten av åsen, som daterats till yngre bronsålder-romersk järnålder. De tidigare undersökningarna gav intressanta resultat beträffande gravöverbyggnader, inre gravkonstruktioner och fynddateringar. Både urnebrandgropar och djupt nedgrävda obrända skelettgravar, ofta markerade med resta stenar, finns representerade.
Efter sökschaktsdragningen kunde tre ytor med fornlämningar och fornlämningsindikationer konstateras, vilka bör förundersökas vid en eventuell exploatering: Det är två ytor mellan den f d åsen och Kolbäcksån: den ena i undersökningsområdets N ände utmed en längd av 260 m och bredd av 30-50 m (NV-SÖ) och den andra mellan Kolbäck 190:1-191:1 och ån, ca 150x50-100 m stor (N-S). Den tredje ytan finns i anslutning till Kolbäck 236:1 omedelbart intill före detta åskanten och uppgår till ca 100x40 m (NV-SÖ). Kulturlager, sannolikt både från förhistorisk och sen tid fanns i N. Dessutom påträffades några härdar, ett flertal mörkfärgningar, sotfläckar och kolflisförekomster. Sannolika stolphål i rödbränd sand framrensades i den N delen tillvaratogs obrända fågelben vid sidan av en härd och mörkfärgningar. Det är oklart om den tredje ytan intill Kolbäck 236:1 indikerar gravar eller boplats eller är rester av ett, enligt det äldre kartmaterialet konstaterat sentida torp.
På impedimenten, som enligt planerna inte kommer att beröras av exploatering, vid Kolbäck 289:2 och vid Västerkvarns kvarvarande bebyggelse norr om vägen till Mölntorp och som enligt det äldre kartmaterialet har äldre bytomtslägeindikationer, drogs inga sökschakt.

		1399		Strömsholms ridbana		220-3585-87				UV Bergslagen		Ulla Bergquist		1997		970818-970829		arkeologisk förundersökning		slott, byggnad, parkanläggning		nyare tid		keramik (yngre rödgods)		Med anledning av utbyggnad av ridbana utfördes en förundersökning.
Enligt äldre ritningar från 1669 och 1700-talets mitt anlades eller planerades en parkanläggning öster om Strömsholms slott. Undersökningens syfte var att fastställa om planerna genomfördes och om lämningar från dessa anläggningar finns bevarade.
Schakt grävdes med maskin på några utvalda punkter där anläggningar kunde påträffas enligt de äldre ritningarna. Runt ridbanan grävdes också ett VA-schakt till varierande djup. Anläggningar som påträffades i detta dokumenterades översiktligt.
Undersökningen kunde bekräfta att parkanläggningen genomfördes åtminstone i den västra delen, sannolikt även i den östra delen. En terrassmur skiljde parkens västra tredjedel från den östra delen. Väster om muren fanns i schaktet ett flertal stenpartier/eventuella murar. Några av dem är troligen lämningar efter parkernas symmetriskt uppbyggda planteringsytor. Det var dock inte möjligt att med säkerhet avgöra varje anläggnings funktion utan fortsatt undersökning. Endast ett fynd, en keramikskärva av yngre rödgods, påträffades vid terrassmuren.
Några anläggningar (kullerstensläggningar och lerlager med tegel) är troligen av yngre datum och kan höra ihop med bebyggelse. Det var inte möjligt att datera de olika anläggningarna.

		1400		Nicktuna, Bollbacken		220-6157-90		4618/93		Arkeologikonsult AB		Magnus Artursson		1993		930802-931217		särskild undersökning		grav- och boplatsområde		mellanneolitikum, förromersk järnålder, romerskjärnålder, nyare tid		keramik, kvarts, flinta, skifferpilspetsar, fragment av bergartsyxor samt ett eggparti från en stridsyxa, brända ben, bältessöljor, fibulor, glaspärlor		Med anledning av järnvägsbygge  utfördes en slutundersökning.

Slutundersökningsområdet är ca. 320 m långt (västsydvästlig-östnordöstlig riktning) och mellan 20-45 m brett, arean är ca. 9600 kvm. Området består av odlad mark samt ett impediment. Höjden varierar mellan 27,5-35 m.ö.h. På impedimentet finns ett antal registrerade fornlämningar; två gravfält (Tortuna 82:1 och 129:1), en gravgrupp (Tortuna 78:1-2) samt tre skålgropslokaler (Tortuna 76:1, 77:1 och 78:1). Slutundersökningsområdet ligger mellan de två gravfälten Tortuna 82:1 och 129:1, men berörde endast den södra delen av det inregistrerade området for Tortuna 82:1.

Slutundersökningsområdet delades in i två områden, i vilka olika undersökningsmetodik användes:
-Impedimentet, ca 3600 kvm undersöktes med en något modifierad s.k. single context metodik,
dvs. ytan lagergrävdes efter sin naturliga stratigrafi och varje enskild stratigrafisk enhet fick ett eget
nummer. Ett område på ca 770 kvm, centralt placerat på impedimentets höjdrygg, grävdes helt för
hand och en stor del av anläggningarna vattensållades. Detta gjorde det möjligt att tömma
nedgrävningarna för järnåldersgravarna och på så sätt få en någorlunda ostörd gropkeramisk
boplatsyta kvar. Resten, ca 2830 kvm schaktades med maskin ned till steril nivå, varefter
anläggningarna snittades och dokumenterades. Den övergripande målsättningen med undersökningen
var att identifiera och dokumentera större konstruktioner och strukturer som t.ex. eventuella hyddor,
samt att försöka knyta fördelningen av keramik och slagen kvarts till dessa.
-Åkermarken, ca 6000 kvm, undersöktes på traditionellt sätt. Ploglagret schaktades bort med
maskin och anläggningarna dokumenterades i plan och profil samt mättes in med totalstation. Någon
totalavbaning av området gjordes inte, utan ytor på ca 10x30 m banades av en i taget. Detta gjordes
bl. a. för att förhindra uttorkning i den styva västmanländska leran.
Slutundersökningen visade att det på impedimentet legat en stor gropkeramisk boplats på en nivå mellan ca 30-34 m.ö.h. Fyndmaterialet var omfattande och bestod av porös och bergartsmagrad gropkeramik med framförallt grop- och kamstämpelornering, en mindre mängd stridsyxekeramik, snörornerad keramik både med och utan gropar, slagen kvarts, flinta, skifferpilspetsar, fragment av bergartsyxor, ett eggparti från en stridsyxa samt brända ben. Ett antal hyddlämningar med tillhörande aktivitets- och avfallsområden påträffades också, samt en hyddliknande konstruktion med brända djur-och människoben i tillhörande lager. Troligen rör det sig om ett dödshus eller benhus av något slag. Konstruktionen kunde med stor säkerhet knytas till den gropkeramiska kulturen, bl. a. pga keramikmaterialets karaktär. Överhuvudtaget fanns det gott om brända djur- och människoben i anläggningar och lager knutna till boplatsen. Dessutom hittades 3 kokgropar innehållande bl. a. svedda och brända människoben. Hur detta skall tolkas är svårt att säga, eventuellt kan man tänka sig att någon kultisk aktivitet ligger bakom. Djurbensmaterialet består av bl. a. säl, svin, torsk, hund etc.
Överlagrande den gropkeramiska boplatsen fanns ett gravfält daterat till förromersk-romersk järnålder. På gravfältet fanns 3 stensättningar, ca 3,4-8,0 m i diameter samt 25 brandgravar utan synlig eller med mycket otydlig markering ovan mark. De utgjordes utav brandlager, bengropar, brandgropar, urnebengropar och urnebrandgropar. I anslutning till vissa av dessa men också helt fristående fanns 21 stycken urnenedsättningar, vilka troligen kan tolkas som offer av olika slag. Dessutom påträffades 2 grupper av skålgropar; 83 stycken på en häll vid den södra schaktkanten samt 5 stycken på ett större, friliggande stenblock. Eventuellt kan dessa knytas till gravfältet.
Fyndmaterialet från gravarna var relativt fattigt. Den rikaste graven innehöll 2 järnfibulor och 5 glaspärlor. Utöver detta påträffades 3 bältessöljor. I undersökningsområdets västra del, överlagrande ett antal gravar utan yttre markering, fanns ett stort skärvstenslager.
I övrigt påträffades ett antal lämningar som tolkats som rester av sentida odling, bl. a. 3 vallar med röjsten samt 3 större odlingsrösen. Vallarna med röjsten karakteriserades som "troliga terrasskanter" under förundersökningen. Dessutom påträffades rester av den gamla landsvägen öster om impedimentet. Denna finns med på skifteskartor från 1700-talet och lades igen på 1930-talet.

		1401		Aberga		220-6157-90		1716/93		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Stefan Elgh		1993		930730-930806, 930916-931006		arkeologisk förundersökning		boplats, grav- och boplatsområde		bronsålder		kvarts, keramik		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en förundersökning.
Impedimentet är ett aktivitetsområde med härdar och en troligt brandgrav. Kvarts och keramik förekom i mindre mängd.

		1402		Aberga		220-4489-94		MBM314		Arkeologikonsult AB		Cecilia Ring		1994		940818-940822		särskild undersökning		skärvstenshög		bronsålder				Med anledning av vägbygge utfördes en undersökning.
I ett ca 8 m2 stort område påträffades i sotig morän/sand skörbrända stenar, ca 0,06-0,10 m stora. Stenkoncentrationen, som tolkas som ett skärvstensflak, hade måtten 2,0-3,3 m och som mest en höjd på 0,58 m. Anläggningen snittades och dokumenterades. Inga daterande fynd påträffades.

		1403		Ängesta		220-2749-94		MBM318		Arkeologikonsult AB		Cecilia Ring		1994		940509-940530		arkeologisk förundersökning		väg		nyare tid				Med anledning av vägport utfördes en förundersökning.
Vid undersökningen påträffades endast en stenlagd väg. Vägen finns på en karta från 1763.

		1404		Ängesta		220-7129-94		MBM322		Arkeologikonsult AB		Scott McCracken, Jonas Wikborg		1994		940912-941028		särskild undersökning		gravfält		yngre järnålder		brända djurben, brända människoben, ovala spännbucklor, likarmade spännen, pilspetsar, en sköldbuckla, en lansspets,  betsel, broddar, ett eldstål, keramik, brynen glas- och karneolpärlor		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en slutundersökning.

Undersökningsområdet var beläget i den södra delen av ett N-S orienterat långsmalt impediment, 1800 m SO om Tortuna kyrka. Totalt undersöktes 22 brandgravar inom det 550 m2 stora slutundersökningsområdet. Gravarna låg alla väldigt ytligt, i vissa fall fick man intryck av att bålresterna placerats direkt på marken. Två av anläggningarna hade rester av gravöverbyggnad i form av rund resp oval stenpackning. Gravarnas intensitet och antal var som störst i undersökningsområdets norra del. Med största sannolikhet ligger de undersökta gravarna i utkanten av ett gravfält som i huvudsak utbreder sig på impedimentets högre delar, omedelbart norr om undersökningsområdet. Tre av gravarna utmärkte sig genom en rikedom vad gäller gravgåvor. I en av dessa hade ett barn (Infans II) begravts med häst- och vapenutrustning. I de andra två påträffades rika smyckesuppsättningar i form av ovala spännbucklor, likarmade spännen samt ett stort antal pärlor av glas och karneol.

Fynd: i gravarna påträffades förutom brända människoben, brända djurben (häst, hund, katt, gris, fågel, ekorre), ovala spännbucklor, likarmade spännen, pilspetsar, en sköldbuckla, en lansspets, ett betsel, broddar, ett eldstål, keramik, brynen samt en stor mängd glas- och karneolpärlor.
Datering: Det stora flertalet gravar kan utifrån gravinventarier dateras till 900-talet e. Kr. Ett likarmat spänne och en fibula från sen folkvandringstid/tidig vendeltid visar att gravfältet sannolikt har använts under en längre period. Tre gravar utan gravgåvor har C-14 daterats till yngre järnålder.

		1405		Ängesta		220-1707-93		MBM306		Arkeologikonsult AB		Cecilia Ring		1994		940502-940506		arkeologisk förundersökning								Med anledning av järnvägsbygge utfördes en förundersökning.
Vid undersökningen påträffades inga fornlämningar. Recenta ploglager gick tvärsöver schakten och dessa trängde ner i den sterila leran.

		1406		Ängesta		220-2755-94		MBM316		Arkeologikonsult AB		Cecilia Ring		1994		940718-940802		arkeologisk förundersökning		stensträng		romersk järnålder, vendeltid				Med anledning av järnvägsbygge utfördes en förundersökning.
Stensträng 75 m lång, varierande stenstorlek mellan 0,2-0,6 m.

		1407		Nicktuna		220-2737-94		MBM312		Arkeologikonsult AB, Uppsala universitet		Cecilia Ring		1994		940601-940601		särskild utredning		härd		odaterat				Med anledning av väg utfördes en sökschaktning.
Sökschaktningen gav endast två mycket små tunna härdrester.

		1408		Vändle		220-1707-93		MBM308		Arkeologikonsult AB		Scott McCracken, Jonas Wikborg		1994		940418-940909		särskild undersökning		gravfält		romersk järnålder, vendeltid, vikingatid, tidig medeltid		brända människoben, obrända människoben, hartstätningsringar, obrända djurben, knivar, kammar, fibulor, glas- och guldfoliepärlor. armringar, en fingerring, en tåring, eneggade svärd, lansspetsar, sporrar, sköldbuckelfragment,  keramik		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en slutundesökning.

Undersökningsområdet ligger omedelbart norr om den befintliga järnvägen på en flack höjdsträckning i åkermark omkring 900 m S-O om Tortuna k:a. I direkt anslutning till undersökningsområdets sydvästra del finns en sedan tidigare känd gravgrupp (Tortuna 73:1-3) bestående av tre flacka stensättningar med 6-20 meters diameter. Området definierades som slutundersökningsområde efter en förundersökning sommaren 1993. I det 20 meter breda undersökningsområdet påträffades 71 gravar, 30 skelettgravar och 41 brandgravar, de flesta brandgropar. Många skelettgravar bestod av stenkistor av kantställda stenar, några hade dessutom lockhällar. Den vanligast förekommande fyndkategorin var hartstätningsringar från svepkärl av bark samt obrända djurben. Bland det övriga fyndmaterialet märks knivar, kammar, fibulor, bl a en järnfibula med silverinläggningar, glas- och guldfoliepärlor, två armringar, en fingerring, en tåring, 2 st eneggade svärd, 2 st lansspetsar, 3 par sporrar, sköldbuckelfragment, samt några keramikkärl, bl a en s k gotlandskruka. I undersökningsområdets norra schaktkant påträffades ett antal stolphål och härdar från en boplats. I undersökningsområdet fanns också två gropar vilka innehöll slagg, 2 punsar samt diverse järnfragment.
Datering: gravarna dateras till äldre romersk järnålder, boplatslämningarna har C-14 daterats till vendeltid/vikingatid. Avfallsgroparna med slagg o. dyl. är C-14 daterade till sen vikingatid/tidig medeltid.

		1409		Fröberga		220-5629-94		421-3857-1994		UV Uppsala		Leif Karlenby, Jenny Holm		1994		940708-940715		särskild undersökning		boplats		Romersk järnålder		Keramik, del av kniv, bränd lera, risflätning i brunnen		Med anledning av järnvägsbygge utfördes en särskild undersökning.
Undersökningen innefattade den södra delen av ett impediment. Inom den av exploateringen berörda marken fanns förutom ett antal recenta lämningar i form av tegelblandad "kulturjord" och fyllnadsmassa, två härdar på impedimentets sydsluttning. Fröberga medeltida by/gårdstomt kunde ej lokaliseras i sydsluttningen.
Schaktet i åkermarken, öster om impedimentet, innehöll två, möjligen tre stolphål, samt en brunn. Lösfynd av förhistorisk keramik samt en del av en järnkniv återfanns även på ytan. Brunnen har kunnat dateras till romersk järnålder. Boplatsen har sannolikt haft den huvudsakliga utbredningen inom något högre markparti som återfinns i åkermarken norr om schaktet.

		1410		Lund, Sörfennsta		220-4490-94		421-3843-1994		UV Uppsala		Karin Pettersson, Jenny Holm		1994		940711-940714		arkeologisk förundersökning		grav						Med anledning av järnvägsbygge utfördes en förundersökning.
Vid undersökningen konstaterades att inga arkeologiska lämningar skulle komma att beröras av arbetet med banvallen. Bortsett från en obetydlig sotfläck observerades endast det naturliga markunderlaget vid schaktningarna.

		1411		Västersäby		220-7873-95		421-5650-1995		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1995		951206-951208		särskild utredning		husgrund						Med anledning av vägbygge utfördes en utredning.
I området är tidigare gravar och gravfält registrerade, Torpa 11:1, 12:1 och 149:1.
Utredningen visade att inget av arkeologiskt intresse kommer att påverkas av exploateringen.

		1412		Vändle		220-7048-99		99:294-322		Västmanlands läns museum		Emelie Schmidt-Wikborg		1999		991122-991122		särskild utredning, särskild undersökning		boplats		stenålder, bronsålder, järnålder		kvartsavslag, bränd lera		Med anledning av husbyggnation utfördes en slutundersökning och utredning.

Vid en tidigare gjord besiktning av platsen av kommunantikvarie Jan Melander iakttogs en härd i schaktkanten till en täktgrop. Därför beslutades att en slutundersökning av härden skulle göras och att området söder därom skulle utredas. Länsstyrelsen bekostade projektet eftersom tomten skulle bebyggas med ett enfamiljshus av en privatperson.
Vid utredningen påträffades ytterligare en förhistorisk härd samt ett kvartsavslag i ett recent påfört lager. Den sedan tidigare kända härden slutundersöktes. I sin helhet var området kraftigt skadat av sentida täktverksamhet. Resultaten tyder på att en boplats har legat delvis inom UO, men förmodligen haft sin största utsträckning norr om UO, på ett högre beläget område.

		1413		Karlslund		220-6371-99		99:248-322		Västmanlands läns museum		Emelie Schmidt-Wikborg		1999		990927-990927		arkeologisk förundersökning		grav						Med anledning av kabelnedgrävning utfördes en schaktningsövervakning.
Kabeln skulle grävas ned som närmast 10 m från stensättningen Tortuna 169:1. En sträcka av 46 m övervakades men inga iakttagelser av arkeologiskt intresse gjordes.

		1414		Kvarteret Klio, kvarteret Kleopatra		220-10716-90		31/91		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1991		910422-910423		arkeologisk förundersökning		stadslager				gjutformar till grytor, ett grytben (?) i järn, keramik (yngre rödgods och enstaka stengods) skaft till kritpipor		Med anledning av planerad nybyggnation utfördes en arkeologisk förundersökning.

Sammanlagt grävdes åtta schakt med maskin.
Kvarteren Klio och Kleopatra låg antingen i utkanten av eller strax utanför den medeltida staden. De historiska källorna och fynden från den arkeologiska undersökningen anger att området bebyggdes senast under 1600-talet, men bebyggelsen kan sträcka sig ner i medeltid/sent 1500-tal.
I kv Klio fanns inne i kvarteret kulturlager med rester efter trähusbebyggelse. Där fanns senast under 1600-talet tomter med stadsgårdar.
I kv Kleopatra fanns ett kraftigt lager med gjutformsfragment - rester efter grytgjutning. I den östra delen fanns dessutom spår av anläggningar i trä. Från 1631 står Björn Olsson grytgjutare för flera tomter i kvarteret. År 1688 innehades de av Björns änka.

		1415		Gideonsberg, Vårlöksgatan		220-10241-91		6479/91		UV Uppsala		Lars Wilson		1991		911017-911017		arkeologisk förundersökning		skärvstenshög						Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
Sökschakt togs upp intill fornlämningen för att avgränsa ev boplatsytor. Inga ytterligare fornlämningar påträffades emellertid på denna yta.

		1416		Tönsta		220-6810-90		3904-91		UV Uppsala		Bo Annuswer		1991		910916-910927		särskild undersökning		boplats				keramik,  bryne		Med anledning av utbyggnad av järnvägen Mälarbanan, utfördes en slutundersökning.
Boplatsen var belägen på en svag förhöjning i åkermark omedelbart söder om befintlig järnväg, i anslutning till och söder om ett impediment.
Det undersökta området utgör sannolikt utkanten av ett boplatskomplex som sträcker sig norr ut. Schaktet låg i ungefär sydvästlig-nordostlig riktning och var 120 meter långt och 9 meter brett. I den västra delen av schaktet låg 14 härdar och fyra stolphål. Här fanns också ett mindre kulturlager. I detta fanns en härd och i dess botten ett dike fyllt med skärvsten och en brunn. I undersökningsområdets östra del fanns tre härdar och 15 stolphål.

		1417		Vallby		220-11296-89		2996/91, 3073/91		UV Uppsala		Lars Wilson		1991		910604-910620		arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		boplats, grav		äldre järnålder		flinta, malstenslöpare		Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning och en slutundersökning.
Undersökningsområdet utgjordes av tre lokaler, en belägen i en moränbacke i anslutning till registrerade fornlämningar, samt de övriga två i åkermark i närheten av gravfält och boplats.
På den förstnämna lokalen påträffades boplatslämningar i form av stolphål, nedgrävningar och härdar. Här undersöktes och togs bort även en skadad hög, Västerås 636:6, inga fynd påträffades dock. Vid de övriga lokalerna saknades fornlämningar.

		1418		Högby		220-3424-91		5926/90		UV Uppsala		Lars Wilson		1991		910625-910708		arkeologisk förundersökning		boplats		äldre järnålder?		keramik (fragment)		Med anledning av exploatering för industriändamål utfördes en förundersökning.
Ett ca 16 hektar stort område provundersöktes. Området är beläget i närheten av Badelundaåsen och ingår i riksintresseområde för kulturminnesvården (K25, Badelundaåsen). Strax norr om undersökningsområdet är Grytahögen (Västerås 454:1) belägen. Området utgörs i sin helhet av åkermark. Ett mycket stort antal fornlämningar i form av stolphål och härdar påträffades vid undersökningen. En hög anläggningstäthet konstaterades i områdets centrala och södra delar.

		1419		Tunby gård		220-7382-91		4683/91		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1991		910819-910823		arkeologisk förundersökning		boplats, bytomt/gårdstomt		yngre bronsålder, äldre järnålder, nyare tid				Med anledning av förtätning av bebyggelsen utfördes en förundersökning.

Idag är gårdarna omringade av modern stadsbebyggelse, men tills nyligen fungerade de som jordbruksfastigheter. De ursprungligen tre gårdarna bildar idag en väl bibehållen bymiljö med bostadshus och ekonomibyggnader av olika ålder - bl a några hus från 1700-1800-talen.
Tunby har medeltida anor. Det äldsta säkra belägget är från 1367. Runt omkring finns flera registrerade fornlämningar (häll med skålgropar, gravfält).
Vid förundersökningen togs 21 schakt upp med maskin. I några schakt påträffades bebyggelselämningar från nyare tid - troligen 1600-1800-tal. Inga säkra lämningar från medeltid påträffades. I en stor del av området fanns under förhistorisk tid en eller flera boplatser. Bl a påträffades en skärvstenshög, stolphål (ett säkert långhus kunde konstateras) och härdar. Preliminärt har boplatsen/boplatserna daterats till yngre bronsålder- äldre järnålder.

		1420		Kvarteret Hilde		220-7255-92		7834/92		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1992		921001-921002		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		keramik (yngre rödgods, stengods mm), porslin, glas, kritpipor		Med anledning av planerad nybyggnation utfördes en förundersökning.

Kulturlager saknades i kvarterets norra del. I den södra delen, utmed Utanbygatan, fanns mellan 0,6-1,4 m tjocka kulturlager från nyare tid. Inga säkra bebyggelslämningar påträffades vid förundersökningen.
Kvarteret Hilde låg fortfarande under 1800-talet i stadens utkant. Det har antagits att stadsdiket, den medeltida stadens gräns, gick i Utanbygatans sträckning. Gatan anlades vid 1600-talets mitt. På Västerås äldsta stadskarta från 1688 finns en smal remsa med tomter nordöst om Utanbygatan. Det nuvarande kvarteret Hilde berör tre tomter. På en av dem fanns enligt kartans beskrivning några små trähus, men främst användes tomterna som kålgårdar. Vid förundersökningen påträffades ingenting som motsäger att området togs i bruk under 1600-talet och att det främst användes som odlingsmark.

		1421		Slottsgatan		220-3431-92		8273/92		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1992		920512-920831		arkeologisk förundersökning		stadslager		tidigmedeltid, högmedeltid, nyare tid		kammakerispill, läderspill från skomakeri; keramik (yngre rödgods)		Med anledning av omläggning av fjärrvärme m m i Slottsgatan (från Stora gatan till hotell Klipper i kv Kråka) utfördes en schaktövervakning.

Kulturlager från 1000-tal till 1300-tal har tidigare undersökts i kvarteren Linnea (1988) och Lundahlska jorden/kv Klaudia (1987). I kv Linnea dokumenterades 1990 delar av en tegelkällare byggd på 1680-talet.
Fjärrvärmeschakten grävdes ej ner i steril lera; de synliga kulturlagren var 1,0-1,2 m tjocka (ca 1,6 m kulturlager finns över steril lera). Sektioner dokumenterades i flera partier; den längsta sammanhängande var 35 m lång.
Från Skomakargatan fram till Kungsgatan fanns medeltida bebyggelselämningar. Inga daterade fynd påträffades. Med ledning av tidigare undersökningar bör kulturlagren vara från 1100-tal - 1300-talets mitt. Mitt i Skomakargatan fanns en träbroläggning - antagligen gatans medeltida föregångare.
I hörnet Slottsgatan-Kungsgatan påträffades delar av samma tegelkällare som undersöktes 1990. Ev fanns rester av ytterligare en källare i Kungsgatan. Nordväst om Kungsgatan fanns endast kulturlager från nyare tid, troligen 1600-1700-tal.

		1422		Kvarteret Lovisa		220-8005-92		8016/92		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1992		921019-921027		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		mynt, keramik (yngre rödgods), kritpipor		Med anledning av renovering av gården i hörnet av Slottsgatan-Kungsgatan utfördes en antikvarisk schaktkontroll.

Den äldsta byggnadsdelen, som ligger vid Svartån, är troligen byggd i slutet av 1700-talet. I hörnet Slottsgatan-Kungsgatan finns en välvd tegelkällare vars utsträckning inte överensstämmer med byggnaden över. Källeren är antagligen äldre.
Gårdsplanen schaktades ned och delar av en kullerstensläggning togs bort. Från Slottsgatan och in över gården grävdes ett schakt för fjärrvärme. I sektionen dokumenterades som mest ca 1,8 m tjocka kulturlager och åtminstone tre bebyggelsefaser. En av dessa utgjordes av ett kraftigt brandlager, som möjligen representerar en av de sista stadsbränderna. De relativt fåtaliga fynden daterar kulturlagren till 1600-1700-(1800)-tal. Tomten bebyggdes förmodligen sent jämfört med intilliggande områden. I Slottsgatan och kvarteret Linnea har kulturlager från 1000-talet till 1800-talets mitt påträffats vid tidigare undersökningar.

		1423		Västra Skälby		220--9045-89		7494/91		UV Uppsala		Lars Wilson		1992		920421-920831		särskild undersökning		boplats		förromersk järnålder, romersk järnålder		Keramik, lerklining, bränd lera, brända och obrända ben, slagg, löpare, malstenar, brynen, svärd/kniv, bärnsten		Med anledning av byggnation av bostäder genomfördes en arkeologisk undersökning.

Hela ytan utgjordes av brukad åker, ploglagret borttogs med hjälp av maskinkraft. Den yta som berördes av utredning uppgick till ca 60 ha. Undersökningsytan omfattade 80 000 m2 varav 65 000 m2 avbanats. Målsättningen med undersökningen var att försöka utröna boplatsens struktur.
I anslutning till undersökningsområdet finns ett antal registrerade fornlämningslokaler. Dessa utgöres av gravfält (Västerås 258:1, 345:1, 406:1), en fornborg (Västerås 263:1), stensträngar (Västerås 328:1, 345:1, 406:1). Vid undersökningen påträffades omfattande boplatslämningar bestående av ca 25 långhus samt fyrstolpshus och hägnader. Stolphålen var kraftiga och tydliga med stenskoning, kol och bränd lera. Dessutom har ett 50-tal brunnar påträffats. I några av dem påträffades risflätningar och andra trädetaljer.
Husens rumsliga fördelning och inbördes placering tyder på att det kan röra sig om en tidig bybildning eller en komplex gårdsorganisation. Det faktum att husen inte verkar överlagra varandra tyder på att huvuddelen av boplatsens anläggningar sannolikt är samtida.

		1429		Vasagatan		220-3013-93		2938/93		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1993		930329-930812		arkeologisk förundersökning		stadslager		medeltid, nyare tid		skor, slagg, järnföremål, tegel		Med anledning av fjärrvärme och VA utfördes en schaktningsövervakning.
I korsningen Vasagatan-Smedjegatan påträffades kulturlager och bebyggelselämningar, som dokumenterades i profil. Kulturlagren var 1,90 m tjocka. I de undre lagren påträffades medeltida skor, för övrigt saknades daterande fynd.
Många lager innehöll mycket slagg och kol. Slagglager har också påträffats vid tidigare observationer i området. Under medeltiden liksom idag ledde Smedjegatan ut från torget. Den rikliga förekomsten av slagg gör det troligt att Smedjegatan gör skäl för sitt namn.

		1430		Vasagatan		220-3013-93		2938/93		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1993		930329-930629		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid, medeltid?		keramik (yngre rödgods), porslin, järnföremål		Med anledning av schakt för fjärrkyleledningar i Vasagatan från Munkgatan till Hantverkargatan utfördes en schaktningsövervakning.

Eftersom gamla ledningsschakt utnyttjades dokumenterades endast profiler. Schaktet, som var ca 1,5-2 m djupa nådde endast i undantagsfall till steril nivå.
Vasagatan mellan Munkgatan och Stora Gatan:
Från Stora Gatan sluttar marken nedåt mot Munkgatan, f d Lillan. I schaktet, som inte var grävt till steril nivå, fanns i de ostörda partierna ca 0,3-0,7 m tjocka kulturlager. Förutom kulturlager med mycket organiskt material och raseringslager med tegel påträffades vid Munkgatan en stenmur, ev en kantskoning vid ån.
De daterbara fynden var från nyare tid, men medeltida datering för de undre kulturlagren kan inte uteslutas. Medeltida kulturlager bör också finnas bevarade under schaktdjup.
Vasagatan mellan Stora Gatan och Hantverkargatan: Under medeltiden låg S:t Ilians kyrka och kyrkogård vid Hantverkargatan. Troligen har Vasagatan schaktats ned, eftersom inga kulturlager eller byggnadsrester påträffades mellan Stora Gatan och Hantverkargatan.

		1431		V Kyrkogatan		220-9285-92		8803/92		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1993		930406-930616		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		keramik (yngre rödgods), kakel, kritpipsskaft, spik, järnbeslag, slagg		Med anledning av förnyelse av VA-ledningar utfördes en schaktningsövervakning.

De nya rören trycktes igenom de gamla och schakt grävdes endast vid anslutningspunkterna.
I området kan kulturlager från medeltid/nyare tid finnas och arbetet skedde med antikvarisk schaktkontroll. Västra Kyrkogatan, som passerar framför domkyrkan, ledde till Kvarntullen och vidare ut ur staden mot Skultuna. I Skolgatan, som korsar Västra Kyrkogatan anses stadsdiket, den medeltida stadens gräns, ha gått.
Sammanlagt grävdes elva schakt. I nio av dessa dokumenterades profiler. Kulturlagrens tjocklek varierade mellan 0,1 och 1,7 m. Vid Skolgatan dokumenterades i flera schakt upp till nio äldre gatunivåer.
Fynden var få och samtliga från nyare tid.

		1432		Smedjegatan, Vasagatan		220-7100-93		6380/93		UV Uppsala		Karin Pettersson		1993		931122-931201		arkeologisk förundersökning		stadslager		senmedeltid, nyare tid		djurben, tegelflis, slagg, keramik (yngre rödgods Bll:4),  kakel		Med anledning av rörläggning utfördes en förundersökning.
Äldre schakt utnyttjades vid rörläggningen. Schaktet maskingrävdes till ett djup av 2,30-3,0 m under marknivå och var ca 1,5 m brett. Under sentida sand- och singelfyllning fanns inom vissa delar ett äldre ca 0,80 m tjockt omrört lager; eventuellt äldre fyllnadsmassor. En ostörd kulturlagernivå påträffades ca 1,45 m under markytan (12,25 möh enligt Västerås stads höjdsystem). Lagret hade en tydlig stratigrafi; bl a kunde en eventuell golvnivå, dvs en tränivå, urskiljas.
Fynd: Relativt fyndfattigt, vilket främst torde bero på undersökningens karaktär. De fynd som påträffades var bl a djurben, tegelflis, slagg, keramik (Bll:4) och kakel. Inga fynd sparades.

		1433		Västerås C, Västerås N		220-10451-92		3132/93		UV Uppsala		Bo Annuswer		1993		930525-930525		särskild utredning		grav, gravfält						Med anledning av planerad utbyggnad av järnväg utfördes en utredning med specialinventering i fält. Utredningen föranleddes av att det i anslutning till järnvägen finns ett flertal registrerade fornlämningar och att det planerade arbetsområdet ligger inom ett område där man kunde förvänta sig ytterligare, ej kända fornlämningar.
Utredningsområdet var över stora delar redan hårt exploaterat. Inom undersökningsområdet påträffades inget av arkeologiskt intresse.

		1434		Källhagen		220-6347-93, 220-9942-93		6537/93, 421-160-1994		UV Uppsala		Åsa Svedberg		1993		931206-931214, 931215-931216		arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		gravfält, stensträng, boplats		odaterat				Med anledning av anläggning av en gång- och cykelväg i samband med breddning av befintlig järnväg utfördes en förundersökning, omedelbart följt av slutundersökning.

Området ligger intill Västerås 217:1, ett skadat gravfält, med bl a två treuddar(?), på krönet av en skogsbevuxen bergsrygg. Förundersökningen utfördes i form av schaktningsövervakning i nedre kanten av bergsryggen, ca 20-70 m öster om den befintliga järnvägssträckningen och omfattade 120 m av schaktet, som var 7 m brett. En del av en boplatsyta, med stensamlingar och stenblock med anslutande stenar i rad, samt en del av en stensträng påträffades. Vid slutundersökningen dokumenterades stensträngen, som var 30 m lång, varav 18 m inom undersökningsytan. I anslutning till strängen undersöktes sju anläggningar, två härdar, en kolfläck, en stenpackning och tre mindre mörkfärgningar med kolflis.

		1435		Tunby gård		220-9335-93		421-182-1994		UV Uppsala		Karin Pettersson		1993		931214-931214		särskild undersökning		boplats, bytomt/gårdstomt		nyare tid		tegel, fönsterglas, pressat glas, porslin		Med anledning av VA-schakt utfördes en slutundersökning.
Tunby gård och området däromkring är rikt på fornlämningar från förhistorisk tid och byn finns skriftligt belagd från medeltiden. En arkeologisk förundersökning gjordes 1991 i samband med kommunens planer på förtätning av bebyggelsen i området. Då påträffades boplatslämningar inom hela byområdet från skilda förhistoriska perioder. Anläggningarna daterades till förromersk och romersk järnålder liksom vikingatid. Man fann även byggnadsrester och föremål som kan dateras till eventuellt medeltid och nyare tid.
Vid slutundersökningen maskingrävdes ett 25 m långt schakt i nno-ssv riktning. Schaktet påbörjades norr om en lada, och fortsatte sedan in i byggnaden, i sektionen inuti ladan påträffades en anläggning vilken kan tolkas som lämning efter en sentida huskonstruktion. Fynden i samband med anläggningen var ifrån 1800-tal eller möjligen tidigt 1900-tal. l övrigt gick det inte att urskilja något kulturlager eller några anläggningar.

		1436		Gillberga		220-3341-93		2937/93		UV Uppsala		Jenny Holm		1993		930210-930422		särskild utredning		fyndplats, boplats						Med anledning av lertäkt utfördes en utredning.
Enligt uppgift i fornminnesregistret  har en stenyxa påträffats inom det berörda området vid 1900-talets början. I de sökschakt som drogs på platsen kunde boplatsspår iakttas, i form av enstaka härdar och mörkfärgningar under ploglagret.

		1437		Gillberga		220-3341-93		3484/93		UV Uppsala		Leif Karlenby		1993		930610-930611		särskild undersökning		fyndplats, boplats		stenålder?				Med anledning av lertäkt utfördes en slutundersökning.
I anslutning till de schakt som grävdes vid utredningen togs två ytor upp på sammanlagt 1200 m2. Sammanlagt påträffades 17 anläggningar, stolphål, härdar och nedgrävningar. En större grop kan ha varit en ugn. Anläggningarna utgjordes sannolikt resterna efter en i övrigt bortplöjd boplats, som troligen legat något högre upp i sluttningen.

		1438		Lasjövreten		220-3180-94		421-3317-1994		UV Uppsala		Jenny Holm, Åsa Svedberg		1994		940830-940902		arkeologisk förundersökning		boplats, fyndplats		mesolitikum, högmedeltid, nyare tid		Skrapor av kvarts och porfyr, avslag av kvarts, kvartsit, flinta, porfyr, övrig bergart. Spikar och tenar av järn, keramik (stengods), slagg		Med anledning av ny dragning av elkabel utfördes en förundersökning i form av en schaktövervakning.

Åtta schakt drogs över eller intill kända fyndplatser och stenåldersboplatser.
I ploglagret i schakten, och ytligt på åkerytorna ikring dem, påträffades fynd av stenålderskaraktär. Under plogsulan fanns ett fåtal anläggningar av förhistorisk typ (stolphål, nedgrävningar). En av dessa har dock fått en C14 datering till medeltid. Sentida fynd har gjorts i samband med äldre ploglager, som antas härstamma från 1800-talet, under nuvarande plogsula.

		1439		Örsingbo		220-8805-94		421-5634-1994		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1994		941107-941108		särskild undersökning		boplats		mesolitikum		kvartsavslag		Med anledning av ledningsdragning utfördes en undersökning.
Ledningsdragningen berörde stenåldersboplatsen Västerfärnebo 141:1. På och kring boplatsen som ligger i åkermark påträffades kvartsavslag. Inga övriga anläggningar påträffades.

		1440		Tunby gård		220-9814-93		421-362-1994		UV Uppsala		Karin Pettersson		1994		940505-940505		arkeologisk förundersökning		boplats, bytomt/gårdstomt		nyare tid, stenålder, bronsålder, järnålder				Med anledning av kabeldragning utfördes en förundersökning.
Vid denna påträffades både förhistoriska och historiska boplatslämningar. Dess utgjordes i huvudsak av fyllnadsmassor innehållande tegel, samt kulturlager. Lämningarna förefaller vara omrörda med påförda och avplanade fyllnadsmassor pga senare tids byggen.

		1441		Kvarteret Proban		220-331-94		421-2588-1994		UV Uppsala		Ronnie Carlsson		1994		940506-940506		arkeologisk förundersökning		stadslager		medeltid, nyare tid				Med anledning av ny nätstation utfördes en arkeologisk förundersökning.

Området ligger på en utlöpare söderut från samma åssträckning som Västerås domkyrka ligger på.
Med traktorgrävare togs ett smalt schakt upp längs den befintliga nätstationens vägg. Schaktets längd motsvarade den planerade nätstationens storlek. Efter schaktningen ritades lagerbilden i den sydvästra kortsidan och den sydöstra långsidan av schaktet. Den sterila marken bestod underst av ljus mo, delvis uppblandat med ett ovanliggande kulturjordslager. Den ursprungliga marknivån har varit vid pass +9,9 möh. Ovanpå den ursprungliga marknivån har ett 0,1-0,3 m tjockt, magert, sandigt kulturjordslager tillkommit. Det oorganiska innehållet i detta lager tycks vara av samma karaktär som det underliggande uppblandade lagret, och lagret skulle kunna tänkas ha tillkommit genom en tillförsel av organiskt material kombinerat med en kraftig och upprepad omblandning, förslagsvis gödsling och plöjning. Ett tunt träkolslager har därefter avsatts i den sydvästra delen och ovanpå denna finns ytterligare 0,1-0,2 m mager kulturjord genom hela sektionen, varpå ännu ett träkolslager avsatts.
Över nästan hela sektionen har så ett lager grå lerig sand påförts, undantaget endast en halvmeter i den sydvästra delen. Ovanpå detta har därefter ett magert, lerigt kulturjordslager avsatts så att en jämn yta återigen bildats. På denna yta har ett träkolslager avsatts och direkt ovanpå detta ett lager som består av dels bränd sand, dels obränt, lerigt material. Med all sannolikhet är detta rester av en träbyggnad som brunnit ner. Lagerbilden avslutas så med ett 0,5 m tjockt heterogent lager av grus, sand och matjord.
En jämförelse mellan sektionen i kortsidan och i långsidan visar att riktningen för lageravsättningen är längs med schaktets långsida. En blick i det äldre kartmaterialet visar att den linje som bildas av den befintliga nätstationens sydvästra långsida och vidare av de bakomliggande husens liv torde motsvara den äldre gata som i senare tid kallades Lilla Kyrkogatan. Således tycks pålagringen skett vinkelrätt mot denna gata, vilket verkar rimligt.
Lämningarna utgörs av endast kulturlager, inte konstruktioner. Avsaknaden av konstruktioner men närvaron av tre brandhorisonter antyder att undersökningsområdet befinner sig inte direkt på platsen för byggnader men i den omedelbara närheten av dessa, t ex inne på en gård. Detta stöds även av de magra, till synes odlade jordlagren. Man kan också konstatera att det under den befintliga nätstationen finns kulturlager bevarade.
Inga fynd återfanns varför en datering av den iakttagna lagerbilden inte kunde göras. Att stratigrafin innefattar tre brandhorisonter gav dock anledning att tro att lagren motsvarar en verksamhet som ägt rum under en inte obetydlig tidsrymd. Rent generellt vore det också märkligt om ett område med så central placering och ett läge så nära domkyrkan inte innehöll rester efter medeltida bosättning eller annan aktivitet. En slutundersökning rekommenderades och utfördes samma år.

		1442		Kvarteret Proban		220-3968-94		421-3130-1994		UV Uppsala		Ronnie Carlsson		1994		940523-940607		särskild undersökning		stadslager		folkvandringstid, vikingatid, medeltid, nyare tid		keramik (yngre rödgods BI, Bil: l, BII:4, Cl, CII, vexierkrug), mynt (1671?), järnföremål, slagg, kvarnsten (Malungsstenen)		Med anledning av en ny nätstation utfördes en arkeologisk undersökning.

Det undersökta området mätte endast 4x8 m. Området ligger på en utlöpare söderut från samma åssträckning som Västerås domkyrka ligger på och den ursprungliga markytan ligger vid knappt 10 möh.
Den äldsta aktiviteten i området representerades av en härd av förhistorisk karaktär och en sotfläck strax öster om denna. Kol från härden har C 14-daterats till folkvandringstid (Ua-6677). Detta kan således vara lämningar från en bosättning antingen direkt på platsen eller någonstans i närheten.
Strax intill härden fanns en grävd grop fylld med skräp. Ett ben från denna fyllning har C 14-daterats till sen vikingatid- tidig medeltid (Ua-6678).
De äldsta säkra bebyggelselämningarna utgjordes av delar av en syllstensgrund till en förmodligen timrad byggnad, samt en ränna precis öster om denna och en stenpackning ännu lite längre österut. Detta kan sannolikt hänföras till högmedeltid.
Under senmedeltiden eller 1500-talet har en ny byggnad uppförts längre österut i området. Att denna byggnad förstörts genom brand är tydligt då allt som återstod var förkolnade plank eller kluvor från golvet, inbäddade i rödbränd sand (C 14-datering Ua-6676). I den västra delen fanns en tydlig gräns mot ett sandigare och grusigare parti, uppenbarligen en del av Lilla Kyrkogatan.
Det yngsta bebyggelseskedet var resterna av en timmerbyggnad från 1600-talet. Resterna bestod av en tydlig östra syllstensrad, en något diffusare norra syllstensrad och ut mot Lilla Kyrkogatan ett spisröse. Ett kopparmynt från tiden 1666-1686, troligen 1671, återfanns mellan en syllsten och den östra syllstocken. Öster om byggnaden fanns en stenläggning, skild från byggnaden av en ränna.
De äldsta lämningarna behöver inte vara spår av någon bosättning på platsen, men senast från och med medeltidens mitt har området varit bebyggt. Den första bebyggelsestrukturen ersattes dock efter en tid av en ny, där det gamla bebyggelseläget upptogs av en väg, Lilla Kyrkogatan från stigluckan Proban i domkyrkans bogårdsmur ner mot staden. Den nya bebyggelsestrukturen har sedan fortlevt i princip in i modern tid.

		1443		Vasagatan		220-2134-94		421-2635-1994		UV Uppsala		Ronnie Carlsson		1994		940415-940615		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		tegelflis, träbitar, ben		Med anledning av nedläggning av fjärrkyla- och VA-ledningar utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en schaktningsövervakning.
Ca 200 meter grävdes i Vasagatan norrut från Engelbrektsplan och Tessingatan. Hela sträckan gick i tidigare grävda schakt, där bägge schaktväggarna uppvisade omrörda lager och sentida uppfyllningar, till största del av krossten. Orörda schaktväggar påträffades fläckvis ca 30 meter före korsningen med Utanbygatan och fläckvis även i Tessingatan. Dessa partier uppvisade steril blågrå lera med stänk av tegelflis, småsten, små benbitar och träbitar ca l m ner i leran.

		1444		Stora Gatan, Kvarteret Livia		220-2135-94		421-2589-1994		UV Uppsala		Ylva Roslund-Forenius		1994		940415-940615		arkeologisk förundersökning		stadslager		medeltid		keramikfragment, trälaggar		Med anledning av ledningsdragning utfördes en schaktningsövervakning.
Dokumentationen utfördes av den del som grävdes mellan Vasagatan och Källgatan.
Av den ca 300 m  långa sträckan mellan Vasagatan och Källgatan dokumenterades ca 275 m. Öster om Svartån påträffades mer grusiga lager och enstaka anläggningar, bla en källare. Väter om ån påträffades ca 1 m  tjocka kulturjordslager med förmultnande golv, kullerstensanläggningar, risbäddar och murrester.

		1445		Stora Torget		220-5901-94		421-4126-1994		UV Uppsala		Johan Anund		1994		940804-940805		arkeologisk förundersökning		stadslager		högmedeltid, senmedeltid, nyare tid				Med anledning av anläggande av en offentlig toalett utfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning.

Området ligger inom begränsningen för medeltidsstaden.
Något oväntat påträffades en kulturlagerrest i en del av undersökningsområdet. Lagret har en mäktighet av ungefär 1,2 meter. Kulturlagret kan troligen delvis dateras till medeltiden, och dess beskaffenhet påvisade goda bevaringsförhållanden för organiskt material. Då området, södra delen av det nuvarande Stora Torget, har antagits vara platsen för stadens medeltida torg är det anmärkningsvärt att inga synbara lämningar efter ett sådant påträffades. Orsaken till detta kan till exempel vara att det äldre torget inte sträckte sig så långt österut, eller att det tillkom under sen medeltid och att lagren från denna period har schaktats bort under senare tid. I undersökningsresultatet understryks möjligheten att påträffa medeltida lämningar i delar av Västerås som generellt anses vara utschaktade.
Inga föremålsfynd tillvaratogs.

		1446		Källgatan, Kvarteret Norna, Kvartert Naima		220-5085-94		421-4137-1994		UV Uppsala		Jonas Ros		1994		940901-941003		arkeologisk förundersökning		stadslager						Med anledning av elkablar utfördes en förundersökning.
Endast bärlager och sentida fyllnadsmassor påträffades på grund av schaktens ringa djup. Underliggande ursprungliga markyta framgrävdes inte.

		1447		Biskopsgatan, V Kyrkogatan		220-8046-93		421-4551-1994		UV Uppsala		Jonas Ros		1994		940905-940912		särskild undersökning		stadslager		medeltid, nyare tid		keramik (yngre rödgods, fajans), människoben, kritpipa		Med anledning av byte av fjärrvärmeledningar samt anläggande av ny dagvattenledning utfördes en undersökning.

Undersökningsområdet ligger söder om domkyrkan och berörde delar av dess kyrkogård, 28 st gravar dokumenterades. Vidare undersöktes delar av bogårdsmuren vilken var bevarad till en höjd av 2 m. Delar av dagermuren påträffades, denna var uppförd av gråsten. Inget av muren är synligt ovan mark. Utanför kyrkogårdsområdet fanns kulturlager bevarat till en tjocklek av ca l m. Sannolikt etablerades bebyggelsen här i samband med kyrkans uppförande. Delar av ett hus med tillhörande brandlager dokumenterades. Förekomst av tegel på golvnivån visar att huset uppfördes tidigast under 1200-talet. Att endast ett hus påträffades kan indikera att den aktuella tomten var glest bebyggd. Närheten till domkyrkan och den ringa medeltida kulturlagertillväxten samt avsaknaden av hantverksspill kan tolkas så att tomten nyttjades av personer knutna till den kyrkliga verksamheten.

		1448		Vasagatan, Smedjegatan, Biskopsgatan mfl		220-6951-94		421-4648-1994		UV Uppsala		Jonas Ros		1994		940922-941031		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		keramik (porslin, yngre rödgods, fajans), glas		Med anledning av ledningsdragning utfördes en schaktningsövervakning.
Området ligger strax utanför den medeltida stadens kända begränsning. Inga kulturlager fanns i Rudbecksgatan och Linnégatan. I Vasagatan fanns kraftiga påförda lerlager, som i ett parti innehöll trärester. En anläggning i skiftesverk, troligen en brunn, dokumenterades. Området låg utanför det medeltida stadsområdet och togs troligen i bruk under 1600-talet.

		1449		Ö Kyrkogatan		220-6728-94		421-4624-1994		UV Uppsala		Jonas Ros		1994		940930-941007		arkeologisk förundersökning		stadslager		tidigmedeltid, högmedeltid		kvarnsten, handkvarn		Med anledning av byte av vattenledningar utfördes en förundersökning.
Tre profiler dokumenterades. Kulturlagret hade en tjocklek av ca 1,2 m. Både bebyggelse och stenläggningar dokumenterades. Inga daterande fynd påträffades. Upp till 1,2 m kulturlager hade avsatts innan tegel började förekomma i lagren. Detta kan tolkas som att bebyggelsen etablerades i området under 1100-talet.

		1450		Slottsgatan		220-8084-94		421-5437-1994		UV Uppsala		Jonas Ros		1994		941129-941205		arkeologisk förundersökning		stadslager		medeltid, nyare tid		keramik (äldre rödgods, yngre rödgods, stengods)		Med anledning av att vatten-, avlopp-, fjärrvärme-, tele- och elledningarna planeras utfördes en förundersökning.

Undersökningen genomfördes i syfte att klarlägga kulturlagrens djup under markytan, dess tjocklek och karaktär. Befintliga frischakt vid V A-schakt tömdes och vidgades något för att nå kontakt med den ursprungliga "sterila" marknivån intill befintliga vatten och avloppsledningar. Därefter dokumenterades de påträffade sektionerna. Fem olika schakt togs upp. De enskilda schakten var ca 2 x 2 m stora och ca 2 m sektion dokumenterades vid varje schakt. Det befintliga bärlagret
varierade i tjocklek i de undersökta schakten mellan 0,42 till 0,60 m under körbanan. Kulturlager påträffades i samtliga schakt. Kulturlagertjockleken varierade i schakten mellan 1,18-2,00 m. I Slottsgatans norra del påträffades tidig- och högmedeltida kulturlager avsatta på tomtmark. Inga indikationer finns på att det finns preurban bebyggelse där. Att döma av de resultat som påträffades inom ramen för förundersökningen kan det finnas en fast tomtstruktur med bebyggelse som tolkas vara permanent från anläggningsskedet. I ett av schakten påträffades ett dike (tomtgräns?) nedgrävt i den ursprungliga marknivån som kan ha kontinuitet i de därefter följande bebyggelsefaserna. När bebyggelsen anlades är dock något oklart, indikationer finns på att det möjligen var redan under sent 1000-tal eller vid 1100-talets första hälft. I Slottsgatans södra del tycks bebyggelsen etableras först under efterreformatorisk tid eller möjligen under senmedeltid. I ett av schakten där påträffades stensatta gator och i ett annat schakt påträffades delar av ett stenhus.

		1451		Horrsta				421-4917-1995		UV Uppsala		Jenny Holm		1995		950328-950914		särskild utredning		boplats, kalkugnsruin, fyndplats, tjärdal, kolbotten, grav		neolitikum, mesolitikum, nyare tid		kvartsavslag, keramik (förhistorisk), slagg		Med anledning av bostadsbygge och industri utfördes en arkeologisk utredning.
Utredningen omfattade arkivstudier, fältinventering och sökschakt. Inom utredningsområdet var sedan tidigare en kalkugnsruin och fyndplats för slagg (Västerlövsta 207:1-2) och två boplatser (Västerlövsta 106:1 och 211:1) kända.
Vid utredningen konstaterades ytterligare boplatslämningar i åkermark mellan de båda tidigare kända boplatserna. I skogsmarken påträffades ett flertal kolbottnar, en kolarkoja, en tjärdal, ett par mindre stenbrott och en eventuell stensättning.

		1452		Rönnby, Skultuna		220-1628-95		421-1905-1995		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1995		950329-950407		särskild utredning		boplats						Med anledning av fjärrvärme, gång- och cykelväg utfördes en utredning.
Vid kartstudier samt utredningsgrävningar påträffades resterna efter boplatser i form av anläggningar och kulturlager.
I det aktuella området är sedan tidigare flera fornlämningar kända, så som gravfält, gravgrupper, rösen och skärvstenshögar. Det har också tidigare gjorts fynd av föremål daterade till yngre bronsålder och äldre järnålder.

		1453		Kvarteret Hagbard		220-2868-95		421-2814-1995		UV Uppsala		Bent Syse		1995		950523-950523		arkeologisk förundersökning		stadslager		odaterat				Med anledning av planerad byggnation utfördes en kombinerad geoteknisk/ arkeologisk undersökning.

De för arkeologin upptagna skruvborrsproverna visade tillsammans med tidigare arkeologiska resultat i Västra Kyrkogatan att den ursprungliga topografin varit betydligt flackare i norr än nuvarande topografi, samtidigt som kulturlager troligtvis finns bevarade under delar av den sydöstra terrassen. Under den nordvästra terrassen finns troligen inga kulturlager bevarade, den ursprungliga markytan ligger betydligt djupare än nuvarande samtidigt som störningarna efter terrassens uppbyggnad och den i terrassen inbyggda källaren har påverkat platsen.

		1454		Biskopsgatan, Ö Kyrkogatan		220-9245-94		421-720-1995		UV Uppsala		Per-Erik Egebäck		1995		950613-950615		arkeologisk förundersökning		stadslager		senmedeltid, nyare tid				Med anledning av anläggandet av en dagvattenledning samt nedsättandet av två gatubrunnar utfördes en antikvarisk kontroll.
Ett flertal mindre undersökningar har tidigare genomförts i och i anslutning till det närbelägna kv Proban. Vid två schaktningsövervakningar 1970 påträffades lämningar av grundmurar i sten. Den ena övervakningen genomfördes i själva Biskopsgatan och den andra ett tiotal m norr där om i kv Domkyrkan. De grundmurar som påträffades i Biskopsgatan tros härröra från den skolbyggnad som finns utsatt på den äldsta kända kartan över Västerås från 1688. Möjligen kan även de stenmurar som påträffades i kv Domkyrkan härröra från skolbyggnaden.
Ett ca 20 m långt och l m brett schakt upptogs med maskin från korsningen Biskopsgatan/Östra Kyrkogatan och väster ut. Den västra delen av schaktet grävdes till ett djup av 0,8-0,9 m, varvid rester av en tegelkonstruktion och en intill liggande stengrund påträffades. I schaktets västra ände grävdes ett vinkelställt ca 8 m långt schakt tvärs över Biskopsgatan, varvid ytterligare rester av grunden frilades. I den västra schaktväggen syntes förutom ett fyllnadslager också rester av två kulturlager. Genom att jämföra den äldsta kartan över Västerås med en modern stadskarta där schakten var markerade, framgick det att schakten kommit att skära rakt igenom den skolbyggnad som på 1600-talskartan låg i det östra hörnet av kyrkogården. Hur gammal byggnaden är går inte att säkert säga men enligt Jonas Carlsteens karta användes byggnaden så sent som 1688 som skola.

		1455		Biskopsbron, Biskopsgatan		220-7871-95		421-5295-1995		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1995		951115-951121		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid				Med anledning av vattenledning utfördes en schaktningsövervakning.
Schakten, totalt ca 50 m, innehöll enbart fyllnadsmassor. I ett schakt öster om bron fanns några stenblock. De har antagligen  varit syllsten för en byggnad.

		1456		Vedbo, Eriksborg, Västra Sjukhuset		220-3771-96		421-3821-1996		UV Uppsala		Åsa Svedberg		1996		960624-960628		särskild utredning		grav, grav- och boplatsområde, stensträng, husgrund		nyare tid, odaterat				Med anledning av en planerad bostadsbebyggelse utfördes en utredning.

I utredningen ingick kart- och arkivstudier, specialinventering och sökschaktsdragning. Utredningen berörde tre separata ytor som var ca 4 ha, 13 ha och 30 ha stora.
Vid specialinventeringen påträffades i utredningens västra del, på moränimpediment i utkanten av skogsmarken, tre tidigare ej kända fornlämningar. Dessa utgjordes av en 25 m lång stensträng, en stenfylld grop och en stensättningsliknande lämning.
Vid sökschaktsdragningen inom de tre områdena kunde inga spår av fornlämningar iakttas i schakten. I utredningsområdets sydvästra resp. sydöstra utkant ligger dock de nyupptäckta fornlämningarna kvar och området är därmed inte helt fritt för exploatering.

		1457		Järnvägsstationen		431-2314-04				UV Uppsala		Lena Flodin		1996		960601-961013		särskild utredning				odaterat		fönsterglas, slagg		Med anledning av ny stationsbyggnad utfördes en utredningsgrävning.
Totalt grävdes 13 schakt ned till orörd mark. Av dessa grävdes 11 norr om befintliga järnvägsspår i området för det planerade stationshuset och två stycken söder om spåren där trapphuset planerades.
Inga äldre lämningar eller fynd påträffades norr om spåren. I de södra schakten påträffades ett naturligt lerlager som innehöll växtdelar och som kan utgöra en äldre strandzon. På lagret låg en stock och plankor.

		1458		Kvarteret Gad, Skolgatan		220-3007-96		421-2696-1996		UV Uppsala		Jonas Ros		1996		960401-960401		arkeologisk förundersökning		stadslager		senmedeltid?, nyare tid				Med anledning av VA-ledning utfördes en förundersökning.
Fyra schakt grävdes i befintliga ledningsschakt. Kulturlagret  av oviss datering påträffades i ett schakt. Inga fynd eller konstruktioner påträffades.

		1459		Köpmangatan		220-2443-96		421-2533-1996		UV Uppsala		Jonas Ros, Lena Flodin		1996		960409-960520		arkeologisk förundersökning		stadslager		senmedeltid?, nyare tid		keramik (yngre rödgods), kritpipor		Med anledning av VA-ledningar utfördes en schaktningsövervakning.
Sju schakt grävdes i befintlig ledningssträcka. Kulturlager dokumenterades i sektion  i fem av schakten. Bla påträffades rester av stenhus och bebyggelselämningar av trä.

		1460		Källgatan		220-2905-96		421-2532-1996		UV Uppsala		Jonas Ros, Ulla Bergquist		1996		960422-960429		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		Keramik (yngre rödgods, fajans) hästsko		Med anledning av fjärrkyla utfördes en schaktningsövervakning.
Schaktet, som var 56 m långt, grävdes med maskin. I den östra delen dokumenterades en ca 4,5 m lång sektion med kulturlager. För övrigt innehöll schaktet endast fyllnadsmassor.

		1461		Kvarteret Hilde		220-7604-95		421-1924-1996		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1996		960429-960531		särskild undersökning		stadslager		senmedeltid, nyare tid		Keramik (yngre rödgods, stengods, fajans), kakel, kritpipor, fönsterglas, yxa och knivar av
järn, hank av trä		Med anledning av nybyggnation utfördes en slutundersökning.

Kvarteret bebyggdes troligen inte förrän under 1600-talet och låg utanför den medeltida bebyggelsen. Däremot fanns möjligheten att det medeltida stadsdiket fanns i området.
Västerås stadsdike nämns första gången i ett salubrev den 30 maj 1353. Riddaren Nils Turesson (Bielke) sålde jord och gårdar för 400 mark svenska penningar till västeråsborgaren Harteke Forenholt. I det på latin skrivna brevet nämns "fossa", som är liktydigt med grav eller dike. I köpet ingick bland annat en åker mellan diket (fossa) som gränsade till Västerås stads östra sida och Tombobäck samt därintill en åker och en äng som kallas Kärlingholmen. Tombobäck anses identisk med den nuvarande Tunbybäcken. Kärlingholmen låg mellan stadsdiket och bäcken öster om staden. Man har antagit att diket gått i eller i närheten av nuvarande Utanbygatan, som gränsar till kvarteret Hilde i nordöst. Stadsdiket omnämns flera gången under 1300- och 1400-talen. Den vanligaste beteckningen är grop, dvs dike eller ränna. År 1543 talas i Gustaf den förstes registratur om "Grafwens uppkastning".
Området, som bebyggdes under 1600-talet, kallades Utanby eller Utomby. Det gav också namn åt Utanbygatan. På den äldsta kartan från år 1688 utgör tomterna utmed gatans nordöstra sida gränsen mot landsbygden. Samma förhållande rådde fortfarande vid 1800-talets mitt.
Vid undersökningens början var det känt att stadsdiket kan ha legat inom Mejeritomten. Med maskin grävdes schakt utmed Utanbygatan och vinkelrätt in över tomten. Under ditförda fyllnadsmassor med fynd från 1500-1800-talen syntes staketstörar och ett dike i ett av schakten. Diket syntes svagt som en mörkfärgad nedgrävning i den grå bottenleran. Ett ca 200 m2 stort område schaktades ned och de understa lagren undersöktes. Det visade sig att stadsgränsen markerats på olika sätt under olika tider. Ett staket och två diken påträffades.
Den yngsta anläggningen var lämningar efter minst två olika staket. En del störar och annat trävirke var bevarat, men framförallt fanns i bottenleran en mängd störhål av varierande storlek. De äldsta fynden är från 1600-talet. Sannolikt var detta resterna av tullstaket, den konkreta innebörden av begreppet "stadens hank och stör". I samband med att lilla tullen infördes 1622 anbefallde kronan städerna att bygga tullstaket. Lilla tullen gällde inrikes handel, dvs alla varor som skulle införas och säljas i städerna. Viktigast var tullen fram till 1780, men den avskaffades först 1810. Den första tullen i Västerås, Galgbackstullen eller Gamla östra tullen, anlades vid ett vägskäl mellan Smedjegatan och Utanbygatan. I tomtlängden till 1668 års karta anges en del tomter ligga "inom Staquetet".
På staketets nordöstra sida fanns ett äldre dike, ca 3,0-3,5 m brett och ca 0,9 m djupt. De äldsta fynden var från 1600-talet, men diket kan vara äldre. Av sektionen framgår att diket grävts om flera gånger, troligen när det slammat igen.
På staketets andra sida fanns ytterligare ett dike, som i stort sett löpte parallellt. Det var minst 5 m brett och ca 0,6-0,9 djupt. Daterande fynd saknas från fyllningen. Troligen var detta bredare dike det äldsta medeltida stadsdiket. I Vadstena avsåg man att i försvarssyfte anlägga ett stadsdike. Gropen (diket) skulle vara 10 alnar bred, dvs 5-6 m. Innanför skulle en lika bred vall, gropabacke, läggas upp. Det är möjligt att diket i Västerås var uppbyggt på samma sätt.
Att det verkligen var fråga om en långvarig stadsgräns bekräftades av att kulturlager saknas bortom anläggningarna. Stadsgränsen mot nordöst var densamma från medeltid till sent 1800-tal. Under minst 500 år utgjorde området vid kvarteret Hilde stadens gräns mot landsbygden.

		1462		Kvarteret Joakim, Trappgränd		220-1710-96		421-2305-1996		UV Uppsala		Ulla Bergquist, Jonas Ros		1996		960506-960510		arkeologisk förundersökning		stadslager		högmedeltid, senmedeltid, nyare tid				Med anledning av byte av pumpstation utfördes en schaktningsövervakning.
Schaktet låg vid ån intill Trappgränd, som har medeltida anor. Förutom kulturlager påträffades stenar och liggande trä i tre nivåer. Stockarna utgör troligen grändens träbroläggning.

		1463		Vasagatan		220-3101-96		421-2740-1996		UV Uppsala		Lena Flodin		1996		960515-960531		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		tegel, keramik (yngre rödgods (BII:4)), slagg, enstaka läderspill, enstaka djurben		Med anledning av schaktningsarbeten för byte av vattenledning och anläggande av en ny brandpost utfördes en arkeologisk förundersökning.
Arbetena utfördes till stor del nattetid, med antikvarisk kontroll före schaktens igenfyllande. Totalt grävdes ca 82 löpmeter schakt. Det grävdes inte ned till orörd mark. Längs den västra schaktväggen upprättades två profiler i områden där bevarade äldre lämningar påträffades. De påträffade lämningarna bestod av ett ca 0,3-0,45 m tjockt kulturlager som bl a innehöll brandlager och nivåer med fragmentariskt virke. Stora delar av schaktsträckningen hade skadats av tidigare utförda schaktningsarbeten. Överst fanns ca 0,8-1 m tjocka fyllnadsmassor.

		1464		Domkyrkoesplanaden		220-5785-96		421-4919-1996		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1996		961007-961008		arkeologisk förundersökning		stadslager		senmedeltid		gjutformar, keramik (stengods), spik		Med anledning av ledningsarbeten utfördes en schaktningsövervakning.
Större delen av schaktet var stört av tidigare schaktningar, men intakta kulturlager fanns i ett mindre parti. Lagren innehöll mycket kol och bitar av gjutformar av bränd lera. Gjutformarna har använts vid grytgjutning, eventuellt också klockgjutning.
Verkstadslämningarna låg på Skolstuvugärdet strax utanför den medeltida bebyggelsen men innanför stadsdiket. Gjuterilämningarna är preliminärt daterade till senmedeltid. Under 1600-talet fanns främst kålgårdar i området. Enligt skriftliga källor från 1600-1700-tal fanns ingen gjutare eller verkstad i området.
Verkstaden bör ha haft anknytning till domkyrkan. Den låg på domkyrkans mark och så nära som det var möjligt med tanke på bebyggelsen. Under senmedeltid, särskilt under 1400-talet, utfördes omfattande ombyggnadsarbeten på domkyrkan.

		1465		Kvarteret Olympia		220-1572-97		421-4032-1997		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1996		961129-961129		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		glas, järnföremål och spik, ugnskakel, tegel, keramik (yngre rödgods BII:4, CIL2), porslin		Med anledning av dränering utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Byggnaden, som uppfördes år 1945, ligger på den gamla slottsvreten strax nordväst om slottet, i området kan kringbyggnader och andra anläggningar med anknytning till slottet ha funnits.
Från husets sydöstra hörn maskingrävdes ett 15,60 m långt schakt mot söder. Djupet varierade mellan 1,40 - 2,00 m. I schaktets botten, som inte nådde ner till steril nivå, påträffades en stengrund som sträckte sig tvärs över schaktet samt tegel som troligen härrör från en raserade byggnad.
I nästan hela schaktet låg ett omrört lager med mycket tegel och sten. Stenarna kan eventuellt ha utgjort en stenpackning i lagrets botten. Fynden spänner över ett längre tidsrum. Över detta fanns endast påförda massor med främst lera. Den kan komma från urgrävningen av Landstatshusets källare.

		1466		Brottberga		220-4403-97		421-3691-1997		UV Uppsala		Leif Karlenby, Åsa Svedberg		1997		970827-970827		särskild undersökning		torp, fossil åkermark		odaterat				Med anledning av vägbygge utfördes en undersökning.
Invid det undersökta området finns rester efter en torpbebyggelse. I de undersökta schakten, som drogs i fossil åkermark tillhörig torpbebyggelsen, fanns inga lämningar.

		1467		Dominikanerklostret, Munkgatan		220-7938-96		421-970-1997		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1997		970303-970311		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid, medeltid?		fönsterglas		Med anledning av ny entré utfördes en förundersökning i form av en provborrning.
Undersökningsområdet låg under medeltiden på en ö kringfluten av Mälaren, Svartån och Lillån. På ön låg dominikanklostret, som grundades år 1244. Undersökningsområdet låg norr om klostret vid Lillån, som idag är kulverterad i Munkgatan. Undersökningens syfte var att fastställa om kulturlager och bebyggelselämningar fanns vid åkanten.
Inga anläggningar eller daterbara kulturlager påträffades. Lagren över steril lera dominerades av lera med inslag av sand, grus, kol och tegelkross. Troligen utgör de utfyllnad eller raseringsmassor. Ett enda fynd påträffades - en bit grönaktigt fönsterglas. Dominikanklostret var byggt i tegel och läkningarna i borrproverna kan härröra därifrån.
Steril lera låg på nivån ca +1,65-2,85 m ö h (RH 1900). Dominikanklostret anlades vid 1200-talets mitt på nivån+2,6-3,2 mö h.

		1468		Vasaparken, Kvarteret Oden		220-8098-96		421-3563-1997		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1997		970623-970725		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		Keramik (yngre rödgods, bl a krukmakeriavfall, fajans, flintgods), ugnskakel, kritpipor, fönsterglas, mynt.		Med anledning av ny gång- och cykelväg, anläggning av en damm samt flyttning av en staty utfördes en förundersökning.
Området ligger nära Mälaren i stadens södra del. I modern tid har hamnområdet i söder fyllts ut. År 1244 grundades ett dominikankloster strax norr om undersökningsområdet. Då låg platsen på en ö som begränsades av Lillån, Svartån och Mälaren. Lillån idag är kulverterad under Munkgatan. Klostret, som låg där Statshuset ligger idag, undersöktes på 1950-60-talen. År 1527 hölls reformationsriksdagen i klostrets konventsal och ett år senare lämnade munkarna ön. Större delen av området lades ut som Kungsträdgård. År 1617 fanns enligt tomtlängden enstaka tomter vid ån, hospitalets marknadsstånd utmed trädgårdsbalken och i sydväst våghuset. På 1640-talet anlades Nya Torget (Fiskartorget) och en rad med tomter vid Hamngatan. Flera av dessa berördes av undersökningen. Bebyggelsen och gatan fanns kvar fram till 1950/60-talet. Under 1600-talet låg som tidigare järnvågen med bodar i områdets sydvästra del. Inget är känt om eventuell medeltida bebyggelse i området. Enstaka byggnader kan ha funnits i Kungsträdgården. En karta från 1735 visar platsen för ett lust- eller stenhus. Byggnaden (som låg utanför undersökningsområdet) anses vara medeltida. Stengrunden påträffades när statyn över Gustav Vasa restes. Endast en arkeologisk observation är gjord: en murad källare påträffades på 1950-talet en bit in från Hamngatan. Troligen tillhör den 1600-talsbebyggelsen. Vid förundersökningen grävdes tre schakt i den östra och nio schakt i den västra delen av Vasaparken. Ingen bebyggelse eller verksamhet äldre än 1600-tal kunde beläggas. I öster saknades anläggningar helt. Antagligen har området enbart nyttjats som trädgård och park. I den västra delen fanns gatubeläggningar från Hamngatan och husgrunder från 1600-tal till 1900-tal. Vid Svartån påträffades en mycket kraftig stengrund till en av bodarna, som låg vid järnvågen. Svartån är idag stenskodd. Ett schakt grävdes vid åkanten. Det visade sig att man under 1600-1700-tal vid minst två tillfällen påfört massor för att jämna ut den ursprungliga sluttningen.

		1469		Slottsgatan		220-4465-97		421-3765-1997		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1997		970625-971121		arkeologisk förundersökning		stadslager		högmedeltid, senmedeltid, nyare tid		kamfragment, keramik (svartgods, yngre rödgods), läderspill, kammakerispill, ben		Med anledning av byte av VA- och fjärrvärmeledningar utfördes en schaktningsövervakning.

Schaktningen utfördes nästan helt i befintliga ledningsgravar. I ett flertal schakt påträffades endast fyllnadsmassor. Fynden var mycket få och kulturlagren är därför svåra att datera. I de medeltida lagren fanns lämningar av trä, troligen från hägnader och byggnader. Från ny tid påträffades flera husgrunder och ev igenrasade källare byggda i sten och/eller tegel.

		1470		Stora Torget, V Kyrkogatan		220-5928-97		421-4772-1997		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1997		970809-9708018		arkeologisk förundersökning		stadslager		odaterat				Med anledning av indragning av fjärrkyla utfördes en förundersökning.
Arbetet utfördes med styrd borrning. Det innebar att ledningen borrades under gatan och Stora Torget på en sträcka av drygt 200 m. Djupet var ca 3-4 m, dvs 0,5 m under kulturlagrens lägsta djup.
Endast ett schakt grävdes på Västra Kyrkogatan för inkoppling av servisledningen. De undre lerblandade kulturlagren var av medeltida karaktär. De övre lagren med sten, grus etc är troligen gatulager från nyare tid. Inga anläggningar eller daterande fynd påträffades.

		1471		Bondtorget, Prästgatan, Polisgränd, Badhusgatan		220-8222-96		421-2799-1997		UV Uppsala		Ronnie Carlsson		1997		970811-970818		arkeologisk förundersökning		stadslager		högmedeltid, senmedeltid, nyare tid		stroppsko		Med anledning av ledningsarbeten utfördes en förundersökning.
Syftet var att klarlägga kulturlagrets beskaffenhet och stadens struktur. Fyra schakt grävdes, i Prästgatan, på Bondtorget, i Polisgränd och i Badhusgatan. De två sistnämnda grävdes helt och hållet inom gamla rörschakt varför inga kulturlager kunde dokumenteras. I de båda förstnämnda schakten fanns dock orörd stratigrafi att dokumentera genom sektionsritning. Båda schakten har vid kartstudier visat sig ligga på mark som ursprungligen var tomtmark men som förvandlades till torg vid gaturegleringen på mitten av 1600-talet, vilket också kunde utläsas i lagerbilden.

		1472		Sturegatan		220-5683-97		421-4971-1997		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1997		970917-971007		arkeologisk förundersökning		stadslager		högmedeltid, senmedeltid, nyare tid		Ben (kammakerispill), keramik (yngre rödgods), slagg		Med anledning av schaktningsarbeten utfördes en förundersökning.

I schaktet fanns kulturlager från medeltid och nyare tid (troligen 1600-1700-tal). Lagren kan inte dateras närmare. Bortsett från kammakerispill och en skärva av yngre rödgods i ett av de yngsta lagren påträffades inga daterande fynd. Bland de troligen medeltida lagren fanns flera tränivåer som kan vara spår av bebyggelse. Från ny tid fanns bl a en stengrund, stenläggning och kraftiga brandlager.

		1473		Kvarteret Konrad		220-4694-97		421-4770-1997		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1997		971003-971125		arkeologisk förundersökning		stadslager		senmedeltid, nyare tid		Keramik (svartgods, äldre rödgods, stengods, yngre rödgods)		Med anledning av studentbostäder utfördes en förundersökning.
På tomten låg tidigare Idrottshallen, som revs för några år sedan. Kvarteret ligger strax utanför Västerås fornlämningsområde, vars gräns går i Kopparbergsvägen. Ingen medeltida bebyggelse är känd, men området ligger helt innanför det medeltida stadsdikets antagna sträckning.
Enligt 1688 års karta ingick hela kvarteret i stadsområdet. Två tomter berördes av undersökningen. Tomten i väster var borgmästare Carl Prints änkas grästäppa och anges ligga inom staketet, dvs tullstaketet som troligen följde stadsdikets sträckning. Den östra tomten brukades som kålgård av sju stadsinvånare.
Vid undersökningen påträffades inga lämningar efter bebyggelse. Däremot fanns elva diken/rännor och nedgrävningar. De löpte i nord-sydlig eller östvästlig riktning. De flesta bör ha varit dräneringsdiken, men i något fall kan det vara fråga om en tomtgräns. Kulturlagren dominerades av kulturjordsblandad lera med inslag av tegel, kolbitar m m.
Fynden var mycket få. Två diken/rännor kunde genom fynd av keramik dateras till senmedeltid, men troligen är flera anläggningar medeltida. Övriga anläggningar var från 1500-1700-tal och i något fall modern tid. Åtminstone från senmedeltid och under 1600-talet användes marken för odling.

		1474		Kvarteret Olympia		220-1936-98		421-1446-1998		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1998		980325-980511		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		Keramik (yngre rödgods, stengods, porslin), kritpipsskaft, kritpipshuvud, ugnskakel, flaskglas		Med anledning av ledningsdragning utfördes en schaktningsövervakning.
Ett ca 45 m långt schakt grävdes i borggården på Västerås slott och i sluttningen ned mot Svartån. Schaktet var ca l m djupt, men grävdes till steril nivå på två punkter.
På borggården och i porten var kulturlagren till största delen bortgrävda i samband med tidigare ledningsdragningar. På borggården kunde en, möjligen två, stenläggningar dokumenteras. Slottets yttervägg mot öster var inklädd med betong och det mesta av kulturlagren var bortgrävda. Endast de understa kulturlagren med kulturjordsblandad lera och mjäla fanns bevarade. Inga anläggningar påträffades. Vid ån har det tidigare funnits byggnader. I sluttningen mot ån påträffades också en kraftig stengrund. Där fanns också ca 2 m tjocka lager med mycket tegel, kalkbruk och sand. Eftersom byggnaderna vid ån var i trä är det troligen raseringsmassor från ombyggnader av slottet. De fåtaliga fynden kan dateras till nyare tid.
Ett ca 55 m långt schakt grävdes från slottets port till garaget söder om slottet. Schaktet var endast 0,5-0,6 m djupt och berörde endast kulturlagrens övre del. Främst var det omrörda kulturlager och raseringsmaterial med tegel och kalkbruk. Fynd av yngre rödgodsskärvor och kritpipsskaft daterar lagren till 1600-1700-tal.
Vid infarten vid Slottsgatan undersöktes två schakt för nya grindstolpar. Där fanns bl a två brandlager, varav det äldsta låg direkt över steril nivå. Även här fanns raseringsmassor med mycket tegel. De enda fynden var skaft och delar av ett huvud till en kritpipa.

		1475		Hälla		220-6457-98		98:328-322		Västmanlands läns museum		Thomas Eriksson, Ann-Sofie Wigg		1999		990329-990329		särskild utredning		boplats		bronsålder, järnålder				Med anledning av planerad bebyggelse utfördes en arkeologisk utredning.
Inom det cirka 4700 m2 stora utredningsområdet påträffades förhistoriska boplatslämningar i sju av totalt 16 sökschakt. Lämningarna utgjordes av tre mörkfärgningar, två rännor, sex stolphål, en härd, en sotfläck samt kulturlager. Anläggningarna låg framför allt i den centrala och i den östra delen av undersökningsområdet. Det påträffades också en historisk lämning, en omkring 0,25 x 0,15 m stor röjd yta som begränsades av ett dike åt norr och på kortsidorna.
Omgivande fornlämningar i form av bland annat stensträngsystem, järnåldersboplatser och gravfält liksom arkeologiska undersökningar i närområdet talar för att det kan röra sig om en förhistorisk boplats som i nuläget inte kan dateras närmare än till bronsålder-järnålder.
Den röjda odlingsytan är av dess utseende att döma historisk.

		1476		Hälla trafikplats		220-5170-99		99:223-322		Västmanlands läns museum		Emelie Schmidt-Wikborg		1999		990907-990907		särskild utredning		gravfält		odaterat		järnbetsel		Med anledning av vägkorsning, utfördes en utredning.
Den del av Badelundaåsen som utredningen var förlagd till har blivit illa åtgången av senare tids grustäkter och exploateringar. Inga spår av förhistoriska aktiviteter kunde iakttagas inom UO, men det är möjligt att delar av gravfältet Västerås 771:1 redan förstörts vid tidigare åverkan på åsen. Gravfältet Västerås 771:1 snitslades in för att skyddas vid vägbygget.

		1477		Hamregravfältet		220-3774-99		99:22-322		Västmanlands läns museum		Emelie Schmidt-Wikborg		1999		991217-991217		arkeologisk förundersökning		grav, grav- och boplatsområde		odaterat				Med anledning av kabelnedgrävning utfördes en antikvarisk kontroll.
Kabelsträckningen skulle gå i vägdiket längs med Hamregatan som löper längs med Hamregravfältet. Vid ett besök på området av Västmanlands läns museum upptäcktes ytterligare 3 ej undersökta stensättningen i direkt anslutning till den tänkta kabeldragningen. Enligt beslut av Länsstyrelsen genomförde Västmanlands läns museum därför en antikvarisk kontroll i form av en schaktövervakning. Schaktningen konstaterades inte beröra några fornlämningar.

		1478		Gillberga		220-6581-99		99:268-322		Västmanlands läns museum		Emelie Schmidt-Wikborg		1999		99116-991119		särskild utredning		boplats		stenålder, bronsålder, järnålder		Keramik, avslag i bergart		Med anledning av planerade lertäkter utfördes en utredning.
Sökschakt drogs på sammanlagt fyra ställen. På ett område, Vargbacken Vittinge 139:1, påträffades tydliga boplatslämningar i form av stolphål och härdar. Lämningarna kan vara samtida med de folkvandringstida boplatslämningar som undersöktes 1994 på en höjd ca 200 m öster om Vargbacken. Ett fynd av ett avslag i bergart visar dock att inslag av stenålder också kan finnas på området. På de övriga områdena påträffades ingenting av arkeologiskt intresse.

		1479		Stora Torget		220-1994-99		99:87-322		Västmanlands läns museum		Thomas Eriksson, Ann-Sofie Wigg		1999		990323-990323		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid				Med anledning av reparation av elledning utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en snabbutryckning till ett redan grävt schakt.
Schaktet grävdes ej ned djupare än exploateringen krävde. Äldre konstruktioner och kulturlager berördes därför inte.
Undersökningsområdet låg centralt inom området för Västerås stads medeltida stadslager, Västerås 232:1. Undersökningen berörde ett numera rivet bostadskvarter beläget på nord-nordöstra delen av dagens Stora Torget. Kvarteret finns med på stadskartor från år 1617, 1688 och år 1878.
Omkring 0,6 m under den nuvarande gatunivån påträffades kulturlager och bebyggelserester. Under det påförda lagret påträffades det förkolnade stockar varav en vilade på tre stycken obrända stockar. Den begränsade undersökningsytan och frånvaron av daterande fynd gjorde det svårt att placera bebyggelselämningarna kronologiskt och försvårade tolkningen av vad det rörde sig om för konstruktion. En möjlig tolkning är att bebyggelselämningarna utgjorde resterna av en timmerkonstruktion - timmerhus - där de förkolnade stockarna kan ha varit det undre stockvarvet med näver mellan stengrunden och stockarna.

		1480		Kvarteret Mima		220-3150-99		423-2394-1999		UV Bergslagen		Mathias Bäck		1999		990531-990618		särskild undersökning		stadslager		nyare tid				Med anledning av bostadsbebyggelse utfördes en arkeologisk undersökning.
Undersökningsresultat: Bebyggelse och odlingsmark från 1600-talets första hälft. Tomtgränser.

		1481		Kvarteret Oden, Vasaparken		220-3797-99		423-3619-1999		UV Bergslagen		Mathias Bäck		1999		990906-991029		särskild undersökning		stadslager		senmedeltid, nyare tid				Med anledning av gång- och cykelväg utfördes en arkeologisk undersökning.
Undersökningsresultat: Bebyggelse och odlingsmark från 1600-talets början. Järnvägen vid Svartån identifierad. Tomtgränser.

		1482		Kvarteret Handelsboden		220-3180-00		00:165-322		Västmanlands läns museum		Ann-Sofie Wigg		2000		000511-000512		arkeologisk förundersökning		boplats						Med anledning av kyrkobyggande i utfördes en arkeologisk förundersökning.
Förundersökningen föranleddes av en anmälan från en privatperson som hade upptäckt tidigare okänd fornlämning intill exploateringsområdet samt att det ställvis fanns skärvig sten inom exploateringsområdet. Länsstyrelsen besiktigade undersökningsområdet och iakttog boplatsindikationer varför det beslutades om en arkeologisk förundersökning. Riksantikvarieämbetet bekostade förundersökningen eftersom tillstånd för byggnation beviljades 1995.
I norra delen av undersökningsområdet påträffades det spridda skärviga stenar i matjorden samt i den underliggande postglaciala leran. I västra delen påträffades ett stensatt dike med skärviga och rundade stenar. I östra delen påträffades ytterligare ett dike liksom i södra delen där det även ytligt påträffades en eldpåverkad yta som bedömdes vara recent.

		1483		Brottberga		220-5165-00		00:105-322		Västmanlands läns museum		Anna Egebäck		2000		001024-001027		arkeologisk förundersökning		boplats		romersk järnålder, folkvandringstid, nyare tid		keramik (förhistorisk?, yngre rödgods, fajans), lerklining, bränd lera, tegel		Med anledning av bebyggelse utfördes en arkeologisk förundersökning.
Förundersökningsområdet var 8560 m2 stort. Undersökningsområdet var kraftigt stört, inom stora ytor hade schaktningsarbeten, med varierande djup, företagits. I norra delen av undersökningsområdet påträffades lämningar från torpet Hagtorp med anor från mitten av 1700-talet. Delvis överlagrade av torplämningarna påträffades förhistoriska lämningar i form av kulturlager, härdar och stolphål i norra och södra delen av undersökningsområdet.

		1484		Kvarteret Rimfrosten		220-6993-99		00:44-322		Västmanlands läns museum		Ann-Sofe Wigg		2000		000807-000807		särskild utredning		boplats		bronsålder, äldre järnålder				Med anledning av planerad bebyggelse utfördes en arkeologisk utredning.
Inom det cirka 4700 m stora utredningsområdet påträffades förhistoriska boplatslämningar i sju av totalt 16 sökschakt. Lämningarna utgjordes av tre mörkfärgningar, två rännor, sex stolphål, en härd, en sotfläck samt kulturlager. Anläggningarna låg framför allt i den centrala och i den östra delen av undersökningsområdet. Det påträffades också en historisk lämning, en omkring 0,25 x 0,15 m stor röjd yta som begränsades av ett dike åt norr och på kortsidorna.
Omgivande fornlämningar i form av bland annat stensträngsystem, järnåldersboplatser och gravfält liksom arkeologiska undersökningar i närområdet talar för att det kan röra sig om en förhistorisk boplats som i nuläget inte kan dateras närmare än till bronsålder-järnålder.
Den röjda odlingsytan är av dess utseende att döma historisk.

		1485		Kvarteret Rimfrosten		220-7479-00		00:44:322		Västmanlands läns museum		Ann-Sofie Wigg		2000		001120-001123		arkeologisk förundersökning		stensträng		yngre bronsålder, förromersk järnålder, romersk järnålder				Med anledning av planerat område för bullervall utfördes en förundersökning.
Den planerade bullervallen längs med El8 visade sig komma att beröra nordvästra delen av ett stensträngsystem, Västerås 579:1. I förundersökningsschakt intill stensträngen påträffades det två sotgropar under en packning bestående av morän och skärvsten. Groparna kan vara äldre än stensträngen och eventuellt täcktes de över i samband med markberedning när stensträngen anlades.
På förundersökningsytan väster om Rimfrosten l påträffades det historiska lämningar i form av sex stolphål samt ett odlingslager. Stolphålen härrör troligen från ett staket eller liknande och det homogena och humösa odlingslagret täckte ett av de recenta stolphålen.
Delar av kulturlagret som påträffades vid utredningen på Rimfrosten l undersöktes liksom en härd men i övrigt påträffades det inga fler anläggningar än de som var kända sedan utredningen.

		1486		Kvarteret Bladbaggen		220-6983-99		99:310-322		Västmanlands läns museum		Emelie Schmidt-Wikborg		2000		000412-000418		särskild utredning		boplats, torp		romersk järnålder, folkvandringstid, nyare tid		tegel, glas, keramik (yngre rödgods, stengods)		Med anledning av byggnation utfördes en utredning.
Vid utredningen påträffades förhistoriska och historiska lämningar. De sistnämnda utgjordes av en torpgrund som troligen anlagts under 1700-talet med två tillhörande uthusgrunder samt ett vattenhål och en brunn. De förhistoriska lämningarna var två härdar, en kokgrop och ett stolphål.

		1487		Kvarteret Bladbaggen		220-3272-00		99:310-322		Västmanlands läns museum		Ann-Sofie Wigg		2000		000717-000728		arkeologisk förundersökning		boplats, torp		yngre bronsålder, äldre järnålder, nyare tid		löpare, bränd lera,  bearbetad kvarts		Med anledning av planerad nybyggnation utfördes en arkeologisk förundersökning.
Förundersökningen föranleddes av två utredningar vilka genomfördes på våren 1999 i samband med att en ny väg skulle anläggas på tomten Hälla, Västerås 3:59, strax öster om kvarteret Bladbaggen, då det påträffades delar av ett kulturlager samt enstaka boplatsanläggningar, och den andra utredningen genomfördes på våren 2000 när det påträffades spridda förhistoriska boplatslämningar liksom en torpgrund från senare delen av 1700-talet vilken hade varit i bruk fram till 1950-talet samt tre husgrunder.
På grund av fåtalet anläggningar påträffade vid utredningen påbörjades en totalavbaning i centrala delen av undersökningsområdet. Där påträffades förutom historiska lämningar i form av avfallsgropar och odlingsrösen, förhistoriska boplatslämningar.
I undersökningsområdets yttre delar drogs det sökschakt men enbart historiska lämningar påträffades.

		1488		Kvarteret Bladbaggen		220-5919-00		99:310-322		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2000		000918-000928		särskild undersökning		boplats, torp		äldre järnålder		keramik, bränd lera		Med anledning av nybyggnation utfördes en särskild undersökning.
Totalavbaningen som påbörjades vid förundersökningen återupptogs för att kunna avgränsa de förhistoriska boplatslämningarna. Endast ett fåtal anläggningar tillkom. Delar av ett hus påträffades liksom mindre härdområden.
Boplatslämningarna hör förmodligen ihop med de härdar som påträffades när ett gravfält undersöktes norr om kvarteret Bladbaggen 1969 och de är troligen samtida med boplatsen cirka 100 m österut som är daterad till romersk järnålder - folkvandringstid.

		1489		Ullvi		220-2094-00		00:111-322		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2000		000724-000728		arkeologisk förundersökning		gravfält		senneolitikum, äldre bronsålder		keramik, lerklining med avtryck		Med anledning av ett otillåtet ingrepp i en fast fornlämning fick Västmanlands läns museum i uppdrag av Länsstyrelse att utföra en räddningsundersökning. Västerås kommun hade utan tillåtelse schaktat och markberett en yta invid gravfältet Irsta 71:1 och anlagt träningsredskap invid ett befintligt motionsspår.
Undersökningen utformades som en förundersökning med syfte att undersöka en av två skadade förmodade stensättningar samt utröna om ytterligare skador tillfogats fornlämningen vid markingreppet. Schaktning längs den urschaktade ytans kanter och avtorvning av den förmodade stensättningen, som skulle undersökas, företogs. Efter avtorvning och ställvis rensning visade sig den förmodade stensättningen vara ett skärvstensflak överlagrat av en troligen rektangulär/kvadratisk stensättning. Skärvstensflaket var delvis bortschaktat, den överlagrande stensättningen var oskadd. Ingen av lämningarna undersöktes vidare. De plan och sektionsdokumenterades endast. Vid schaktningen påträffades också två stolphål. Vid rensning av sektionerna påträffades ytterligare tre stolphål samt några störhål i sektion.
Således visade det sig att gravfältet, delvis, anlagts på en äldre boplats. Av dateringarna att döma skulle det röra sig om en boplats från senneolitikum eller äldsta bronsålder.

Datering: Två l4C-prover från skärvstensflaket daterades till 2140 b c-1940 b c och 2290 bc-
1920 b c.

		1490		Stora Torget		220-8982-99		00:27-322		Västmanlands läns museum		Ann-Sofie Wigg		2000		000215-000215		arkeologisk förundersökning		stadslager		odaterat				Med anledning av kabelmätarskåp utfördes en schaktningsövervakning.
Undersökningsområdet låg centralt inom området för Västerås stads medeltida stadslager, Västerås 232:1. Exploatören var innan förundersökningen osäker på hur stor yta som skulle beröras, men det visade sig att det enbart schaktades i befintlig rabatt. Schaktet var endast 0,7 m djupt vilket gjorde att det medeltida stadslaget inte berördes.

		1491		Kvarteret Slottsträdgården		220-8861-00		00:329-322		Västmanlands läns museum		Kristina Jonsson		2001		010206-010206		arkeologisk förundersökning				nyare tid				Med anledning av VA-ledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Inga kulturlämningar påträffades vid kontrollen.
Undersökningsområdet är beläget direkt söder om Västerås 232:1.

		1492		Svingbolsta		220-7683-95		421-5532-1995		UV Uppsala		Jenny Holm		1995		951113-951114		arkeologisk förundersökning, särskild utredning				odaterat				Med anledning av vägbygge utfördes en förundersökning och utredning.
Utredningen visade att inga fornlämningar kommer beröras av vägbygget. Likaså visade förundersökningen att vägen inte kommer beröra husgrunderna.

		1493		Lindsbro		220-2356-96		421-2695-1996		UV Uppsala		Jenny Holm		1996		960429-960503		arkeologisk förundersökning		bebyggelselämning		nyare tid, odaterat				Med anledning av vägbygge utfördes dels en förundersökning på platsen för den från en 1700-talskarta kända Lindsbro krog. (Östervåla 181:1), dels en arkeologisk utredning inom ett område där det enligt uppgift skall finnas två stensättningar.
Vid förundersökningen av Lindsbro krog dokumenterades en synlig, ca 8 x 10 m stor syllstengrund. Mindre provschakt grävdes i och utanför syllstengrunden. Inga kulturlager eller andra fornlämningar kunde konstateras.
Vid lokalen för de eventuella stensättningarna upptogs 8 provschakt.
Inga stensättningar påträffades.
I ett av schakten påträffades inom en mindre yta mörkfärgade lager med kolstänk.

		1494		Kvarteret Linnéa		220-253-89		6887/90		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1990, 1991		901002-910318		arkeologisk förundersökning		stadslager		högmedeltid, senmedeltid, nyare tid		kammakerispill, keramik		Med anledning av husbyggnation utfördes en schaktningsövervakning och antikvarisk kontroll.
Sedan tidigare var känt att medeltida kulturlager fanns bevarade i kvarteret Linnéa. För att undvika ytterligare utgrävning valde man att bygga över kulturlagren. Alla markarbeten följdes av en antikvarisk kontrollant. Om kulturlager berördes avbröts arbetet för arkeologisk undersökning och dokumentation.
De arbeten som övervakades var bla grävning av spontdiken, hisschakt, schaktning av markytan och pålning. I kvarterets nordvästra del anlades en transportväg. Där hade borgmästare Adolph Willems stenhus från 1600-talet stått ända till 1964. Under mark fanns en välvd tegelkällare, som dokumenterades.
När markytan schaktades ned till överenskommen nivå, visade det sig att de övre kulturlagren låg högre i kvarterets mellersta del. Lagren maskingrävdes och en anläggningsnivå dokumenterades. I området mot Kungsgatan påträffades lämningar från en eller två byggnader och en träbrolagd passage i ungefär Ö-V riktning. Dessutom hittades mycket spill från ett medeltida kammakeri. Anläggningarna kan dateras till 1300-1400-tal, främst från keramikfynd. Det var viktigt att inte ytterligare skada kulturlagren och att förhindra uttorkning. Marken täcktes över och man vidtog åtgärder efter en geoteknisk undersökning, som genomfördes i detta syfte.
En stor del av byggnaden skulle vila på pålar slagna genom kulturlagren. För att minska antalet pålar användes betongpålar, som bär större laster än krysspålar. Där pålar skulle slås genom kulturlager förborrades hål. Om problem uppstod (friskt trä, sten, avslagen påle osv) användes en stålkärnepåle i foderrör. Eftersom betongpålar tidigare inte använts i kulturlager grävdes ett schakt intill två pålar. Det visade sig att i ogynnsamma fall kan fyllnadsmassor dras ned ett stycke med pålen. För övrigt påverkades inte kulturlager eller trä. Lagren slöt tätt intill pålen.

		1495		Västra Långgatan, Nygatan		220-8398-96		421-921-1997		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1997		970311-970409		särskild undersökning		stadslager		nyare tid				Med anledning av ledningsschakt utfördes en undersökning.
Inga kulturlager eller anläggningar påträffades, förutom en sentida husgrund i Västra Långgatan. Schakten innehöll endast återfyllt åsmaterial och fyllnadsmassor.

		1496		Södra Bärby		220-6865-97		421-6019-1997		UV Stockholm		Åke Johansson		1997		971101-971130		särskild utredning		stensträngssystem, täktgrop, boplats		äldre järnålder				Med anledning av husbyggnation utfördes en utredning.
Den centrala delen av området utgjordes av ett skogsbeväxt höjdparti med omgivande åkermark. Tidigare var en fångstgrop samt delar av stensträngssystem registrerade. Inom höjdpartiet påträffades omfattande stensträngssystem som innebär en intensifiering och utvidgning av det tidigare kända. I anslutning till stensträngssystemet och i skiftet mellan skog och åker kunde även en boplats i form av sot, kol och skärvsten konstateras i ett sökschakt.

		1497		Kanik, Lundby		220-3762-1999		422-1451-1999		UV Bergslagen		Mathias Bäck		1999		990705-990709, 990830-990831		särskild undersökning		stensträngssystem		förromersk järnålder, romersk järnålder				Med anledning av bostadsbebyggelse utfördes en arkeologisk undersökning.
Undersökningsresultat: Stensträngar, källare, ev grav.

		1498		Kanik, Lundby		220-3763-99		422-3285-1999		UV Bergslagen		Mathias Bäck		1999		990712-990723		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		nyare tid				Med anledning av bostadsbebyggelse utfördes en förundersökning.
Undersökningsresultat: Gård med historiska belägg till 1600-talets mitt. Vid undersökningen påträffades åtta separata byggnader, varav en eller två kan tolkas som bostadshus. I övrigt rör det sig om ekonomibyggnader av olika slag, sannolikt bakstuga, ladugård, stolpbod och stall. Byggnaderna kan preliminärt föras till två skeden; en äldre,  1600-talsfas och en 1700-talsbebyggelse som sedan funnits till 1900-talets början. Fyndmaterialet har en kronologiskt spännvidd från 1600-talets andra hälft till 1900-tal.

		1499		Kanik, Lundby		220-3761-99		422-3286-1999		UV Bergslagen		Mathias Bäck		1999		990705-990709		arkeologisk förundersökning								Med anledning av husbyggnation utfördes en förundersökning.
Undersökningen berörde förmodad fossil åkermark. Man konstaterade att den röjda ytan inte använts för odling, däremot påträffades ett antal gravliknande stenformationer, vilket senare föranledde en kompletterande förundersökning.

		1500		Vågtorget, kvarteret Gåsen		220-3119-97, 220-3538-97		421-3865-1997, 421-2597-1997		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1997		970514-970930		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid, odaterat		keramik (yngre rödgods), kritpipor, glas		Med anledning av ledningsschakt utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
Området ligger inom Gamla stan i Köping och i den södra delen av fornlämningsområdet för den medeltida staden. Sammanlagt grävdes 14 schakt i befintliga ledningsgravar. Endast sektioner dokumenterades. Större delen av området ligger på en grusås och bevaringsförhållandena är dåliga.
På Vågtorget vid Köpingsån låg vågen och järnbodar. Våghandlingar är kända från 1607. Järnvågen låg år 1613 i ett tegelhus som troligen ingår i nuvarande Köpings Museum. Den flyttades efter en tid till Vågtorget strax söder därom. År 1993 utfördes en större undersökning av grunderna till några av järnbodarna på Vågtorget. Vid schaktningarna påträffades ytterligare stengrunder till järnbodarna. Inga fynd påträffades i samband med grunderna, men lagret under innehöll fynd från 1600-1700-talen, bl a keramik av yngre rödgods med och utan vitleredekor och en kritpipa.
Schakten i Järnvägsgatan och Östra Långgatans södra del innehöll endast sentida husgrunder, gatubeläggningar eller fyllnadsmassor. I det nordligaste schaktet i Östra Långgatan var kulturlager bevarade i ett mindre parti. Bl a fanns ett kraftigt brandlager och fynd av keramik av yngre rödgods och en kritpipa. Lagret är preliminärt daterat till sent 1600-tal-1700-tal.
I Skeppargränd påträffades inga anläggningar förutom en stenläggning i partiet närmst ån. Schaktet innehöll främst mylla, lera som kunde vara kulturjordsblandad, grus och sand. Steril lera eller sand fanns ca 25-55 cm under marknivån. Fynden var från ny och modern tid - keramik av yngre rödgods, glas, spik etc.
I området vid kvarteret Gåsen finns äldre uppgifter om en kyrka och kyrkogård. I det angränsande kvarteret Gautiod har vid olika schaktningar, senast 1966, skelettdelar efter ca 80 individer kommit i dagen. Någon arkeologisk undersökning utfördes inte och det osteologiska materialet har antingen försvunnit eller återbegravts. Begravningsplatsen bör vara äldre än Mullgatan, som anlades på 1550-talet. Schakten som grävdes vid förundersökningen innehöll endast fyllnadsmassor och återfyllt åsmaterial.

		1501		Hökartorget		220-204-97		421-1190-1997		UV Uppsala		Ulla Bergquist		1997		970306-970306		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid, odaterat		keramik (stengods, porslin)		Med anledning av anläggande av fontän utfördes en förundersökning.

Sex schakt grävdes inom området.
Den medeltida staden anses ha legat på åns västra sida. Först från 1550-talet bebyggdes den östra sidan, där Hökartorget ligger. År 1641 skänkte drottning Kristina Prästgärdet öster om ån till staden. Där skulle ett rätlinjigt gatunät läggas ut. Under sent 1640-tal byggdes en bro i Stora gatans förlängning. Den norra delen av Prästgärdet indelades i 31 tomter. De koncentrerade sig kring Stora gatan, som idag gränsar till Hökartorget i norr. Prästgärdets södra del utarrenderades för jordbruk och kreatursbete.
Den västra delen av Hökartorget utgjorde från 1600-talet till 1900-talets början tomtmark. Ursprungligen var torget mindre och låg i den östra delen av det nuvarande Hökartorget. Platsen har även kallats Oxtorget och Lilla Torget. Efter brons tillkomst på 1640-talet fick kringresande försäljare av glas och porslin hålla till på allmänningen (nuvarande Hökartorgets östra del). År 1685 anslogs det till en torgplats. Limmareds glasbruk hade före 1732 tillstånd att ha en salubod där. Gatan öster om torget fick namnet Glasgatan. År 1740, när torget var fullt utbildat, fick det namnet Hökartorget.
Vid förundersökningen påträffades en anläggning. I ett schakt på Hökartorgets västra del fanns en husgrund av slaggsten. Bortsett från fyllnadsmassor dominerades lagren av lera med tegelkross och kol. De enda fynden var två skärvor av brunglaserat genomsintrat stengods (CII:2) och en porslinsskärva.

		1502		Stora Gatan		220-2169-98		421-3805-1998		UV Bergslagen		Olof Pettersson		1998		980831-980903		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid				Med anledning av renovering och omläggning av vatten- och fjärrvärmeledningar utfördes en förundersökning.
Det aktuella partiet ligger inom fornlämningsområdet för Köpings stad (Köping 148:1). Detta delas i en västlig och en östlig del av Köpingsån. Den medeltida staden anses ha legat på åns västra sida, medan den östra sidan började att bebyggas på 1550-talet. Stora Gatan förlängdes österut och med början under 1640-talet utlades tomter på det dåvarande Prästgärdet. Man hade för avsikt att upprätta ett linjärt gatunät i den nya stadsdelen. Undersökningsområdet har omfattat delar av det senare partiet.
Förundersökningen genomfördes under hösten 1998 och omfattade arbeten för vattenledningar. Uppdraget inkluderade även omläggning/nydragning av fjärrvärme, men detta senarelades och skulle utföras under april 1999. På grund av vissa omständigheter kom dessa schaktningar att utföras utan antikvarisk kontroll. Efter samråd mellan Köpings kommun, Länsstyrelsen i Västmanlands län och UV Bergslagen har ärendet avslutats.
Förundersökningen utfördes i form av schaktkontroll och sammanlagt togs fem schakt upp, motsvarande en yta på ungefär 110 kvadratmeter. I de två schakt som låg närmast Prästgärdsgatan noterades ställvis kulturlager med en sammanlagd tjocklek på upp till drygt 0,3 meter, vilka vilade på orörd lera. Kulturlagren bestod främst av humös sand med rikligt inslag av träpinnar och grenar samt på enstaka ställen fragmentariskt virke. Det påträffades inga daterande fynd, men man kan utgå från att kulturlagren representerar 1600-talets stadsutvidgning. Eventuellt kan de föras ned i 1500-talet, men förmodligen inte in i medeltid. Undersökningen visade att de bäst bevarade partierna med kulturlager återfanns på Stora Gatans nordöstra sida. I övrigt noterades enstaka "kulturlagerklackar" som dock saknade relevant arkeologisk kontext. De tre övriga schakten uppvisade inget av arkeologiskt intresse.

		1503		Harkie		220-4159-96		421-5757-1996		UV Bergslagen		Olof Pettersson		1998		980504-980512		särskild utredning		grav, stensträng, boplats, härd, bytomt/gårdstomt		folkvandringstid, yngre järnålder, tidigmedeltid, högmedeltid				Med anledning av planering inför ett större fritidshusområde utfördes en utredning.
Utredningen föranleddes av att det förväntades finnas fler fornlämningar än de sedan tidigare registrerade, en stensättning (Kärrbo 97:1) och en stensträng (Kärrbo 123:1).
Vid utredningen registrerades följande nya fornlämningar: en boplats från vikingatid-medeltid (Kärrbo 229:1), två platser för härd (Kärrbo 230:1 och 231:1), Harkie bytomt (Kärrbo 235:1) och åtta stensträngar (Kärrbo 231:2-5, 232:1, 233:1 och 234:1 varav 231:3 utgör två). Stensträngarna har förmodligen ingått i ett större system, som det i dag bara återstår delar av. De ensamliggande härdarna har daterats till yngre järnålder-medeltid. Merparten av fornlämningarna ligger i området väster om Harkie bytomt. Vidare noterades flera gränsmarkeringar.
Det förekommer också omfattande ansamlingar med röjningssten upplagd i olika formationer. De utgör biotoper för flera av jordbrukslandskapets växt- och djurarter samt ingår som en viktig komponent i kulturmiljön.

		1504		Strömsholms slott		220-1799-98		421-1236-1998		UV Bergslagen		Ulla Bergquist		1998		980318-980422		arkeologisk förundersökning		slott/herresäte		nyare tid		kopparmynt, keramik (yngre rödgods, Bartmannskrus), flaskglas, kritpipor, fönsterglas, formtegel, byggnadssten, skal från olika skaldjur		Med anledning av att några rum skulle iordningställas som slottsmuseum i källaren till Strömsholms slott utfördes en mindre provundersökning som ledde till en förundersökning. I ett av rummen påträffades kulturlager under ett modernt betonggolv
Den första kända byggnaden var ett fast hus som Gustav Vasa lät uppföra på en holme i Kolbäcksån vid 1500-talets mitt. Efter hans död var det änkesäte för drottning Katarina Stenbock. Hon levde på Strömsholm i ca 60 år fram till sin död år 1621. Det nuvarande slottet uppfördes under 1670-talet av änkedrottning Hedvig Eleonora. Slottet byggdes på det äldre stenhusets källare. Kunskapen om det äldsta stenhuset är mycket fragmentarisk. Sannolikt har det byggts till en eller flera gånger.
Under yngre golvlager fanns ett ca 4.8 x 2,9 m stort rum som fyllts med rivningsmassor. Det omslöts av kraftiga skalmurar i sten och kalkbruk. Murarna hörde till den äldsta byggnaden, medan tegelvalvet tillkommit senare. Tegelvalvet utnyttjade muren, men väggarna var indragna 1-2 m i förhållande till murens insida. I källarrummets södra vägg finns två fönster som idag vetter mot ytterligare ett rum. Det har därför antagits tillhöra Gustav Vasas fasta hus. Detta är inte riktigt, men rummet kan ha tillkommit vid en ombyggnad av det äldsta stenhuset.
Rummet var fyllt med rivningsmassor, som troligen kom från rivningen av stenhuset 1669.
Över murarna och rivningsmassorna hade funnits minst två golv. Det äldsta, som varit ett trägolv över lager med sand och kalkbruk, tillkom när det nuvarande slottet byggdes. I golvlagren påträffades två kopparmynt från 1667 respektive 1671.

		1505		Stömsholms slott		220-5580-98		421-4230-1998		UV Bergslagen		Ulla Bergquist		1998		980918-981001		arkeologisk förundersökning		slott/herresäte		nyare tid		Keramik (yngre rödgods, fajans, porslin), skaft till kritpipor		Med anledning av upprustning av parkanläggningen vid Strömsholm slott utfördes en förundersökning.
Det äldsta fasta huset byggdes av Gustav Vasa under 1550-talet på en holme i Kolbäcksån. Hans änka Katarina Stenbock innehade Strömsholm från 1560 till sin död 1621. År 1669 revs stenhuset och Hedvig Eleonora lät uppföra det nuvarande slottet på den gamla källaren. Från Gustav Vasas dagar och in på 1800-talet fanns byggnader på borggården väster om slottet.
I parken, på den f d borggården, väster om slottet grävdes 50 schakt. Schakten grävdes ej till steril nivå. Det påträffades byggnadslämningar i form av bl a syllsten och rivningslager med tegel och kalkbruk. En del hus har kunnat identifieras med hjälp av kartor från 1600- och 1700-talen medan andra saknas i kartmaterialet. Bland de identifierade byggnaderna finns Hedvig Eleonoras flygelbyggnader, Guvernörsbyggnaden och Drottningbyggnaden.
I flera schakt fanns moränliknande lager med sand, grus och sten eller lager med lera och sten. Troligen var det i de flesta fall fråga om påförda massor. Stenarna låg ansamlade i skikt och kan möjligen ha utgjort en (eller flera) gles stenpackning på gårdsplanen.
På slottsholmen, norr om slottet, påträffades en kraftig skalmur i gråseten med fyllning av sten,
tegel och kalkbruk. Muren kan antingen höra till det äldsta fasta huset eller vara en del av 1600-1700-talens trädgårdsanläggningar.

		1506		Gålby		220-8507-99		99:332-332		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		1999		990712-991213		särskild undersökning		boplats		förromersk järnålder		slagg, recenta fynd		Med anledning av anläggandet av en dagvattenledning utfördes en särskild undersökning.

De undersökta lämningarna påträffades i dagvattenledningens öst-västliga sträckning och utgjordes av kulturlager, stolphål, härdar och en brunn. Lämningarna var som intensivast på västra och östra sidan om ett, kraftigt stört, impediment. I öst närmast Valstaån påträffades ett kulturlager innehållande brända ben och sintrad bränd lera. Detta kulturlager kom likt de övriga, vid impedimentet påträffade kulturlagren, oavsiktligt att grävas bort utan föregående undersökning. Anledningen var väderleken vilken medförde snötäckta schakt och djup tjäle.
Undersökningen visade att en boplats troligen legat på impedimentet och nordöst om detsamma. Boplatsen har vätt mot den vattenled som nuvarande Valstaån utgör en rest av. Dateringen visar på samtidighet mellan denna boplats och den vid Holmsmalma (delundersökt 1999) och likaledes med Holmsmalma/Gålbygravfältet (delundersökt 1999).

		1507		Norsa		220-484-99		99:22-322		Västmanlands läns museum		Stefan Elgh		1999		990331-990408		särskild utredning		fossil åker, boplats, fyndplats		senmedeltid, nyare tid		förslaggad lera		Med anledning av att Köpings kommun hade planerat att anlägga vassbäddar för vattenrening i anslutning till reningsverket i Norsa utfördes en arkeologisk utredning.
I utredningsområdets närhet fanns det ett fåtal registrerade fornlämningar. Projektet berörde emellertid delar av Norsa bys ägor och avståndet till Norsa bytomt samt båt- och kammargravfältet vid Norsa var relativt litet.
Vid den inledande fältinventeringen inom utredningsområdet för vassbäddarna iakttogs boplatsindikationer på ett antal platser och i inom området påträffades förslaggad lera. Vid schaktningen påträffades det däremot varken lämningar eller fynd och det fastställdes att utredningsområdet för vassbäddarna inte var av arkeologiskt intresse.
Inom utredningsområdet för den sammanbindande vattenledningen påträffades röjda ytor och röjningsrösen och vid den efterföljande karteringen påträffades en brunn, en stensträng, hägnadsskoning och fossila åkrar. Flera av de röjda ytorna var baljformade i profil och tolkades därmed som fossila åkrar. Tolkningen förstärktes dessutom av de intilliggande röjningsrösena. De fossila åkrarna och de röjda ytorna finns varken återgivna på det äldsta eller yngsta kartmaterialet vilket talar för att de är äldre än 1770-tal. Utredningsområdet är hårt exploaterat utan att tidigare ha föregåtts av antikvarisk utredning, varför det bedömdes vara betydelsefullt att de fossila åkrarnas skyddas genom att vattenledningens sträckning delvis flyttades 40 m västerut inom det berörda området.

		1508		Kvarteret Domherren, Torggatan, Sveavägen		220-4347-99		422-3601-1999		UV Bergslagen		Olof Pettersson		1999		991018-991029		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid, odaterat		Keramik (yngre rödgods, fajans), buteljglas, djurben		Med anledning av ianspråktagande av parkmark utfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning.

Totalt grävdes sju schakt motsvarande en yta på omkring 60 m2 .
Inom kvarteret Domherren 3 och parallellt med Torggatan noterades en linjär stenkonstruktion (NÖ-SV). Den kunde följas på en 1,5 meter lång sträcka och var där 0,6-0,8 meter bred samt uppbyggd av 0,25-0,8 meter stora stenar som delvis låg inbäddade i lera. Konstruktionen har tolkats som en trolig husgrund. Den kan inte närmare dateras, men bör inte vara äldre än från 1600- eller 1700-talet. I schaktet närmast gatukorsningen förekom ställvis omrörda kulturlager, cirka 0,1 meter tjocka, med inslag av keramik (BII:4a och fajans), buteljglas och djurben samt recent material. Fyndmaterialet har ej sparats.
I flera av de övriga schakten fanns också spår av omrörda kulturlager. Vid rondellen kontrollerades läget för en spolpost, men här var hela området sedan tidigare utschaktat. För flertalet schakt gäller att marken i varierande omfattning tidigare varit föremål för olika typer av ledningsdragningar. Likaså är inte något avsnitt undersökt ned till orörd nivå.

		1509		Kvarteret Disa		22-1286-99		99:42-322		Västmanlands läns museum		Ann-Sofie Wigg		1999		990301-990301		arkeologisk förundersökning		stadslager, byggnad		nyare tid		keramik (stengods)		Med anledning av reparation av grundmur utfördes en arkeologisk förundersökning i form av en antikvarisk kontroll.

Eftersom uppdragsgivaren inte visste före arbetsföretagets igångsättande hur djupt det skulle grävas för att kunna åtgärda skadorna på grundmuren fanns det risk för att Köpings medeltida kulturlager, Köping 148:1, skulle beröras.
I kvarteret Disa nr 9, omkring 20 m nordnordost om det aktuella undersökningsområdet, har det påträffats lämningar från sent 1500-tal och 1600-tal. Den byggnadsminnesförklarade fastigheten, Köping 150:1, var även av byggnadsantikvariskt intresse och därför genomfördes en byggnadsantikvarisk dokumentation av den frilagda grundmuren av Barbro Johansson vid Västmanlands läns museum.
I schaktet längs med Barnhemsgatan påträffades inget av arkeologiskt intresse medan det påträffades delar av kullerstensläggning i de resterande undersökningsschakten. Kullerstensläggningen anlades huvudsakligen samtidigt som huset uppfördes i slutet av 1880-talet, men det framgick även att gatunivån hade höjts vid ett flertal tillfällen för att slutligen komma att täcka husets grundmur.

		1510		Kila, Muren		220-2206-99		99:142-322		Västmanlands läns museum		Emelie Schmidt-Wikborg		1999		990601-990601		särskild utredning		fångstgrop, färdväg, gränsmärke, fornlämningsliknande lämning		medeltid, nyare tid, odaterat				Med anledning av grustäkt utfördes en utredning etapp1.
Fastigheten är belägen på Badelundaåsen i Kila sn och omges av sänka lågt liggande områden. På ägan ligger en varggrop, Kila 178:1. Vid inventeringen påträffades förutom fångstgropen lämpliga lägen för stenåldersboplatser, en åsryggsväg och en stor grop med märkligt utseende som möjligen kan tolkas som en tjärdal eller jordkällare. Ett gränsröse påträffades på en idag känd ägogräns. Åsryggsvägen har med all sannolikhet förhistoriska anor och har i senare tid ersatts med Kopparbergsvägen vid åsens fot, som i modern tid ersatts med nuvarande asfalterade landsväg.

		1511		Gålby		220-1624-00		00:79-322		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2000		000403-000404		arkeologisk förundersökning		boplats		odaterat		brända ben, keramik (rödgods)		Med anledning av tilläggsarbeten till V 250, ny dragning av väg 605 samt en ny avfartsväg från den, genomfördes en förundersökning.
Boplatsen hade upptäckts i samband med schaktning för en dagvattenledning.
Vid förundersökningen påträffades inga anläggningar. Dock påträffades kulturlager, vilka var mellan 0,05-0,15 meter tjocka. I kulturlagren påträffades två brända ben förutom inslag av rundad bränd lera. Vid undersökningen hittades också en sentida keramikskärva dock inte i kulturlagret. Kulturlagren tolkas som möjlig odlingsmark. Odlingsytan kan möjligen knytas till boplatsen vars lämningar påträffades vid undersökningen för nämnda dagvattenledning. En datering från boplatsen, till romersk järnålder, visar att den är samtida med boplatsen och gravfältet vid Holmsmalma/Gålby (delundersökta 1999).

		1512		Stora gatan, Humlegärdsgatan, Prästgårdsgatan		220-680-00		00:62-322		Västmanlands läns museum		Ann-Sofie Wigg		2000		000301-000502		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		keramik (Rödgods (BII:4)), del av knivblad, eldslagningsflinta, tegel, horn, slagg, masugnsslagg		Med anledning av renovering av befintliga VA-ledningar, reparation av fjärrvärmeschakt samt anläggandet av sex trädgropar utfördes en arkeologisk förundersökning .

Förundersökningsområdet låg i utkanten av området för Köpings medeltida kulturlager, Köping 148:1, öster om Köpingsån vid kvarteren Menja och Runa.
I det östligaste förundersökningsschaktet i Humlegårdsgatan påträffades avsatta kulturlager samt en trolig tomtgräns. Tomtgränsen sammanfaller mer eller mindre med tomt 105 på Carlsteens karta från 1685. Keramiken, yngre rödgods, som påträffades i det avsatta lagret daterar lagret till efterreformatorisk tid. I schaktet i östra delen av Stora Gatan påträffades rester av en husgrund av gråsten. I schaktet beläget i korsningen mellan Stora Gatan och Prästgärdsgatan påträffades en risbädd cirka 0,80 m under gatan. I fjärrvärmeschaktet i hörnet Prästgärdsgatan och Stora gatan påträffades också delar av en risbädd liksom yngre lämningar såsom en träkonstruktion strax under asfalten och under denna en kullerstensläggning. De sistnämnda är troligen från 1800-talet medan risbädden inte kunde dateras eftersom det inte påträffades daterbara fynd i anslutning till den. Förekomst av risbädd i tidigare undersökning i Stora gatan talar för att hela korsningen troligen har varit täckt av risbädd. De sex 2x2 m stora trädgroparna på Stora gatan längs med kvarteret Menja var 0,50 m djupa och fyllningen utgjordes av grus.

		1911		Brunnsparken		431-8247-05		050213		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2005		051031-051031		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		keramik		Med anledning av belysningsstolpar utfördes en arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning.

I tre av de mycket små schakten påträffades metertjocka kulturlager som tolkades till rester efter garveriverksamhet samt bebyggelse i form av rester efter ett golv. Kulturlagren dateras efter keramiken till 1600-1700 talen. Innan förundersökningen fanns inga uppgifter om kulturlager i parken.

		1912		Bråstagatan, Trädgårdsgatan		431-3636-05		050084		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2005		0506-0510		arkeologisk förundersökning		stadlager		nyare tid				Med anledning av VA-ledningar utfördes en förundersökning i form av schaktningsövervakning.
På båda platserna påträffades endast moderna grusfyllningar.

		1913		Silvergruvan		431-5285-02		020112		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2002		020612-020613		arkeologisk förundersökning		gruvhål		nyare tid				Med anledning av schaktningar för gruvbyggnad utfördes en förundersökning i form av murverksdokumentation.
Murarna tillhörde grunderna för den lave som stod ovan gruvhålet till mitten av 1960-talet då byggnaden föll ihop av ålder och uteblivet underhåll.

		1914		Olof Ahllöfs park		431-6039-05		050184		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2005		051102-051108		arkeologisk förundersökning		stadslager		odaterat				Med anledning av schaktningar för VA utfördes en förundersökning.

Två lämningar efter källare i Olof Ahllöfs park i Arboga delundersöktes. Den ena källaren var mycket förstörd av äldre schaktningar varför endast en profil över källarlämningen kunde upprättas. Den andra källarlämningen kunde dokumenteras efter västra källarväggens resterande bottenparti. Källaren var cirka 6 m lång och nergrävd i ren pinnmo. Inga daterande fynd påträffades.

		1915		Kleopatra		431-7018-05		423-1320-2005		UV Bergslagen		Helmut Bergold		2005		050822-05128		särskild undersökning		stadslager		nyare tid		Gjutformsfragment, bronsspill, keramik (rödgods, stengods), kritpipor, mynt, glas, järnföremål		Med anledning av bostadshus utfördes en särskild undersökning.

Området utgörs av kulturlager och rester efter ett grytgjuteri. Området användes före undersökningen som parkeringsplats. Kvarteret ligger i utkanten av Västerås stads fornlämningsområde. Litet är känt om den första bebyggelseetableringen i området. Enligt Sven Olssons rekonstruktion av den senmedeltida staden i "Idealstad med förhinder" (1985) fanns i kvarteret tre tomter under tidigt 1600-tal. Dessa övertogs av grytgjutaren Björn Olsson ungefär vid mitten av 1600-talet och slogs samman till en tomt före år 1688.
Delar av kvarteret har förundersökts år 1991. Fem schakt grävdes varvid konstaterades att en eller flera stenläggningar täcker stora delar av ytan. Under stenläggningen fanns ett kompakt lager med gjutformsdelar/fragment som är rester efter grytgjutning i brons eller järn. Kulturlager mellan 0,4 och 0,8 meter tjocka fanns i samtliga schakt utom ett. Skriftligt källmaterial visar också att under den aktuella perioden, 1600-talet, hade Björn Olsson Grytgjutare sin verkstad i kvarteret (Bergquist 1991). Vid den särskilda arkeologiska undersökningen konstaterades rester av bebyggelse och verksamhet från 1500-talets slut till 1700-talet. Den äldsta fasen utgjordes av stenläggningar, husgrunder och rester av ugnar, från 1600-talet påträffades delar av grytgjuteriet med omfattande lager av gjutformsrester, grunder, stenläggningar och andra konstruktioner och från den senaste fasen fanns husgrunder. Dominerande var lämningarna efter gjuteriverksamheten.

		1944		Lundby		220-4806-91		3243/91		UV Mitt		Leif Zerpe		1991		910521-910524		särskild utredning								Som första etapp i en särskild utredning utfördes en specialinventering, av ett ca 7 km2 stort område. 
Ett antal tidigare ej registrerade gravar, stensträngar, torplämningar och röjda ytor påträffades.

		3001		Kvarteret Dragaren		431-5948-04		040156		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		040524-040524		arkeologisk förundersökning		stadslager		odaterat		mynt (Carl XIV Johan 1820)		Med anledning av dränering utfördes en antikvarisk kontroll.
Schakt drogs längs med husväggar där lagren var omrörda och delvis påförda i sen tid. Inget av arkeologiskt intresse dokumenterades.

		3002		Jäder		431-6570-04		040109		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		040707-040830		arkeologisk förundersökning		Metallindustri/järnbruk		nyare tid				Med anledning av bergvärme utfördes en antikvarisk kontroll i kulturlagren i gårdsplanen till Jädersbruks herrgård. Inget var tidigare känt. En kullerstensanläggning påträffades samt ett flertal påförda sand/gruslager med datering före 1675 och efter 1675. Ett brandlager sträckte sig i hela schaktens längd med olika tjocklekar. Lagret bör härstamma från 1675 års brand då huvudbyggnaden eldhärjades. Eventuellt kan gården ha haft en liten dammanläggning.

		3003		Kvarteret Harneskmakaren, Kvarteret Åldermannen		431-6099-04		040125		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		040817-040824		arkeologisk förundersökning		stadslager		odaterat				Med anledning av fjärrvärme utfördes en schaktningsövervakning.
Omrörda kulturlager påträffades i största delen av schakten. I portlidret i kv. Åldermannen upprättades en profil där ostörda lager fanns. I kv. Åldermannen tycks tjocka kulturlager med gödsel finnas enligt en mycket liten provgrop som grävdes med spade i det grävda schaktet. I kv. Harneskmakaren berördes endast omrörda moderna lager samt omrörda kulturlager.

		3004		Kvarteret Hattmakaren		431-7324-04		040132		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		040826-040830		arkeologisk förundersökning		stadslager		odaterat				Med anledning av schaktning för avlopp utfördes en schaktningsövervakning.
Rester efter en trolig husgrund dokumenterades i profilen.

		3005		Dingtuna, Olsta mm		431-5403-03		030109		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2003		030623-031021		arkeologisk förundersökning		gravfält, boplats		romersk järnålder, folkvandringstid		bränd lera, keramik, brända ben		Med anledning av fjärrvärme utfördes en schaktningsövervakning.
Det påträffades förhistoriska boplatslämningar spridda inom i stort sett hela den 700 meter långa sträckan vilket fick som följd att i det närmaste hela sträckans längd övervakades med endast några kortare avbrott. Däremot var el- och telekablar nedgrävda i direkt anslutning till ledningen utefter i stort sett hela sträckan vilket innebar att endast halva ledningen bredd (l skopbredd) öppnades.
Kulturlager i anslutning till Dingtuna 360:1 (Objekt 8).
I anslutning till gravfältet (schakt 215, 244 och 249) påträffades ett gråsvart, kolbemängt kulturlager. I lagret påträffades keramik, bränd lera och enstaka brända ben. Lagret fanns både öster och väster om gravfältet. Inom ett kortare avsnitt av sträckningen där cykelbanan löper direkt intill gravfältet, var markytan omgrävd och inget återstod här av en eventuell fortsättning på kulturlagret. I schakt 24 påträffades ett stolphål.
Spridda boplatslämningar (objekt 9)
Utefter i stort sett hela sträckan mellan Hultagård och Dingtuna 360:1 påträffades spridda boplatslämningar i form av härdar, en kokgrop, stolphål och kulturlager.

		3006		Dingtuna, Lundby		431-5403-03, 431-11422-03		030109		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2003		030623-031021		arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		gravfält, boplats		yngre bronsålder, äldre järnålder, vendeltid		keramik, trekantsfibula		Med anledning av nedläggande av fjärrvärmeledning mellan Västerås och Hallstahammar utfördes arkeologiska för- och slutundersökningar.
Arbetet kom att utföras som en förundersökning i form av schaktningsövervakning på nio utvalda delsträckor. Syftet med förundersökningen var dels att om möjligt skydda fornlämningar från att skadas, dels att dokumentera påträffades lager och anläggningar. Om större anläggningar eller mer anläggningstäta platser påträffades skulle länsstyrelsen kontaktas. Detta aktualiserades vid två platser. Dels påträffades två gravar och eventuella boplatslämningar vid Svedvi 41:1, dels påträffades omfattande boplatslämningar (?) och två möjliga gravar på fastigheten Froby 2:6 i Dingtuna socken. I dessa två fall togs ett kompletterande beslut av länsstyrelsen om ytterliggare kostnader. Övriga påträffade lämningar undersöktes inom ramen för förundersökningen. Den totala längden på fjärrvärmeledning uppgår till ca 17 kilometer. Av dessa har omkring närmare 6 kilometer berörts av den arkeologiska förundersökningen. Totalt har 128 förundersökningsschakt med en sammanlagd längd av ca 3 800 meter tagits upp. Säkra fornlämningar påträffades på 12 platser. De undersökta lämningarna utgjordes vanligen av boplatslämningar i form av härdar, stolphål och kulturlager. Därutöver undersöktes en brunn som preliminärt har kunnat dateras till yngre bronsålder, två skadade gravar samt delar av en aktivitetsyta/lokal där mängder av skärvsten påträffades i gropar, flak och packningar. I anslutning till skärvstenen fanns stora mängder keramik. Genom fyndet av en trekantsfibula kan lämningarna där åtminstone delvis dateras till yngre förromersk järnålder. Vilka aktiviteter som ägt rum på platsen är fortfarande något osäkert men förhoppningsvis kommer vidare bearbetning och analyser att öka förståelsen av platsen. Utöver dessa säkra fornlämningar påträffades på flera platser vaga indikationer i form av enstaka kolfläckar, spridd träkol och bränd lera. På dessa platser har dock fornlämning inte säkert kunna påvisas.

		3007		Oppvreta		431-8209-04		040173		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2004, 2005		041025-041112, 050614-050615		särskild utredning		boplats, stensträng		odaterat		keramik		Med anledning av vägbygge utfördes en utredning.
Denna omfattade sökschaktning inom 13 lokaler samt en inventering särskilt inriktad på stenålderslämningar.
Vid utredningen påträffades fornlämning inom fyra av lokalerna. Fornlämningarna utgörs av kulturlager, härdar och stolphål vilka indikerar förhistoriska boplatser eller aktivitetsytor. Det påträffades även två stensträngar i anslutning till två av boplatserna.

		3008		Dingtuna, Talvsta, Östjädra mfl		431-6931-01				Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2004?		oktober-november		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		gravfält		vikingatid				Med anledning av elkabel utfördes en utredning och en schaktningsövervakning.
Av anmälan framgår inget undersökningsresultat.

		3009		Erikslund		431-2159-04		040069		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2004		040601-040831		arkeologisk förundersökning, särskild utredning		skärvstenshög, grav, stensträng, stenröjd yta		neolitikum, bronsålder, folkvandringstid, vendeltid, nyare tid				Med anledning av anläggning av handels- och industriområde utfördes en utredning och förundersökning.
2004 års arkeologiska insatser visade att inom planområdet finns en rik och varierad fornlämningsmiljö. I området finns det spår efter mänskliga aktiviteter som omfattar tiden yngre stenålder till historisk tid.
Förundersökning Dingtuna 626:1
Den äldsta dateringen i området hör ihop med ett kulturlager och två boplatsanläggningar som är från 2400-2030 f. kr. (kal 2 sigma). I samma område finns en skärvstenhög, kraftigt välvd ca 10 meter i diameter. I högen påträffades keramik, brända ben, bränd lera. Resultaten av C14-analysen daterade Dingtuna 626:1 till 1600-1310 f. Kr. (kal 2 sigma) och 1390-1050 f. Kr. (kal 2 sigma). I skärvstenhögens omgivning påträffades ett fyndbärande kulturlager (liknande fynd som i högen), ett odlingsröse/stensträng? samt en liten skärvstenpackning.
Förundersökning Dingtuna 627:1
Skärvstenhögen var flack, ca 7 meter i diameter. Skärvstenshögen daterades till 1300-970 f. Kr (kal 2 sigma). I närområdet påträffades inga anläggningar.
Förundersökning Dingtuna 482:1-2
En stensättning och en rest sten fanns på platsen. Ingen av gravarna undersöktes vid förundersökningen. I området runt omkring påträffades inga ytterligare gravar.
Förundersökning Dingtuna 481:1-2
Stensättning och hägnader karterades inom ramen för förundersökningen. Den östra delen av området, där en av stensträngarna var belägen förundersöktes. I detta område påträffades två härdar som med hjälp av 14C daterades till 430-670 e. Kr. (kal 2 sigma) och till 420-620 e. Kr (kal 2 sigma). En odaterad huskonstruktion finns i östra kanten av samma område. Förmodligen representerar konstruktionen någon form av verksamhet på landsbygden i Erikslund under medeltid eller historisk tid.

		3010		Talvsta		431-1682-05		050045		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2005		050315-050315		särskild utredning								Med anledning av nybyggnation utfördes en utredning.
Utredningsschakten gjordes endast inom de områden som direkt skulle komma att beröras av huskropparna.
Inga fornlämningar påträffades vid schaktningen.

		3011		Ytterhälla		431-5403-03		030109		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2003?				arkeologisk förundersökning		boplats, terrass, odlingslämning		odaterat		bränd lera, bränt ben		Med anledning av fjärrvärme utfördes en schaktningsövervakning.
Längden på delsträckan uppgår till cirka 500 meter. 17 schakt till en sammanlagd längd av 270 löpmeter undersöktes.
Boplatslämningar - äldre odlingslämningar - Objekt 7
De anläggningar och lager som återfanns utefter delsträckan koncentrerades till den sydöstra sluttningen av skogsområdet och hag- och åkermarken närmast öster om sluttningen. På krönet av höjden återfanns sprängsten och fyllnadsmassor som troligtvis slängt upp i samband med vägbygget.
De påträffade lämningarna utgjordes av en härd, ett kulturlager och en terrass. Terrassen ska möjligen ses i samband med de äldre odlingsytor som finns registrerade norr härom (Västerås 1022:1). Under terrassen återfanns en härd. Kulturlagret var beläget direkt öster om slänten. I lagret påträffades bränd lera, brända ben och skärvsten. Inget kan med säkerhet sägas vara förhistoriskt. Möjligen ska lämningarna knytas till det de odlingslämningar som finns registrerade.

		3012		Bysingsberg, Eklunda, Ellberga		431-5403-03		030109		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2003?				arkeologisk förundersökning						tegel, järnskrot, porslin		Med anledning av fjärrvärme utfördes en schaktningsövervakning.
Fjärrvärmeschaktet löper här genom åkermark, hagmark och klövervall norr om vägen. I ett område söder om vägen återfinns ett stensträngssystem (Dingtuna 397:1, 399:1) tillsammans med flera stensättningar (Dingtuna 84:1, 96:1, 97:1, 98:1 och 400:1). Fornlämningsområdet fortsätter norr om vägen med ytterliggare en stensträng och en stensättning (Dingtuna 153:1). Området kring Eklunda ingick i den stora fasfatkartering som gjordes av RAÄ i slutet av 1960-talet. Resultatet visar på förhöjda fosfatvärden i åkermarken i anslutning till avfarten ner mot Dingtuna. Området är ett av de tolv områden i Dingtuna som i rapporten klassats som troliga förhistoriska boplatsområden.
Resultat
Totalt grävdes 15 schakt (nr 43-57) med en sammanlagd längd av 160 meter. Nio av schakten togs upp i klövervallen i områdets västra del. I samtliga dessa påträffades tegel, järnskrot, porslin osv. Området var inte speciellt hårt plöjt, med ett plogdjup på omkring 0,2 meter. I hagen öster om klövervallen skulle fjärrvärmen läggas ned tillsammans med en el/telekabel i direkt anslutning till vägslänten. Detta innebar att det knappt fanns någon orörd mark kvar att undersöka. Tre mindre schakt öppnades men utan att kunna hitta den ursprungliga markytan. I åkern öster om vägen upp mot Stockkumla grävdes ytterliggare tre schakt. Här hittades rester den gamla vägen i form av spridda asfaltsklumpar, grus mm. Fornlämning kunde inte konstateras i något av schakten.

		3013		Ytterhälla, Västerås		431-5403-03		030109		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2003?				arkeologisk förundersökning		kulturlager		odaterat		keramik, bränd lera, brända ben		Med anledning av fjärrvärme utfördes en schaktningsövervakning.
Norr om El8 grävdes åtta schakt (79-86) med en sammanlagd längd av 80 meter. Här påträffades i de lägre liggande delarna av åkern (schakt 81) enstaka keramikfragment (F317) och bränd lera (F318) i ploglagret. Under ploglagret återfanns inga bevarade anläggningar eller lager. Möjligen kan eventuella sådana vara bortplöjda. Trots lösfynden i kulturlagret kunde fornlämning inte säkert kunna konstateras i något av dessa schakt.
Kulturlager i åkern söder om El8 - Objekt 6 (3)
I åkermarken söder om El8 påträffades ett kraftigt kulturlager i schakt 90. Det grå-svarta kulturlagret innehöll keramik (F319), brända ben (förkomna) och bränd lera (F320). Ställvis innehöll lagret rikligt med skärvsten. Kulturlagret återfanns inom en sträcka av cirka 80 meter, placerat ungefär mitt på dagens åker. Lagrets tjocklek uppgick som mest till 0,35-0,40 meter. Inga andra boplatslämningar återfanns i anslutning till eller överlagrades av kulturlagret.

		3014		Eklunda, Froby		431-5403-03		030109		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2003?				arkeologisk förundersökning, särskild undersökning		kulturlager, boplats, grav				bränd lera, keramik, obrända ben, tegel, porslin, brända ben, trekantsfibula		Med anledning av fjärrvärme utfördes en schaktningsövervakning och en slutundersökning.

Delsträcka Froby
Eklunda 1:1:2, Froby 2:6, Dingtuna socken, Västerås kommun
Delsträcka Froby är en av de längsta delsträckorna längs med ledningen. Totalt berörs l 300 meter av både hagmark och åkermark. Ledning går här norr om vägen. I områdets västra del löper ledningen över ett större skogbeklätt impediment med flera registrerade fornlämningar; Bjärsbo gamla tomt (Dingtuna 508:1), skålgropsförekomster (Dingtuna 576:1 och 577:1) två gravgrupper (Dingtuna 157:1 och 509:1) samt en väghållningssten (Dingtuna 392:1). Impedimentet utgörs idag av ett naturskyddsområde. Öster om naturskyddsområdet vidtar åkermark som sluttar svagt ner mot öster för att sedan åter stiga upp mot nästa impediment söder om Floras kulle. På Floras kulle finns en kvadratisk stensättning samt ett gravfält (Dingtuna 158:1 och 573:1). Fjärrvärmeledningen ska läggas ca 100 meter söder om dessa på en höjd varpå en registrerad husgrund finns i nära anslutning till ledningen.
Resultat
Vid schaktningen visade sig två tydliga, relativt yttäckande fornlämningsområden som här kommit att ges flera objektnummer. Det största och mest omfattande koncentrerade sig till Vångstadalens västra sluttning och höjdpartiet intill Floras kulle. Fornlämningen hade en fortsatt utbredning österut, om än mindre omfattande. Det andra fornlämningsområdet som framkom i ledningssträckan var beläget på och i anslutning till naturskyddsområdet söder om Bjärsbo gamla tomt.
-Objekt 4:1. - Område söder om Dingtuna 509:1 (västra delen av schakt 64)
I hagmarken söder om gravgruppen Dingtuna 509:1 påträffades ett diffust, något gråflammigt kulturlager i vilket bränd lera och keramik påträffades. Ställvis innehöll lagret kolstänk och en mindre mängd skärvsten. Då lagret var ganska diffust var det svårt att avgränsa i plan men uppskattningsvis täckte det en yta på ca 30 meter i schaktet. Ledningen kommer i området att grävas ner intill befintliga el/telekablar vilket innebar att endast en dryg meter med orörd mark återstod att undersöka.
-Objekt 4:2. - Östra delen av naturskyddsområdet (östra delen av schakt 64)
Även i den östra delen av impedimentet påträffades ett kulturlager som innehöll keramik och bränd lera. Här hade tyvärr ganska omfattande markingrepp gjorts tidigare, dels i samband med nedläggande av el/telekablar men även vid andra tillfällen. Ställvisa förekomster av sprängsten och asfalt tyder på att ingreppen skett i samband med omläggningen av vägen. Enligt muntliga uppgifter från en markägare ska stora mängder med gamla vägmassor vara dumpade inom naturskyddsområdet.
Området mellan objekt 4: l och 4:2 var stört och det gick inte inom ramen för detta projekt att avgöra huruvida det rör sig om en och samma fornlämning.
I åkermarken direkt öster om impedimentet (schakt 65) påträffades inom ett ca 20 meter långt område ett kulturpåverkat lager under vilket fem anläggningar i form av härdar och mörkfärgningar påträffades. I anslutning till anläggningarna påträffades tegel och järnskrot så det kan inte uteslutas att de är av senare datum.
-Objekt 5:1 Boplatslämningar väster om Floras kulle (schakt 74 och 1214)
I åkermarken närmast impedimentet påträffades ett tydligt, svart kol och skärvstensförande kulturlager. I lagret påträffades bl a bränd lera, obrända ben och enstaka keramikfragment. Här öppnades ställvis hela ledningens bredd för att se huruvida det fanns boplatsanläggningar under kulturlagret. Så var ej fallet. Kulturlagret förefaller att kunna knytas till de tre härdar som påträffades på den närmast liggande, västra delen av impedimentet (schakt 1214). På den östra delen av den västra höjden påträffades även ett kulturlager vari både förhistorisk keramik och yngre tegel och porslin återfanns.
-Objekt 5:2 Floras kulle
Vid förundersökningen kunde inom ett mindre område på höjden intill husgrunden en fornlämning av omfattande karaktär konstateras. Husgrunden kom aldrig att beröras av exploateringen. Inom en ca 30 meter lång sträcka av ledningen påträffades ett tjugotal anläggningar i form av vällagda skärvstenspackningar, stolphål och härdar. I anslutning till anläggningarna påträffades rikligt med keramik och bränd lera vid rensningen. Efter diskussioner med länsstyrelse och exploatören beslutades att undersökningsområdet skulle breddas ut till den befintliga vägrenen då detta område lätt skulle komma att skadas vid den fortsatta exploateringen. Efter att undersökningsområdet breddats uppgick dess storlek till drygt 200 m2 (schakt 101). På ytan undersöktes ett 30-tal anläggningar. Majoriteten av dessa utgjordes av väl avgränsade skärvstenspackningar och skärvstensfyllda gropar
i varierande storlek. I och runt dessa återfanns flera keramikkoncentrationer ofta placerade på anläggningarna. Endast en mindre del av keramiken återfanns i nedgrävningarna.
I två av anläggningarna påträffades tillsammans med delar av keramikkärl koncentrationer av brända ben. Dessa kan möjligen utgöras av gravar vilket en osteologisk analys förhoppningsvis kan utvisa. Vid slutundersökningen påträffades en trekantsfibula i brons i form av ett lösfynd. Fibulan kan dateras till yngre förromersk järnålder, en datering som väl överrensstämmer med dateringen av det keramiska materialet.
- Objekt 5:3 Boplatslämningar öster om Floras kulle
Från Floras kulle sluttar åkermarken ner i Vångstadalen för att sedan återigen stiga upp mot skogen vid E18. I åkern närmast Floras kulle, på en naturlig platå, återfanns en koncentration av stolphål som trots att området utvidgades inte gick att få ihop till en huskonstruktion. I anslutning till stolphålskoncentrationen fanns ett tunnare kulturlager. Kulturlagret (något osäkert om det är ett och samma lager då det var ställvis var söndergrävt) hade sedan en fortsatt utbredning mot öster och sträckte sig närmare 200 meter ner mot dalgången. Lagret var som kraftigast mitt för infartsvägen till Dingtuna där det var närmare 0,5 meter tjock. Här var det även som kraftigast och svartast i sin sammansättning med mycket skörbränd sten, träkol, bränd lera och små keramikfragment. Fyndmaterialet var rundplöjt. Kulturlagret var ställvis stört av recenta nedgrävningar fyllda med järnskrot, tegel mm.

		3015		Enåkers kyrka		431-6390-05		050141		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2005		051017-051017		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		medeltid, nyare tid				Med anledning av elledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid schaktningarna påträffades en stenpackning bestående av flata stenar i två skift intill nordvästra hörnet av kyrktornet. Funktionen ej känd. 7 meter söder om kyrkan påträffades rester efter den rivna bogårdsmuren. När den revs är inte känt.

		3016		Götlunda		431-3550-03		030136		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2003		031007-031010		arkeologisk förundersökning								Med anledning av ledningsdragning utfördes en antikvarisk kontroll.
Inget av arkeologisk intresse påträffades.

		3017		Irsta Kyrkby		431-9446-04		040171		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2005?				arkeologisk förundersökning								Med anledning av nedgrävning av luftledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3018		Strömparken		431-3545-03		040066		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		040830-040831		arkeologisk förundersökning		stadslager		odaterat				Med anledning av grävningar för soltrappa utfördes en schaktningsövervakning.
Schaktningarna berörde inga kulturlager eller äldre konstruktioner.

		3019		Grissle		431-9014-04		040161		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		040924-040924		arkeologisk förundersökning				odaterat				Med anledning av schaktningar för markbädd utfördes en antikvarisk kontroll.
Inga arkeologiska lämningar påträffades.

		3020		Kärrbo kyrka		431-10919-04		040200		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		041201-041201		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		nyare tid		människoben		Med anledning av schaktningar för klimatförbättrande åtgärder utfördes en antikvarisk kontroll.
En kista med skelett påträffades. Skelettet dateras med hjälp av C-14 till efterreformatorisk tid.

		3021		Stora Äggeby		431-10290-04		040193		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2004		december 2004		särskild utredning								Med anledning av avstyckning utfördes en särskild utredning.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3022		Kolbäck, Vallby		431-10570-04		040205		Västmanlands läns museum		Jan Ählström		2004		041214-041215		särskild utredning		grav						Med anledning av byggnation utfördes en utredning.
Inom fastigheten fanns uppgifter om borttagna gravar.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3023		Kärrbo kyrka		431-1831-05		050025		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2005		050314-050315		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		högmedeltid, senmedeltid, nyare tid				Med anledning av klimatförbättrande åtgärder utfördes en antikvarisk kontroll.
Undersökningen berörde tre platser i kyrkan. Diverse golvlager påträffades. Dessa var kända sedan tidigare. Inga byggnadsdetaljer berördes av undersökningen. Inte heller några gravar.

		3024		Julberga		431-5481-05		050131		Västmanlands läns museum		Kaisu Anttila		2005		050610-050610		särskild utredning								Med anledning av bostadsbebyggelse utfördes en utredning.
Sammanlagt grävdes 25 schakt, ca 3-15 m långa, 1 m breda och 0,1-0,6 m djupa. Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3025		Strömsholm		431-2994-05		050075		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2005		050912-050919		särskild undersökning		gravfält		järnålder?		brända ben, harts, järnfragment		Med anledning av skada utfördes en särskild undersökning.
Vi denna undersöktes två brandgravar på den norra delen av Kolbäck 224:1. De aktuella gravarna låg delvis blottade i en raskant i åsens norra del. I båda gravarna påträffades brända ben och hartstätningsringar.
Vid undersökningen visade det sig att ytterligare, tidigare ej kända gravar, ligger i det närmaste kant i kant med de nu undersökta gravarna. Dessa kvarligger.
Datering: inget daterande påträffades vid undersökningen. Gravform och tidigare undersökningar på platsen
antyder dock en datering till romersk järnålder.

		3026		Gränby		431-8026-05		050188		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2005		050923-050923		särskild utredning								Med anledning av nybyggnation utfördes en utredning.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3027		Kvarteret Tor		431-9627-05		050237		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2005		051103-051103		arkeologisk förundersökning		stadslager		odaterat				Med anledning av fjärrvärme utfördes en schaktningsövervakning.
Inget av arkeologiskt värde påträffades.

		3028		Munktorps kyrka		431-5580-05		050139		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2005		050706-050713		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell		medeltid, nyare tid		mynt (Karl XV), fönsterglas		Med anledning av schaktning för fuktanalyser utfördes en antikvarisk kontroll.
Vid denna påträffades delvis rester efter en murad anläggning. Det kan vara rester efter det rivna kapellet som går under namnet "kuren". I omrörda skelettrester påträffades näverbitar vilket kan tyda på att materialet kan ha använts vid svepning av kistor och gravkammare.

		3029		Virsbo		431-4902-04		040088		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		040623-040624		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		odaterat				Med anledning av bredband utfördes en förundersökning.
Inga lämningar efter bytomten berördes av schaktningarna.

		3030		Tomta		431-569-05		050020		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2005		050418-050422		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		nyare tid		kritpipa, keramik, slagg, järnföremål, städ		Med anledning av slamlagringsbrunnar utfördes en förundersökning.
I ett av schakten påträffades rester av en smedja, som med hjälp av kritpipa och keramik dateras till 1700-1800-talen.

		3031		Rustberga		431-497-04		040036		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2004		040414-040420		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt		odaterat		brända ben		Med anledning av vägbygge utfördes en antikvarisk kontroll.
Undersökningsresultat: I fyra schakt, nr 1-3 och 6, påträffades anläggningar av förhistorisk karaktär. I schakt 6 påträffades en omarkerad brandgrop som var rund och ca 0,8 meter i diameter. I dess gråsvarta fyllning fanns träkol, sot och brända ben. I schakt l påträffades en härd som var ca 0,6 meter stor. I samma schakt fanns även ett kraftigt färgat kulturlager med kol, sot och obrända ben. I schakt 2 och 3 påträffades sammanlagt fyra mörkfärgningar vars storlek varierade mellan 0,25-0,4 meter i diameter. I ett av stolphålen fanns en 0,25 meter stor sten. Dessa tolkades som stolphål. Fornlämning fanns inom en yta av 110x8 meter (ONO-VSV).

		3032		Skällby, Åby		431-5403-03		030109		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2003?				arkeologisk förundersökning		stensträng						Med anledning av fjärrvärme utfördes en antikvarisk kontroll.
Här löper fjärrvärmeschaktet söder om vägen, bitvis i dikeskanten för att bevara en större granhäck som finns på tomten. Ledningen löper både genom åkermark, hagmark och skogsmark. I nära anslutning till ledningen återfinns Svedvi 238:1-3, bestående av en stensträng och två runda stensättningar. Innan undersökningen var det ovisst om huruvida den nordligaste delen av stensträngen skulle komma att beröras av arbetet eller ej. Det visade sig att stensträngen var belägen just utanför exploateringsområdet.
Resultat
På den omkring 600 meter långa sträckan grävdes sammanlagt sju schakt (nr 36-42) med en sammanlagd längd av omkring 90 meter. Förutom enstaka kolstänk i schakt nr 42 närmast stensträngen och i schakt 38 i hagen närmast öster om fastigheten återfanns inget av arkeologiskt intresse.

		3033		Skällby		431-5403-03		030109		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2003?				arkeologisk förundersökning		fornlämningsliknande bildning						Med anledning av fjärrvärme utfördes en antikvarisk kontroll.
Fjärrvärmeledningen löper här i åkermark söder om vägen. I ledningens direkta närområde finns två registrerade fornlämningar; en stensättning (Svedvi 117:1) samt en stensättningsliknande lämning (Svedvi 127:1). Den stensättningsliknande lämningen var i förstagångsinventeringen registrerad som en stensättning eller hög. Ledningen drogs mellan dessa båda. Längden på förundersökningsområdet uppgick till ca 400 meter.
Resultat
Inom det föreslagna förundersökningsområdet drogs 11 (nr 25-35) schakt med en sammanlagd längd på ca 110 meter. Sträckan väster om vägen till var helt utan indikationer på mänskliga aktivitet. Marken var mycket hårt plöjd (0,5 meter) och närmast vägen ner mot Ålby återfanns nedgrävd sprängsten och singel. I schakten öster om vägen fanns svaga indikationer på kulturpåverkan i form av spridda kolstänkt och små fragment bränd lera. I ett av schakten (nr 34) påträffades spridda kolfläckar. Intill en av dessa påträffades rikligt med recent material i form av tegel och järnskrot vilket kan tyda på att även kolfläckama ska ses som recenta. Fornlämning kunde inte konstateras i något av schakten.

		3034		Fjällsta, Skällby		431-5403-03		030109		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2003?				arkeologisk förundersökning		gravfält		bronsålder, järnålder, odaterat		keramik, bränd lera, brända ben, obrända ben, slagg, tutulusnål		Med anledning av fjärrvärme utfördes en antikvarisk kontroll.

Fjärrvärmeledningen löper här väster respektive söder om vägen och skär genom åkermark, hagmark och skogsmark. I närområdet finns flera registrerade fornlämningar från brons- och järnålder. Dessutom har flera vikingatida lösfynd påträffats vid odling i området (VLM 1312, SHM 10347). I den sydöstra delen av delsträckan passerar ledning i utkanten av ett registrerat gravfält (Svedvi 41:1).
Resultat
Delsträckan är totalt 1,4 kilometer lång. I området drogs totalt 21 schakt med en sammanlagd längd av ca 1000 meter. Inom området utkristalliserades två tydliga fornlämningsområden, dels i form av ytterliggare gravar och möjliga boplatslämningar på det registrerade gravfältet Svedvi 41:1 dels boplatslämningar på åkern norr om vägen till Svedvi kyrka. Dessutom påträffades enstaka spridda stolphål och kulturpåverkade lager som inte kunnat tidfästas. I flera schakt påträffades dessutom delar av sentida byggnader och en brunn.
- Objekt 1: Nyupptäckta boplatslämningar norr om vägen till Svedvi kyrka (schakt 11) Inom en ca 350 meter lång sträcka i åkermark belägen mellan vägen till Svedvi kyrka och ett större dike i norr påträffades spridda boplatslämningar. Då fornlämning återfanns inom i stort sett hela åkern i form av en brunn, spridda stolphål, enstaka störhål, mörkfärgningar och kulturlager drogs här ett långt schakt en skopbredd brett utefter hela ledningens längd. Ställvis öppnades hela bredden. Kulturlagren var överlag ganska vaga och avtecknade sig främst genom spridda förekomster av bränd lera och kolstänk. Tjockleken på lagren uppgick som mest till omkring 0,2 meter.
Ungefär mitt på åkern påträffades vid schaktningen ett svart, kol och skärvstensbemängt lager som var förhållandevis väl avgränsat i schaktets längriktning. Efter samtal med Länsstyrelsen beslutades det att öppna upp ett större område, delvis utanför exploateringsområdet, för att få fram hela lagrets/anläggningens begränsning i plan.
Vid avbaningen påträffades en 6 x 5 meter stor, rektangulär mörkfärgning med något rundade hörn. I den södra delen av anläggningen återfanns minst en härd och flera keramikkoncentrationer. Utefter anläggningens kanter kunde man ana ett flertal stolphål. Fyllningen bestod av svart - gråsvart lerblandad silt som innehöll rikligt med kol och ställvis mycket skärvsten. Anläggningen snittades i kvartar med hjälp av grävmaskin då det visade sig att det var en brunn. I brunnsschaktet återfanns delar av risflätningen bevarad.
Runt delar av brunnsschaktet återfanns flera stolp- och störhål varav flera med mycket bevarat trä. Stolphålen överlagrades av den rektangulära mörkfärgning som begränsade anläggningens övre delar.
I de övre delarna av anläggningen togs omkring 0,5 kg keramik tillvara. Denna återfanns till största delen i mindre koncentrationer i anslutning till den härd som var placerad över kanten av brunnen. I övrigt påträffades även bränd lera, brända och obrända ben mm. I brunnen (på ca 0,5 m djup) påträffades dessutom en tutulusnål i brons vilken kan dateras till yngre bronsålder (möjligen äldsta delen av förrom jäå).
-Objekt 2. Spridda boplatsindikationer i hagen. I två av schakten (schakt 17 och 18) placerade på var sida om en arbetsväg som går söderut i området påträffades och undersöktes två stolphål och ett kulturpåverkat lager. Lagret som ställvis var söndergrävt av sentida nedgrävningar fyllda med recent skräp var relativt tunt (omkring 0,15 meter) och bara svagt gråsvart. I lagret återfanns spridda kolstänk och små bitar rundplöjd bränd lera. Ingenting som säkert kan säga vara förhistoriskt påträffades.
-Objekt 3. Gravar och möjliga boplatslämningar vid Svedvi 41:1.
Det registrerade gravfältet är beläget på delar av en långsträckt höjdrygg som löper i nordsydlig riktning. Området är belamrat med stora stenblock, framför allt utefter vägkanten. Troligtvis är stora delar av blocken uppslängda här i samband med att vägen byggdes om på 1950-talet. Terrängen gjorde det svårt att komma till med grävmaskin i området i stora delar av området. Den västra sluttningen gick dock att bana av och här påträffades delar av en stensättning samt ett kollager som möjligen utgör resterna av en skadad grav.
Endast hälften av stensättningen återstod att undersöka. Resten hade tagits bort utan antikvarisk kontroll då vägen anlades på 50-talet. Vid undersökningen återfanns bara enstaka, mycket fragmenterade brända ben.
Det visade sig att gravarna överlagrade ett äldre kulturlager från vilket keramik och brända ben togs tillvara. Vid den efterföljande antikvariska kontrollen i den östra delen av skogen påträffades inga ytterliggare lämningar.
Spår av sentida bebyggelse
Inom två områden av delsträckan påträffades lämningar med sentida bebyggelse. Inom en närmare 200 meter lång sträcka direkt öster om vägen ner mot Svedvi kyrka återfanns grunderna av en lada (med cementerat golv). Området runt själva ladan var omgrävt och ställvis täcktes den ursprungliga markytan av metertjocka fyllnadslager. I den östra delen av området återfanns ett tjockt lager med fin, homogen matjord (här växte rikligt med brännässlor). Möjligen har en dynghög varit placerad på platsen.
Det andra område som innehöll spår av yngre bebyggelse var beläget öster om gravfältet på fastigheten Skällby 4:2. Här återfanns dels en stensatt brunn som var igenfyll med sprängsten. Anläggningen vattenfylldes redan på 0, l meters djup så en noggrannare undersökning bortprioriterades. Väster om brunnen återfanns en delvis cementerad husgrund varpå rikligt med tegel återfanns.

		3035		Rallsta		431-5403-03		030109		Västmanlands läns museum		Anna-Lena Hallgren		2003?				arkeologisk förundersökning		grav		odaterat		tegel, slagg		Med anledning av fjärrvärme utfördes en antikvarisk kontroll.
Fjärrvärmeledningen löper här väster om befintlig väg och skär genom både åker- och impedimentsmark. På impedimentets högsta punkt ligger Svedvi 29:1, en skadad stensättning. Enligt uppgift ska vid en rätning av vägen på 1930-talet stensättningar ha påträffats och undersökts (osäkert antal) på platsen. Vid undersökningen påträffades då föremål i form av bl a en bronskedja, brons och glaspärlor, en bronsfibula mm.
Resultat
Inom det föreslagna undersökningsområdet drogs tre schakt (schakt 1-3) på totalt 85 löpmeter. Två av schakten drogs på impedimentet i anslutning till graven (Svedvi 29:1) samt ett i åkermarken sydost om impedimentet. I de två schakten på impedimentet påträffades inget av arkeologiskt intresse. Det visade sig att delar av höjden var uppbyggd av påförda massor och under dessa var marken delvis vattensjuk. I åkern närmast impedimentet påträffades enstaka mindre, diffusa mörkfärgningar som innehöll tegel och en slaggklump. Fornlämning kunde inte konstateras i något av schakten.

		3036		Rustberga		431-3600-04		040036		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2004		040414-040420		särskild undersökning		grav, boplats, bytomt/gårdstomt		folkvandringstid, yngre järnålder, tidigmedeltid		bränt ben, bränd lera, bergartsavslag, ornerad bronspärla		Med anledning av vägbygge utfördes en särskild undersökning.

Undersökningsresultat särskild undersökning: Ett balanserat treskeppig hus med raka stolprader med 14C-dateringar till 890-1160 e. Kr. (kal 2 sigma) och 1020 AD -1240 e. Kr. (kal 2 sigma) påträffades. Tolkat som ekonomibyggnad. En omarkerad brandgrop med brända ben, bränd lera, ett bergartsavslag och en ornerad bronspärla påträffades. En relativ datering av graven, med hjälp av bronspärlan, är till folkvandringstid tom senare delen av vendeltid.

		3037		Norra Esplanaden, Fiskartorget		431-6956-04		040131		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		040805-040809		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid				Med anledning av dagvattenbrunnar och ledningar utfördes en antikvarisk kontroll.
Omrörda kulturlager påträffades fläckvis. Annars fanns modern fyllning i form av grus och sand.

		3038		Skultuna kyrka		431-8475-04		040152		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		040810-040810		arkeologisk förundersökning		kyrka/kapell, begravningsplats		nyare tid		människoben		Med anledning av fjärrvärme utfördes en antikvarisk kontroll.
Rester av människoben påträffades. I schaktets botten påträffades två ostörda gravar vars utseende kunde tyda på äldre medeltid. C-14 gav dock resultatet efterreformatorisk tid. Inga andra anläggningar påverkades av grävningarna.

		3039		Kvarteret Läroverket		431-10036-04		040183		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		041025-041025		arkeologisk förundersökning		stadslager		odaterat				Med anledning av värmeledningar utfördes en antikvarisk kontroll.
Schaktet berörde endast påförda odaterbara men troligen sentida lager.

		3040		Häcklöparen		431-10683-04		030116		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		041208-041208		arkeologisk förundersökning		boplats, bytomt/gårdstomt		vikingatid, odaterat				Med anledning av utbyggnad utfördes en antikvarisk kontroll.
Påförda och troligen sentida lager påträffades. På den ursprungliga markytan påträffades en sotfläck som bör tillhöra den yngsta järnålderns boplats.

		3041		Kvarteret Hovslagaren		431-345-05		050011		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2005		050425-050429		arkeologisk förundersökning		stadslager		nyare tid		keramik, glas, kakel, kritpipor		Med anledning av bostadsbebyggelse utfördes en förundersökning.
Sex undersökningsschakt togs upp. I dessa påträffades två diken som kan vara tomtgränsmarkeringar, två husgrunder samt ett träkar.

		3042		Silvergruvan		431-10871-04		040151		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2005		050516-050516		arkeologisk förundersökning		kanal		nyare tid				Med anledning av återställande av kanalavsnitt utfördes en förundersökning.
Undersökningen utfördes på ett avsnitt av Heides kanal från slutet av 1500-talet. Kanelens ursprungliga djup var cirka 1 m. Dess bredd var mellan 1,5-1,8 m. Inga lösfynd påträffades.

		3043		Lilla Åby		431-7226-04		040134		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		040713-040713		arkeologisk förundersökning		bytomt/gårdstomt, boplats		odaterat				Med anledning av schaktning för ledning utfördes en antikvarisk kontroll.
Lämningar i form av en troligtvis förhistorisk boplats påträffades. Lämningar efter bytomten påträffades inte.

		3044		Kvarteret Kraka		431-3851-04		040067		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2004		040712-040804		arkeologisk förundersökning		stadslager		odaterat				Med anledning av fjärrkyla utfördes en schaktningsövervakning.
Inget av arkeologiskt intresse påträffades.

		3045		Dingtuna, Olsta, Tönsta		431-13462-03		040010		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2004		041004-041130		arkeologisk förundersökning		boplats		romersk järnålder, folkvandringstid				Med anledning av industrimark utfördes en förundersökning.
Vid förundersökningen påträffades 68 anläggningar. Dessa utgjordes av 20 stolphål, l pinnhål, 3 nedgrävningar, 11 härdar, 4 sotfläckar, 2 kulturlager, 1 ansamling av sten och 26 mörkfärgningar.

		3046		Tönsta, Västerås		431-14447-03		040010		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2004		041004-041130		arkeologisk förundersökning		boplats		förromersk järnålder, romersk järnålder				Med anledning av industrimark utfördes en förundersökning.
Inom Västerås 1060:1 påträffades 82 anläggningar. Dessa utgjordes av 20 härdar, 18 stolphål, 6 pinnhål, 4 kulturlager, 3 nedgrävningar, 1 brunn och 30 mörkfärgningar.

		3047		Västerås		431-14448-03		040010		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2004		041001-041130		arkeologisk förundersökning		boplats		förromersk järnålder, folkvandringstid				Med anledning av industrimark utfördes en förundersökning.
Vid undersökningen påträffades 68 anläggningar. Dessa utgjordes av 18 stolphål, 1 pinnhål, 7 härdar, 1 sotfläck, 3 rännor, 8 nedgrävningar och 30 mörkfärgningar.

		3048		Dingtuna, Olsta, Västerås		431-14449-03		040010		Västmanlands läns museum		Karin Nordström		2004		041004-041130		arkeologisk förundersökning		boplats		romersk järnålder				Med anledning av industrimark utfördes en förundersökning.
I den flacka åkermarken strax söder om ett impediment påträffades 24 anläggningar. Anläggningarna utgjordes av 4 stolphål, 2 härdar, 1 sotfläck, 2 kulturlager, 1 ansamling av sten, 1 nedgrävning och 13 stycken mörkfärgningar.

		3049		Erikslund		431-10190-05		040069		Västmanlands läns museum		Anna Egebäck		2004		041102-041123		särskild undersökning		boplats		romersk järnålder, folkvandringstid, högmedeltid, nyare tid		keramik		Med anledning av industri- och affärstomter utfördes en slutundersökning.
Undersökningen resulterade i ett härdområde med sex härdar från äldre järnålder. Ett grophus från 1400-1600-tal. Dessutom en bränd träkonstruktion som troligen var en skogskoja, samt en stensträng men  inga andra kulturlager eller anläggningar påträffades.

		3050		Kvarteret Felix		431-4309-05		050117		Västmanlands läns museum		Ulf Alström		2005		050801-050810		arkeologisk förundersökning		stadslager		odaterat				Med anledning av fjärrvärme utfördes en förundersökning.
Inga anläggningar påträffades. I norra delen av kvarteret påträffades avskrädeslager, i den södra ren matjord ovan det sterila åsmaterialet. Matjordslagret kan antyda trädgårdsodling där möjligen humle kan ha ingått. Belägg finns för humleodling "nästgårds".

		3051		Kvarteret Domkyrkan		431-10100-05		422-3872-2005		UV Bergslagen		Mathias Bäck		2005		051124-051125		arkeologisk förundersökning		stadslager		senmedeltid, nyare tid		keramik, spik, kritpipor		Med anledning av ombyggnation utfördes en förundersökning.
Undersökningsresultat: Delar av stenlagda gårdsplaner samt stenlagd gata som sannlikt har medeltida anor. Kulturlager och brandlager.



		AISnr		FMIS ID		RAÄnr		Län		Landskap		Kommun		Socken		URL

		1173		10222903280002		Götlunda 328:2		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903280002#

		1173		10222903280003		Götlunda 328:3		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903280003#

		1173		10222903280004		Götlunda 328:4		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903280004#

		1173		10222902970001		Götlunda 297:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222902970001#

		1173		10222900330001		Götlunda 33:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222900330001#

		1173		10222903300001		Götlunda 330:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903300001#

		1173		10222902740001		Götlunda 274:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222902740001#

		1173		10222903200001		Götlunda 320:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903200001#

		1173		10222903210001		Götlunda 321:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903210001#

		1173		10222900760001		Götlunda 76:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222900760001#

		1173		10222903160001		Götlunda 316:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903160001#

		1173		10222903310001		Götlunda 331:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903310001#

		1173		10222903170001		Götlunda 317:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903170001#

		1173		10222903180001		Götlunda 318:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903180001#

		1173		10222903190001		Götlunda 319:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903190001#

		1173		10230501760001		Medåker 176:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Medåker		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230501760001#

		1173		10307700700001		Arboga socken 70:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700700001#

		1173		10307700760001		Arboga socken 76:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700760001#

		1173		10307700680001		Arboga socken 68:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700680001#

		1173		10307700690001		Arboga socken 69:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700690001#

		1173		10307700690002		Arboga socken 69:2		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700690002#

		1174		10227700460001		Björskog 46:1		Västmanland		Västmanland		Kungsör		Björskog		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227700460001#

		1174		10232602000001		Torpa 200:1		Västmanland		Södermanland		Kungsör		Torpa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232602000001#

		1174		10232602000002		Torpa 200:2		Västmanland		Södermanland		Kungsör		Torpa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232602000002#

		1174		10232601980001		Torpa 198:1		Västmanland		Södermanland		Kungsör		Torpa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232601980001#

		1174		10232601990001		Torpa 199:1		Västmanland		Södermanland		Kungsör		Torpa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232601990001#

		1175		10227600930003		Björksta 93:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227600930003#

		1175		10232701540001		Tortuna 154:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232701540001#

		1175		10232701830001		Tortuna 183:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232701830001#

		1175		10232702580002		Tortuna 258:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232702580002#

		1175		10233407750004		Västerås 775:4		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233407750004#

		1081		10307700430001		Arboga socken 43:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700430001#

		1081		10233404140001		Västerås 414:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233404140001#

		1081		10233404280001		Västerås 428:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233404280001#

		1081		10233404320001		Västerås 432:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233404320001#

		1081		10233404420001		Västerås 442:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233404420001#

		1081		10233405550001		Västerås 555:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233405550001#

		1081		10233405560001		Västerås 556:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233405560001#

		1081		10233405580001		Västerås 558:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233405580001#

		1081		10233405590001		Västerås 559:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233405590001#

		1081		10233405720001		Västerås 572:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233405720001#

		1081		10233405860001		Västerås 586:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233405860001#

		1081		10233408360001		Västerås 836:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233408360001#

		1081		10227700110001		Björskog 11:1		Västmanland		Västmanland		Kungsör		Björskog		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227700110001#

		1081		10227900960001		Dingtuna 96:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227900960001#

		1081		10227901080001		Dingtuna 108:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227901080001#

		1081		10227901090001		Dingtuna 109:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227901090001#

		1081		10227901100001		Dingtuna 110:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227901100001#

		1081		10227901200001		Dingtuna 120:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227901200001#

		1081		10227901210001		Dingtuna 121:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227901210001#

		1081		10227901220001		Dingtuna 122:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227901220001#

		1081		10227901310001		Dingtuna 131:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227901310001#

		1081		10227901660001		Dingtuna 166:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227901660001#

		1081		10227903950001		Dingtuna 395:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227903950001#

		1081		10227904600001		Dingtuna 460:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227904600001#

		1081		10227905320001		Dingtuna 532:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227905320001#

		1081		10227905530001		Dingtuna 553:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227905530001#

		1081		10227905560001		Dingtuna 556:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227905560001#

		1081		10229200070001		Irsta 7:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229200070001#

		1081		10229200080001		Irsta 8:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229200080001#

		1081		10229200140001		Irsta 14:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229200140001#

		1081		10229200150001		Irsta 15:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229200150001#

		1081		10229200160001		Irsta 16:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229200160001#

		1081		10229203650001		Irsta 365:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229203650001#

		1081		10229203690001		Irsta 369:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229203690001#

		1081		10229203780001		Irsta 378:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229203780001#

		1081		10229501180001		Kolbäck 118:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229501180001#

		1081		10229501530001		Kolbäck 153:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229501530001#

		1081		10230300020001		Lillhärad 2:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Lillhärad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230300020001#

		1081		10230300330001		Lillhärad 33:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Lillhärad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230300330001#

		1081		10230600620001		Munktorp 62:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230600620001#

		1081		10230603320001		Munktorp 332:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230603320001#

		1081		10230603700001		Munktorp 370:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230603700001#

		1081		10233406080001		Västerås 608:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406080001#

		1081		10233406410001		Västerås 641:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406410001#

		1081		10232300120001		Säby 12:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Säby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232300120001#

		1081		10232300220001		Säby 22:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Säby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232300220001#

		1081		10232300300001		Säby 30:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Säby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232300300001#

		1081		10232300310001		Säby 31:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Säby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232300310001#

		1081		10232300810001		Säby 81:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232300810001#

		1081		10232301130001		Säby 113:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Säby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232301130001#

		1176		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1077						Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		

		1101						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		1108						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		1108		10233600080001		Västerås-Barkarö 8:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås-Barkarö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233600080001#

		1177		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1178		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1179						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		1180		10233410370001		Västerås 1037:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410370001#

		1181						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		1182		10233406160001		Västerås 616:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406160001#

		1182		10233406160002		Västerås 616:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406160002#

		1183		10233402050001		Västerås 205:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402050001#

		1184		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1185		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1186		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1187		10307802040001		Sala socken 204:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307802040001#

		1187		10229402340001		Kila 234:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229402340001#

		1188		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1188		10231501680001		Sala stad 168:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231501680001#

		1188		10231502110001		Sala stad 211:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231502110001#

		1188		10231501090001		Sala stad 109:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231501090001#

		1188		10231501090002		Sala stad 109:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231501090002#

		1189		10232000870001		Skultuna 87:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Skultuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232000870001#

		1190		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1191		10233406260001		Västerås 626:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406260001#

		1191		10233406260002		Västerås 626:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406260002#

		1191		12000000001703		Västerås 1101		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001703#

		1192		10231501300002		Sala stad 130:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231501300002#

		1192		10231502300001		Sala stad 230:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231502300001#

		1193		10232201310001		Svedvi 131:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232201310001#

		1193		10232201310002		Svedvi 131:2		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232201310002#

		1194		10232000500001		Skultuna 50:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Skultuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232000500001#

		1194		10232000570001		Skultuna 57:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Skultuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232000570001#

		1194		10232000730001		Skultuna 73:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Skultuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232000730001#

		1194		10232000280001		Skultuna 28:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Skultuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232000280001#

		1194		10232002390002		Skultuna 239:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Skultuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232002390002#

		1194		10232002390001		Skultuna 239:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Skultuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232002390001#

		1195		10231502110001		Sala stad 211:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231502110001#

		1196						Västmanland		Västmanland		Sala		Sala socken		

		1197		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1198		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1199						Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		

		1200		10227300360001		Arboga stad 36:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300360001#

		1201		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1202		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1203		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1204		10307700650001		Arboga socken 65:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700650001#

		1205		10307700660001		Arboga socken 66:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700660001#

		1206		10307700650001		Arboga socken 65:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700650001#

		1207		10307700700001		Arboga socken 70:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700700001#

		1208		10307700680001		Arboga socken 68:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700680001#

		1209		10307700690002		Arboga socken 69:2		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700690002#

		1209		10307700690001		Arboga socken 69:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700690001#

		1210		10307700700001		Arboga socken 70:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700700001#

		1211		10307700700001		Arboga socken 70:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700700001#

		1211		10307700700003		Arboga socken 70:3		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700700003#

		1211		10307700700002		Arboga socken 70:2		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700700002#

		1212		10227300400001		Arboga stad 40:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300400001#

		1213		10227300400001		Arboga stad 40:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300400001#

		1112						Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		

		1112						Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		

		1112						Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		

		1112						Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		

		1359						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		1359						Västmanland		Västmanland		Västerås		Skultuna		

		1452						Västmanland		Västmanland		Västerås		Skultuna		

		1452						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		1108						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås-Barkarö		

		1147						Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		

		1147						Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		

		1147						Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		

		1129						Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		

		1129						Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		

		1129						Västmanland		Västmanland		Kungsör		Björskog		

		1129						Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		

		1172						Västmanland		Uppland		Sala		Norrby		

		1174						Södermanland		Södermanland		Eskilstuna		Torshälla		

		1174						Södermanland		Södermanland		Eskilstuna		Tumbo		

		1174						Västmanland		Södermanland		Kungsör		Kung Karl		

		1174						Västmanland		Västmanland		Kungsör		Kungs-Barkarö		

		1019						Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		

		9		12000000001503		Västerås 1096		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001503#

		9		12000000001502		Västerås 1095		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001502#

		9		12000000001499		Västerås 1094		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001499#

		9		12000000001443		Västerås 1089		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001443#

		9		12000000001486		Västerås 1090		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001486#

		9		12000000001498		Västerås 1093		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001498#

		9		12000000001494		Västerås 1092		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001494#

		9		12000000001490		Västerås 1091		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001490#

		9		12000000001421		Dingtuna 690		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001421#

		3005						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		3006						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		3007						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		3011						Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		

		1074						Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		

		1911		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1912		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1913		10231500220001		Sala stad 22:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500220001#

		1914		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1915		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1944						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		3032		10232202380003		Svedvi 238:3		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232202380003#

		3033		10232201270001		Svedvi 127:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232201270001#

		3034		10232200410001		Svedvi 41:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232200410001#

		3035		10232200290001		Svedvi 29:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232200290001#

		3036		10233407100001		Västerås 710:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233407100001#

		3037		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		3038		12000000006013		Skultuna 241		Västmanland		Västmanland		Västerås		Skultuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006013#

		3039		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		3040		10233409070001		Västerås 907:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409070001#

		3040		10233400720002		Västerås 72:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400720002#

		3041		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		3042		10231502090001		Sala stad 209:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231502090001#

		3043		10232602010001		Torpa 201:1		Västmanland		Södermanland		Kungsör		Torpa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232602010001#

		3044		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		3045		10233410620001		Västerås 1062:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410620001#

		3046		10233410600001		Västerås 1060:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410600001#

		3047		10233410610001		Västerås 1061:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410610001#

		3048		10233410630001		Västerås 1063:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410630001#

		3049		12000000011686		Västerås 1220		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000011686#

		3050		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		3051		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		3001		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		3002		10307700350001		Arboga socken 35:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700350001#

		3003		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		3004		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1007						Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		

		1007						Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Säby		

		1007						Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		

		1007						Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		

		1007						Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		

		1007						Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		

		1007						Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		

		1007						Västmanland		Västmanland		Kungsör		Björskog		

		1007						Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		

		1007						Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		

		1007						Västmanland		Västmanland		Arboga		Götlunda		

		9		10233410180001		Västerås 1018:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410180001#

		9		12000000001423		Västerås 1088		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001423#

		9		10233402540001		Västerås 254:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402540001#

		9		10233402530001		Västerås 253:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402530001#

		28		10233403480002		Västerås 348:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233403480002#

		1447		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1448		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1449		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1450		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1451		10233201060001		Västerlövsta 106:1		Uppsala		Uppland		Heby		Västerlövsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233201060001#

		1451		10233202070001		Västerlövsta 207:1		Uppsala		Uppland		Heby		Västerlövsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233202070001#

		1451		10233202070002		Västerlövsta 207:2		Uppsala		Uppland		Heby		Västerlövsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233202070002#

		1451		10233202110001		Västerlövsta 211:1		Uppsala		Uppland		Heby		Västerlövsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233202110001#

		1451		10233203360001		Västerlövsta 336:1		Uppsala		Uppland		Heby		Västerlövsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233203360001#

		1451		10233203310001		Västerlövsta 331:1		Uppsala		Uppland		Heby		Västerlövsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233203310001#

		1451		10233203320001		Västerlövsta 332:1		Uppsala		Uppland		Heby		Västerlövsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233203320001#

		1451		10233203330001		Västerlövsta 333:1		Uppsala		Uppland		Heby		Västerlövsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233203330001#

		1451		10233203340001		Västerlövsta 334:1		Uppsala		Uppland		Heby		Västerlövsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233203340001#

		1451		10233203350001		Västerlövsta 335:1		Uppsala		Uppland		Heby		Västerlövsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233203350001#

		1452		10233409880001		Västerås 988:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409880001#

		1453		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1454		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1455		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1456		10233401170004		Västerås 117:4		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233401170004#

		1456		10233401140001		Västerås 114:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233401140001#

		1456		10233410570001		Västerås 1057:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410570001#

		1456		10233403060001		Västerås 306:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233403060001#

		1456		10233410590001		Västerås 1059:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410590001#

		1457						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		1458		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1459		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1460		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1461		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1462		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1463		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1464		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1465		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1466		10233401670002		Västerås 167:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233401670002#

		1466		10233401670001		Västerås 167:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233401670001#

		1467		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1468		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1469		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1470		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1471		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1472		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1473		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1474		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1475		10233409760001		Västerås 976:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409760001#

		1476		10233407710001		Västerås 771:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233407710001#

		1477		10233405760002		Västerås 576:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233405760002#

		1477		10233405760001		Västerås 576:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233405760001#

		1478		10232902510001		Vittinge 251:1		Uppsala		Uppland		Heby		Vittinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232902510001#

		1479		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1480		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1481		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1482		10233409740001		Västerås 974:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409740001#

		1483		10233410490001		Västerås 1049:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410490001#

		1484		10233409760001		Västerås 976:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409760001#

		1485		10233405790001		Västerås 579:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233405790001#

		1486		10233409960001		Västerås 996:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409960001#

		1486		10233409960002		Västerås 996:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409960002#

		1487		10233409960002		Västerås 996:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409960002#

		1487		10233409960001		Västerås 996:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409960001#

		1488		10233409960002		Västerås 996:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409960002#

		1488		10233409960001		Västerås 996:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409960001#

		1489		10229200710001		Irsta 71:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229200710001#

		1490		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1491		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1492						Uppsala		Västmanland		Heby		Östervåla		

		1493		10233901810001		Östervåla 181:1		Uppsala		Uppland		Heby		Östervåla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233901810001#

		1494		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1495		10230201480001		Köping 148:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201480001#

		1496		10233408890001		Västerås 889:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233408890001#

		1496		10233408890002		Västerås 889:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233408890002#

		1496		10233408900001		Västerås 890:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233408900001#

		1497		10233408890001		Västerås 889:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233408890001#

		1497		10233408890002		Västerås 889:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233408890002#

		1498						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		1499						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		1500		10230201480001		Köping 148:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201480001#

		1501		10230201480001		Köping 148:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201480001#

		1502		10230201480001		Köping 148:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201480001#

		1503		10230100970001		Kärrbo 97:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230100970001#

		1503		10230101230001		Kärrbo 123:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101230001#

		1503		10230102290001		Kärrbo 229:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230102290001#

		1503		10230102300001		Kärrbo 230:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230102300001#

		1503		10230102310001		Kärrbo 231:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230102310001#

		1503		10230102310002		Kärrbo 231:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230102310002#

		1503		10230102310003		Kärrbo 231:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230102310003#

		1503		10230102310004		Kärrbo 231:4		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230102310004#

		1503		10230102310005		Kärrbo 231:5		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230102310005#

		1503		10230102350001		Kärrbo 235:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230102350001#

		1503		10230102320001		Kärrbo 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230102320001#

		1503		10230102330001		Kärrbo 233:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230102330001#

		1503		10230102340001		Kärrbo 234:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230102340001#

		1504		10229502300001		Kolbäck 230:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229502300001#

		1505		10229502300001		Kolbäck 230:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229502300001#

		1506		10230202860001		Köping 286:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202860001#

		1507		10230202750001		Köping 275:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202750001#

		1507		10230202980001		Köping 298:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202980001#

		1507		10230202990001		Köping 299:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202990001#

		1508		10230201480001		Köping 148:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201480001#

		1509		10230201480001		Köping 148:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201480001#

		1509		10230201500001		Köping 150:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201500001#

		1510		10229401780001		Kila 178:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401780001#

		1510		10229402400001		Kila 240:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229402400001#

		1510		10229402410001		Kila 241:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229402410001#

		1510		10229402390001		Kila 239:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229402390001#

		1511		10230202860001		Köping 286:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202860001#

		1512		10230201480001		Köping 148:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201480001#

		1007						Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		

		1431		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1432		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1433		10229001180001		Hubbo 118:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Hubbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229001180001#

		1433		10233402160001		Västerås 216:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402160001#

		1433		10233402170001		Västerås 217:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402170001#

		1434		10233402170001		Västerås 217:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402170001#

		1434		10233410470001		Västerås 1047:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410470001#

		1434		10233410470002		Västerås 1047:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410470002#

		1435		10233400210002		Västerås 21:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400210002#

		1435		10233400210003		Västerås 21:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400210003#

		1436		10232901340001		Vittinge 134:1		Uppsala		Uppland		Heby		Vittinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232901340001#

		1437		10232901340001		Vittinge 134:1		Uppsala		Uppland		Heby		Vittinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232901340001#

		1438		10233100260001		Västerfärnebo 26:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233100260001#

		1438		10233100700001		Västerfärnebo 70:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233100700001#

		1438		10233100700002		Västerfärnebo 70:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233100700002#

		1438		10233100720001		Västerfärnebo 72:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233100720001#

		3005		10227903600001		Dingtuna 360:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227903600001#

		1438		10233100790001		Västerfärnebo 79:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233100790001#

		1438		10233100800001		Västerfärnebo 80:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233100800001#

		1438		10233101740001		Västerfärnebo 174:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233101740001#

		1438		10233102710001		Västerfärnebo 271:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102710001#

		1438		10233103950001		Västerfärnebo 395:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233103950001#

		1439		10233101410001		Västerfärnebo 141:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233101410001#

		1440		10233400210002		Västerås 21:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400210002#

		1440		10233400210003		Västerås 21:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400210003#

		1441		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1442		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1443		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1444		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1445		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1446		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1125						Västmanland		Västmanland		Köping		Odensvi		

		1139						Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Säby		

		1007						Västmanland		Västmanland		Västerås		Kungsåra		

		1007						Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		

		1007						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		1429		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1430		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1004		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1005		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1006		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1008		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1010		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1011		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1012		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1013		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1014		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1015		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1016		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1017		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1018		10227300050001		Arboga stad 5:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300050001#

		1021		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1022		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1023		10233409130001		Västerås 913:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409130001#

		1023		10233409130002		Västerås 913:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409130002#

		1024		10233408620001		Västerås 862:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233408620001#

		1026		10227603590001		Björksta 359:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227603590001#

		1026		10227603590002		Björksta 359:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227603590002#

		1027		10227605110001		Björksta 511:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227605110001#

		1027		10227605120001		Björksta 512:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227605120001#

		1028		10233404180001		Västerås 418:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233404180001#

		1028		10233404190001		Västerås 419:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233404190001#

		1028		10233404200003		Västerås 420:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233404200003#

		1028		10233404270001		Västerås 427:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233404270001#

		1029		10227906250001		Dingtuna 625:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906250001#

		1030		10227906250001		Dingtuna 625:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906250001#

		1031		10227902440001		Dingtuna 244:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227902440001#

		1031		10227902470001		Dingtuna 247:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227902470001#

		1032		10227901030001		Dingtuna 103:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227901030001#

		1032		10227903910001		Dingtuna 391:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227903910001#

		1033		10233600510001		Västerås-Barkarö 51:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås-Barkarö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233600510001#

		1033		10232700380001		Tortuna 38:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232700380001#

		1033		10232700860001		Tortuna 86:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232700860001#

		1033		10232701840001		Tortuna 184:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232701840001#

		1033		10227900100001		Dingtuna 10:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227900100001#

		1033		10228600720001		Haraker 72:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Haraker		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228600720001#

		1033		10231400010001		Rytterne 1:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Rytterne		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231400010001#

		1033		10227600440001		Björksta 44:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227600440001#

		1033		10227600130001		Björksta 13:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227600130001#

		1033		10227604810001		Björksta 481:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227604810001#

		1033		10227604840001		Björksta 484:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227604840001#

		1033		10227604850001		Björksta 485:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227604850001#

		1033		10227600200001		Björksta 20:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227600200001#

		1033		10232703060001		Tortuna 306:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232703060001#

		1033		10232703050001		Tortuna 305:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232703050001#

		1033		10232703050002		Tortuna 305:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232703050002#

		1033		10227605190001		Björksta 519:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227605190001#

		1033		10231301350001		Romfartuna 135:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Romfartuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231301350001#

		1034		10227906650001		Dingtuna 665:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906650001#

		1034		10227906350001		Dingtuna 635:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906350001#

		1034		10227906360001		Dingtuna 636:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906360001#

		1035		10227905580001		Dingtuna 558:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227905580001#

		1035		10227906600001		Dingtuna 660:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906600001#

		1001		12000000001900		Arboga stad 41		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001900#

		1002		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1003		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1036		12000000002649		Dingtuna 691		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000002649#

		1036		10227903510001		Dingtuna 351:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227903510001#

		1037						Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		

		1037		10227906070001		Dingtuna 607:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906070001#

		1037		10227906050001		Dingtuna 605:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Säby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906050001#

		1038		10227300340001		Arboga stad 34:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300340001#

		1039		10227905930001		Dingtuna 593:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227905930001#

		1040		10227906260001		Dingtuna 626:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906260001#

		1040		10227906270001		Dingtuna 627:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906270001#

		1040		12000000001626		Västerås 1097		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001626#

		1040		10227906290001		Dingtuna 629:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906290001#

		1040		10227906280001		Dingtuna 628:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906280001#

		1040		10227901900001		Dingtuna 190:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227901900001#

		1040		12000000001627		Västerås 1098		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001627#

		1040		10227906300001		Dingtuna 630:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906300001#

		1040		10227904820001		Dingtuna 482:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227904820001#

		1086		10229601420001		Kolsva 142:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		

		1087		10229602570001		Kolsva 257:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229602570001#

		1088		10229602550001		Kolsva 255:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229602550001#

		1089		10229601110001		Kolsva 111:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601110001#

		1089		10229601110002		Kolsva 111:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601110002#

		1089		10229601110003		Kolsva 111:3		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601110003#

		1090		10229602620001		Kolsva 262:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229602620001#

		1091		10230200810001		Köping 81:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200810001#

		1091		10230200810002		Köping 81:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200810002#

		1091		10230200820001		Köping 82:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200820001#

		1091		10230202570001		Köping 257:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202570001#

		1091		10230202770002		Köping 277:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202770002#

		1091		10230202780001		Köping 278:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202780001#

		1091		10230202770001		Köping 277:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202770001#

		1091		10230202800001		Köping 280:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202800001#

		1091		10230202850001		Köping 285:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202850001#

		1091		10230202790001		Köping 279:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202790001#

		1091		10230202790002		Köping 279:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202790002#

		1091		10230202820002		Köping 282:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202820002#

		1091		10230202820001		Köping 282:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202820001#

		1091		10230202810001		Köping 281:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202810001#

		1091		10230202840001		Köping 284:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202840001#

		1091		10230202830001		Köping 283:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202830001#

		1091		10230202960001		Köping 296:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202960001#

		1091		10230202970001		Köping 297:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202970001#

		1092		10230200790001		Köping 79:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200790001#

		1093		10229601020001		Kolsva 102:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601020001#

		1093		10229601020002		Kolsva 102:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601020002#

		1093		10229602540001		Kolsva 254:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229602540001#

		1094		10229602050001		Kolsva 205:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229602050001#

		1094		10229602050002		Kolsva 205:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229602050002#

		1095		10229602560001		Kolsva 256:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229602560001#

		1096		10230201480001		Köping 148:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201480001#

		1097		10230201480001		Köping 148:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201480001#

		1098		10233409540001		Västerås 954:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409540001#

		1099		10233400510001		Västerås 51:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400510001#

		1099		10233401720001		Västerås 172:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233401720001#

		1099		10233401720002		Västerås 172:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233401720002#

		1099		12000000014722		Västerås 1234		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000014722#

		1100		12000000001732		Västerås 1103		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001732#

		1100		12000000001733		Västerås 1104		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001733#

		1102		10233410530001		Västerås 1053:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410530001#

		1102		10233410420001		Västerås 1042:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410420001#

		1102		10233410430001		Västerås 1043:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410430001#

		1103		10233403480002		Västerås 348:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233403480002#

		1103		10233407370001		Västerås 737:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233407370001#

		1103		10233408680001		Västerås 868:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233408680001#

		1103		10233402870002		Västerås 287:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402870002#

		1103		10233402870001		Västerås 287:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402870001#

		1103		10233402880001		Västerås 288:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402880001#

		1103		10233402880002		Västerås 288:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402880002#

		1103		10233402890001		Västerås 289:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402890001#

		1103		10233402890002		Västerås 289:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402890002#

		1103		10233410630001		Västerås 1063:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410630001#

		1103		10233410620001		Västerås 1062:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410620001#

		1103		10233410600001		Västerås 1060:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410600001#

		1040		10227904820002		Dingtuna 482:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227904820002#

		1040		10227904810002		Dingtuna 481:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227904810002#

		1040		10227904810001		Dingtuna 481:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227904810001#

		1040		12000000001629		Västerås 1099		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001629#

		1040		12000000001683		Västerås 1100		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001683#

		1040		12000000011686		Västerås 1220		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000011686#

		1041		10227905850001		Dingtuna 585:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227905850001#

		1041		10233407380001		Västerås 738:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233407380001#

		1041		10233407430008		Västerås 743:8		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233407430008#

		1041		10233407430007		Västerås 743:7		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233407430007#

		1041		10233409520002		Västerås 952:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409520002#

		1041		10233409520003		Västerås 952:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409520003#

		1041		10233408650002		Västerås 865:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233408650002#

		1042		10233405630001		Västerås 563:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233405630001#

		1042		10233405630002		Västerås 563:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233405630002#

		1042		10233405630003		Västerås 563:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233405630003#

		1043		10228001200001		Enåker 120:1		Uppsala		Uppland		Heby		Enåker		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228001200001#

		1043		10228001200002		Enåker 120:2		Uppsala		Uppland		Heby		Enåker		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228001200002#

		1044		10228000580001		Enåker 58:1		Uppsala		Uppland		Heby		Enåker		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228000580001#

		1044		10228000580002		Enåker 58:2		Uppsala		Uppland		Heby		Enåker		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228000580002#

		1045		10228200500001		Fläckebo 50:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Fläckebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228200500001#

		1046		10222206370001		Fellingsbro 637:1		Örebro		Västmanland		Lindesberg		Fellingsbro		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222206370001#

		1048		10228700580001		Harbo 58:1		Uppsala		Uppland		Heby		Harbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228700580001#

		1047		10222901280001		Götlunda 128:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222901280001#

		1049		10233408090001		Västerås 809:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233408090001#

		1049		10233408100001		Västerås 810:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233408100001#

		1049		10229001620001		Hubbo 162:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Hubbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229001620001#

		1050		12000000001547		Kolbäck 376		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001547#

		1051		10228800950001		Hed 95:1		Västmanland		Västmanland		Skinnskatteberg		Hed		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228800950001#

		1052		10229204230001		Irsta 423:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229204230001#

		1053		10229200710001		Irsta 71:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229200710001#

		1053		10229200720001		Irsta 72:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229200720001#

		1053		10229203460001		Irsta 346:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229203460001#

		1054		10229200780001		Irsta 78:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229200780001#

		1055		10229204230001		Irsta 423:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229204230001#

		1056		10229204230001		Irsta 423:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229204230001#

		1057		12000000004871		Kolbäck 380		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000004871#

		1057		12000000005307		Kolbäck 381		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000005307#

		1058		10229401550001		Kila 155:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401550001#

		1058		10229401550002		Kila 155:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401550002#

		1058		10229401570001		Kila 157:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401570001#

		1058		10229401580001		Kila 158:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401580001#

		1058		10229401590001		Kila 159:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401590001#

		1058		10229401600001		Kila 160:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401600001#

		1058		10229401850001		Kila 185:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401850001#

		1059		10229600250001		Kolsva 25:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229600250001#

		1060		10229602620001		Kolsva 262:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229602620001#

		1061		10230201480001		Köping 148:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201480001#

		1062		12000000001561		Kungsåra 211		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kungsåra		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001561#

		1063		12000000001550		Kolbäck 377		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001550#

		1064		10230002040001		Kungsåra 204:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kungsåra		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230002040001#

		1065		12000000001541		Kolbäck 375		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001541#

		1065		12000000001651		Kolbäck 378		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001651#

		1066		10229602560001		Kolsva 256:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229602560001#

		1067		10229300390001		Karbenning 39:1		Västmanland		Västmanland		Norberg		Karbenning		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229300390001#

		1068		10230200260002		Köping 26:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200260002#

		1068		10230200260001		Köping 26:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200260001#

		1069		10229402080001		Kila 208:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229402080001#

		1070		10229400930001		Kila 93:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229400930001#

		1070		10229402370001		Kila 237:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229402370001#

		1071		10230201310001		Köping 131:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201310001#

		1072		10230100940001		Kärrbo 94:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230100940001#

		1073		10229900020001		Kungs-Barkarö 2:1		Västmanland		Västmanland		Kungsör		Kungs-Barkarö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229900020001#

		1062		10229200790002		Irsta 79:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229200790002#

		1062		12000000001555		Irsta 438		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001555#

		1074		10229400950001		Kila 95:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229400950001#

		1074		10229401950001		Kila 195:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401950001#

		1074		10229401960001		Kila 196:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401960001#

		1074		10229401970001		Kila 197:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401970001#

		1074		10229402010001		Kila 201:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229402010001#

		1075		10230202980001		Köping 298:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202980001#

		1076		10230101070001		Kärrbo 107:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101070001#

		1076		10230101070002		Kärrbo 107:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101070002#

		1076		10230101070003		Kärrbo 107:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101070003#

		1076		10230101070004		Kärrbo 107:4		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101070004#

		1076		10230101070005		Kärrbo 107:5		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101070005#

		1076		10230101890001		Kärrbo 189:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101890001#

		1076		10230101950001		Kärrbo 195:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101950001#

		1076		10230101950002		Kärrbo 195:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101950002#

		1076		10230101950003		Kärrbo 195:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101950003#

		1076		10230101970001		Kärrbo 197:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101970001#

		1076		10230102100001		Kärrbo 210:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230102100001#

		1076		10230102900001		Kärrbo 290:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230102900001#

		1076		10230102890001		Kärrbo 289:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230102890001#

		1079		10229502270001		Kolbäck 227:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229502270001#

		1078		10230101070001		Kärrbo 107:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101070001#

		1078		10230101070002		Kärrbo 107:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101070002#

		1078		10230101070003		Kärrbo 107:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101070003#

		1078		10230101070004		Kärrbo 107:4		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101070004#

		1078		10230101070005		Kärrbo 107:5		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101070005#

		1078		10230101890001		Kärrbo 189:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230101890001#

		1078		10230102100001		Kärrbo 210:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230102100001#

		1078		10230102900001		Kärrbo 290:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230102900001#

		1080		10229502300001		Kolbäck 230:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229502300001#

		1081		10307700400001		Arboga socken 40:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700400001#

		1083		10229602610001		Kolsva 261:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229602610001#

		1082		10229602570001		Kolsva 257:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229602570001#

		1084		10229601050001		Kolsva 105:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601050001#

		1084		10229601420001		Kolsva 142:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		

		1085		10229602560001		Kolsva 256:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229602560001#

		1086		10229601050001		Kolsva 105:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601050001#

		1103		10233410610001		Västerås 1061:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410610001#

		1104		10233409540001		Västerås 954:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409540001#

		1105		10227904140003		Dingtuna 414:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227904140003#

		1105		10227904150001		Dingtuna 415:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227904150001#

		1106		10233409010001		Västerås 901:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409010001#

		1106		10233409010002		Västerås 901:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409010002#

		1106		10233403420001		Västerås 342:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233403420001#

		1107		10233410420001		Västerås 1042:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410420001#

		1107		10233410430001		Västerås 1043:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410430001#

		1107		10233410530001		Västerås 1053:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410530001#

		1107		10233410540001		Västerås 1054:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410540001#

		1107		10233410550001		Västerås 1055:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410550001#

		1107		10233410560001		Västerås 1056:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410560001#

		1109		10230601260001		Munktorp 126:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230601260001#

		1109		10230601260002		Munktorp 126:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230601260002#

		1109		10230601260003		Munktorp 126:3		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230601260003#

		1109		10230601260004		Munktorp 126:4		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230601260004#

		1109		10230601260005		Munktorp 126:5		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230601260005#

		1109		10230604370001		Munktorp 437:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230604370001#

		1109		10230604370002		Munktorp 437:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230604370002#

		1110						Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		

		1111		10230701680001		Möklinta 168:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Möklinta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230701680001#

		1112		10230608560001		Munktorp 856:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230608560001#

		1113		10230600720001		Munktorp 72:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230600720001#

		1113		10230600720002		Munktorp 72:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230600720002#

		1114		10230702090002		Möklinta 209:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Möklinta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230702090002#

		1115		10230202740001		Köping 274:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202740001#

		1116						Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		

		1117						Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		

		1118		12000000001783		Möklinta 339		Västmanland		Västmanland		Sala		Möklinta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001783#

		1119		10231001260001		Norrby 126:1		Västmanland		Uppland		Sala		Norrby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231001260001#

		1120		10231001260001		Norrby 126:1		Västmanland		Uppland		Sala		Norrby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231001260001#

		1121		10231000050001		Norrby 5:1		Västmanland		Uppland		Sala		Norrby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231000050001#

		1121		10231000030001		Norrby 3:1		Västmanland		Uppland		Sala		Norrby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231000030001#

		1122		10230903800001		Norberg 380:1		Västmanland		Västmanland		Norberg		Norberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230903800001#

		1123		10229300270001		Karbenning 27:1		Västmanland		Västmanland		Norberg		Karbenning		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229300270001#

		1124		10230903800001		Norberg 380:1		Västmanland		Västmanland		Norberg		Norberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230903800001#

		1126						Västmanland		Västmanland		Västerås		Romfartuna		

		1127		10231400210001		Rytterne 21:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Rytterne		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231400210001#

		1128		10231400750002		Rytterne 75:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Rytterne		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231400750002#

		1128		10231400750001		Rytterne 75:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Rytterne		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231400750001#

		1129		10230202380001		Köping 238:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202380001#

		1129		10230202460001		Köping 246:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202460001#

		1129		10230202440001		Köping 244:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202440001#

		1130		10229502470001		Kolbäck 247:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229502470001#

		1130		10232301420001		Säby 142:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Säby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232301420001#

		1130		10232203400001		Svedvi 340:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		

		1130		10232201870004		Svedvi 187:4		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232201870004#

		1130		10232201870003		Svedvi 187:3		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232201870003#

		1130		10232201870002		Svedvi 187:2		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232201870002#

		1130		10232201870001		Svedvi 187:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232201870001#

		1130		10232300790001		Säby 79:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Säby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232300790001#

		1130		10227901460001		Dingtuna 146:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227901460001#

		1130		10227903750001		Dingtuna 375:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227903750001#

		1130		10227903760001		Dingtuna 376:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227903760001#

		1130		10227901460002		Dingtuna 146:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227901460002#

		1130		10227901470001		Dingtuna 147:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227901470001#

		1130		10233408680001		Västerås 868:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233408680001#

		1131		10229203580001		Irsta 358:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229203580001#

		1131		10229203990001		Irsta 399:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229203990001#

		1131		10229203840001		Irsta 384:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229203840001#

		1131		10229202620002		Irsta 262:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229202620002#

		1132		10232501630001		Tillberga 163:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tillberga		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232501630001#

		1133		10232702590001		Tortuna 259:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232702590001#

		1133		10227604640001		Björksta 464:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227604640001#

		1133		10227604660001		Björksta 466:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227604660001#

		1133		10232702820001		Tortuna 282:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232702820001#

		1134		10222903160001		Götlunda 316:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903160001#

		1134		10230501760001		Medåker 176:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Medåker		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230501760001#

		1134		10307700650001		Arboga socken 65:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700650001#

		1134		10307700670001		Arboga socken 67:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700670001#

		1135		10233101280002		Västerfärnebo 128:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233101280002#

		1135		10233101270002		Västerfärnebo 127:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233101270002#

		1135		10233101330001		Västerfärnebo 133:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233101330001#

		1135		10233101210002		Västerfärnebo 121:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233101210002#

		1135		10233104820001		Västerfärnebo 482:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233104820001#

		1135		10233100690004		Västerfärnebo 69:4		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233100690004#

		1135		10233103930001		Västerfärnebo 393:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233103930001#

		1135		10233100690005		Västerfärnebo 69:5		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233100690005#

		1135		10233102700001		Västerfärnebo 270:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102700001#

		1135		10233101880001		Västerfärnebo 188:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233101880001#

		1135		10233105010001		Västerfärnebo 501:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233105010001#

		1135		10229402000001		Kila 200:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229402000001#

		1135		10229401330001		Kila 133:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401330001#

		1135		10233103490001		Västerfärnebo 349:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233103490001#

		1135		10233104720001		Västerfärnebo 472:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233104720001#

		1009		10227300100001		Arboga stad 10:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227300100001#

		1019		10307700810001		Arboga socken 81:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700810001#

		1019		10307700480001		Arboga socken 48:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700480001#

		1020		10307700680001		Arboga socken 68:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700680001#

		1025						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		1136		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1137		12000000006736		Västerås 1195		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006736#

		1137		12000000006738		Västerås 1197		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006738#

		1137		12000000006735		Västerås 1194		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006735#

		1137		12000000006737		Västerås 1196		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006737#

		1138		10232202610001		Svedvi 261:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232202610001#

		1138		10232202610002		Svedvi 261:2		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232202610002#

		1140		10233104490001		Västerfärnebo 449:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233104490001#

		1140		10233104490002		Västerfärnebo 449:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233104490002#

		1141		10233406150001		Västerås 615:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406150001#

		1141		10233406160001		Västerås 616:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406160001#

		1141		10233407100001		Västerås 710:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233407100001#

		1142		10233409870001		Västerås 987:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409870001#

		1143		10233409870001		Västerås 987:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409870001#

		1144		10233409870001		Västerås 987:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409870001#

		1145		10233409870001		Västerås 987:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409870001#

		1146		10231500560001		Sala stad 56:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500560001#

		1148		10231500250001		Sala stad 25:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500250001#

		1149		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1150		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1151		10233401140002		Västerås 114:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233401140002#

		1152		10232201330002		Svedvi 133:2		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232201330002#

		1153		10233410390001		Västerås 1039:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410390001#

		1153		10233406390003		Västerås 639:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406390003#

		1154		10233410140001		Västerås 1014:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410140001#

		1155		10231500150002		Sala stad 15:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500150002#

		1156		10307801540001		Sala socken 154:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307801540001#

		1156		10307801790001		Sala socken 179:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307801790001#

		1157		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1158		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1159		10232101400001		Sura 140:1		Västmanland		Västmanland		Surahammar		Sura		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232101400001#

		1159		10232101400004		Sura 140:4		Västmanland		Västmanland		Surahammar		Sura		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232101400004#

		1160		10232101400001		Sura 140:1		Västmanland		Västmanland		Surahammar		Sura		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232101400001#

		1160		10232101400004		Sura 140:1		Västmanland		Västmanland		Surahammar		Sura		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232101400004#

		1161		10233406770001		Västerås 677:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406770001#

		1162		10233410490001		Västerås 1049:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410490001#

		1162		10233410490002		Västerås 1049:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410490002#

		1163		10233409870001		Västerås 987:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409870001#

		1164		12000000001703		Västerås 1101		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001703#

		1165		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1166		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1167		10231502140001		Sala stad 214:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231502140001#

		1168		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1169		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1170		10233400210004		Västerås 21:4		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400210004#

		1171		12000000001703		Västerås 1101		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001703#

		1172		10229401950001		Kila 195:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401950001#

		1172		10229401960001		Kila 196:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401960001#

		1172		10229401970001		Kila 197:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401970001#

		1172		10229401980001		Kila 198:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401980001#

		1172		10229700970002		Kumla 97:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229700970002#

		1172		10229701170001		Kumla 117:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kumla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229701170001#

		1172		10231500430001		Sala stad 43:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500430001#

		1172		10231501300002		Sala stad 130:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231501300002#

		1172		10231502270001		Sala stad 227:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231502270001#

		1172		10231502280001		Sala stad 228:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231502280001#

		1172		10231502290001		Sala stad 229:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231502290001#

		1172		10231502300001		Sala stad 230:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231502300001#

		1172		10307801690001		Sala socken 169:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307801690001#

		1172		10307801700001		Sala socken 170:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307801700001#

		1172		10307801710001		Sala socken 171:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307801710001#

		1173		10222902950001		Götlunda 295:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222902950001#

		1173		10222902960001		Götlunda 296:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222902960001#

		1173		10222903290001		Götlunda 329:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903290001#

		1173		10222903090001		Götlunda 309:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903090001#

		1173		10222903220001		Götlunda 322:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903220001#

		1173		10222903280001		Götlunda 328:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903280001#

		1214		10233404590001		Västerås 459:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233404590001#

		1214		10233404590003		Västerås 459:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233404590003#

		1215		10233404590001		Västerås 459:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233404590001#

		1215		10233404590003		Västerås 459:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233404590003#

		1216		10227700440001		Björskog 44:1		Västmanland		Västmanland		Kungsör		Björskog		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227700440001#

		1217		10227604660001		Björksta 466:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227604660001#

		1218		10227600010001		Björksta 1:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227600010001#

		1219		10227604900001		Björksta 490:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227604900001#

		1220		10227604670001		Björksta 467:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227604670001#

		1221		10227602010001		Björksta 201:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227602010001#

		1222						Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		

		1223		10227604670001		Björksta 467:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227604670001#

		1224		10227604640001		Björksta 464:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Björksta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227604640001#

		1225		10227700460001		Björskog 46:1		Västmanland		Västmanland		Kungsör		Björskog		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227700460001#

		1226		10233404800003		Västerås 480:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233404800003#

		1227		10233404470001		Västerås 447:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233404470001#

		1228		10227901470001		Dingtuna 147:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227901470001#

		1229		10227901460001		Dingtuna 146:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227901460001#

		1230		10227901750001		Dingtuna 175:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227901750001#

		1231		10227900100001		Dingtuna 10:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227900100001#

		1231		10227900110001		Dingtuna 11:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227900110001#

		1231		10227900110002		Dingtuna 11:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227900110002#

		1232		10227906310001		Dingtuna 631:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906310001#

		1232		10227905940001		Dingtuna 594:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227905940001#

		1232		10227906330001		Dingtuna 633:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906330001#

		1232		10227906320001		Dingtuna 632:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906320001#

		1233		10228001220001		Enåker 122:1		Uppsala		Uppland		Heby		Enåker		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228001220001#

		1234		10222903220001		Götlunda 322:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903220001#

		1235		10222903200001		Götlunda 320:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903200001#

		1236		10222903240001		Götlunda 324:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903240001#

		1237		10222903240001		Götlunda 324:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903240001#

		1238		10222903090001		Götlunda 309:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903090001#

		1238		10222902960001		Götlunda 296:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222902960001#

		1239		10233409700001		Västerås 970:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409700001#

		1240		12000000014643		Västerås 1224		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000014643#

		1240		10233402200001		Västerås 220:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402200001#

		1240		10233402190001		Västerås 219:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402190001#

		1241		10233400210004		Västerås 21:4		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400210004#

		1242		12000000001737		Västerås 1105		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001737#

		1242		12000000001740		Västerås 1106		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000001740#

		1243		10233410690001		Västerås 1069:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410690001#

		1243		10233409750001		Västerås 975:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409750001#

		1243		10233400740001		Västerås 74:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400740001#

		1243		10233400620001		Västerås 62:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400620001#

		1243		10233400610001		Västerås 61:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400610001#

		1244		10307800470001		Sala socken 47:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307800470001#

		1244		10307800480001		Sala socken 48:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307800480001#

		1245		10232703040001		Tortuna 304:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232703040001#

		1246		10232703070001		Tortuna 307:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232703070001#

		1247		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1248		10233700160001		Västra Skedvi 16:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Västra Skedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233700160001#

		1249		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1250		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1251		10233700030001		Västra Skedvi 3:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Västra Skedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233700030001#

		1252		10233410490001		Västerås 1049:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410490001#

		1252		10233410490002		Västerås 1049:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410490002#

		1253		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1254		10233300200001		Västervåla 20:1		Västmanland		Västmanland		Fagersta		Västervåla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233300200001#

		1255		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1256		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1257		10233104990001		Västerfärnebo 499:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233104990001#

		1258		10233406390002		Västerås 639:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406390002#

		1258		10233406390003		Västerås 639:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406390003#

		1258		10233410390001		Västerås 1039:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410390001#

		1258		10233410380001		Västerås 1038:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410380001#

		1259		10233402740001		Västerås 274:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402740001#

		1260		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1261		10233200700001		Västerlövsta 70:1		Uppsala		Uppland		Heby		Västerlövsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233200700001#

		1262		10233200250001		Västerlövsta 25:1		Uppsala		Uppland		Heby		Västerlövsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233200250001#

		1262		10233201420001		Västerlövsta 142:1		Uppsala		Uppland		Heby		Västerlövsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233201420001#

		1263		10229401550001		Kila 155:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401550001#

		1263		10229401570001		Kila 157:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401570001#

		1263		10229401580001		Kila 158:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401580001#

		1263		10229401590001		Kila 159:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401590001#

		1263		10229401600001		Kila 160:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401600001#

		1263		10229401850001		Kila 185:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401850001#

		1264		10233409760001		Västerås 976:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409760001#

		1265						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		1266		10233101400001		Västerfärnebo 140:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233101400001#

		1266		10233101440001		Västerfärnebo 144:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233101440001#

		1267		10233409870001		Västerås 987:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409870001#

		1268		10233403740001		Västerås 374:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233403740001#

		1268		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1269		10233403680001		Västerås 368:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233403680001#

		1270		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1271		10233405630001		Västerås 563:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233405630001#

		1271		10233405630002		Västerås 563:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233405630002#

		1271		10233405630003		Västerås 563:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233405630003#

		1271		10233405640003		Västerås 564:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233405640003#

		1272		10232902950001		Vittinge 295:1		Uppsala		Uppland		Heby		Vittinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232902950001#

		1273		10233201060001		Västerlövsta 106:1		Uppsala		Uppland		Heby		Västerlövsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233201060001#

		1273		10233203360001		Västerlövsta 336:1		Uppsala		Uppland		Heby		Västerlövsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233203360001#

		1274		10233402980001		Västerås 298:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402980001#

		1274		10233403390001		Västerås 339:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233403390001#

		1274		10233410480001		Västerås 1048:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410480001#

		1275						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		1276		10232901470001		Vittinge 147:1		Uppsala		Uppland		Heby		Vittinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232901470001#

		1277		10233404590003		Västerås 459:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233404590003#

		1278		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1279		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1280		10233400230001		Västerås 23:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400230001#

		1280		10233400230002		Västerås 23:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400230002#

		1280		10233400230003		Västerås 23:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400230003#

		1280		10233400220001		Västerås 22:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400220001#

		1280		10233400220002		Västerås 22:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400220002#

		1280		10233400220003		Västerås 22:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400220003#

		1280		10233400220004		Västerås 22:4		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400220004#

		1280		10233400270001		Västerås 27:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400270001#

		1280		10233400250001		Västerås 25:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400250001#

		1280		10233400260001		Västerås 26:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400260001#

		1280		10233400240001		Västerås 24:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400240001#

		1280		10233400240002		Västerås 24:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400240002#

		1280		10233400240003		Västerås 24:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400240003#

		1280		10233400240004		Västerås 24:4		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400240004#

		1280		10233400310001		Västerås 31:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400310001#

		1280		10233400290001		Västerås 29:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400290001#

		1280		10233400300001		Västerås 30:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400300001#

		1280		10233400370001		Västerås 37:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400370001#

		1280		10233400360001		Västerås 36:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400360001#

		1280		10233400360002		Västerås 36:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400360002#

		1280		10233400320001		Västerås 32:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400320001#

		1280		10233400320002		Västerås 32:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400320002#

		1280		10233401380001		Västerås 138:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233401380001#

		1280		10233401380002		Västerås 138:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233401380002#

		1280		10233409840001		Västerås 984:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409840001#

		1280		10233400340001		Västerås 34:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400340001#

		1280		10233400330001		Västerås 33:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400330001#

		1280		10233400500001		Västerås 50:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400500001#

		1280		10233400500002		Västerås 50:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400500002#

		1280		10233400500003		Västerås 50:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400500003#

		1280		10233409850001		Västerås 985:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409850001#

		1280		10233409860001		Västerås 986:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409860001#

		1280		10233400380001		Västerås 38:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400380001#

		1280		10233400390001		Västerås 39:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400390001#

		1280		10233400400001		Västerås 40:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400400001#

		1280		10233400400002		Västerås 40:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400400002#

		1280		10233400400003		Västerås 40:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400400003#

		1280		10233400410001		Västerås 41:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400410001#

		1281		10233600010001		Västerås-Barkarö 1:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås-Barkarö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233600010001#

		1282		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1283		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1284		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1285		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1286						Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		

		1287						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		1288		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1289		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1290		10233410370001		Västerås 1037:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410370001#

		1291		10233103800001		Västerfärnebo 380:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233103800001#

		1292		10232902960001		Vittinge 296:1		Uppsala		Uppland		Heby		Vittinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232902960001#

		1292		10232902960002		Vittinge 296:2		Uppsala		Uppland		Heby		Vittinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232902960002#

		1292		10232902950001		Vittinge 295:1		Uppsala		Uppland		Heby		Vittinge		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232902950001#

		1293		10233402240001		Västerås 224:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402240001#

		1294		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1295		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1296		12000000006787		Västerås-Barkarö 94		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås-Barkarö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006787#

		1297		12000000006787		Västerås-Barkarö 94		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås-Barkarö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006787#

		1298		10228101210001		Fagersta 121:1		Västmanland		Västmanland		Fagersta		Fagersta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228101210001#

		1299		10228101000001		Fagersta 100:1		Västmanland		Västmanland		Fagersta		Fagersta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228101000001#

		1300		10222903300001		Götlunda 330:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903300001#

		1301		10222903210001		Götlunda 321:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903210001#

		1302		10228600450001		Haraker 45:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Haraker		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228600450001#

		1303		10228701960001		Harbo 196:1		Uppsala		Uppland		Heby		Harbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228701960001#

		1303		10228701960002		Harbo 196:2		Uppsala		Uppland		Heby		Harbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228701960002#

		1303		10228702190001		Harbo 219:1		Uppsala		Uppland		Heby		Harbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228702190001#

		1303		10228702200001		Harbo 220:1		Uppsala		Uppland		Heby		Harbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228702200001#

		1303		10228700940002		Harbo 94:2		Uppsala		Uppland		Heby		Harbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228700940002#

		1304		10229001800001		Hubbo 180:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Hubbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229001800001#

		1305		10229001580001		Hubbo 158:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Hubbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229001580001#

		1305		10229001580002		Hubbo 158:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Hubbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229001580002#

		1306		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1307		10233407150001		Västerås 715:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233407150001#

		1307		10233407160001		Västerås 716:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233407160001#

		1307		10233407160002		Västerås 716:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233407160002#

		1308						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		1309		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1310		10233404510001		Västerås 451:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233404510001#

		1311		10233410820001		Västerås 1082:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410820001#

		1311		10233410830001		Västerås 1083:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410830001#

		1312		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1313		10233600080001		Västerås-Barkarö 8:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås-Barkarö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233600080001#

		1314		10233800040001		Ängsö 4:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Ängsö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233800040001#

		1315		10233800040001		Ängsö 4:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Ängsö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233800040001#

		1316		10233901000001		Östervåla 100:1		Uppsala		Uppland		Heby		Östervåla		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233901000001#

		1194		10233400960001		Västerås 96:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400960001#

		1147		10233100040001		Västerfärnebo 4:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233100040001#

		1147		10233100060001		Västerfärnebo 6:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233100060001#

		1147		10233100060002		Västerfärnebo 6:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233100060002#

		1147		10233100070001		Västerfärnebo 7:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233100070001#

		1147		10233100080001		Västerfärnebo 8:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233100080001#

		1147		10233101700001		Västerfärnebo 170:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233101700001#

		1147		10233101910001		Västerfärnebo 191:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233101910001#

		1147		10233101920001		Västerfärnebo 192:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233101920001#

		1147		10233101930001		Västerfärnebo 193:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233101930001#

		1147		10233102020001		Västerfärnebo 202:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102020001#

		1147		10233102020002		Västerfärnebo 202:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102020002#

		1147		10233102020003		Västerfärnebo 202:3		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102020003#

		1147		10233102030001		Västerfärnebo 203:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102030001#

		1147		10233102040001		Västerfärnebo 204:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102040001#

		1147		10233102060001		Västerfärnebo 206:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102060001#

		1147		10233102070001		Västerfärnebo 207:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102070001#

		1147		10233102170001		Västerfärnebo 217:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102170001#

		1147		10233102180001		Västerfärnebo 218:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102180001#

		1147		10233102200001		Västerfärnebo 220:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102200001#

		1147		10233102240001		Västerfärnebo 224:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102240001#

		1147		10233102240002		Västerfärnebo 224:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102240002#

		1147		10233102250001		Västerfärnebo 225:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102250001#

		1147		10233102250002		Västerfärnebo 225:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102250002#

		1147		10233102260001		Västerfärnebo 226:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102260001#

		1147		10233102270001		Västerfärnebo 227:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102270001#

		1147		10233102280001		Västerfärnebo 228:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102280001#

		1147		10233102290001		Västerfärnebo 229:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102290001#

		1147		10233102300001		Västerfärnebo 230:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102300001#

		1147		10233102310001		Västerfärnebo 231:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102310001#

		1147		10233102510001		Västerfärnebo 251:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102510001#

		1147		10233102830001		Västerfärnebo 283:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233102830001#

		1147		10233103230001		Västerfärnebo 323:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233103230001#

		1147		10233103240001		Västerfärnebo 324:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233103240001#

		1147		10233103240002		Västerfärnebo 324:2		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233103240002#

		1147		10233103240003		Västerfärnebo 324:3		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233103240003#

		1147		10233104770001		Västerfärnebo 477:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Västerfärnebo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233104770001#

		1147		10231501560001		Sala stad 156:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231501560001#

		1147		10229401810001		Kila 181:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401810001#

		1317		10229000730001		Hubbo 73:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Hubbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229000730001#

		1318		10229001470001		Hubbo 147:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Hubbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229001470001#

		1317		12000000003256		Hubbo 188		Västmanland		Västmanland		Västerås		Hubbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000003256#

		1319		10229001600001		Hubbo 160:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Hubbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229001600001#

		1320		10229001620001		Hubbo 162:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Hubbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229001620001#

		1321		10229001610001		Hubbo 161:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Hubbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229001610001#

		1322		10229001470001		Hubbo 147:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Hubbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229001470001#

		1323		10229000740003		Hubbo 74:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Hubbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229000740003#

		1324		10229001630001		Hubbo 163:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Hubbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229001630001#

		1325		10228701960001		Harbo 196:1		Uppsala		Uppland		Heby		Harbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228701960001#

		1325		10228701960002		Harbo 196:2		Uppsala		Uppland		Heby		Harbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228701960002#

		1325		10228702190001		Harbo 219:1		Uppsala		Uppland		Heby		Harbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228702190001#

		1328		10233400840001		Västerås 84:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400840001#

		1326		10229203990001		Irsta 399:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229203990001#

		1327		10229200560001		Irsta 56:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229200560001#

		1327		10229200560002		Irsta 56:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229200560002#

		1327		10229200540001		Irsta 54:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229200540001#

		1327		10229200540002		Irsta 54:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229200540002#

		1327		10229203130001		Irsta 313:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229203130001#

		1327		10229201560002		Irsta 156:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229201560002#

		1327		10229201560001		Irsta 156:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229201560001#

		1327		10229203120001		Irsta 312:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229203120001#

		1327		10229201530001		Irsta 153:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229201530001#

		1327		10229201530002		Irsta 153:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229201530002#

		1329		10230200180001		Köping 18:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200180001#

		1329		10230200310001		Köping 31:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200310001#

		1329		10230200390001		Köping 39:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200390001#

		1330		10230001140001		Kungsåra 114:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kungsåra		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230001140001#

		1330		10230001140003		Kungsåra 114:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kungsåra		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230001140003#

		1330		10230001140004		Kungsåra 114:4		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kungsåra		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230001140004#

		1330		10230001140005		Kungsåra 114:5		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kungsåra		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230001140005#

		1330		10230001140002		Kungsåra 114:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Kungsåra		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230001140002#

		1331		10229801220001		Kung Karl 122:1		Västmanland		Södermanland		Kungsör		Kung Karl		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229801220001#

		1331		10229801090001		Kung Karl 109:1		Västmanland		Södermanland		Kungsör		Kung Karl		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229801090001#

		1332		10229503550001		Kolbäck 355:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229503550001#

		1333		10229502470001		Kolbäck 247:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229502470001#

		1334		10230200680001		Köping 68:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200680001#

		1334		10230200680002		Köping 68:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200680002#

		1334		10230200680003		Köping 68:3		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200680003#

		1335		10230202500001		Köping 250:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202500001#

		1336		10230604580002		Munktorp 458:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230604580002#

		1336		10230605850002		Munktorp 585:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230605850002#

		1337		10222903210001		Götlunda 321:1		Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10222903210001#

		1338		10307700690002		Arboga socken 69:2		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700690002#

		1338		10307700690001		Arboga socken 69:1		Västmanland		Västmanland		Arboga		Arboga socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307700690001#

		1339		10230606500001		Munktorp 650:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230606500001#

		1339		10230606100001		Munktorp 610:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230606100001#

		1339		10230605870001		Munktorp 587:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230605870001#

		1340						Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		

		1341		10230605870001		Munktorp 587:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230605870001#

		1341		10230606500001		Munktorp 650:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230606500001#

		1342		12000000017179		Romfartuna 375		Västmanland		Västmanland		Västerås		Romfartuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000017179#

		1343		10231401800002		Rytterne 180:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Rytterne		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231401800002#

		1343		10231401800001		Rytterne 180:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Rytterne		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231401800001#

		1344		10231401800001		Rytterne 180:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Rytterne		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231401800001#

		1345		10231300330001		Romfartuna 33:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Romfartuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231300330001#

		1347		10232201870001		Svedvi 187:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232201870001#

		1346		10231500620001		Sala stad 62:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231500620001#

		1347		10232201870002		Svedvi 187:2		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232201870002#

		1347		10232201870003		Svedvi 187:3		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232201870003#

		1347		10232201870004		Svedvi 187:4		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232201870004#

		1348		10232301430001		Säby 143:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Säby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232301430001#

		1348		10232203410001		Svedvi 341:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		

		1349		10232301420001		Säby 142:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Säby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232301420001#

		1349		10232203400001		Svedvi 340:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		

		1350		10232300790001		Säby 79:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Säby		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232300790001#

		1351		10233406370002		Västerås 637:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406370002#

		1352		10231502140001		Sala stad 214:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala stad		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231502140001#

		1353		10233406370002		Västerås 637:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406370002#

		1354		10231901340001		Skinnskatteberg 134:1		Västmanland		Västmanland		Skinnskatteberg		Skinnskatteberg		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231901340001#

		1355		10233406390002		Västerås 639:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406390002#

		1355		10233406390003		Västerås 639:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406390003#

		1355		10233410380001		Västerås 1038:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410380001#

		1356		10307800340001		Sala socken 34:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307800340001#

		1357		10233409880001		Västerås 988:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409880001#

		1358		10233409880001		Västerås 988:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409880001#

		1359		10233409880001		Västerås 988:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409880001#

		1360		10233400210002		Västerås 21:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400210002#

		1361		10233401670002		Västerås 167:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233401670002#

		1361		10233401670001		Västerås 167:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233401670001#

		1361		10233406440001		Västerås 644:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406440001#

		1361		10233406450001		Västerås 645:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406450001#

		1361		10233406450002		Västerås 645:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406450002#

		1361		10233406450003		Västerås 645:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406450003#

		1361		10233406450004		Västerås 645:4		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406450004#

		1361		10233410730001		Västerås 1073:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410730001#

		1361		10233410760001		Västerås 1076:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410760001#

		1361		10233410750001		Västerås 1075:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410750001#

		1362		10233401140002		Västerås 114:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233401140002#

		1363		10233406390002		Västerås 639:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406390002#

		1364		10233406450004		Västerås 645:4		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406450004#

		1365		10307800470001		Sala socken 47:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307800470001#

		1365		10307800480001		Sala socken 48:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Sala socken		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10307800480001#

		1366		10233409690002		Västerås 969:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409690002#

		1366		10233409690001		Västerås 969:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409690001#

		1367		10233401660002		Västerås 166:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233401660002#

		1368		10233409700001		Västerås 970:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409700001#

		1369		10233409700001		Västerås 970:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409700001#

		1369		10233409680001		Västerås 968:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409680001#

		1369		10233409690001		Västerås 969:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409690001#

		1369		10233409690002		Västerås 969:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409690002#

		1370		10233400150001		Västerås 15:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400150001#

		1371		10233400070001		Västerås 7:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400070001#

		1372		10232600870001		Torpa 87:1		Västmanland		Södermanland		Kungsör		Torpa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232600870001#

		1372		10232600890001		Torpa 89:1		Västmanland		Södermanland		Kungsör		Torpa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232600890001#

		1373		10232700730001		Tortuna 73:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232700730001#

		1373		10232700730002		Tortuna 73:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232700730002#

		1373		10232700730003		Tortuna 73:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232700730003#

		1373		10232700730004		Tortuna 73:4		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232700730004#

		1374		10232700950001		Tortuna 95:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232700950001#

		1375		10232702580001		Tortuna 258:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232702580001#

		1376		10230200860001		Köping 86:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200860001#

		1377		10230201920001		Köping 192:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201920001#

		1378		10230202420001		Köping 242:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202420001#

		1379		10230202470001		Köping 247:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202470001#

		1380		10230200660001		Köping 66:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200660001#

		1380		10230202430001		Köping 243:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202430001#

		1380		10230202430002		Köping 243:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202430002#

		1380		10230202450001		Köping 245:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202450001#

		1381		10230202440001		Köping 244:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202440001#

		1382		10230202380001		Köping 238:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202380001#

		1383		10230200830001		Köping 83:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200830001#

		1383		10230200830002		Köping 83:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200830002#

		1384		10230202930001		Köping 293:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202930001#

		1384		10230202920001		Köping 292:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202920001#

		1384		10230202910001		Köping 291:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202910001#

		1384		10230202900001		Köping 290:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202900001#

		1384		10230202900002		Köping 290:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202900002#

		1384		10230202900003		Köping 290:3		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230202900003#

		1385		10230200330001		Köping 33:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200330001#

		1385		10230200330002		Köping 33:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200330002#

		1385		10230200340001		Köping 34:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200340001#

		1385		10230200340002		Köping 34:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200340002#

		1385		10230200360001		Köping 36:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200360001#

		1385		10229601460001		Kolsva 146:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601460001#

		1385		10229601490001		Kolsva 149:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601490001#

		1385		10229601490002		Kolsva 149:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601490002#

		1385		10229601480001		Kolsva 148:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601480001#

		1385		10229601480002		Kolsva 148:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601480002#

		1385		10229601480003		Kolsva 148:3		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601480003#

		1385		10229601480004		Kolsva 148:4		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601480004#

		1386		10230200830001		Köping 83:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200830001#

		1386		10230200830002		Köping 83:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200830002#

		1387		10230201480001		Köping 148:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201480001#

		1388		10230201480001		Köping 148:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201480001#

		1389		10229900010001		Kungs-Barkarö 1:1		Västmanland		Västmanland		Kungsör		Kungs-Barkarö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229900010001#

		1389		10229900020001		Kungs-Barkarö 2:1		Västmanland		Västmanland		Kungsör		Kungs-Barkarö		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229900020001#

		1390		10229801360001		Kung Karl 136:1		Västmanland		Södermanland		Kungsör		Kung Karl		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229801360001#

		1390		10037901320001		Tumbo 132:1		Södermanland		Södermanland		Eskilstuna		Tumbo		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10037901320001#

		1391						Västmanland		Södermanland		Kungsör		Kung Karl		

		1392		10229503710001		Kolbäck 371:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229503710001#

		1392		10229503740001		Kolbäck 374:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229503740001#

		1392		10229503730001		Kolbäck 373:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229503730001#

		1393		10230201430001		Köping 143:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201430001#

		1394		10229401940001		Kila 194:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401940001#

		1394		10229401930001		Kila 193:1		Västmanland		Västmanland		Sala		Kila		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229401930001#

		1395		10229503550001		Kolbäck 355:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229503550001#

		1396						Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		

		1396		10229601490001		Kolsva 149:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601490001#

		1397		10230200360001		Köping 36:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200360001#

		1397		10230200510001		Köping 51:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230200510001#

		1397		10229601480001		Kolsva 148:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601480001#

		1397		10229601480002		Kolsva 148:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601480002#

		1397		10229601480003		Kolsva 148:3		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601480003#

		1397		10229601480004		Kolsva 148:4		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601480004#

		1397		10229601490001		Kolsva 149:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601490001#

		1397		10229601490002		Kolsva 149:2		Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229601490002#

		1398		10229501900001		Kolbäck 190:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229501900001#

		1398		10229501910001		Kolbäck 191:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229501910001#

		1398		10229502490001		Kolbäck 249:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229502490001#

		1398		10229502500001		Kolbäck 250:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229502500001#

		1398		10229502360001		Kolbäck 236:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229502360001#

		1398		10229502560001		Kolbäck 256:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229502560001#

		1398		10229502800001		Kolbäck 280:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229502800001#

		1398		10229502800002		Kolbäck 280:2		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229502800002#

		1398		10229502800003		Kolbäck 280:3		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229502800003#

		1398		10229501920001		Kolbäck 192:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229501920001#

		1398		10229502890002		Kolbäck 289:2		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229502890002#

		1399		10229502300001		Kolbäck 230:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229502300001#

		1400		10232702580001		Tortuna 258:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232702580001#

		1401		10232501640001		Tillberga 164:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tillberga		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232501640001#

		1401		10232501790001		Tillberga 179:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tillberga		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232501790001#

		1402		10232501790002		Tillberga 179:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tillberga		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232501790002#

		1403		10232702840001		Tortuna 284:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232702840001#

		1404		10232702830001		Tortuna 283:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232702830001#

		1405						Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		

		1406		10232702590001		Tortuna 259:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232702590001#

		1407		10232700750001		Tortuna 75:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232700750001#

		1408		10232700730004		Tortuna 73:4		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232700730004#

		1409		10232602000002		Torpa 200:2		Västmanland		Södermanland		Kungsör		Torpa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232602000002#

		1410		10232600350001		Torpa 35:1		Västmanland		Södermanland		Kungsör		Torpa		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232600350001#

		1411						Västmanland		Västmanland		Kungsör		Torpa		

		1412		10232702850001		Tortuna 285:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232702850001#

		1413		10232701690001		Tortuna 169:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Tortuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232701690001#

		1414		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1415		10233402340001		Västerås 234:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402340001#

		1416		10233408680001		Västerås 868:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233408680001#

		1417		10233406360006		Västerås 636:6		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406360006#

		1417		10233406360001		Västerås 636:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233406360001#

		1418		10233408790001		Västerås 879:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233408790001#

		1419		10233400210002		Västerås 21:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400210002#

		1419		10233400210003		Västerås 21:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233400210003#

		1420		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1421		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1422		10233402320001		Västerås 232:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233402320001#

		1423		10233409520003		Västerås 952:3		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409520003#

		1423		10233409520002		Västerås 952:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233409520002#

		1423		10233408650001		Västerås 865:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233408650001#

		3006						Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		

		3006		10232200410001		Svedvi 41:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Svedvi		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10232200410001#

		3006						Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		

		3007		12000000006025		Dingtuna 696		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006025#

		3007		12000000006023		Dingtuna 694		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006023#

		3007		12000000006021		Dingtuna 692		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006021#

		3007		12000000006024		Dingtuna 695		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006024#

		3007		12000000006028		Dingtuna 697		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006028#

		3007		12000000006022		Dingtuna 693		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000006022#

		3008		12000000002649		Dingtuna 691		Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=12000000002649#

		3009		10227906260001		Dingtuna 626:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906260001#

		3009		10227906270001		Dingtuna 627:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906270001#

		3009		10227904820001		Dingtuna 482:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227904820001#

		3009		10227904820002		Dingtuna 482:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227904820002#

		3009		10227904810001		Dingtuna 481:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227904810001#

		3009		10227904810002		Dingtuna 481:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227904810002#

		3009		10227906610001		Dingtuna 661:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906610001#

		3009		10227906620001		Dingtuna 662:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906620001#

		3009		10227906620002		Dingtuna 662:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10227906620002#

		3009		10233403060002		Västerås 306:2		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233403060002#

		3009		10233403060001		Västerås 306:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233403060001#

		3009		10233410570001		Västerås 1057:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233410570001#

		3010						Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		

		3011						Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		

		3012						Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		

		3013						Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		

		3014						Västmanland		Västmanland		Västerås		Dingtuna		

		3015		10228001070001		Enåker 107:1		Uppsala		Uppland		Heby		Enåker		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10228001070001#

		3016						Västmanland		Närke		Arboga		Götlunda		

		3017						Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		

		3018		10230201480001		Köping 148:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201480001#

		3019						Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		

		3020						Västmanland		Västmanland		Västerås		Irsta		

		3021						Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		

		3022		10229500910001		Kolbäck 91:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229500910001#

		3022		10229500900001		Kolbäck 90:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229500900001#

		3022		10229500910002		Kolbäck 91:2		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229500910002#

		3023						Västmanland		Västmanland		Västerås		Kärrbo		

		3024						Västmanland		Västmanland		Köping		Kolsva		

		3025		10229502240001		Kolbäck 224:1		Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10229502240001#

		3026						Västmanland		Västmanland		Hallstahammar		Kolbäck		

		3027		10230201480001		Köping 148:1		Västmanland		Västmanland		Köping		Köping		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10230201480001#

		3028						Västmanland		Västmanland		Köping		Munktorp		

		3029		10231201340001		Ramnäs 134:1		Västmanland		Västmanland		Surahammar		Ramnäs		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231201340001#

		3030		10231302190001		Romfartuna 219:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Romfartuna		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10231302190001#

		3031		10233407100001		Västerås 710:1		Västmanland		Västmanland		Västerås		Västerås		#http://www.kms.raa.se/cocoon/kmsgen/visa?kontext=FMI&objektid=10233407100001#



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)="Sala"))
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)="Kila"));

